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100 rocznica powrotu 
Starogardu gdańSkiego 

do pańStwa polSkiego
Mieszkańcy obchodzili 100 rocznicę powrotu Starogardu 
do Państwa Polskiego. Do Starogardu od strony Pelplina 
wjechał generał Józef Haller.
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Wykorzystaj szansę 
na Własny biznes

Marzysz o byciu swoim wła-
snym szefem? Masz jakąś pa-
sję, którą chcesz wykorzystać 
w swojej pracy? Masz mniej niż 
30 lat? 
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Usłyszeć taniec HiszPania

Usłyszeć „Taniec Hiszpania”, to 
spektakl muzyczno-taneczno-wo-
kalny, który odbył się w niedzielę 
9 lutego o godzinie 17:00 na scenie 
Starogardzkiego Kina Sokół.
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Mieszkańcy ryWałdU 
WybUdoWali drogę

Mieszkańcy wsi w 600 godzin 
społecznie wyremontowali 430 
metrów ul. Lipowej. Dzięki ak-
tywistom udało się ułożyć na-
wierzchnię drogi i poprawić bez-
pieczeństwo.
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- Cieszymy się z decyzji rządu. Jednak wpisanie 
starogardzkiej obwodnicy na listę zadań do re-
alizacji to tylko pierwszy krok. Jako samorząd 
oczekujemy dalszych działań i zaangażowania. 
Pewność będziemy mieli, gdy zostanie podpi-
sana umowa z wykonawcą. Dlatego nadal  bę-
dziemy wspierać budowę. Szczególnie, że przy 
realizacji inwestycji nie ucierpi żadna z naszych 
wsi – mówi Magdlena Forc-Cherek, Wójt Gmi-
ny Starogard Gdański.
Jak poinformował resort infrastruktury, prze-
targ powinien zostać ogłoszony w I kwartale 
2023 roku.  Będzie to droga o wysokich pa-
rametrach technicznych, dostosowane do 
przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwesty-
cjom tym będą towarzyszyły urządzenia bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświe-
tlenie spełniające wytyczne prawidłowego 
oświetlenia przejść dla pieszych.

-  Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie 
wpłyną protesty, to za 3 lata ogłoszony zosta-
nie przetarg i budowa się rozpocznie. Nie spo-
sób określić dzisiaj ostatecznych kosztów. Sza-
cujemy je na 400-600 mln zł – mówi poseł Ka-
zimierz Smoliński. 
W lutym 2019 roku projektanci zapropono-
wali wariant przebiegu obwodnicy, który roz-
poczynałaby się tuż za Sucuminem, skręcając 
dość ostro w prawo i omijając od południa 
Koteże. Węzeł na skrzyżowaniu z drogą do 
Lubichowa powstałby około 2 km od Osie-
dla Przylesie. Następnie odbijałby na północ, 
aby przeciąć drogę wojewódzką do Pelplina 
poza granicami miasta. Nowy węzeł drogo-
wy powstałby około 800 m za ulicą Jabłow-
ską. Następnie droga skręcałaby na północ, 
aby za Stadem Ogierów połączyć się z obec-
ną drogą krajową nr 22. Tym samym cała 13-

kilometrowa trasa przebiegać będzie w grani-
cach Gminy Starogard Gdański.
- Teraz musimy popracować , aby do realizacji 
został przekazany najbardziej optymalny prze-
bieg obwodnicy. Pracowaliśmy nad tym od kil-
ku lat. Decyzja rządu to efekt niezliczonych 
spotkań nieformalnych i formalnych – przypo-
mina Zenon Sobieski, szef Społecznego Komi-
tetu Budowy Obwodnicy – Myślę, że tzw. wa-
riant „3a”, omijający miasto od południa jest 
najbardziej optymalny – dodaje Janusz Stanko-
wiak, Prezydent Starogardu Gdańskiego.
Jak podkreśla Starosta starogardzki Kazi-
mierz Chyła, budowa obwodnicy to nowe 
możliwości dla inwestorów. – Dzięki lepszej 
komunikacji i ułatwieniom transportowym, 
wiele działek inwestycyjnych zyska na atrak-
cyjności i – miejmy nadzieję – przyciągnie 
nowe firmy – dodaje Chyła.

Obwodnica Starogardu Gdańskiego 
z rządowym finansowaniem
Pieniądze na budowę drogi mają pochodzić z rządowego programu „stu obwodnic”. Szacunkowy koszt realizacji to nawet 600 mln zł. 
Szczegóły w Urzędzie Gminy Starogard Gdański przedstawił poseł Kazimierz Smoliński.
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W drodze na Starogardzki Rynek generała Józe-
fa Hallera powitał prezydent miasta Janusz Stan-
kowiak, przewodnicząca Rady Miasta Anna Be-
nert i ksiądz dziekan Józef Pick. W drodze na Sta-
rogardzki Rynek delegacja przejechała bryczką 
w asyście koni. Na Starogardzkim Rynku wszyscy 
zgromadzeni, mieszkańcy miasta, młodzież, dzie-
ci, uczniowie starogardzkich szkół, delegacje oraz 
poczty sztandarowe przywitały z  biało-czerwony-
mi flagami oraz transparentami „Wiwat Haller”, 

„Niech żyje Polska”, „Niech żyje żołnierz polski!”. 
Po uroczystym przywitaniu generał Haller prze-
mówił do wszystkich zgromadzonych ”Mieszkań-
cy Starogardu i okolic. Staję przed Wami jako ge-
nerał Polskiego Wojska, ale nad to, jako wasz ro-
dak, brat wasz i syn polskiej ziemi, by wam obwie-
ścić, że po 148 latach hańby, po półtora wieku nie-
woli, przyszedł czas oswobodzenia! Pomorze jest 
wolne! Pomorze jest Polskie. Wiem, że łatwo nie 
było, a zaciekłość zaborcy, z jaką germanizował, 

rugował, wprowadzając pruski, a wcześniej krzy-
żacki ład i porządek, odcisnęły piętno na tej zie-
mi, ale was nie zniszczyły, bo nie złamały polskie-
go ducha! Choć przyparliście byli do muru, kaza-
no wam klękać i powtarzać w germańskim języku 
maksymy, bezlitośnie okładając przy tym niemiec-
ką rózgą, wy wsłuchani w głosy przodków, woła-
jących z za grobu „Jeszcze Polska nie zginęła!”, za-
chowaliście język, kulturę i nie bacząc na represje 
oraz groźby Kaiserów i kanclerzy wyczekiwaliście 

dnia, w którym będzie można krzyczeć ze łzami 
w oczach WOLNOŚĆ! POLSKA! Po zakończeniu 
przemówienia nastąpiło uroczyste odsłonięcie pa-
miątkowej tablicy na budynku Ratusza, upamięt-
niającej wjazd gen. Józefa Hallera do Starogardu 
Gdańskiego. Po uroczystym złożeniu kwiatów de-
legacje i poczty sztandarowe przeszły do kościoła 
p.w. św. Mateusza w intencji 100 rocznicy przyłą-
czenia Starogardu do Państwa Polskiego z udzia-
łem generała Józefa Hallera.

100 rocznica powrotu Starogardu 
Gdańskiego do Państwa Polskiego
29 stycznia 2020 roku mieszkańcy Starogardu oraz wszyscy zebrani na starogardzkim Rynku obchodzili 100 rocznicę powrotu Starogardu do Pań-
stwa Polskiego. O godzinie 12:00 do Starogardu od strony Pelplina wjechał generał Józef Haller.

