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34 mln zł na przebudowę dworca i alei
Starogard gd | Prezydent Janusz Stankowiak podpisał umowę z władzami województwa pomorskiego na ponad 34 mln 
zł, które miasto otrzymało na przebudowę dworca kolejowego i Alei Wojska Polskiego. W ramach projektu powstaną 
także przystanki dla autobusów komunikacji miejskiej i podmiejskiej, a także zakupionych zostanie jedenaście no-
wych pojazdów MZK.

Rejon dworca i Alei Wojska Polskiego to je-
den z najstarszych i najbardziej zaniedbanych 
obszarów miasta. Władze Starogardu podjęły 
starania o unijne pieniądze na jego moderni-
zację. Dzisiaj już wiadomo, że wkrótce Ale-
ja i jej okolice zmienią się nie do poznania. 
Miejski projekt pn. „Budowa i skomuniko-
wanie węzła integracyjnego w Starogardzie 
Gdańskim” uzyskał spore dofinansowanie. 
Unia sfinansuje 85 proc. kosztów tego zada-
nia, nie więcej niż 34.386.092,10 zł.
- Cieszymy się ogromnie z tak wysokiego 
poziomu dofinansowania – przyznał prezy-
dent Starogardu Gdańskiego, Janusz Stanko-
wiak w chwili podpisania umowy. - Ponad 
34 miliony złotych to rekordowa suma, którą 
miasto otrzymało na jeden projekt.
Marszałek województwa pomorskiego przy-
znał, że obecny stan techniczny dworca i jego 
okolica nie przynoszą chluby miastu, dlatego 
cieszy się z planowanych zmian. - Mogliśmy 

się spotkać w urzędzie, ale chcieliśmy poka-
zać, jak obecnie wygląda ten obiekt – mówił 
Mieczysław Struk. - Za dwa lata będziemy 
mieli już porównanie, jak było, a jak jest.
Cała inwestycja ma kosztować ponad 42,5 
mln zł. Obejmie nie tylko przebudowę sa-
mego dworca kolejowego, ale i budowę 
przylegającej do niego infrastruktury. Po-
jawią się między innymi stojaki na rowery 
oraz przystanki dla autobusów komunika-
cji miejskiej i podmiejskiej. Dodatkowo 
w bezpośrednim sąsiedztwie dworca ko-
lejowego powstanie dworzec autobusowy, 
a także parkingi. Dzięki realizacji powyż-
szego przedsięwzięcia Starogard wzbogaci 
się o komunikacyjny węzeł integracyjny, 

który da mieszkańcom możliwość wybo-
ru środka transportu i łączenia dostępnych 
form komunikacji w różne kombinacje. 
Przy okazji przebudowany zostanie miej-
scowy układ drogowy ulic: Kolejowej, Mał-
gorzaty Hillar oraz części ul. Gdańskiej. 
Najwięcej zyskają mieszkańcy Alei Wojska 
Polskiego. Najstarszy deptak w mieście zo-
stanie kompleksowo przebudowany. Moder-
nizacji poddane zostaną wszystkie sieci, tj. 
kanalizacyjna, deszczowa i sanitarna, a także 
wodociąg oraz gazociąg. Realizacja przed-
sięwzięcia rozpocznie się w przyszłym roku 
i najprawdopodobniej potrwa dwa lata.

Sebastian Dadaczyński

Celem spotkania było rze-
telne przedstawienie zna-
czenia rewitalizacji Dolnej 
Wisły dla rozwoju trójmiej-
skich oraz rzecznych por-
tów morskich, transportu 
kolejowego i lądowego oraz 
przedsiębiorstw zlokalizo-

wanych w strefie oddziały-
wania rzeki.
Potocznie sądzi się, że dla 
udrożnienia Wisły dla że-
glugi potrzebne jest po-
głębienie jej koryta, bo 
wtedy jednostki pływające 
nie będą szorować po dnie 

i osiadać na mieliznach. 
Tymczasem aby osiągnąć 
żeglowność rzeki, potrzeb-
na jest jej kaskadyzacja, 
czyli wybudowanie stop-
ni wodnych, przy których 
powstaną zbiorniki wodne 
z elektrowniami i śluzami 
żeglugowymi.
- W 2020 roku planujemy 
rozpoczęcie budowy 3 ka-
skad - dwu na Wiśle i jed-
nej na Odrze zapowiada 
wiceminister Kazimierz 
Smoliński. Kolejne kaska-
dy w dolnej części Wisły 
miałyby zostać rozpoczęte 
do 2030 roku. 
- Gdańsk i Pomorze zawsze 
związane były z Wisłą. 
Handel, transport, turystyka 
bezpieczeństwo przeciwpo-
wodziowe - to główne za-
lety i korzyści, które przy-

niesie rewitalizacja Wisły. 
Chcemy, by Wisła była 
wodną autostradą. Chciał-
bym, by za mojej kadencji 
rozpoczęły się prace, rozpi-
sane były pierwsze przetar-
gi – życzył sobie wojewoda 
pomorski Dariusz Drelich.

-Żegluga na Wiśle ma z na-
szej strony zielone światło. 
Liczymy na śródlądowy port 
przeładunkowy dla konte-
nerów w naszym mieście. 
Chcemy, aby wybudowano 
taki suchy port w Zającz-
kowie Tczewskim - powie-

dział prezydent Tczewa Mi-
rosław Pobłocki. 
O zagospodarowaniu Wisły 
mówili też dwaj naukow-
cy z Politechniki Gdań-
skiej i dr Janusz Granato-
wicz z firmy Energa Invest 
Gdańsk.  Anna Kłos

O Dolnej Wiśle w Tczewie
TCZEW | „Zagospodarowanie i znaczenie Dolnej Wisły dla gospodarki regionów i kraju” to tytuł konferencji, która 
odbyła się 22 listopada w Centrum Konserwacji Wraków Statków.

- Polskie rzeki przenoszą zaled-
wie 0,4 proc. transportu. W Eu-
ropie gorsi od nas są tylko Czesi. 
W ostatnich latach w Hiszpanii 

StAwIAmy 
NA tRANSPORt 
DROGAmI wODNymI
KAZImIERZ SmOLIńSKI
Wiceminister Infrastruktury 
i Budownictwa

budowano po 3 stopnie wodne 
rocznie, w sumie kraj ten ma ich 
1200, Polska tylko osiem. U nas 
większość przewozu towarów 
odbywa się transportem dro-
gowym, niewielka kolejowym, 
a wręcz symboliczna – wodnym. 
Komisja Europejska zobowiązu-
je nas do zmiany tej struktury. 
Dlatego musimy udroznić drogi 
wodne. Chcielibyśmy, by 30 proc. 
transportu towarów odbywało 
się drogami wodnymi.
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Rewolucja w lokalnych podatkach
Starogard gd |  Na wniosek prezydenta Janusza Stankowiaka rok 2017 będzie kolejnym rokiem bez podwyżek lokal-
nych podatków. Niektóre stawki zostały nawet obniżone, a właściciele nieruchomości, którzy zadbają o frontową ele-
wację swojego budynku, mogą liczyć na duże ulgi. Takie decyzje podjęła Rada Miasta Starogard Gdański na sesji, która 
odbyła się 30 listopada.

Radni uchwalili, że w przy-
szłym roku stawki podatku 
od nieruchomości się nie 
zmienią. Mieszkańcy, pro-
wadzący działalność go-

spodarczą, będą dalej płacić 
0,88 zł od 1 m kw. gruntu, 
a w przypadku budynków 
lub ich części mieszkal-
nych 0,72 zł od 1 m kw. 

powierzchni użytkowej 
oraz 22,63 zł w przypadku 
budynków lub ich części 
związanych z działalnością 
gospodarczą.

