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Kto z kogo robi 
bałwana?

Zima zaatakowała z impetem. Śnieżyce i mróz 
spowodowały spore utrudnienia w ruchu. Czy 
zawiodły służby odpowiedzialne za odśnieża-
nie? A może zawiniła pogoda, na którą nie ma 
mocnych?
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Ilu jest mieszkańców?

Ściągnij „Moją komendę”!

Starogard gd |  Stolica powiatu starogardzkiego przedstawiła dane statystycz-
ne. Z zaprezentowanych informacji wynika, że rządowy program 500+ na razie 
funkcjonuje bez większych efektów. Starogardzianki nie rodzą więcej dzieci. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję aplikacji mo-
bilnej „Moja Komenda”. Dzięki niej możesz odszukać swego dzielnicowego. 

W 2016 roku urodziło się 450 starogardzian – to tyle 
samo, co w 2015 roku. Jeżeli zaś chodzi o zgony, to zmarły 
453 osoby. Na dzień 31 grudnia 2016 roku w Starogardzie 
Gdańskim zameldowanych było 46 669 osób, w tym na po-
byt stały 45 214.

Lena i Szymon
W minionym roku najpopularniejszym imieniem nadawa-
nym dla starogardzianek były w kolejności: Lena, Zuzanna, 
Zofia, Maja, Oliwia i Agata. Wśród chłopców królowały 
następujące imiona: Szymon, Antoni, Jan, Nikodem, Filip 
oraz Jakub. Inne popularne imiona to: Aleksandra, Julia, 
Amelia, Mikołaj, Marcel, a także Igor. Do najoryginalniej-
szych należy zaliczyć: Mieszko, Stanley, Xavier, Dorian, 

Kewin, Zoja, Roksana, Anatola, Jaśmina, Melanie Vivienne 
czy Larysa`.

Więcej ślubów
W 2016 roku 455 par zawarło związek małżeński, w tym 
129 ślubów było cywilnych i 226 konkordatowych (dla po-
równania: w 2015 roku - 347, a w 2014 roku – 355).
Z kolei jubileusze 50, 60 i 70-lecia pożycia małżeńskiego 
obchodziły w sumie 94 pary.
W Urzędzie Stanu Cywilnego w minionym roku sporzą-
dzono łącznie 1432 aktów urodzeń (dla porównania w 2015 
roku było ich 1450).

WA

Włamywacze 
zatrzymani
gM. oSIEK |  Do policyjnego aresztu tra-
fiły trzy osoby, które włamały się do dom-
ku letniskowego. 18-letnia kobieta oraz 
21-letni mężczyzna wpadli na gorącym 
uczynku. Trzeci ze sprawców został za-
trzymany po dość krótkim pościgu. 

Do kradzieży z włama-
niem doszło w minionym 
tygodni. Policjantom ze 
Skórcza udało się ustalić, 
że w jednej z miejscowo-
ści na terenie gminy Osiek 
nieustaleni sprawcy mają 
włamywać się do domku 
letniskowego. Funkcjona-
riusze natychmiast udali się 
na miejsce, a o zaistniałej 
sytuacji powiadomili mun-
durowych z Lubichowa. 
- W trakcie patrolu przed 
bramą jednej z letnisko-
wych posesji policjanci 
zauważyli zaparkowane 
auto – wynika z informacji 
asp. sztab. Marcina Kun-
ki z KPP w Starogardzie 
Gdańskim. - W pobliżu 
nie było żadnych osób. In-
terweniujący w tej sprawie 
funkcjonariusze zauważy-
li również, że znajdujący 
się nieopodal domek let-
niskowy ma wybitą szybę 
w oknie i otwarte drzwi na 
parterze.

Mundurowi natychmiast 
weszli do środka budynku, 
gdzie zatrzymali 18-letnią 
kobietę oraz 21-letniego 
mężczyznę. Drugiemu 
z podejrzanych o włama-
nie mężczyzn udało się 
oddalić z miejsca zdarze-
nia. Mundurowi ustalili 
jego rysopis i personalia, 
a uzyskane w tej sprawie 
informacje przekazali dro-
gą radiową do znajdują-
cych się w pobliżu patroli. 
W wyniku przeprowa-
dzonych czynności poli-
cjantom już po kilkunastu 
minutach udało się zatrzy-
mać 21-letniego miesz-
kańca Kociewia. Wszyscy 
podejrzani zostali dopro-
wadzeni do starogardzkiej 
komendy, gdzie spędzili 
noc w pomieszczeniu dla 
osób zatrzymanych. Śled-
czy przedstawili im za-
rzuty dotyczące włamania 
i kradzieży kilku butelek 
alkoholu. WA

Ukrywał narkotyki
Starogard gd |  26-latek odpowiadał 
będzie za posiadanie znacznej ilości nar-
kotyków. W pokoju i piwnicy użytkowa-
nych przez mieszkańca Kociewia funk-
cjonariusze ujawnili w sumie ponad 150 
gramów amfetaminy. 