ZDJĘCIA: Artur Hossa

Z Funduszami Europejskimi Twoje plany mogą stać się rzeczywistością. 
Podpowiemy z jakich źródeł finansowania możesz skorzystać i udzielimy 
wskazówek jak napisać dobry biznesplan. Nie zmarnuj swojej szansy. Za-
praszamy 19 lutego 2020 r. o godz. 11:00 do Urzędu Miasta w Starogardzie 
Gdańskim na bezpłatne spotkanie. Przyjdź, a otrzymasz kompleksową wie-
dzę na temat zakładania działalności gospodarczej przy wsparciu z Fundu-
szy Europejskich. 

W programie spotkania m.in.:

wprowadzenie do Funduszy Europejskich,•	
wsparcie na założenie działalności gospodarczej oraz szkolenia zawo-•	
dowe oraz staże w ramach projektów z poddziałania 1.2.1. PO WER,
wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Powiatowego •	
Urzędu Pracy,
wskazówki dotyczące dobrego biznesplanu,•	
preferencyjne pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,•	
źródła informacji o Funduszach Europejskich.•	

Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w formie elektro-
nicznej. Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Projekt jest 
współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

WykorZystaj sZansę na Własny biZnes
marzysz o byciu swoim własnym szefem? masz jakąś pasję, którą chcesz wykorzystać 
w swojej pracy? masz mniej niż 30 lat? 

źródło UM Starogard
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Była to niezwykła podróż przez świat flamen-
co. Spektakl w całości poświęcony jest kultu-
rze flamenco, która ma swoje korzenie nie tylko 
w Hiszpanii ale sięga krajów arabskich: Maro-
ka i Algierii a także Ameryki Południowej. Pro-
jekt tworzą wybitni tancerze i muzycy, soliści 
widowisk w Europie i USA. W ramach projek-
tu Usłyszeć Taniec, od premiery w lipcu 2014 
roku odbyło się ponad 160 koncertów, pokazów 

i warsztatów, w takich salach jak Impart Wro-
cław, Teatr Studio w Warszawie, Teatr Muzycz-
nym w Łodzi, Filharmonia Kaszubska czy Am-
fiteatr Opery Nova.Na scenie wystąpili gwiaz-
dy flamenco tancerz i śpiewak Mateo Galiato, 
wraz z naszymi rodzimymi artystami Małgorza-
tą Wołyńczyk (taniec), Andrzejem Lewockim 
(gitara flamenco, śpiew), Jakubem Wagnerem 
(gitara flamenco, cajon).

Usłyszeć Taniec 
HISZPANIA
Usłyszeć „Taniec Hiszpania”, to spektakl muzyczno-taneczno-wokalny, 
który odbył się w niedzielę 9 lutego o godzinie 17:00 na scenie Staro-
gardzkiego Kina Sokół. 

ZDJĘCIA: Artur Hossa

gst24pl
expressy.pl
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– Zimowy koncert udowodnił, że to właśnie mu-
zyka może stać się przestrzenią dla budowania 
współpracy, zaangażowania i solidarności. Może 
stać się językiem porozumienia, zrozumienia 
się i bycia ze sobą bez słów. Pozwolić może też 
na budowanie mostów międzypokoleniowych – 
mówi dyrektor ŚDS Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański Aleksandra Formela.

Spotkanie integracyjne w sali widowiskowej Sta-
rogardzkiego Centrum Kultury stało się okazją 
do zaprezentowania dokonań artystycznych róż-
nych społeczności: uczniów klas I-III Państwo-
wej Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskie-
go, uczestników zajęć Dziennego Domu Senior+ 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staro-
gardzie Gdańskim, podopiecznych Środowisko-
wego Domu Samopomocy Gminy Miejskiej Sta-
rogard Gdański, studentki drugiego roku licencja-
tu rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku Agaty 

Runowskiej, uczennicy I Liceum Ogólnokształcą-
cego Zofii Lichy oraz prof. Akademii Muzycznej, 
pedagoga rytmiki na co dzień prowadzącej zajęcia 
umuzykalniające i z zakresu arteterapii w ŚDS dr 
hab. Anny Galikowskiej-Gajewskiej.

Program spotkania prowadzonego przez jego au-
torki Annę Galikowską-Gajewską i Monikę La-
bon obejmował liczne kolędy i pastorałki prezen-
towane poprzez śpiew i interpretacje ruchowe, 
rytmiczne, choreografię m. in. poloneza, walca, 
scenki o tematyce świątecznej oraz „Jasełka po 
kolędzie”.

– W swojej codziennej pracy nasz Środowiskowy 
Dom Samopomocy szuka innych, nowych, bardziej 
skutecznych form i narzędzi budowania społeczno-
ści lokalnej tolerancyjnej, akceptującej, współod-
czuwającej – powiedziała pani Aleksandra.

Spora grupa artystów, aktywna zaangażowana wi-
downia. Spotkanie ,,Razem w muzyce” udowod-
niło, że muzyka przełamuje bariery i łagodzi oby-
czaje. Może być najlepszym sposobem komuni-
kowania się bez słów. – Muzyka zaczyna się tam, 
gdzie słowo jest bezsilne, nie potrafi oddać wyra-
zu. Jest tworzona dla niewyrażalnego. Za wszyst-
ko, co zostało wyrażone na tej scenie bez słów 
dziękujemy – dodają organizatorzy.

Razem w muzyce
– zimowy koncert integracyjny
Wydawałoby się, że w integracji wszystko już było. Czy można jeszcze zaproponować coś nowego? Środowi-
skowy Dom Samopomocy podczas kolejnej imprezy zorganizowanej 11 lutego postawił na muzykę.

źródło: UM Starogard
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podkreślano podczas sesji - zapisały wyjątkowo piękne karty w historii 
ziemi zblewskiej tj.: ks.gen.bryg. Józef Wrycza, ks. poseł Stanisław Hof-
fmann, poseł na Sejm II RP Piotr Szturmowski oraz ks. Józef Larisch. 
„Uhonorowanie tych osób stanowi nasz hołd, cześć i wdzięczność za ich 
wybitną działalność na rzecz naszej społeczności, pełną wielkiej miłości 
do Ojczyzny i Ludzi…” – mówił podczas uroczystości wójt Artur Herold.  
Po podjęciu uchwały nadającej wnioskowany przez wójta tytuły, wszy-
scy wstali i rozległy się brawa. W sesji wzięły udział rodziny i potomko-
wie wyróżnionych osób. Szczególnie wzruszającym momentem sesji było 
wręczenie im aktów nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Zblewo” dla 
ich bliskich. Tytuły te odebrali: Aleksandra Zdrojewska, Elżbieta Hoff-
mann, Jolanta Szostek oraz Marta Skotnicka, a także Roman Marchewicz 
i ks. Mieczysław Bizoń. Nie brakowało łez wzruszenia…

Sesję uświetnił chór pw. Św. Cecylii, który – jak przypomniał prowadzą-
cy obrady Leszek Burczyk – cieszy się ponad 100-letnią historią. W pięk-
nym koncercie patriotycznym wystąpił też zespół „Źródło” z Kleszczewa 
Kościerskiego pod kierownictwem Hanny Jankowskiej i Ireneusza Czai. 

Po sesji delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Matki Boskiej Królo-
wej Polski, na którym widnieje tablica upamiętniająca poległych i ofia-
ry z czasów I wojny światowej, wojny bolszewicko-polskiej oraz II wojny 
światowej, a także pod tablicą upamiętniającą 100-lecie powrotu ziemi 
zblewskiej do Macierzy. Honorową wartę w tych symbolicznych miej-
scach zaciągnęli bytońscy harcerze.