Wyjątek stanowią budyn-
ki związane z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych 
oraz wykorzystywanych 
w zakresie obrotu kwali-
fikowanego materiałem 
siewnym. W powyższych 
przypadkach podatek zma-
leje o 1 grosz.
- W podatkach od nierucho-
mości nie wprowadzamy 
żadnych rewolucji – pod-
kreślił Janusz Stankowiak. 
– Zależy nam na zacho-
waniu stabilności budżetu 
miasta. W przyszłym roku 
czeka nas bardzo dużo in-
westycji finansowanych 
z pieniędzy unijnych. Każ-
de takie zadanie wymaga 
środków własnych, które 
są warunkiem uzyskania 
dotacji z Unii, a stabilność 
podatkowa równa się sta-
bilności działań gminy. Wy-
chodząc jednak naprzeciw 
nie tylko potrzebom lokal-
nych przedsiębiorców, ale 
w ogóle przedsiębiorczości, 
proponujemy niższy poda-
tek od środków transpor-

towych – dodał prezydent. 
- W tym przypadku czeka 
nas prawdziwa rewolucja. 
Chcemy stworzyć przyja-
zny klimat i zapewnić ko-
rzystne warunki do rozwo-
ju dla firm transportowych 
w naszym mieście, aby 
przedsiębiorcy, którzy wa-
hają się jeszcze, gdzie ulo-
kować swój biznes, wybrali 
właśnie Starogard.
Starogardzcy radni byli 
zgodni w tej kwestii i jed-
nogłośnie zatwierdzili ob-
niżkę stawek podatku od 
środków transportowych 
we wszystkich przypad-
kach. Przykładowo stawka 
podatku od środków trans-
portowych dla samochodów 
ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej powy-
żej 9t, a poniżej 12t w roku 
podatkowym 2016 wynosiła 
1620 zł, natomiast w 2017 
wyniesie 108 zł. To oznacza 
obniżkę o ponad 93 proc.
Ostatnią ważną zmianą, któ-
rą radni uchwalili na listopa-
dowej sesji, jest zwolnienie 

z podatku od nieruchomości 
dla właścicieli budynków 
mieszkalnych i mieszkalno 
–  użytkowych. Każdy wła-
ściciel, który przeprowadzi 
w swojej nieruchomości lub 
jej części remont elewacji 
frontowej może ubiegać 
się o zwolnienie z podatku 
w wysokości do 50 proc. 
poniesionych kosztów na 
okres nie dłuższy niż 5 lat.
Zaproponowana ulga ma 
zachęcić mieszkańców 
i przedsiębiorców do zmia-
ny wizerunku ścian fronto-
wych budynków w obszarze 
objętym rewitalizacją, czyli 
miedzy ulicami od północy 
Mickiewicza, od południa  
Pomorską, od zachodu ul. 
Jagiełły i od wschodu ul. 
Jabłowską i Unii Europej-
skiej. Dotyczyć to będzie 
również właścicieli nieru-
chomości przy Alei Wojska 
Polskiego, ul. Grunwaldz-
kiej oraz ul. Gdańskiej. Ce-
lem jest poprawa wizerunku 
i estetyki miasta. 

WA

Ulica Kościuszki oficjalnie otwarta
INWEStYCJa | Na tę chwilę czekało wielu starogardzian. Po kilku miesiącach prac, a co za tym idzie i utrudnień w ruchu, 
wreszcie uroczyście otwarto ulicę Kościuszki. To pierwszy etap przedsięwzięcia. Drugi, który już nie ma być tak uciąż-
liwy dla kierowców, będzie realizowany w przyszłym roku.

Przebudowa ulicy Kościuszki to najwięk-
szy tegoroczny i najbardziej wyczekiwany 
projekt drogowy w mieście. Nie tylko ze 
względu na położenie nawierzchni, która 
znajduje się w samym centrum miasta, ale 
przede wszystkim jej stan.
- To jedna z najstarszych i najbardziej eks-
ploatowanych dróg w Starogardzie – mówił 

Przemysław Biesek - Talewski, wiceprezy-
dent miasta. - Jej modernizację podzielono 
na dwa etapy. W połowie listopada 2016 
roku firma Skanska S.A. zakończyła budo-
wę pierwszego fragmentu ulicy na odcinku 
od ulicy Lubichowskiej do ulicy Pelpliń-
skiej. Prace trwały siedem miesięcy. Bu-
dowa pochłonęła prawie 4,4 mln zł, w tym 

1,6 mln zł pochodziło z budżetu państwa 
w ramach rządowego Programu Przebudo-
wy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej.
W uroczystości otwarcia oprócz władz 
miasta uczestniczyli: wojewoda pomor-
ski - Dariusz Drelich, poseł Jan Kilian, 
przewodniczący Rady Miasta - Jarosław 
Czyżewski, radni miejscy, wicestarosta 
starogardzki - Kazimierz Chyła, członek 
zarządu powiatu - Patryk Gabriel, a także 
zaproszeni goście. Obecni byli też wyko-
nawcy, przedstawiciele PWiK Star-Wik 
sp.z o.o., które współfinansowało zadanie, 
pracownicy Wydziału Techniczno-Inwesty-
cyjnego Urzędu Miasta i lokalni przedsię-

biorcy, działający w Starogardzkim Klubie 
Biznesu - Związku Pracodawców, który 
wspierał powyższą inwestycję.
Prezydent Janusz Stankowiak podziękował 
wojewodzie za wsparcie i za to, że znala-
zły się w rządowym programie pieniądze 
na kontynuację tej inwestycji w przyszłym 
roku. Do końca 2017 roku zmodernizowa-
ny zostanie drugi odcinek ulicy Kościusz-
ki - od skrzyżowania z ulicą Pelplińską do 
ronda Pitagorasa. Tym samym kierowcy 
będą mieli zapewniony pełen komfort jaz-
dy przez centrum miasta aż do ulicy Unii 
Europejskiej i dalej w stronę Tczewa oraz 
Pelplina.

Sebastian Dadaczyński
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Opłatek starogardzkich przedsiębiorców
Starogard gd |  Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców zorganizował spotkanie opłatkowo – wigilijne, 
w którym udział wzięło ponad dwustu przedsiębiorców oraz wielu przedstawicieli samorządów, urzędów i instytucji.

Uroczystość otworzyli prezes 
SKB – ZP, Grzegorz Borzesz-
kowski i dyrektor Biura, Edward 
Sobiecki. To bardzo silna organi-
zacja, działająca od 25 lat, sku-
piająca obecnie ponad 170 firm. 
- Gratulujemy tegorocznych osią-
gnięć i życzymy Państwu kolejnych 
w nowym 2017 roku. Aby Wasze fir-
my się rozwijały, dzięki nowym in-
westycjom, a stanie się tak za spra-
wą dobrych oraz rozsądnych decyzji 
- mówili przedstawiciele SKB - ZP.
Podczas uroczystości wiceminister 
Kazimierz Smoliński wręczył przed-
siębiorcom Honorowe Odznaki. Do-
datkowo przekazał im świąteczno-
noworoczne życzenia, podkreślając 
zasługi i prężność działania SKB-
ZP na rzecz lokalnego środowiska, 
miejscowych organizacji. 
- Na tle innych pomorskich miast 

wygląda to naprawdę imponują-
co – mówił wiceminister Kazimierz 
Smoliński. - Dlatego gratuluję tak 
silnej organizacji i mocnego środo-
wiska przedsiębiorców. Rozwijajcie 
Państwo firmy na chwałę Polski. 
Wszystkim właścicielom i pracow-
nikom przedsiębiorstw życzę dobre-
go 2017 roku.
Również ks. biskup Ryszard Kasyna 
przekazał przedsiębiorcom serdecz-
ne życzenia bożonarodzeniowe i no-
woroczne „aby w życiu udało się re-
alizować słowa św. Jakuba Apostoła, 
który wzywa do zgodności pomiędzy 
wiarą a postępowaniem”. Życzenia 
przekazali również wicemarszałek 
Krzysztof Trawicki, prezydent Sta-
rogardu Gd. Janusz Stankowiak i wi-
cestarosta starogardzki Kazimierz 
Chyła.

Sebastian Dadaczyński

30 mln zł na zadania inwestycyjne
PoWIat |  Z inicjatywy Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związku Pracodawców w Starostwie Powiatowym w Starogardzie 
Gdańskim zorganizowano spotkanie w sprawie projektu budżetu i przyszłorocznych inwestycji. Okazuje się, że będzie ich 
sporo, głównie dzięki środkom zewnętrznym, które pozyskał samorząd powiatu starogardzkiego.

W pierwszej części spotkania 
przedstawiono założenia przy-
szłorocznego budżetu powiatu. 

W sumie opiewa on na 145 mln zł, 
z czego 30 mln zł trafi na inwesty-
cje.

- To budżet prorozwojowy. Zale-
żało nam na tym, aby zrealizować 
duże, ważne inwestycje, oczeki-

wane przez mieszkańców naszego 
powiatu - zaznaczali Kazimierz 
Chyła i Patryk Gabriel z zarządu 
powiatu starogardzkiego.
Władze powiatu podkreślały, że na 
poszczególne zadania inwestycyj-
ne udało się im pozyskać środki 
zewnętrzne, głównie unijne. Wy-
konana zostanie termomoderniza-
cja dziesięciu obiektów użytecz-
ności publicznej. Utworzone będą 
też dwa centra kształcenia usta-
wicznego w Starogardzie i Bole-
sławowie. Dodatkowo odnowione 
mają być kolejne szkoły i kilome-
try dróg na terenie całego powia-
tu, a także wybudowany zostanie 
nowy most w Czystej Wodzie, nie-
daleko Czarnocina.
- Stawiamy również na rozwój na-
szego szpitala. W przyszłym roku 

nastąpi kompleksowa informaty-
zacja placówki. Powstanie także 
całodobowe lądowisko dla śmi-
głowca ratowniczego – podkreślali 
włodarze powiatu.
W drugiej części spotkania przed-
stawiciele SKB - ZP zaprezen-
towali swoje uwagi, propozycje 
i pomysły. Podkreślali, że większy 
nacisk należy położyć na rozwój 
turystyki. Z drugiej strony chwali-
li wydatki na inwestycje w drogi, 
chodniki, ścieżki rowerowe oraz 
szpital. 
- Bardzo cieszymy się, że samo-
rząd powiatu stawia na te zadania, 
które bezpośrednio dotyczą miesz-
kańców, a jednocześnie mają duży 
wpływ na lokalną gospodarkę - za-
znaczyli przedstawiciele SKB-ZP.  