Sprawa wyszła na jaw 
kilkanaście dni temu, gdy 
policjanci zajmujący się 
zwalczaniem przestęp-
czości narkotykowej za-
pukali do drzwi jednego 
z budynków na obrzeżach 
Starogardu Gdańskiego. 
Podczas przeszukania 
pokoju wynajmowanego 
przez 26-latka kryminal-
ni znaleźli przyklejoną 
pod parapetem metalową 
puszkę, w której znajdo-
wało się ponad 28 gramów 
amfetaminy. Sprawdzona 
została również piwnica, 
którą użytkował miesz-
kaniec Kociewia. Okaza-

ło się, że znajdowało się 
w niej prawie 130 gra-
mów amfetaminy. Nar-
kotyk ukryty był w folio-
wym worku pod blachą, 
którą obite były drzwi. 
Zatrzymany w powyższej 
sprawie mężczyzna został 
przesłuchany i usłyszał za-
rzuty dotyczące posiadania 
znacznej ilości środków 
odurzających. Za popeł-
nienie wyżej wymienio-
nego przestępstwa Ustawa 
o Przeciwdziałaniu Nar-
komanii przewiduje karę 
od roku do dziesięciu lat 
pozbawienia wolności. 

WA

Aplikacja „Moja Komenda” umożli-
wia wyszukanie każdego dzielnico-
wego w Polsce. Wystarczy wpisać np. 
własny adres zamieszkania, a apli-

kacja odnajdzie funkcjonariusza, 
który dba o nasz rejon zamieszka-
nia oraz pokaże, w której jednost-
ce pracuje. Dzielnicowych można 
wyszukać także po ich imieniu 
bądź nazwisku. Aby połączyć się 
z funkcjonariuszem, wystarczy 
jedno kliknięcie.
Wyszukiwarka dzielnicowych 

działa w trybie offline. Użyt-
kownik nie musi mieć dostępu 

do Internetu, aby odnaleźć 
swojego dzielnico-

wego. 

- Aplikacja zawiera także bazę teleadresową wszyst-
kich komend i komisariatów w Polsce - informuje 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
- Dodaliśmy do niej dodatkowe jednostki, m.in. re-
wiry dzielnicowych oraz posterunki. Została wypo-
sażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po 
włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama 
odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu 
w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, aby wska-
zała trasę do najbliższej komendy lub komisariatu. 
Równie sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjan-
tami z wybranej jednostki. Dodatkowo „Moja ko-
menda” umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, 
ulicy lub kodzie pocztowym 
Aplikacja dostępna jest na telefony m.in. z Android. 
Warto zaznaczyć, że cała usługa jest bezpłatna. 

WA
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Kolejny paraliż drogowy jest nieunikniony?
rEgIoN | Ta zima już dała się we znaki mieszkańcom. A to dopiero półmetek. Choć prognozy są dość optymistyczne, 
kierowcy mają spore obawy. Nie wierzą, że drogowcy są przygotowani na kolejne opady śniegu. Czy ich pesymizm jest 
uzasadniony?

Po ostatnim paraliżu komunikacyjnym 
kierowcy nie ustają w krytyce służb odpo-
wiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg. 
Z ich opinii wynika, że drogowcy po raz 
kolejny dali się zaskoczyć. I nic nie było-
by w tym odkrywczego, gdyby nie fakt, że 
sytuacja zagrażała życiu i zdrowiu miesz-
kańców.

Czekając na wiosnę 
- To, co działo się na drogach powiatu 
starogardzkiego, woła o pomstę do nieba 
– mówi pan Marian, kierowca ze Zblewa. 
- Najtrudniejsza sytuacja panowała na dro-
dze krajowej nr 22. Tiry blokowały ruch 
przez kilka godzin. Oby zima już do nas 
nie wróciła.
Na wiosnę z niecierpliwością czekają też 
drogowcy. Jednocześnie zaznaczają, że 
w przypadku kolejnego ataku zimy będą 

robić wszystko, aby sytuacja z początku 
stycznia nie miała już miejsca. 