Nabożeństwo na inaugurację obchodów 100-lecia powrotu Zblewa do 
Macierzy to nie przypadek, a symbol. Ksiądz prałat Zenon Górecki 
przypomniał o tym podczas pięknej homilii: „Kiedy Zblewo wróciło 
do Polski, mieszkańcy przyszli do kościoła dziękować. Idąc za ich wzo-
rem po 100 latach również tu jesteśmy, aby podziękować. Podziękować 
za piękną Ojczyznę, za dar wolności, za dar niepodległości. A dzięku-
jąc pamiętać o tych, którzy w licznych powstaniach, zrywach, ale też 
na polu kultury i sztuki pielęgnowali i podtrzymywali ducha narodowe-
go. Jak dobrze, że tu jesteśmy… Przedstawiciele władz samorządowych, 
przedstawiciele różnych wspólnot i my tutaj wszyscy, w różnym wieku. 
Dobrze, że jesteśmy… Że umiemy dziękować…” – mówił ksiądz Górec-
ki. Po mszy przedstawiciele władz samorządowych – wójt Artur He-
rold oraz Przewodniczący Rady Gminy Zblewo Leszek Burczyk wraz 
z radnymi -  złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą jubileusz 100. 
rocznicy powrotu Zblewa do Macierzy. Tablicę – z inicjatywy ks.prała-
ta Z.Góreckiego - wmurowano vis a vis wejścia głównego do kościoła, 
na przykościelnym murze. Kwiaty złożono także przed tablicą poświę-
coną ks. gen. bryg. Józefowi Wryczy. Uczyniła to delegacja Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Kociewski.

A kilka dni później tj. w środę – 29 stycznia – zorganizowano uroczy-
stą sesję Rady Gminy Zblewo. Wzięło w niej udział - oprócz radnych 
– także liczne grono Mieszkańców i zaproszonych gości. Podczas sesji,  
na wniosek Wójta Gminy Zblewo zostały pośmiertnie nadane tytuły 
„Zasłużony dla Gminy Zblewo”. Otrzymały je cztery osoby, które – jak 

Zblewo. „Dziękujemy za dar wolności…”
Styczeń minął w Gminie zblewo na wielkim świętowaniu 100-lecia powrotu ziemi zblewSkiej do macierzy. 

Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą, odprawioną w niedzielę 26 stycznia w zblewskim kościele. 
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Pierwszym zadaniem, które od dnia 1 
lutego 2020 roku rozpoczęła realizo-
wać spółdzielnia jest świadczenie usług 
opiekuńczych na rzecz osób starszych 
na terenie Gminy Pelplin. Przy tej usłu-
dze pracuje blisko 40 opiekunów wraz 
z osobą je koordynującą. Ich opieką oto-
czonych jest ponad 80 seniorów z tere-
nu naszej gminy. 

 Konrad Mania, Prezes Zarządu Kociew-
skiej Spółdzielni Socjalnej na sesji Rady 
Miejskiej w Pelplinie w dniu 20 grudnia 
2019 roku tak wyraził się o swoich pla-
nach w zakresie realizowanych zadań za-
rządzanego podmiotu:

„Zależy mi na tym, żeby świadczone 
przez spółdzielnię usługi były wysokiej 
jakości, a osoby, które będą je realizować 
były należycie wykwalifikowane, cechu-
jące się empatią, oddaniem i odpowied-
nim podejściem do swoich podopiecz-
nych. Chcę aktywnie brać udział w świad-
czonych przez nie usługach bieżąco kon-
trolując jakość wykonywanych przez nie 
usług, włączając w to wizyty w środowi-
skach, do których trafia nasza pomoc.”

 Oprócz realizacji zadań gminnych spół-
dzielnia aktywnie pozyskuje klientów na 
rynku komercyjnych, m.in. w zakresie 
usług sprzątających czy zagospodarowa-
nia terenów zieleni.

 CZym jest spółdZielnia 
soCjalna?

Spółdzielnia socjalna jest podmiotem 
łączącym cechy przedsiębiorstwa oraz 

organizacji pozarządowej, który re-
gulowany jest odrębną ustawą (usta-
wa z dnia 27 kwietnia 2006 o spółdziel-
niach socjalnych), zgodnie z którą pod-
stawowym zadaniem spółdzielni jest re-
integracja zawodowa osób zakwalifi-
kowanych do grup defaworyzowanych, 
w tym między innymi osób niepełno-
sprawnych, bezrobotnych lub korzysta-
jących z określonych form państwowej 
pomocy socjalnej.

 Spółdzielnia socjalna jest specyficz-
nym rodzajem spółdzielni pracy, któ-
ra w swej istocie nie jest nastawiona na 
maksymalizację zysku. Ma ona wypeł-
niać dwie odmienne, lecz równie waż-
ne funkcje różnych podsystemów: eko-
nomicznego i społecznego. W porządku 
ekonomicznym jej podstawową funkcją 
jest wytwórczość. Musi więc wytwarzać 
usługi lub produkty o odpowiednim po-
ziomie jakości odpowiadającym oczeki-
waniom klientów. Środkí finansowe z 
ich sprzedaży winny pokrywać wydatki 
związanę z procesem produkcji. W tym 
sensie spółdzielnie socjalne prowadzą 
przedsiębiorstwo, są więc podmiotami 
gospodarczymi podporządkowanymį 
zasadom rynkowym. Z drugiej strony 
obowiązkiem spółdzielni socjalnych jest 
prowadzenie działalnoścí w przestrze-
ni społecznej, w której ich podstawową 
funkcją jest integracja społeczno-za-
wodowa. Na tej płaszczyźnie spółdziel-
nie socjalne prowadza taka aktywność, 
którá służy wzmacnianiu istniejących i 
tworzeniu nowych więzį społecznych, 
promują określoné wzorce i normy po-
stepowania, czy ogólnié rzecz biorąc, 

służą społecznościom lokalnym.
Kociewska Spółdzielnia Socjalna bę-
dąca podmiotem, którego członkami 
są dwa samorządowe podmioty praw-
ne: Gmina Pelplin oraz sąsiednia Gmi-
na Morzeszczyn prowadzi działalność 
o dwojakim charakterze. Naszym nad-
rzędnym celem jest powrót do uregu-
lowanego życia społecznego oraz za-

wodowego osób o wysokim prawdopo-
dobieństwie wykluczenia społecznego 
przy jednoczesnym prowadzeniu przed-
siębiorstwa, które oprócz zaspokajania 
potrzeb lokalnej społeczności oraz ak-
tywnym uczestnictwie na rynku usług 
komercyjnych będzie prowadzić dzia-
łalność społeczną, kulturalno-oświato-
wą oraz społecznie użyteczną.

Kociewska Spółdzielnia 
Socjalna rozpoczęła działalność  
Kociewska Spółdzielnia Socjalna, której założycielami są Gmina Pelplin oraz Gmina Morzeszczyn 
po zakończeniu postępowania rejestrowego rozpoczyna realizację powierzonych jej zadań. 

68 uczniów szkół średnich powia-
tu starogardzkiego zakwalifiko-
wało się do ii etapu tegorocznej 
olimpiady Wiedzy o bezpieczeń-
stwie. 13 lutego walczyli o udział 
w finale.

Tematem tegorocznej edycji kon-
kursu są „Pomorscy rowerzyści”. 
Udział wzięli w nim uczniowie: I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Marii 
Skłodowskiej-Curie, II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Ziemi Kociew-
skiej, Zespołu Szkół Ekonomicznych 
oraz Technikum im. Józefa Hallera 
w Owidzu.