Sebastian Dadaczyński
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„Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP”:
1. Tadeusz Włodarczyk - „Iglotex”

„Za Zasługi Dla Budownictwa” otrzymali:
1. Roman Gilla - „Gillmet” Starogard Gdański
2. Kazimierz Ginter - „Ginter” Chojnice
3. Andrzej Stella - „Stella” Starogard Gdański
4.  Mariusz Tuchlin - „Dek – Pol” Pinczyn

„Zasłużony Dla Rolnictwa”:
1. Jerzy Gardzielewski - „Barpol” Barłożno
2. Mariusz Stankowski – „Kooperol – Graal”

„Za Zasługi Dla Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej”
1.Tadeusz Kolbusz - „Koltel”
2. Eugeniusz Piechowski - „Pestar”

Ponadto najwyższym wyróżnieniem SKB-ZP, 
medalem „Za Wspieranie Rozwoju 
Przedsiębiorczości” zostali uhonorowani:
1. Józef Dębiński – Właściciel Kancelarii 
Prawnej
2. Andrzej Bona – Dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych
3. Józef Peka – Właściciel Zakładu Stolarskiego 
w Zblewie
4. Lidia Skalska – Właścicielka firmy „Almax” 
w Bytonii
5. Wiesław Szajda – Prezes Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej MSP

Odznaczeni przedsiębiorcy
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Obwodnica Starogardu zgodnie z planem
rEgIoN |  Z inicjatywy Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związku Pracodawców zorganizowano spotkanie w sprawie 
budowy obwodnicy miasta. Wzięli w nim udział przedstawiciele SKB - ZP, społecznego komitetu budowy obwodnicy, 
gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz samorządowcy. Jak się okazało, trasa jest 
ujęta w rządowych planach i nie ma żadnego zagrożenia, by nie powstała w najbliższych latach.
Spotkanie otworzył dyrektor biu-
ra SKB – ZP, Edward Sobiecki. - 
W rządowym Programie Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014 – 
2023 zapisano do realizacji 54 ob-
wodnice, w tym starogardzką, dlate-
go dążymy do jej budowy – mówił 
do zebranych. - Dla Starogardu i tej 
części województwa pomorskiego 
trasa ta jest bardzo istotna, gdyż od-
ciąży ruch w mieście, a tym samym 
go odkorkuje oraz stworzy lepsze 
warunki dla funkcjonowania firm, 
klientów i mieszkańców miasta, po-
wiatu.
Pełniący obowiązki dyrektora gdań-
skiego oddziału GDDKiA, Karol 
Markowski, potwierdził, że obwod-
nica jest ujęta w rządowych planach 
i na razie nie ma żadnego zagrożenia, 
aby nie powstała. - Rozmawiałem 
o tym z wiceministrem infrastruktu-
ry i budownictwa, a zarazem posłem 
z Kociewia Kazimierzem Smoliń-
skim – mówił Karol Markowski. 
- W jego imieniu pragnę zapewnić, 
że pan minister cały czas uwzględ-
nia harmonogram przewidziany dla 
obwodnicy Starogardu, ale bardzo 
ważne jest wsparcie tej inwestycji. 
Sam bowiem nie podejmuje takich 
decyzji. Dlatego zachęcam do dal-
szych działań, a zarazem dziękuję 
SKB - ZP za dotychczasowe inicja-
tywy w tym zakresie. Są one bardzo 
znaczące i widoczne.
Budowę obwodnicy wspierają także 
sami mieszkańcy. Z niedawno prze-
prowadzonej ankiety wynika, że 
potrzebę wybudowania tej trasy po-
parło aż 89,9 proc. ankietowanych, 
a najwięcej, bo 45,3 proc. ogółu 
badanych uznało, że najlepszym 

rozwiązaniem będzie realizacja dro-
gi w wariancie trzecim. Popiera go 
także środowisko przedsiębiorców. 
To najdłuższy, 15-kilometrowy od-
cinek, który przewiduje przebieg 
drogi poza granicami miasta przez 
stosunkowo mało zagospodarowa-
ne obszary gminy wiejskiej. W tym 
wariancie obwodnica rozpoczynała-
by się tuż za Sucuminem, skręcając 
dość ostro w prawo i omijając od 
południa Koteże. Węzeł na skrzy-
żowaniu z drogą do Lubichowa 
powstałby około 2 km od Osiedla 
Przylesie. Skrzyżowanie z drogą 
wojewódzką nr 222 zlokalizowane 
byłoby przed wjazdem do Jabłowa. 
Dalej obwodnica kierowałaby się 
na północ, aby za Stadem Ogierów 
połączyć się z obecną drogą krajo-
wą nr 22, choć SKB - ZP wniosku-
je, aby zostały stworzone warunki 
do połączenia węzła wschodniego 
obwodnicy z drogą wojewódzką nr 
222 w Kokoszkach.
Podczas spotkania omawiano tak-
że sam harmonogram działań. - Do 
połowy 2017 roku wykonana będzie 
pełna inwentaryzacja przyrodnicza 
wraz z wyborem wariantu budowy 
obwodnicy - wyjaśnia inż. Grzegorz 
Długosz z firmy Transprojekt Gdań-
ski, która wykonała studium kory-
tarzowe oraz studium techniczno – 
ekonomiczno – środowiskowe wraz 
z materiałami do decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach przed-
sięwzięcia dla budowy obwodnicy 
Starogardu Gdańskiego. - Do po-
łowy 2018 roku nastąpi ogłoszenie 
przetargu, a do połowy 2019 roku 
podpisanie umowy. Do końca 2020 
roku gotowy będzie projekt budow-

lany i wykonawczy oraz nastąpi 
uzyskanie decyzji pozwolenia na 
budowę. W trzecim kwartale 2021 
roku ruszy budowa, a w lipcu 2023 
zostanie zakończona.
Spotkanie było także dobrą okazją 
do omówienia innych inwestycji. 
Dyrektor Markowski wyjaśnił, że 
GDDKiA we współpracy z samo-
rządami realizuje kilka projektów. 
Chodzi o budowę ścieżek rowe-
rowych wzdłuż drogi krajowej nr 
22, głównie o odcinku, który ma 
połączyć centrum Starogardu z po-
bliskim Stadem Ogierów. Wice-
prezydent Starogardu, Przemysław 
Biesek – Talewski, wyjaśnił, że do 

końca marca gotowy ma być pro-
jekt tego zadania i być może jeszcze 
w przyszłym roku uda się rozpocząć 
to bardzo oczekiwane przez miesz-
kańców przedsięwzięcie. GDDKiA 
w przyszłym roku zaplanowała 
również przebudowę skrzyżowania 
w Sucuminie.
Dodatkowo w trakcie spotkania 
zgłoszono i ponowiono wniosek 
SKB-ZP o wybudowanie trzeciego 
pasa drogowego na odcinku most 
na Wierzycy – rondo przy Desty-
larni Sobieski w ciągu DK 22 ce-
lem szybszego i bezkolizyjnego 
przejazdu w kierunku Tczewa. Przy 
zadeklarowaniu przez wiceprezy-

denta Starogardu Gdańskiego opra-
cowania dokumentacji przez miasto 
dyrektor Karol Markowski uznał, że 
wniosek zasługuje na uwzględnienie 
w planach GDDKiA.
Mieszkańców czekają także przebu-
dowy dróg wojewódzkich nr 222 na 
odcinku Starogard - Gdańsk oraz nr 
224 między Godziszewem a Stani-
sławiem. Wicemarszałek pomorski, 
Ryszard Świlski i dyrektor Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, Grzegorz Sta-
chowiak, zaznaczyli, że trwają już 
przygotowania do inwestycji tak, 
by już wiosną prace mogły ruszyć 
pełną parą. Mają potrwać do końca 
2018 roku. Sebastian Dadaczyński
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przedstawiciele SKB - ZP od lat rozmawiają z władzami miasta o budowie obwodnicy 

O podatkach, inwestycjach i planach
Starogard gd |  Członkowie Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców wzięli udział w obradach Rady Gospodarczej, 
która działa przy wójcie gminy Starogard Gdański. Tematy, które poruszali w trakcie rozmów, dotyczyły kilku istotnych dziedzin.