Osoby, które zdobędą w II etapie 
największą ilość punktów zapre-
zentują się w wielkim finale, któ-
ry odbędzie się 23 kwietnia 2020 r. 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w Rumi.

Zwycięzca XIII Olimpiady Wiedzy 
o Bezpieczeństwie otrzyma mię-
dzy innymi darmowy indeks na wy-
brany kierunek studiów pierwszego 
stopnia, ufundowany przez Gdań-
ską Wyższą Szkołę Humanistyczną. 
Na nagrody rzeczowe mogą liczyć 
wszyscy finaliści. W poprzednich 

edycjach konkursu były to między 
innymi: laptopy, tablety, smartfony, 
czytniki e-book, rowery, aparaty fo-
tograficzne oraz kursy prawa jazdy. 
Szkolny koordynator, który przygo-
tuje zwycięzcę Olimpiady, dostanie 
indeks na darmowe studia podyplo-
mowe w GWSH.

Xiii olimpiada WiedZy o beZpieCZeństWie – etap ii
źródło: UM Starogard

Piękny, nowy pomost miesz-
kańcy Borzechowa zbudowa-
li w lipcu 2018 roku z pomo-
cą przyjaciół i darczyńców. 
Powstał on nad Jeziorem Bo-
rzechowskim Wielkim, na 
niewielkiej plaży. To bardzo 
lubiany przez mieszkańców 
i turystów zakątek, zwłaszcza 
latem. Staraniem Rady Sołec-
kiej i mieszkańców, miejsce 
to zostało pięknie zagospo-
darowane. Posadowiono – 
oprócz pomostu – nowe ław-
ki i stoły tak, aby miło było 
tu wypoczywać. Mieszkań-
cy wszystkie prace wykona-
li w czynie społecznym i nie 
kryli radości. 

Jakież było zdumienie Re-
naty Klimowicz - sołtys Bo-
rzechowa, gdy okazało się, 
że w nocy z poniedziałku na 
wtorek tj. z 3/4 lutego po-
most zniknął. „To niezwy-
kle zuchwała kradzież, bo 
okradziono nas – wszystkich 
Mieszkańców! Ktoś zdemon-
tował piękne, solidne, dę-
bowe deski z większej czę-
ści pomostu i zostawił „gołe” 
rusztowania oraz kilka desek 
od strony plaży. Nie mogłam 
uwierzyć w to, co się stało!” – 
mówi R. Klimowicz. Jak pod-
kreśla, plaża nad jeziorem 
jest - zwłaszcza latem - chlu-
bą Borzechowa, a pomost jest 
regularnie konserwowany, 
aby służył długie lata. Spę-
dza tu czas i odpoczywa wie-
le osób, które wspólnie dbają 
o to miejsce.

Kto ukradł...
pomost?
Mieszkańcy Borzechowa prze-
cierają oczy ze zdumienia… 
I trudno się dziwić, bo niedawno 
ktoś ukradł im …pomost! 

Seniorzy nie ukrywają, że bawili 
się po prostu cudownie! „To był 
dobry, sympatyczny i radosny 
czas, który spędziliśmy razem, na 
wspólnej zabawie i rozmowach, 
zamiast siedzieć w domu… Wraz 
z nami bawili się goście – wśród 
nich m.in. Jan Brdak i Józef Ge-
rigk z zarządu powiatowego PZE-
RiI. Bardzo się z tego cieszymy!” 
– podsumowuje Krystyna Engler, 
przewodnicząca koła PZERiI. Jak 
wspomina, były śpiewy i tań-
ce do późnej nocy, bo imprezę 

uświetnił znany i lubiany zespół 
Focus Band – Dorota i Zbyszek, 
który szybko porwał wszystkich 
do wspólnej zabawy. Nie zabra-
kło też pysznego jedzenia, dzię-
ki uczynnym i zawsze uśmiech-
niętym Paniom Gospodyniom 
z KGW Pinczyn -  a prawdziwym 
przebojem były wspaniałe, swoj-
skie ciasta. Jak zawsze były też 
niespodzianki – każdy uczestnik 
otrzymał bowiem przepiękne, 
ręcznie wykonane malutkie ser-
duszko z czerwonej włóczki.

Walentynkowy bal w Pinczynie
Jak co roku seniorzy z Pinczyna bawili się na wielkim i wspaniałym 
balu walentynkowym. Zorganizowało go wspólnie miejscowe KGW, 
koło PZERiI oraz Rada Sołecka.
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Każdego roku STEICO Sp. z o.o. organizuje wyjazd zimowy dla dzieci swoich pracowników. W tym roku był to wyjazd do miejscowo-
ści Czarna Góra. Warunki narciarskie były bardzo dobre i dzieci codziennie korzystały ze stoków. Nad wszystkimi uczestnikami czu-
wali doświadczeni instruktorzy, którzy uczyli dzieci jak poprawnie i bezpiecznie korzystać z nart. Oprócz tego dzieci mogły posza-
leć w basenach termalnych Termy Bania. Miały także możliwość zwiedzenia Zakopanego, a w ostatni wieczór został zorganizowany 
dla nich kulig z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

Zimowe ferie ze STEICO



Dołącz do Nas. Pracuj w STEICO!

Czarna Woda już kolejny raz z rzędu promuje 
zdrowy tryb życia poprzez sportowe rozgrywki 
i zawody! W sobotę 18.01.2020 odbył się halowy 
turniej piłki nożnej na terenie Sali gimnastycznej 
PSP w Czarnej Wodzie.

Dziesięć drużyn rywalizowało o wygraną. Roz-
grywki przeprowadzono w systemie po dwie gru-
py, półfinały na krzyż i finały. STEICO reprezen-
towała silna i zmotywowana grupa pracowników 
młodocianych.

Uczestnikom oraz zwycięzcom medale i Puchar 
Czarnej Wody wręczali Burmistrz Czarnej Wody 
Arkadiusz Gliniecki i Prezes Stowarzyszenia Mi-
łośników Czarnej Wody Przemysław Kurszewski.

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom rozgrywek 
gratulujemy!

Fundacja Ochrony Zwierząt Pia Causa to jedna z wielu organizacji, któ-
re wspiera STEICO. Projekt przygotowania bud został już zakończo-
ny, a pierwsze budy przekazane na użytek czworonogom. Potrzebują-
cych zwierzaków jest jednak więcej, więc kolejne budy są wykonywane 
na bieżąco przy wykorzystaniu zdolności pracowników młodocianych 
STEICO i ćwicząc ich umiejętności praktyczne w pracy z drewnem.

Halowy turniej piłki nożnej 
– „Puchar Czarnej Wody 2020’’

Przekazanie ocieplonych 
bud Fundacji Ochrony 
Zwierząt Pia Causa
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Sołtys Andrzej Czarnecki na niecodzienną 
formułę przeprowadzenia remontu wpadł 
w sierpniu 2017 roku. Podczas krótkiej na-
rady z mieszkańcami ustalono, że najpil-
niejszego remontu wymaga ul. Lipowa i taki 
wniosek zgłoszono do budżetu. Inwestycję 
rozpoczęto w maju 2018 roku bezpośrednio 
po dostawie materiałów budowlanych.

- Prace realizowano w soboty, bowiem był 
to najlepszy dzień, abyśmy mogli zebrać się 
w większym zespole. Dzięki takiemu po-
dejściu już w czerwcu udało się zakończyć 
pierwszy etap modernizacji ulicy o długości 
112 metrów – relacjonuje sołtys.

Następny etap  był jeszcze trudniejszy. Do 
remontu wyznaczono kolejny, 300-metrowy 
odcinek tej samej drogi. We wrześniu 2018 
podjęto decyzję o zapewnieniu środków na 
dalszą modernizację ulicy. Kolejne materia-
ły trafiły na teren inwestycji. Prace podobnie 
jak wcześniej realizowano w systemie week-
endowym i zakończono w październiku.

Całkowity koszt zadania wyniósł 85,5 tys. zł, 
w tym z funduszu sołeckiego na lata 2008-
2019 przeznaczono 28,5 tys. zł. Z przezna-
czonych środków zakupiono i ułożono 2 tys. 
płyt yomb oraz przepracowano 600 robo-
czogodzin. W efekcie udało się zmodernizo-
wać 430 metrowy odcinek, co przełożyło się 

na podniesienie komfortu użytkowników 
i obniżyło koszty utrzymania.

Jak podkreśla sołtys Rywałdu, zadanie mo-
dernizacji ulicy Lipowej dzięki olbrzymie-
mu zaangażowaniu mieszkańców i wsparciu 
Urzędu Gminy udało się zrealizować w za-
kładanym zakresie, terminie oraz, co bardzo 

istotne, budżecie. - Pragnę jeszcze raz gorą-
co podziękować wszystkim osobom zaan-
gażowanym w tą budowę – mówi Czarnec-
ki. - Ja zaś gratuluję pomysłu na przeprowa-
dzenie inwestycji i dziękuję za trud włożony 
w upiększanie swojej miejscowości – dodaje 
Marek Brejza, gminny radny.

Mieszkańcy Rywałdu 
w 600 godzin samodzielnie 
wybudowali drogę
Mieszkańcy wsi w 600 godzin społecznie wyremontowali 430 metrów ul. Lipowej. Dzięki akty-
wistom udało się ułożyć nawierzchnię drogi i poprawić bezpieczeństwo.

źródło: UG Starogard

 Podczas spotkania można było zadawać sze-
reg różnych pytań min dot. służby zdrowia, 
sądownictwa, ekologii, finansów, edukacji. 
Jak sama kandydatka mówiła „Politycy po-
winni słuchać ludzi, radzić się i nie narzu-
cać własnych poglądów . Wasze opinie i słowa 
krytyki są dla nas bardzo ważne. Polityk, któ-
ry nie potrafi rozmawiać z ludźmi, nie powi-
nien uprawiać tego zawodu. Żebyśmy wszy-
scy dobrze czuli się w Polsce, to musimy wza-
jemnie się szanować i nikogo nie wykluczać. 
Chciałabym, że Polska była krajem toleran-
cyjnym, gdzie prawda jest wartością, a kłam-
stwo jest nazywane kłamstwem. Chciała-
bym żyć w kraju, gdzie szanuje się Konstytu-
cję. Wprowadzony jest w naszym kraju chaos, 
dlatego trzeba to uporządkować i zacząć bu-
dować na trwałym fundamencie. Wtedy bę-
dziemy mogli zająć się uzdrowieniem służby 
zdrowia, uratowaniem oświaty, emeryturami 
i życiem seniorów, młodymi ludźmi i możli-
wościami realizacji ich marzeń. Należy przy-
wrócić normalność.”

Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska 
spotkała się z mieszkańcami w Starogardzie
W sobotę 8 lutego w Pomorskiej Szkole Wyższej odbyło się spotkanie z Małgorzatą Kidawą-Błońską (PO) - kandydatką na Prezydenta Polski.

ZDJĘCIE: Artur Hossa

Martyna Pazera urodziła się 5 lipca 1987 r. w Starogardzie 
Gdańskim. W latach 2006-2011 studiowała grafikę w Wyż-
szej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie. W 2011 obro-
niła dyplom w Pracowni Projektowania Plakatu i Ilustracji 
prof.Grzegorza Marszałka. W 2012 roku otrzymała Nagrodę 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za naj-
lepszy dyplom ukończenia studiów wyższych w dyscypli-
nie sztuk plastycznych w roku 2011. Od 2012 roku współ-
pracuje ze szczecińskimi instytucjami i podmiotami kultu-
ry. Od 2017 roku należy do Stowarzyszenia Edukacyjno-Ar-
tystycznego „Oswajanie Sztuki, w ramach którego współ-
realizuje projekty kulturalne i społeczne. Od 2018 roku 
publikuje plakaty w internecie, które są komentarzem bie-
żących wydarzeń lub osobistymi przemyśleniami na te-
maty kulturowe i społeczne. W 2018 roku jej plakaty wzię-
ły udział w Śląskim Festiwalu Plakatu „Plakat Fest 2018 
w Chorzowie, a w 2019 roku zostały zakwalifikowane do 
wystawy w ramach Międzynarodowego Biennale Plakatu 
w Lublinie, Roller Poster w Szczecinie, międzynarodowego 
BIENNIAL OF POSTER BICeBe w Boliwii oraz 28 Biennale 
Plakatu w Katowicach.

W sierpniu 2019 roku Pani Martyna zorganizowała swo-
ją pierwszą wystawę indywidualną w przestrzeni miejskiej 
w Śródmieściu Szczecina. Odbyło się to w ramach projek-
tu Galeria [OD] Ulicy. W listopadzie 2019 seria plakatów 
o Starogardzie Gdańskim została zaprezentowana na sta-
rogardzkim rynku, w ramach otrzymanego Stypendium 
w Dziedzinie Kultury Miasta Starogard Gdański. Wystawa 
będzie czynna do 3 marca 2020. Serdecznie zapraszamy.

plakat
W piątkowy wieczór 14.02 o godzinie 18:00 w galerii 
a starogardzkiego Centrum kultury odbył się werni-
saż wystawy pt. plakat autorstwa martyny pazery.

ISSUU: ExpressBiznesu
FB/ ExpressBiznesu

Nieważne, co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie!
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Wszyscy uczestniczący w spotkaniu dowie-
dzieli się, że Drużyna Polpharma Starogard 
dogra sezon do końca i wystartuje w nowym 
2020/2021 przy równym wsparciu finanso-
wym ze strony Gminy, jak i Polpharmy. Do-
tychczasowi najwięksi akcjonariusze zade-
klarowali kwotę 1 mln zł na działalność Klu-
bu w sezonie 2020/2021. „Polpharma prze-
każe Klubowi do końca sezonu rozgrywek 
2019/2020 pełną kwotę wynikającą z po-
stanowień umowy sponsorskiej, zaś Gmi-
na Miejska przekaże w tym okresie kwo-
tę 550.000 zł, zgodnie z treścią uchwały 
Rady Miasta Starogard Gdański  z 19 grud-
nia 2018 r. Dodatkowo Polpharma pokryje, 
ponad zobowiązania wynikające z zawartej 
z Klubem umowy sponsorskiej zobowiąza-
nia Klubu, które wykraczają poza przyję-
ty budżet Klubu w sezonie 2019/2020, co 
pozwoli Klubowi zakończyć ten sezon bez 
strat. Polpharma zawrze na sezon 2020/2021 
nową umowę sponsorską z Klubem na kwo-
tę 1.000.000 zł. Jednocześnie Polpharma 
stanowczo oświadczyła, że będzie to ostat-
ni sezon zaangażowania firmy Polpharma 
jako sponsora Klubu. Podpisanie umowy na 