Spotkanie, które zorganizowane zosta-
ło w Urzędzie Gminy, rozpoczęło się 
od przedstawienia zebranym nowych 
stawek podatków. Kwestię opłat lokal-
nych uczestnikom obrad przybliżyła 
Elżbieta Sadowska. 
- Stawki podatków na 2017 rok wła-
ściwie zostały już uchwalone i trzeba 
zaznaczyć, że nie uległy większym 
zmianom – mówiła skarbnik gminy 
Starogard Gdański. - W ogóle nie zo-
stał zmieniony podatek od środków 
transportowych, który obowiązuje na 
poziomie z 2014 roku. Jeżeli zaś cho-
dzi o podatek od nieruchomości, to 
został obniżony wówczas, gdy nasze 
stawki były wyższe niż maksymalne 
ogłoszone przez ministra.
Członkowie Starogardzkiego Klu-
bu Biznesu – Związku Pracodawców 
zwracali uwagę, że podatki, które obo-
wiązują na terenie gminy Starogard 
Gdański, należą do jednych z najwyż-

szych w województwie pomorskim. Zda-
niem przedsiębiorców wysokie opłaty 
lokalne mogą zniechęcać potencjalnych 
inwestorów do inwestowania, a właści-
cieli miejscowych firm skłaniać do prze-
noszenia działalności gospodarczej.
Choć temat opłat lokalnych zdominował 
spotkanie w Urzędzie Gminy, to w trak-
cie rozmów poruszona została również 
kwestia planowanych działań inwesty-
cyjnych. Urzędnicy poinformowali ze-
branych, że w 2017 roku stawiają między 
innymi na modernizację ujęć wody. Do-
datkowo poruszona została kwestia budo-
wy obwodnicy Starogardu Gdańskiego. 
Przedsiębiorcy mieli też okazję zapoznać 
się z projektem pn. „Postaw na własny 
rozwój – wzmocnienie kompetencji klu-
czowych niezbędnych na rynku pracy”. 
W spotkaniu uczestniczyli członkowie 
Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związ-
ku Pracodawców, radni i urzędnicy.
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Przez 4 lata pomagali bezrobotnym
PoWIat | Skończyła się 4-letnia kadencja Powiatowej Rady Zatrudnienia. W tym czasie podjętych zostało w sumie 88 
uchwał. Działania Rady były w dużej mierze oparte na łagodzeniu skutków bezrobocia.

W siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych odby-
ło się ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady 
Zatrudnienia. Kończąca się kadencja skłoniła 
uczestników do podsumowania czteroletniej 
współpracy z władzami powiatu starogardzkie-
go oraz Powiatowym Urzędem Pracy w łago-
dzeniu skutków bezrobocia. W trakcie swoich 
prac obecna Rada jako organ opiniodawczo-
doradczy odbyła siedemnaście  posiedzeń, po

dejmując 88 uchwał. W kręgu zainteresowań 
Rady znalazły się głównie sprawy dotyczące 
podziału limitu środków z Funduszu Pracy, 
opracowania planów szkoleń dla osób bezro-
botnych i poszukujących pracy oraz regulami-
nów dotyczących realizacji usług i instrumen-
tów rynku pracy. 
Podsumowując kończącą się kadencję, wice-
starosta starogardzki, Kazimierz Chyła, złożył 

członkom Rady oraz dyrekcji i pracownikom 
Powiatowego Urzędu Pracy podziękowania za 
aktywność w realizacji zadań samorządu po-
wiatu starogardzkiego w zakresie  ograniczania 
skutków bezrobocia. Do podziękowań przyłą-
czył się również Arkadiusz Banach, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie 
Gdańskim. Na zakończenie posiedzenia prze-

wodnicząca Rady , Beata Wysokińska , a także 
wiceprzewodniczący, Grzegorz Borzeszkow-
ski, podkreślili  fakt harmonijnej współpracy 
lokalnych władz samorządowych w sprawach 
dotyczących pomocy osobom bezrobotnym, 
wyrażając nadzieję, iż ten model współdzia-
łania będzie kontynuowany przez Powiatową 
Radę Rynku Pracy. WA

Powiatowa Rada Zatrudnienia zakończyła 4-letnią kadencję.

Przewodnicząca Beata Wysokińska podziękowała za współpracę Arkadiuszowi Banachowi.

Obrady młodych radnych
PoWIat | W Ognisku Pracy Pozaszkolnej obradowali młodzi radni. Jednym 
z punktów posiedzenia były przygotowania do akcji „Uśmiechnięte Święta”. 
Młodych radnych odwiedzili też goście.
Podczas obrad dyskutowano również o kon-
kursie fotograficznym „Święta w powiecie 
starogardzkim”. Omawiany był też turniej 
siatkówki o puchar Młodzieżowej Rady Po-
wiatu Starogardzkiego, a także charytatyw-
ny turniej piłki nożnej z okazji XXV finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Na sesji młodzieży gościli dorośli radni, tj. 
Patryk Gabriel i Grzegorz Piwowarczyk, 
którzy przedstawili specjalną prezentację. 
Dzięki niej młodzież dowiedziała się wię-
cej na temat funkcjonowania Rady Powiatu 
Starogardzkiego, w tym prezydium Rady. 
Dodatkowo miała okazję bliższego poznania 

powiatu, a także zadań poszczególnych ko-
misji, w których pracują radni.
- Opowiemy Wam dziś, czym zajmuje się 
obecnie powiat i być może ktoś z Was będzie 
chciał spróbować swoich sił w dorosłej Ra-
dzie - powiedział w trakcie spotkania Patryk 
Gabriel.
Grzegorz Piwowarczyk przedstawił krót-
ką charakterystykę powiatu, a także zasady 
w oparciu, o które dokonuje się wyboru rad-
nych. Młodzież miała okazję lepiej poznać 
Zarząd Powiatu, Prezydium Rady oraz oso-
by, które zasiadają w Radzie Powiatu.
WA
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Powołanie Stowarzyszenia, na bazie do-
tychczas działającego Klastra, pozwoli na 
łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania 
– wyjaśnia Iwona Grajewska, Prezes Za-
rządu Stowarzyszenia Centrum Drewna 
w Czarnej Wodzie.  – Podniesie to również 
wiarygodność naszego Stowarzyszenia wo-
bec krajowych i zagranicznych organizacji 
oraz organów administracji rządowej, a tak-
że instytucji finansujących przedsięwzięcia 
rozwojowe.
Optymalne warunki
Jednym z celów Stowarzyszenia jest pro-
mocja budownictwa drewnianego w Polsce. 
W jaki sposób jego członkowie zamierzają 
realizować to zadanie?
- Chcemy stworzyć optymalne warunki 
w dostępie do wyspecjalizowanych i unikal-

nych zasobów oraz usług w zakresie techno-
logii drewna – wymienia Iwona Grajewska. 
– Planujemy wykorzystać potencjał badaw-
czo-rozwojowy Stowarzyszenia dla wytwo-
rzenia nowych produktów, a także świad-
czenia nowych usług. Będziemy prowadzić 
akcje promocyjne w kraju i zagranicą oraz 
kształcić wykwalifikowaną kadrę.
List do ministra
Efektem działań Stowarzyszenia będą, m.in. 
rozwiązania, które usuną obecne ogranicze-
nia na rynku budowlanym w Polsce, a tym 
samym pozwolą spopularyzować budow-
nictwo, bazujące na materiałach drewno-
pochodnych. W rezultacie Czarna Woda, 
w której Stowarzyszenie ma swoją siedzibę, 
ma szansę zostać silnym i liczącym się nie 
tylko w Polsce, ale i w pozostałych krajach 
europejskich, ośrodkiem produkcyjnym, 
szkoleniowym oraz badawczo-rozwojo-
wym. 
Już przystąpiono do realizacji wyznaczo-
nych celów. Pierwszym z zadań jest opraco-
wanie przez powołaną przy Stowarzyszeniu 
Grupę Ekspertów konkretnych rozwiązań 

w przepisach prawa budowlanego, które 
usprawnią proces inwestycyjny i poprawią 
jakość budownictwa drewnianego w Polsce. 
Aby postulaty te nie pozostały tylko na pa-
pierze, podczas trzeciego spotkania 
Grupy Ekspertów, które miało 
miejsce pod koniec listopa-
da wystosowano list do An-
drzej Adamczyka, ministra 
infrastruktury i budownic-
twa. W liście podkreślono 
konieczność przyspiesze-
nia prac legislacyjnych nad 
Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 roku, na podstawie którego 
obowiązującą obecnie przestarzałą normę 
PN-B-02867:1990 zastąpi nowa norma PN
-B-02867: 2013 opracowana przez Polski 
Komitet Normalizacyjny.
Materiały i technologie 
- Aktualnie obowiązująca norma hamuje 
rozwój budownictwa drewnianego w Polsce 
– podkreśla Iwona Grajewska, jedna z sy-
gnatariuszy listu. - Powoduje, że nie można 

używać nowoczesnych, a co najważniejsze 
rodzimych materiałów i technologii, mają-
cych wpływ na trwałość i jakość budownic-
twa. Materiały te eksportujemy, ale w na-

szym kraju nie możemy ich stosować.
Do Stowarzyszenia już przystąpi-

ły lub – zgodnie z deklaracjami – 
przystąpią w najbliższym czasie: 
przedsiębiorcy działający w bran-
ży drzewnej, Ośrodek Badawczo 
Rozwojowy w Czarnej Wodzie, 
wyższe uczelnie, m.in. Instytut 