ostatni sezon 2020/2021 da Gminie Miej-
skiej dodatkowy czas na znalezienie trwałe-
go rozwiązania związanego z dalszym finan-
sowaniem Klubu”.- odczytała punkty poro-
zumienia Magdalena Rzeszotalska. Gmina 
Miejska przekaże na rzecz Klubu w sezonie 
2020/2021 kwoty 1.000.000 zł. Do 30 czerw-
ca 2020 roku przejęcia w drodze darowizny 
własność wszystkich posiadanych przez Po-
lpharmę 4.580 akcji Klubu, przejmując w ten 
sposób pełną odpowiedzialność za funkcjo-
nowanie Klubu w kolejnych sezonach roz-
grywek. Gmina wskaże kandydata na nowe-

go prezesa Klubu, którego kandydatura zo-
stanie przedstawiona na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej Spółki, zwołanym w najbliższym 
możliwym czasie-odczytał prezydent Janusz 
Stankowiak. Cieszymy się z osiągniętego po-
rozumienia, którego celem była zawsze part-
nerska współpraca na rzecz społeczności lo-
kalnej miasta i jednocześnie chcemy po-
dziękować wszystkim kibicom za wyjątko-
we zaangażowanie oraz solidarne z klubem 
wyrażone w czasie akcji „Wspieramy Bo Ko-
chamy”, powiedział na zakończenie spotka-
nia prezydent Janusz Stankowiak.

Koszykówka 
zostanie w mieście
W piątkowe popołudnie w Starogardzkim Centrum Kultury odbyło się spotkanie kibiców koszy-
kówki z władzami miasta Prezydentem Januszem Stankowiakiem i Maciejem Kalinowskim oraz 
dyrektor ds.Komunikacji Korporacyjnej i CSR ZF Polpharma Magdalena Rzeszotalska. 

Pracami autora 
są fotografie, któ-
re przedstawia-
ją mniejsze oraz 
większe miasta. 
„Porzucam trady-
cyjny, pocztów-
kowy sposób fo-
tografowania i 
otwieram się na 
eksperyment, ła-
manie zasad oraz 

odrzucam ograniczenia i pozwalam, żeby kierowała 
mną intuicja. Wszyscy, którzy mnie znają wiedzą, że fo-
tografia jest moją wielką pasją. Móc robić to, co się ko-
cha jest największym szczęściem. To właśnie pasja do-
daje nam sił i pozwala przetrwać najtrudniejsze mo-
menty w życiu” - powiedział Krzysztof Rudek.

WystaWa praC 
„antropolis”
W piątkowy wieczór 14.02 o godzinie 19:00 w galerii 
autorskiej 24b krzysztof rudek otworzył swoją au-
torską wystawę pt. „antropolis”.
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Policjanci ze starogardzkiej drogówki zatrzymali 
kierowcę audi, który miał w organizmie blisko 2,5 
promila alkoholu. Mieszkaniec Starogardu Gdań-
skiego poruszał się w takim stanie jedną z głównych 
ulic miasta, powodując realne zagrożenie w ruchu 
drogowym. Teraz 56-latek stanie przed sądem, 
gdzie odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwym. Za 
popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 2 lat 
pozbawienia wolności.

4 lutego wieczorem dyżurny Komendy Powiatowej 
Policji w Starogardzie Gdańskim otrzymał zgłoszenie 
o kierowcy audi, który poruszał się tzw. wężykiem na 
jednej z głównych ulic miasta. Kierujący tym autem 
mężczyzna miał wymuszać pierwszeństwo na innych 
uczestnikach ruchu drogowego.

Informacja o tym zgłoszeniu została przekazana funk-
cjonariuszom drogówki, którzy na ulicy Lubichowskiej 
zatrzymali do kontroli drogowej odpowiadające opi-
sowi auto. Podczas rozmowy z kierowcą okazało się, 
że 56-letatek spożywał wcześniej alkohol. Badanie al-
komatem wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w or-
ganizmie. Funkcjonariusze udaremnili przestępcy dro-
gowemu kontynuowanie dalszej jazdy oraz zatrzymali 
dokument uprawniający do kierowania.

Niebawem mężczyzna stanie przed sądem, gdzie od-
powie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym. 
Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 2 lat 
pozbawienia wolności.

Policjanci apelują o rozsądek oraz przypominają, że 
jazda pod wpływem alkoholu może być przyczyną 
tragedii. Alkohol w organizmie kierowcy zmniejsza 
szybkość reakcji, ogranicza pole widzenia, powoduje 
błędną ocenę prędkości i odległości, rozprasza uwagę 
oraz powoduje senność. Nietrzeźwy kierowca błędnie 
ocenia swoje możliwości za kierownicą oraz ma obniżo-
ny poziom samokontroli i koncentracji. W każdej takiej 
sytuacji, gdy za kierownicę siada osoba pod wpływem 
alkoholu nie powinniśmy być bierni. Reagujmy zanim 
będzie za późno.

Starogard Gdański 
- blisko 2,5 promila 
za kierownicą audi

Wczoraj przed południem staro-
gardzcy kryminalni w wyniku sze-
roko zakrojonej pracy operacyjnej 
odzyskali 2 skradzione peugeoty. 
Ich łączna wartość oszacowana 
została na kwotę około 90 tys. zł. 
Jeden z peugeotów został skra-
dziony w Warszawie, a drugi na 
terenie Berlina. Zabezpieczone 
przez funkcjonariuszy samochody 
zaparkowane były na jednej z pry-

watnych posesji w pobliżu Staro-
gardu Gdańskiego.

Pracujący na miejscu śledczy 
zabezpieczyli ślady, które mogą 
okazać się pomocne w ustaleniu 
sprawcy bądź sprawców kradzie-
ży. Policjanci zatrzymali również 
44-letniego mieszkańca powiatu 
starogardzkiego, który jest podej-
rzewany o popełnienie przestęp-

stwa paserstwa. Mężczyzna trafił 
do policyjnego aresztu.

Auta odzyskane przez kryminal-
nych ze Starogardu Gdańskiego, w 
najbliższym czasie wrócą do swo-
ich właścicieli. Obecnie munduro-
wi wyjaśniają bliższe okoliczności 
tej sprawy. Za kradzież z włama-
niem grozi kara do 10 lat pozba-
wienia wolności.

Starogard Gdański 
- policjanci odnaleźli 
skradzione peugeoty 

Kryminalni ze Starogardu Gdańskiego odnaleźli dwa skradzione peu-
geoty. Łączna wartość odzyskanych pojazdów szacowana jest na kwo-
tę około 90 tys. zł. Funkcjonariusze zatrzymali również mężczyznę, 
który podejrzewany jest o przestępstwo paserstwa. Obecnie śledczy 
szczegółowo wyjaśniają okoliczności tej sprawy.

Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bobo-
wie otrzymała nowy śred-
ni samochód ratowni-
czo-gaśniczy GBA 3,5/27 
IVECO EUROCARGO 
z napędem 4x4 za łączną 
kwotę 779 820 zł.Z Naro-
dowego/Wojewódzk ie -
go Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Gdańsku 
otrzymano 110 000 zł. 
Dotacja Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Ga-
śniczego  wyniosła 200 
000 zł. Kwota 460 000 zł 
to udział Gminy Bobo-
wo, a 5 000 zł Starostwa 
Powiatowego. Pozostała 
kwota 4 820 zł to wkład 
OSP Bobowo.