Technologii Drewna w Poznaniu, 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdań-

sku, Pomorska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna Sp. z o.o. oraz firma STEICO 

Sp. z o.o.  IG
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Stowarzyszenie Centrum Drewna 
w Czarnej Wodzie rusza pełną parą
INICJatYWa | Czarna Woda ma szansę zostać silnym i liczącym się w Europie ośrodkiem produkcyjnym, szkoleniowym 
oraz badawczo-rozwojowym, który dzięki działającemu w nim stowarzyszeniu spopularyzuje nowoczesne budownictwo 
z ekologicznych materiałów drewnopochodnych. 
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Grupa Ekspertów powołana przy Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie chce jak najszybszych zmian prawnych, które zniosą istniejące obecnie bariery w rozwoju budownictwa drewnianego w Polsce.

Jednym z celów Stowarzyszenia 
jest promocja 

budownictwa drewnianego 
w Polsce. 

Już przystąpiono
 do realizacji 

wyznaczonych 
celów.
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Jakub Potulski zwycięzcą Olimpiady
Bolesławowo |  Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w Powiatowej Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych i BHP w Rolnic-
twie. Zmagania tradycyjnie odbyły się w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie.

- Olimpiada organizowana 
jest w celu upowszechniania 
wiedzy rolniczej oraz idei 
ustawicznego kształcenia 
i doskonalenia się młodych 
rolników - podkreśla Renata 
Borzeszkowska, kierownik 
Biura Powiatowego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego 
w Starogardzie Gd., które 
z Zespołem Szkół Rolniczych 

Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w Bolesławowie 
zorganizowało Olimpiadę.
Olimpiada to także promocja 
zawodu rolnika oraz osią-
gnięć w rolnictwie, a zarazem 
integracja producentów rol-
nych. Pozwala również po-
głębiać wiedzę i umiejętności 
rolnicze przyczyniające się do 
stałego unowocześniania pol-

skiego rolnictwa. Olimpiada, 
jak dodają organizatorzy, ma 
również rozwijać ideę współ-
zawodnictwa i konkurencji 
oraz promocji Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich.
Najlepiej w Bolesławowie 
spisał się Jakub Potulski, re-
prezentant gminy Skarszewy. 
Na drugim miejscu uplaso-
wał się Piotr Kielbratowski 
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z Zelgoszczy, a trzecią po-
zycję zajął Marek Kiwacz 
z Więcków.
W zmaganiach udział 
wzięły w sumie 24 osoby. 
Dla najlepszych przygoto-
wano nagrody ufundowane 
przez gminy oraz instytu-
cje związane z rolnictwem. 
Warto zaznaczyć, że w eli-
minacjach powiatowych 
Wojewódzkiej Olimpiady 
BHP w rolnictwie najlep-
szy okazał się Mariusz 

Milewski z Jaroszew (gmi-
na Skarszewy). Na drugiej 
pozycji uplasował się Artur 
Janikowski z Zespołu Szkół 
Rolniczych CKP w Bolesła-
wowie, a na trzeciej Jakub 
Potulski z Junkrów.
W eliminacjach powiatowych 
w/w olimpiady wzięły udział 
23 osoby. Dla finalistów na-
grody ufundowała Placówka 
Terenowa KRUS w Starogar-
dzie Gdańskim. - Takie eli-
minacje to doskonała okazja 

do zaprezentowania swojej 
wiedzy, a także możliwość 
zdrowej rywalizacji i wymia-
ny doświadczeń - podkreślał 
wicestarosta starogardzki, 
Kazimierz Chyła. Dyrektor 
Zespołu Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w Bolesławowie, 
Alfred Portee, dodał, że taka 
olimpiada to zarazem świetna 
promocja szkoły, mającej po-
nad 70-letnią tradycję.
Sebastian Dadaczyński
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Spotkanie opłatkowe sołtysów
Bolesławowo | Sołtysi z całego powiatu starogardzkiego spotkali się w rolniczej stolicy Kociewia, aby przełamać się opłat-
kiem i radować atmosferą zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Organizatorem spotkania było Stowarzy-
szenie Sołtysów Powiatu Starogardzkiego 
na czele z jego prezesem, Janem Piotrow-
skim. Rola gospodarza przypadła zaś so-
łectwu Bolesławowo wraz z miejscowym 
Kołem Gospodyń Wiejskich i Zespołem 
Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 
Praktycznego.
Przełamanie się opłatkiem, życzenia, śpie-
wanie kolęd - to wszystko odbyło się w 
świetlicy wiejskiej w Bolesławowie. Spo-
tkanie zorganizowane zostało z myślą o 

sołtysach z powiatu starogardzkiego i ich 
współpracownikach, którzy systematycz-
nie działają na rzecz poprawy jakości życia 
mieszkańców regionu. 
- Bardzo dziękuję za Państwa codzienną 
pracę na rzecz naszych społeczności – mó-
wił w trakcie spotkania Patryk Gabriel, 
etatowy członek zarządu powiatu staro-
gardzkiego - To dzięki Waszym działa-
niom prowadzonych jest wiele inwestycji 
na terenach wiejskich, ale także tętni życie 
kulturalne i sportowe w małych miejsco-

wościach. To bardzo ważne, szczególnie dla mło-
dzieży, która chce rozwijać swoje talenty.
Ważnym punktem spotkania było wręczenie ofi-
cjalnego podziękowania honorowemu sołtysowi 
Bolesławowa, Krzysztofowi Gołuńskiemu, a tak-

że przewodniczącej miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich, Małgorzacie Rolbieckiej. Cała uroczy-
stość przebiegła w bardzo przyjaznej, świątecznej 
atmosferze.

Sebastian Dadaczyński
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Mikołajki pełne wyjątkowych atrakcji
SkarSzEWY | Można było poczuć prawdziwą atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W Skarszewach zor-
ganizowano dwie akcje z okazji Mikołajek. Imprezy spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. 

Najpierw grupa Mikołajów, Śnieżynek 
i ich pomocników wyruszyła na ulice 
Skarszew, aby spotkać się z najmłod-
szymi mieszkańcami miasta. Odwiedziła 
także instytucje oraz firmy, miło zaska-
kując ich pracowników. Równie wesoło 
i barwnie było na skarszewskim rynku, 
gdzie po południu uroczyście zapalono 
lampki na choince, a Święty Mikołaj 

rozdawał dzieciom słodycze i owoce. 
Warto zaznaczyć, że była to już dwuna-
sta akcja mikołajkowa zorganizowana 
przez Parafię p.w. św. Michała Archanio-
ła w Skarszewach. Słowa uznania nale-
żą się zarówno księdzu proboszczowi, 
Ryszardowi Konefałowi, jak i wikariu-
szom oraz wszystkim ludziom, którzy 
otworzyli swoje serca, aby czynić dobro 

w tym wyjątkowym dniu.
W Dzień św. Mikołaja w Skarszewach odbyła 
się również druga akcja mikołajkowa. Impreza 
zorganizowana została z inicjatywy Parafii p.w. 
św. Maksymiliana Marii Kolbego przy wspar-
ciu Urzędu Miejskiego oraz Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skar-
szewach. Najpierw jej uczestnicy spotkali się 

przed budynkiem kościoła zbudowanego w 24 
godziny, a potem powędrowali do Publicznej 
Szkoły Podstawowej. Tam na najmłodszych, 
którzy licznie przybyli do placówki, czekało 
mnóstwo atrakcji. Były konkursy, nie zabra-
kło też zabaw i paczek ze smakołykami. Cała 
impreza przebiegała w wyjątkowo radosnej 
i świątecznej atmosferze. SD

Fo
t. 

U
M

 S
ka

rs
ze

w
y

Fo
t. 

U
M

 S
ka

rs
ze

w
y



REKLAMA                                    176/2016/RL

Srebrny jubileusz Eurobudu
Starogard gd |  Około 200 osób uczestniczyło w gali z okazji 25-lecia starogardzkiej firmy Eurobud. Było to piękne 
święto właścicieli tej firmy - Renaty i Romana Chajewskich - ich rodziny, przyjaciół, a także partnerów biznesowych, 
z którymi od lat współpracują. Eurobud to znane przedsiębiorstwo na całym Pomorzu.

Uroczystość jubileuszowa firmy 
rozpoczęła się od miłego akcentu. 
Państwo Renata i Roman Chajew-
scy, zanim otworzyli galę, kwia-

tami podziękowali swoim mat-
kom za wsparcie, co nagrodzono 
gromkimi brawami. To typowa 
rodzinna firma.

- Swoją działalność gospodarczą 
rozpoczęliśmy 1 grudnia 1991 
roku. Po czterech miesiącach mie-
liśmy już sklep spożywczy Euros 

na starogardzkim Rynku. Potem 
był drugi i trzeci. Dwa lata póź-
niej zaczęliśmy przygodę w bran-
ży budowlanej przy ul. Wybickie-
go, a w 1996 roku zakupiliśmy 
nieruchomości przy ul. Sadowej, 
gdzie powstał węzeł betoniarski - 
mówił Roman Chajewski.
Bardzo ważnym rokiem w dzia-
łalności Eurobudu był 2005, kie-
dy firma rozpoczęła współpracę 
z siecią Eurocash, co pozwoliło 
jej wkroczyć na rynek krajowy. 
Był to również czas na nowe, dość 
trudne wyzwanie - gastronomię. 
Państwo Chajewscy stworzyli 
ośrodek wypoczynkowy w Iwicz-
nie k. Kalisk, a także restaurację, 
hotel Ren, basen i spa w Starogar-
dzie. Najnowszym ,,dzieckiem” 
firmy jest zaś Browar Kociewski, 
również działający przy ul. Skar-
szewskiej.
A jakie są plany? - Chcemy zwięk-
szyć liczbę węzłów betoniarskich 
z pięciu do dziesięciu, postawić 
na rozwój w zakresie budynków 
komercyjnych, nie zapominając 
jednocześnie o gastronomii, która 
jest bardzo wymagająca. A co jest 

dla nas najważniejsze? Lojalność, 
bo to nie z firmami, a ludźmi robi 
się interesy - dodał Roman Cha-
jewski.
Obecne na uroczystości władze 
różnych szczebli podkreślały 
znaczenie Eurobudu dla Staro-
gardu oraz regionu pomorskiego. 
- Ostatnio tak często mówi się 
o patriotyzmie, także tym go-
spodarczym. Państwo Chajewscy 
właśnie o nim pamiętają i go pie-
lęgnują, dlatego w imieniu miesz-
kańców bardzo dziękuję wam za 
to, co robicie i proszę o jeszcze 
więcej - powiedział prezydent 
Starogardu Janusz Stankowiak.
W podobnym tonie wypowiadali 
się: wicemarszałek województwa 
pomorskiego Krzysztof Trawicki 
i etatowy członek zarządu powia-
tu starogardzkiego, Patryk Ga-
briel. Życzenia złożyli również: 
wiceprezes Starogardzkiego Klu-
bu Biznesu - Związku Pracodaw-
ców Elżbieta Rembiasz i dyrektor 
biura SKB - ZP Edward Sobiecki. 

Sebastian Dadaczyński

REKLAMA                       54/2016/PR           
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Okres realizacji Programu: 
09 lutego 2016 – 31 grudnia 2016 roku.

Uczestnikami Programu „GRYF” mogą być osoby bezrobotne mieszkające na obsza-
rach wiejskich oraz kobiety zamieszkujące tereny miejskie powiatu starogardzkiego, po-
siadające II profil pomocy. Program realizowany jest w oparciu o usługi i branże rozwi-
jające się na obszarach wiejskich, takie jak:

- budownictwo, 
- przedsięwzięcia związane z dziedzictwem kulturowym,
- energetyka odnawialna i konwencjonalna i związane z nią usługi,
- przetwórstwo żywności w tym wyrób i sprzedaż wysokiej jakości żywności 
  tradycyjnej, rozwój grup producenckich w zakresie związanych z nimi przetwór-
stwa,
- turystyka i powiązane z nią usługi,
- tzw. „srebrna gospodarka”,
- inne (transport, logistyka i utrzymanie dobrej jakości terenów zielonych).

W ramach Programu „Gryf” zrealizowane zostały 
następujące formy aktywizacji:

• szkolenia grupowe w ramach, których uczestnikom przysługiwało stypendium 
  szkoleniowe w następujących zawodach:

- pracownik terenów zielonych – dla 9 osób
- operator wózków jezdniowych – dla 9 osób
- brukarz – dla 8 osób
- zbrojarz-betoniarz – dla 8 osób
- operator koparko-ładowarki – dla 8 osób
- opiekunka z j. niemieckim – dla 10 osób;

• szkolenia indywidualne w ramach, których uczestnikom przysługiwało stypendium 
szkoleniowe w zawodach wskazanych przez osoby bezrobotne – dla 10 osób;
• staże, w ramach których uczestnikom przysługiwało stypendium stażowe – dla 12 
osób;
• dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dla 4 osób.

Podsumowanie Programu „GRYF”
„Gryf” to regionalny program wspierający tworzenie nowych miejsc pracy poprzez aktywizację zawodową i wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych oraz rozwój przedsię-
biorczości w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów i potencjału regionu, a w szczególności usług i branż rozwijających się na obszarach wiejskich. W 2016 roku Powia-
towy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim pozyskał na realizację tego programu 532 800,00 zł, co pozwoliło na aktywizację 78 osób bezrobotnych.

W chwili obecnej Urząd nie prowadzi naborów do niniejszego Programu. W połowie listopada dobiegła końca realizacja wszystkich zaplanowanych form wsparcia.
Ostateczna efektywność zatrudnieniowa w całym projekcie będzie znana na początku 2017 roku. Natomiast efektywność, jaką osiągnięto w szkoleniach, w 2 miesiące po zakoń-
czeniu realizacji tej formy wsparcia, wynosi: 53,2% (z czego w szkoleniach grupowych osiągnięto efektywność na poziomie: 48,0%, zaś w szkoleniach indywidualnych: 80,0%), 
w stażu dotychczas osiągnięto efektywność w wysokości: 75%.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Programie GRYF zapraszamy już na początku 2017 roku, wówczas będzie można wziąć udział w kolejnej edycji projektu!

REKLAMA                        161/2016/RL

REKLAMA                              203/2016/RL
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Energa doceniła pracowników dystrybucji
ENErgEtYka | Siedemdziesięciu pracownikom spółki Energa Operator przyznano odznaczenia za wybitne osiągnię-
cia zawodowe we wdrażaniu innowacji proklienckich, utrzymania sprawnej sieci dystrybucji energii oraz umacnia-
niu silnej pozycji Energi w branży energetycznej.

24 listopada br. na uroczystej gali w Gdańsku sie-
demdziesięciu pracownikom spółki Energa Opera-
tor ze wszystkich rejonów dystrybucji w północnej 
i środkowej części Polski wręczono odznaczenia 
pracownicze. Są wśród nich mistrzowie zawodu 
energetyka, elektromonterzy, inżynierowie wdra-
żający nowoczesne systemy, rozwiązania organi-
zacyjne i techniczne zapewniające niezawodne, 
bezpieczne funkcjonowanie sieci niskiego i śred-
niego napięcia, sprawne zasilanie. Uhonorowano 
prekursorów postępu technicznego w dziedzinie 
elektroenergetyki - w budownictwie sieciowym, 
jak i eksploatacji. Wśród odznaczonych są osoby 
podejmujące liczne inicjatywy techniczne i or-
ganizacyjne na rzecz zapewnienia niezawodnych 
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dostaw energii elektrycznej. To 
właśnie ich działania podnoszą 
efektywność eksploatacji sieci, 
optymalizują realizację prac eks-
ploatacyjnych, awaryjnych i in-
terwencyjnych.
- Jest dla mnie zaszczytem, że 
mamy pracowników, dla któ-
rych słowa odpowiedzialność, 
efektywność, innowacyjność 
i profesjonalizm, są elementem 
codziennej pracy. Swoją pracą 
przyczyniają się w szczególny 
sposób do osiągania przez spół-
kę coraz lepszych efektów go-
spodarczych, organizacyjnych 
i społecznych. O rezultatach pra-
cy decyduje nie tylko wykształ-