Samochód ratowniczo-gaśniczy 
dla OSP Bobowo

Masz ciekawy 
temat?
Napisz do nas:

m.niedaltowska@expressy.pl



Dodatkowo policjanci zatrzymali 45-letniego mężczyznę, 
który miał amfetaminę. Łącznie mundurowi zabezpieczyli 
prawie 20 gramów zakazanych środków. Śledczy przedsta-
wili już zarzuty 45-latkowi. Za posiadanie narkotyków oraz 
organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi kara do 
3 lat pozbawienia wolności, zaś właścicielowi nielegalnych 
automatów dodatkowo grozi wysoka kara finansowa.

Kryminalni z tczewskiej komendy wspólnie z funkcjona-
riuszami Krajowej Administracji Skarbowej w Kwidzynie 6 
lutego br. przeprowadzili na terenie Tczewa wspólne działa-
nia ukierunkowane na zwalczenie przestępczości związanej 
z nielegalnym hazardem. Funkcjonariusze w jednym z lokali 
ujawnili i zabezpieczyli 5 nielegalnych urządzeń, które sta-
nowią dowód w prowadzonym postępowaniu przez Krajową 
Administrację Skarbową. Zabezpieczone nielegalne urządze-
nia przygotowane do gier hazardowych zostały wycenione 

na kwotę 60 tys. złotych. Policjanci zapowiadają dalsze takie 
kontrole miejsc, w których odbywają się gry na urządzeniach 
losowych.

Podczas wykonywanych czynności policjanci znaleźli am-
fetaminę, która należała do 45-letniego mieszkańca Tcze-
wa. Łącznie stróże prawa znaleźli i zabezpieczyli prawie 20 
gramów zakazanych środków. Policjanci zatrzymali 45-latka, 
którego doprowadzili do miejscowej komendy.

Śledczy przesłuchali już zatrzymanego mężczyznę, które-
mu przedstawili zarzuty dotyczące posiadania narkotyków. 
Za to przestępstwo oraz organizowanie nielegalnych gier 
hazardowych grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Wła-
ściciel automatów poniesie konsekwencje za złamanie prze-
pisów kodeksu karno-skarbowego, za co grozi wysoka kara 
grzywny oraz kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Zabezpieczone narkotyki 
oraz automaty do gier
Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej 
przeprowadzili działania wymierzone w nielegalny hazard. Funkcjonariusze 
w jednym z lokali na terenie Tczewa zabezpieczyli 5 nielegalnych automatów 
służących do gier hazardowych. 

Zarzut posiadania środków odurzających usłyszy dzisiaj 52-letni kierow-
ca renault. Mężczyzna posiadał przy sobie blisko 180 gramów marihuany. 
Mieszkaniec powiatu gdańskiego wpadł na gorącym uczynku, gdy policjanci 
postanowili sprawdzić auto, w którym siedział. Mężczyzna spędził noc w po-
licyjnym areszcie. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia 
wolności.

Wczoraj wieczorem starogardzcy kryminalni zauważyli osobowe renault, 
które było zaparkowane przed jednym z zamkniętych już marketów. Sa-
mochód posiadał gdańskie numery rejestracyjne, a za kierownicą siedział 
mężczyzna.

Mundurowi ustalili personalia kierowcy, który w rozmowie z nimi wykazy-
wał oznaki zdenerwowania. Podczas kontroli policjanci znaleźli reklamów-
kę, w której znajdował się worek foliowy z suszem roślinnym. Badanie po-
licyjnym testerem wykazało, że była to marihuana. W wyniku interwencji 
funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 180 gramów tego narkotyku.

Mieszkaniec powiatu gdańskiego został doprowadzony do starogardzkiej 
komendy, gdzie spędził noc w policyjnym areszcie. Jeszcze dzisiaj śledczy 
przedstawią w tej sprawie zarzuty dotyczące posiadania środków odurza-
jących. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 3 lat pozbawienia 
wolności.

Starogard Gdański - Zarzut za marihuanę w reklamówce

Jednostka OSP Zblewo niedawno 
wzbogaciła swoją flotę o samochód Roz-
poznawczo – Ratowniczy Toyota Hilux.

Jest to wysokiej klasy auto przystosowa-
ne do pracy w bardzo trudnych warun-
kach terenowych. Będzie służyło pomocą 
w akcjach w trudno dostępnych miejscach,  
podczas poszukiwań, rozpoznawania za-
grożeń , holowania przyczep w tym łodzi 
ratowniczej, do szybkiego przemieszczania 
ratowników i sprzętu ratowniczego,  a tak-
że do wspierania inicjatyw społecznych na 
terenie Zblewa.

Druhowie OSP Zblewo przez okres po-
nad dwóch lat czynili starania w celu pozy-
skania tego samochodu. Zarówno poprzez 
udział pro bono w wielu przedsięwzięciach 
jak i poprzez wykorzystywanie własnych 
umiejętności, kontaktów i znajomości.

OSP w Zblewie 
jeździ nową 
terenówką

źródło: UG w Zblewie



NIERUCHOMOŚCI

posZUkUję WynajĄĆ

sZUkam kawalerki umeblowanej, ewentualnie 
pokoju gościnnego. PILNE! tel. 669-869-837

kUpię

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

skUp mieszkań za gotówkę, w trójmiescie 
i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sprZedam

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

jaWa typ 223, 1977 farbig Rote-Creme, 2T, 2 
os. OC, BT, cena 2023, Tczew, tel. 574 797 077

piaggio/Vespa Ciao, skuter, 1 os. 2T, 1995 r., 
czarny, cena 1559 zł, Tczew, tel. 574 797 077

kUpię

skUp aut za gotówkę, w trójmieście i okoli-
cach tel. 507 741 990

EDUKACJA

lekCje dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sprZedam komputer, dysk 120 GB, klawiatu-
ra 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 okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE

seX-sex-sex to lubię, gorąca Blondi pozna Pa-
nów sponsorów, Sopot, tel. 514 120 213

RÓŻNE

sprZedam drewno opało-
we, gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

słoma w balotach 120x150, siano, słoma 
w kostkach z magazynu, możliwość transpor-
tu, tel. 506 250 477

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

sprZedam łóżko rehabilitacyjne, tanio, tel. 
605 292 882

beCZki plastikowe 200 l, na działkę, do wody, 
czyste, lub pod rynny, tel. 511 841 826

roZsieWaCZ KOS 380 zł oraz lej 480 zł, tel. 
600 667 860

płUg 4 skibowy, stan dobry, cena 1500 zł, tel. 
510 751 837

słoma sucha 120-120, owszana, cena 40 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

sZlifierka na stojaku, cena 450 zł, Szemud, 
tel. 510 751 837

sianokisZonka 120x120 dobrej jakości, 
cena 80 zł, tel. 510 751 837

sprZedam 3 spinningi Dawia Mikado, stan b. 
dobry, 100 zł/szt, tel. 516 603 723

sprZedam stół drewniany, rozkładany IKEA, 
wymiary 30/155x80x75, stan b. dobry, cena do 
uzgodnienia, tel. 608 512 336

Złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Lu zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

sprZedam lodówkę, dwudrzwiową, typ da-
ewoo, cena do uzgodnienia, stan idealny, tel. 
885 557 151, tel. 58 714 41 54

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

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

sprZedam grobowiec w Pierwoszynie, 4 oso-
bowy, tel. 607 291 564

ogłosZenia Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

- Ochotnicza Straż Pożarna to stowa-
rzyszenia, które opierają swoją dzia-
łalność na społecznej pracy członków. 
Ich podstawowym zadaniem są szero-
ko pojęte działania ratownicze. Jedno-
cześnie prowadzą one w swoim środo-
wisku szeroką działalność kulturalną, 
oświatową i sportową. To wielka war-
tość dla naszej społeczności i za to na-
leży im się uznanie i szacunek - mówi 
Magdalena Forc-Cherek, Wójt Gminy 
Starogard Gdański.