cenie czy miejsce w organizacji. 
To przede wszystkim osobiste 
aspiracje, motywacja, zdolności 
i chęć podejmowania nowych 
wyzwań - powiedział Piotr Dora-
wa, prezes Zarządu Energa Ope-
rator. - Dzisiejsza uroczystość 
ma dla nas szczególne znacze-
nie. Jest okazją do uhonorowa-
nia trudu, zaangażowania załogi 
w realizacji naszych ambitnych 
planów. Każdy z laureatów ma 
swój udział w umacnianiu silnej 
pozycji naszej firmy w branży 
energetycznej. Nasi pracownicy 
przyczyniają się do sprawnego 
działania firmy na co dzień i do 
wysokiej jakości usług, które ofe-

rujemy prawie 3 mln odbiorców 
energii elektrycznej w północnej 
i środkowej części Polski.
Spółka Energa-Operator należy 
do Grupy Energa, pełni rolę Ope-
ratora Systemu Dystrybucyjnego, 
którego głównym obszarem dzia-
łalności jest dystrybucja energii 
elektrycznej. EOP jest jednym 
z największych dystrybutorów 
energii elektrycznej w kraju. 
Dostarcza prąd do blisko 3 mln 
gospodarstw domowych i firm 
w północnej i środkowej części 
kraju (obszar 75 tys. km kw.). 
Udział w rynku dystrybucji ener-
gii wynosi ok. 17 procent. 

EN

REKLAMA                                                                                                                              56/2016/PR                
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NIeRUCHoMoŚCI

SPRZEDAM

KĘBLOwO dom w Kębłowie 
139/716M, 4 pokoje, 2 łazienki, 
jadalnia, umeblowana kuchnia, 
garderoba, małe osiedle, cena 
330 tys. Tel: 519-399-162

mIESZKANIE po remoncie 
39,20m2 lub zamienię na więk-
sze, 3 piętro. Tel: 507-486-424

SPRZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898 

SPRZEDAm lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w Kar-
wińskich Błotach, 1 km do pięk-
nej plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 661 582 
483

SPRZEDAm nieuzbrojoną dział-
kę budowlaną, 821 m2, w Mie-
roszynie koło Jastrzębiej Góry, 
do morza ok. 3 km, tel. 793 903 
536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
GARAŻ zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejta-
na / osiedle Chopina, długotermi-
nowa umowa, tel. 665 117 489

StARSZy, samotny Pan, bez na-
łogów, szuka kawalerki, ewen-
tualnie pokoju gościnnego 
w domu jednorodzinnym, od 15 
listopada, tel. 503 590 263

DO WYNAJĘCIA
KUPIĘ

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

MotorYzaCJa

SPRZEDAM

OPONy ZImOwE używane 
185x65x15, 4 sztuki z felgami 
do Mercedesa, cena 190- 400zł.  
Tel: 606-946-698

KUPIĘ

SKUP AUt kasacja, pomoc dro-
gowa, auto części, Wejherowo, 
Trójmiasto. Tel: 789-345-593

INNE

EdUkaCJa

LEKcjE dodatkowe z fizyki 
i chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 
50

sPRZĘT eleKT.

SPRZEDAm radio cyfrowe 
bombox, mp3, usb nieuży-
wane w pudełku, cena 50zł.  
Tel: 606-946-698

SPRZEDAm PSP z grami 
w idealnym stanie, cena 220zł.  
Tel: 695-230-080

SPRZEDAm KOmPUtER dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, moni-
tor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34

PraCa

DAM PRACĘ

UsłUGI

USŁUGI szkody komunikacyjne, 
majątkowe, likwidacja, wyceny, 
kosztorysy, opinie. Tel: 601-631-
835

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OPAKOwANIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

ELEKtRycZNE instalatorstwo, 
usuwanie awarii, montaż sprzę-
tu agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

ZŁOtA RącZKA drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa,  

tel. 693 737 381

PROFESjONALNA FOtOGRA-
FIA okolicznościowa: śluby, 
wesela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

KOtŁOwNIE instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy cie-
pła, całe Trójmiasto i okolice,  
tel. 601 677 964

toWarzYSkIE

24h modelowy typ urody, nie 
palący. Panie do 70 km od Gdań-
ska, Escort, oferty sms/mms.  
Tel: 735-001-684

SINGEL lat ponad 30, spędzę 
święta z bardzo samotną Pa-
nią vip 40-50, Zarezerwuj mój 
czas na wyłączność, 222zł.  
Tel: 735-001-684

SEx-SEx-SEx to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponso-
rów, Sopot. Tel: 514-120-213

wDOwA pozna Pana w wieku 
63-65 lat, bez nałogów, zmoto-
ryzowanego, na SMSy nie odpo-
wiadam, tel. 881 237 164

SZUKAm PANIą lat 60, zadba-
na, tel. 503 590 263

ZwIeRZĘTa

RÓŻNe

DREwNO do co i gałęziówkę 
sprzedam. Możliwy transport 
gratis. Tel: 782-846-927

SPRZEDAm gazowy grzej-
nik wody przepływowej Ari-
ston Junkiers, cena 120 zł.  
Tel: 510-501-955

BURSZtyN kupię Tel: 532-110-
190

SPRZEDAm grzejnik 2000W,  
3 zakresowy, cena 50zł.  
Tel: 507-486-424

SPRZEDAm muszlę klozetową 
kompakt z deską, wylot prosty, 
cena 100zł. Tel: 507-486-424

SPRZEDAm materac weł-
niany, używany 2m x 1,60 
m, cena 120 zł, Sierakowice.  
Tel: 790-290-835

SPRZEDAm PSP z grami w ide-
alnym stanie, cena 220zł.  
Tel: 695-230-080

REGAŁ metalowy po wypieku 
z pieca. Tel: 694-642-709

ZLEcĘ obcięcie gałęzi z drzew. 
Tel: 694-642-709

mAtA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, Tel. 505-567-034

SPRZEDAm łyżwy figurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034
SPRZEDAm ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 

szaliki, buty, stan idealny, Wej-
herowo, Tel. 505-567-034

SPRZEDAm mydła włoskie 
Nesti Dante, 250 gram, róż-
ne zapachy, duży wybór,  
tel. 660 731 138

KUPIĘ militaria (umunduro-
wanie, odznaczenia, ekwi-
punek wojskowy, części 
pojazdów itp..) z okresu II 
Wojny Światowej oraz antyki,  
tel. 793 262 765, e-mail:  
ek wipunek wojskow y@gmai l .
com

SPRZEDAm kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan ideal-
ny, cena: 350 zł, Wejherowo,  
tel. 660 731 138

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

SPRZEDAm rowerek trenin-
gowy orbitrek, bardzo tanio,  
tel. 517 782 024
SPRZEDAm krzesełko do kar-
mienia dziecka, zielone, 150 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

SPRZEDAm dwa krzesła ku-
chenne metalowe, 100 zł, Wej-
herowo, tel. 505 567 034

oGłosZeNIa Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

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

wyKAZ KAtEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

ZWIERZĘTA: EXP.ZWI.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

ŻYCZENIA: EXP.ZCZ.

510 894 627
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Krystian Kurowski zwycięzcą Turnieju
E-SPort | Krystian Kurowski, mieszkaniec wsi Więckowy, został mistrzem Mikołajko-
wego Turnieju FIFA 16. Drugie miejsce zajął Karol Hulak, zaś trzecie Mateusz Poskrob-
ko. Główną nagrodą był XBOX ONE. Zwycięzcy otrzymali także puchary oraz koszulki 
z logotypem Stowarzyszenia Nie Ma Lipy.