 W naszej Gminie zakończył się cykl 
zebrań sprawozdawczych człon-
ków Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Przedstawiono na nich  sprawozdania 

z działalności OSP, finansów, prac ko-
misji rewizyjnych oraz udzielono ab-
solutorium zarządom. Podsumowano 
także działania bojowe. Ubiegły rok 
minął strażakom bardzo pracowicie. 
Na terenie Gminy Starogard Gdański 
do 223 zdarzeń.  Strażacy ochotnicy 
brali udział łącznie w 184 akcjach. Naj-
częściej na ratunek wyruszali druho-
wie z Sucumina (50 zdarzeń), Klonów-
ki (41) i Siwiałki (35). Nieco rzadziej 
strażacy z Kręga (22), Dąbrówki (19), 
Sumina (16) i Rokocina (1). Głównie 
były to tzw. miejscowe zagrożenia (73 
proc. wyjazdów) oraz pożary (26 proc.) 
Jak zgodnie przyznają druhowie naj-
trudniejszą interwencją było gasze-
nie pożaru hali i magazynów Iglotexu 
w Skórczu.

 - OSP pełnią szczególną rolę w sys-
temie ratowniczym. To ochotnicy uzu-
pełniają siły i środki zawodowych stra-
żaków. To dzięki nim jest bezpiecznie, 
a przecież zazwyczaj robią to społecz-
nie – przypomina Karina Stankowska 
z Państwowej Straży Pożarnej.

 W minionym roku nasi strażacy 
ochotnicy wzbogacili się o kolejny 
fachowy sprzęt. W ich ręce trafiło, m. 
in. nowe komplety ubrań specjalnych, 

specjalistyczne pary butów strażac-
kich sznurowanych, hełmy bojowe, 
prądownice turbo oraz radiotelefony. 
Zmienił się także wygląd i otoczenie 
samych remiz. Za 30 tys. zł udało się 
wyremontować 3 boxy garażowe w Su-
cumienie.

Ochotnicze Straże Pożarne nie tylko 
podnoszą bezpieczeństwo w naszej 
Gminie, ale także pełnią ważną rolę 
społeczną. To często aktywiści, którzy 
chcą działać na rzecz społeczności lo-
kalnej. Dlatego podejmują gros róż-
norakich aktywności. Jednostki nasze 
uczestniczyły także w różnego rodzaju 
czynach społecznych na rzecz swojego 

środowiska. Do najczęściej wykonywa-
nych przedsięwzięć należą: wystawia-
nie pocztów sztandarowych w uro-
czystościach państwowych i świętach 
kościelnych, zabezpieczanie porządku 
podczas organizowanych imprez oraz 
wykonanie szeregu prac porządko-
wych, remontowych i budowlanych 
przy remizach.

 Strażacka brać zawsze znajdzie też 
czas na zabawę i rywalizację. W maju 
strażacy z Klonówki zorganizowali po 
raz drugi piknik, połączony  ze „zjaz-
dem na byle czym”. Zawody tradycyj-
nie cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Dzięki druhom z Siwiałki nasza 
Gmina doczekała się pierwszego mu-
zeum pożarnictwa.  Strażacy  powo-
łali do życia skansen strażacki. Można 
tam oglądać wycofane z użycia wozy 
bojowe –  marki  Star oraz Żuk wraz 
z historycznym wyposażeniem. Jak 
zapewniają ratownicy, oba są w pełni 
sprawne.

 Swoistą tradycją są organizowane 
przez druhów z Dąbrówki, gminne za-
wody sprawnościowe Jak, co roku za-
wody stały na wysokim poziomie a or-
ganizacja imprezy była bez zarzutu. 
Ostatecznie najwięcej punktów zdo-

Strażackie podsumowanie roku
8 pożarów, 164 miejscowe zagrożenia i 184 interwencje – tak w liczbach prezentują się działania 
strażaków ochotników z naszej Gminy. OSP zakończyły kampanię sprawozdawczą.

byli reprezentanci Kręga i reprezentant-
ki Sucumina. To drużyny reprezento-
wały nas w  XI Powiatowych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych, które odbyły 
w Kaliskach. Nasi druhowie i druhny 
nie schodzili tam „z pudła”. Dziewczy-
ny z Sucumina stanęła na środkowym 
stopniu podium. Bezkonkurencyjni byli 
strażacy z Kręga, którzy zdobyli złote 
puchary. Druhowie z Klonówki zaś zajęli 
III miejsce w Mistrzostwach Ratownic-
twa Medycznego.

 Nawet najlepsze umiejętności nie-
wiele pomogą, jeśli nie są poparte wła-
ściwą wiedzą. Dlatego aż 37 młodych 
strażaków wzięło udział w eliminacjach 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej. Na etapie gminnym swoich 
grupach wiekowych zwyciężyli Mateusz 
Krüger – ostatecznie zajął III miejsce na 
szczeblu powiatowym, Ligia Bielińska 
(oboje OSP Klonówka)  - 6 miejsce w fi-
nale wojewódzkim i Michał Lisek (OSP 
Sucumin), który zajął 12 miejsce w ści-
słym ogólnopolskim finale.

 Wielu naszych strażaków włączyło się 
w XIV edycję programu „Ognisty Ratow-
nik – Gorąca Krew”. Polega ona regular-
nym oddawaniu krwi do stacji krwio-
dawstwa. Za wieloletni udział w akcji 
nagrodzonych zostało 3 strażaków z Su-
cumina.

- Wszystkim strażakom ochotnikom 
serdecznie dziękuję za ich życzliwość, 
profesjonalizm i zaangażowanie w dzia-
łania na rzecz ochrony przeciwpożaro-
wej oraz życzę realizacji planów w 2020 
roku – mówi Anna Klein, z Zarządu Od-
działu Gminnego ZOSP RP w Starogar-
dzie Gdański.

 Na terenie naszej gminy działa 7 Ochot-
niczych Straży Pożarnych: w Dąbrówce, 
Klonówce, Kręgu, Rokocinie wraz z filią 
w Koteżach, Suminie oraz dwie należą-
ce do krajowego systemu ratowniczo- 
gaśniczego - w  Siwiałce i  Sucuminie. 
Łącznie zrzeszają ponad 300 członków.

źródło: UG Starogard
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W turnieju wystąpiły drużyny reprezentujące m.in: Choczewo, Staro-
gard, Tczew, Toruń, Wejcherowo, Stara Kiszewa, Kaliska, Reda. W meczu 
o I miejsce drużyna Starogard Gd pokonała drużynę z Redy z wynikiem 
30:28. Miejsce III w turnieju zajęła drużyna z Choczewa. Nagrody zwy-
cięzcom wręczali Janusz Stankowiak-prezydent miasta, Magdalena Forc-
Cherek-Wójt Gminy, Tomasz Rogalski-Urząd Gminy, Marzena Klein-Dy-
rektor OSIR. Serdecznie Gratulujemy.

Turniej Piłki Siatkowej 
Pracowników Samorządowych
W sobotę 15.02 w halii Sportowej im. Andrzeja Grubby odbył się Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Samorządowych. Turniej zor-
ganizowano przy okazji obchodów 100 Rocznicy Powrotu Starogardu do Państwa Polskiego. 

ZDJĘCIA: Artur Hossa