Uczestniczy blisko sześć godzin 
toczyli bitwę o króla elektronicz-
nej murawy. Turniej rozegrano 
na trzech stanowiskach, grając na 
konsolach Xbox 360. Każdy z za-
wodników mógł wybrać drużynę 
klubową, z wyjątkiem „Drużyn 
Światowej XII”, „Klasycznej XII” 
oraz „Adidas Allstar”. Mecze roz-
grywane były poprzez spotkanie 
towarzyskie, długość połowy: 
cztery minuty, poziom: legendar-
ny. Turniej rozegrano systemem 
pucharowym, tj. jednego meczu 
- przegrany odpada. Warto dodać, 
że poziom rozgrywek był wysoki.
- To dzień pełen piłkarskich wra-
żeń – mówił Bartosz Burczyk, 
prezes Stowarzyszenia Nie Ma 
Lipy. - Cieszymy się, że tak dużo 
osób wyraziło chęć uczestnictwa 

w pierwszej edycji Mikołajko-
wego Turnieju Fifa 16. Pozytyw-
nie zaskoczyła nas frekwencja. 
W Skarszewach pojawili się za-
wodnicy nie tylko z gminy, ale 
i z innych części powiatu staro-
gardzkiego. Uczestnicy przyjecha-
li także z Gdańska oraz Tczewa. 
Warto zaznaczyć,  że Mikołajko-
wy Turniej Fifa 16 to inauguracyj-
ne wydarzenie gier na konsolach 
zorganizowanych przez Stowa-
rzyszenie Nie Ma Lipy. Dzięki 
współpracy z Restauracją & Pub 
Pod Kominkiem, Klubem Concor-
dia ze Skarszew oraz Doner King 
KEBAB ze Starogardu Gdań-
skiego, którzy m.in. sfinansowali 
nagrodę główną udało się zrobić 
kolejną imprezę dla skarszewskiej 
młodzieży. Duże zainteresowanie 

wydarzeniem skłania do 
organizacji kolejnej edycji 
turnieju.
- Jest to dla mnie wielkie 
zaskoczenia, że wygrałem 
Turniej - mówił Krystian 
Kurowski, 14-letni zwy-
cięzca. - Było mnóstwo 
graczy starszych ode mnie. 
Sam Turniej był bardzo 

dobrze zorganizowany, 
bardzo wyrównany po-
ziom, a zarazem wysoki. 
Na co dzień gram w Fifę 
dla rozrywki. Cieszę się 
bardzo, tym bardziej, że 
XBOX ONE w okresie 
przedświątecznym, to 
świetny prezent. 
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Polpharma przegrywa w Dąbrowie
koSzYkóWka | Zawodnicy Polpharmy Starogard odnieśli trzecią porażkę z rzędu w Tauron Basket Lidze. Mecz z MKS-
em w Dąbrowie Górniczej był jednak, poza małymi fragmentami, wyrównany. Właśnie te fragmenty zadecydowały, że 
to MKS zwyciężył na własnym parkiecie, a Polpharma będzie musiała jeszcze poczekać na przełamanie.

Kociewskie Diabły pojechały na 
Śląsk w bardzo osłabionym składzie – 
zabrakło kluczowych ogniw zespołu: 
Anthony’ego Milesa oraz Michaela 
Hicksa, a do tego problemy ze zdro-
wiem mieli Marcin Flieger (ostatecz-
nie zagrał) oraz Uros Mirković. 
- Musimy dokonać pewnych korekt 
– mówił przed meczem Mindaugas 
Budzinauskas, trener starogardzian. 
- Zawsze to robimy, ale teraz są one 
większe, bo zmuszają nas do tego 
okoliczności.
Początek spotkania był niezwykle 
wyrównany – kibice oglądali grę 
punkt za punkt i żaden z zespołów 
nie potrafił zdobyć większej przewa-
gi. Tak sytuacja wyglądała przez całą 
pierwszą kwartę, która zakończyła 
się wynikiem 27:26 dla gospodarzy. 
W drugiej było bardzo podobnie... do 
momentu, gdy świetny fragment me-

czu zaliczył MKS, który zdobył 7 punk-
tów, na które nie odpowiedzieli goście. 
Dzięki doskonałej końcówce drugiej 
kwarty gospodarze prowadzili po poło-
wie spotkania 44:37. W trzeciej części 
gry MKS pokazał, że ma kontrolę nad 
spotkaniem i stopniowo budował swoją 
przewagę. Nie do zatrzymania byli Ker-
ron Johnson oraz Bartłomiej Wołoszyn 
i przed ostatnią kwartą Polpharma miała 
10 punktów straty. Na to nie pomogły 
już rzuty Paliukenasa i Fliegera, którzy 
szczególnie wyróżniali się w tym spo-
tkaniu i po ostatniej, dość wyrównanej 
części meczu MKS wygrał ostatecznie 
78:66.
Za tydzień, 17 grudnia, Polpharma wra-
ca na własną halę. O godz. 18 podejmie 
Miasto Szkła Krosno, które po 11. ko-
lejce znajduje się na 7. miejscu w tabeli 
Tauron Basket Ligi.

Krzysztof Grajkowski

MKS Dąbrowa Górnicza 
– Polpharma Starogard Gdański 

78-66 (27:26, 17:11, 17:14, 17:15)

MKS: Kerron Johnson 21, Bartłomiej 
Wołoszyn 20, Witalij Kowalenko 12, 

Jeremiah Wilson 10, Przemysław 
Szymański 10, Maciej Kucharek 2, 

Marcin Piechowicz 1, Byron Wesley 0, 
Patryk Wieczorek 0

Polpharma: Marcin Flieger 16, Martynas 
Paliukenas 15, Martynas Sajus 12, 

Jakub Schenk 10, Łukasz Diduszko 8, 
Szymon Długosz 2, Thomas Davis 1, 

Karol Michałek 0
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Musimy zbudować 
solidny zespół
PIłKa NoŻNa | Z Mariuszem Majewskim, trenerem drużyny 
seniorów Klubu Piłkarskiego Starogard, rozmawia Sebastian 
Dadaczyński.
Runda jesienna już za nami. W związku 
z tym proszę o jej podsumowanie.
Ten nowy sezon pokazał, że reorganizacja 
zdecydowanie wzmożyła rywalizację i liga 
jest bardziej atrakcyjna. Rundę jesienną 
mamy za sobą. Nie była ona zbyt łatwa dla 
zespołu KP. Zagraliśmy poniżej swoich 
umiejętności indywidualnych i zespoło-
wych. Zdobyliśmy razem 30 pkt. Zawiedli-
śmy przede wszystkim na własnym boisku, 
gdzie zdobyliśmy 14 pkt. przy rozegranych 
9 meczach. Zdecydowanie lepiej prezento-
waliśmy się na wyjazdach, gdzie byliśmy 
skuteczniejsi i piłkarsko prezentowaliśmy 
się nieźle ( KP gra w IV lidze i jest obec-
nie na 7 miejscu w tabeli na 18 zespołów 
-  red). 

Co było tego powodem?
Nie chcę tłumaczyć, jakie czynniki składa-
ły się na naszą gorszą postawę, bo nie o to 
chodzi. Myślę, że mamy sporo do popra-
wienia i czeka nas dużo ciężkiej pracy, aby 
poprawić pewne elementy i grać zdecydo-
wanie lepiej oraz skuteczniej, jak miało to 
miejsce w zeszłych sezonach. Priorytetem 
dla mnie jako trenera i klubu w tej przerwie 
będzie zwiększenie rywalizacji w zespole, 
co za tym idzie wzmocnienia na konkret-
ne pozycje. Mam nadzieję, że drużyna KP 
będzie na rundę wiosenną zdecydowanie 
groźniejszym zespołem.

Jaki cel stawia sobie drużyna KP na wio-
snę?
Celem KP na wiosnę to zbudowanie solid-
nego zespołu i poprawienie jakości gry, by 
mógł powalczyć o najwyższe miejsce w ta-
beli.

Czego można życzyć Panu oraz piłka-
rzom?
Przede wszystkim, co najważniejsze zdro-
wia i wygranych meczy z KPS.

Korzystając z okazji, może Pan złożyć 
życzenia kibicom.
Z okazji zbliżającego się Bożego Naro-
dzenia chciałbym życzyć wszystkim sym-
patykom KPS spokojnych Świąt, a w nad-
chodzącym Nowym Roku wielu wrażeń na 
boiskach.

Dziękuję za rozmowę.
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Starogardzcy 
pięściarze mocnym 
wsparciem
BokS | W niemieckim Boizenburgu i Gdyni występowali pię-
ściarze Beniaminka Polmet Starogard. Podopieczni Łukasza 
Rusiewicza wspierali w ten sposób między innymi Pomorską 
Kadrę Juniorów.

Wart odnotowania jest przede wszystkim 
występ Łukasza Bobrzyńskiego, który 
przyczynił się do końcowego werdyktu, tj. 
10:10, meczu bokserskiego reprezentacji 
Meklemburgii z Pomorską Kadrą Juniorów. 
W wadze 57 kg reprezentant  Beniaminka 
Polmet Starogard wygrał na pkt. z Hakob 
Hakobyan. W wadze 42 kg Miłosz Orłow-
ski po wyrównanej walce uległ na pkt. Ja-
kobowi Howikowi, a Igor Egert w wadze 
52 kg przegrał z dużo bardziej doświadczo-

nym Johnym Bielenbergem.
W ramach Memoriału Brunona Bendiga 
doszło do rewanżowego meczu bokserskie-
go Bombardier Gdynia vs Maklemburgia 
(Niemcy). Tym razem reprezentant Benia-
minka Polmet Starogard,  Miłosz Orłowski, 
w  wadze 41,5 kg wygrał  z Jacobem Hobi-
kiem. W wadze 50 kg Igor Eggert uległ na 
pkt. Sadekowi Lazemowi.
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