Walka z wiatrakami
- Silne opady śniegu sprawiają, że zwięk-
szamy siły i środki na drogi powiatowe, 
a mamy ich ponad dwieście kilometrów 
- mówi Dariusz Kurzyński, dyrektor Po-
wiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie 
Gdańskim. - Na bieżąco pracuje sprzęt fir-
my wyłonionej w ramach nieograniczone-
go przetargu oraz naszej jednostki. W su-
mie działa sześć pługopiaskarek, jeden 
pług wirnikowy, a także dwa ciągniki.
W trakcie długich i intensywnych opadów 
śniegu walka z zimą przypomina walkę 
z wiatrakami. Śnieżyce sieją spustoszenie 
nie tylko na drogach, ale i w budżetach 
instytucji zajmujących się odśnieżaniem. 
W związku z tym część samorządowców 

Starogard chce przyciągnąć przewoźników
Starogard gd | Przewoźnicy, którzy mają zarejestrowane pojazdy w stolicy powiatu starogardzkiego, zaoszczędzą na 
podatku od środków transportowych. To efekt decyzji miejscowych radnych, którzy podjęli uchwałę o obniżce części 
stawek. Włodarze miasta mają nadzieję, że dzięki temu część przedsiębiorców przeniesie swoje firmy do Starogardu.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 
2017 roku przedsiębiorcy, któ-
rzy mają na stanie pojazdy, za-
płacą w Starogardzie Gdańskim 
nawet do 93 proc. mniej podat-
ku niż w 2016 roku. Przykła-
dowo dla samochodów cięża-
rowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 9t, a poni-
żej 12t stawka podatku od środ-
ków transportowych w 2016 
roku wynosiła 1620 zł, a obec-
nie wynosi wyłącznie 108 zł.
- Od listopada 2015 roku cy-
klicznie spotykam się z lokal-
nymi przedsiębiorcami – za-

pewnia Janusz Stankowiak, 
prezydent Starogardu Gdań-
skiego. – Podczas rozmów 
wielu z nich zwracało moją 
uwagę na to, że w porównaniu 
z innymi gminami Starogard 
ma bardzo wysokie podatki 
od środków transportowych, 
co generalnie zniechęca wła-
ścicieli firm do rejestrowania 
swoich pojazdów w mieście. Po 
wnikliwej analizie tych stawek 
i porównaniu ich z sąsiednimi 
gminami, zdecydowaliśmy się 
obniżyć je do minimum.
Ta decyzja jest więc swego 

rodzaju wyjściem naprzeciw 
potrzebom lokalnych przedsię-
biorców i jednocześnie zachętą 
dla właścicieli firm transporto-
wych z gmin ościennych do re-
jestrowania pojazdów w Staro-
gardzie. – Liczymy, że wpływy 
mimo obniżenia podatku będą 
rosły z tytułu zwiększenia licz-
by rejestrowanych pojazdów 
- mówi Janusz Stankowiak. - 
Jest to zgodne z założeniami 
długofalowej polityki podatko-
wej gminy miejskiej Starogard 
Gdański.
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istnieje konieczność ustanowienia na szczeblu powiatu, miasta i gminy jednego, 1. 
wspólnego Centrum Koordynacyjnego z udziałem odpowiednich służb i zarządców 
dróg.
na terenie miasta powinny być wyznaczone ulice, chodniki do odśnieżania w pierw-2. 
szej kolejności na wypadek intensywnych opadów.
Starostwo powinno zabezpieczyć w pierwszej kolejności odśnieżanie odcinków 3. 
dróg powiatowych Starogard – Lubichowo 2711G, Starogard – Skarszewy 2707G 
z odnogami dróg do Koteż, Kręga i Bączka.
władze wojewódzkie (ZDW) powinny zabezpieczyć przejezdność dróg wojewódz-4. 
kich W 222 i 223 łączących Starogard z Gdańskiem i z Skórczem.
Wnioskujemy o dokonanie identyfikacji ciężkiego sprzętu w poszczególnych fir-5. 
mach z możliwością wykorzystania przy odśnieżaniu dróg.

Starogardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców na podstawie licznych uwag zgłasza-
nych przez przedsiębiorców i odbytych konsultacji sformułował następujące wnioski:

Wnikliwie przeanalizo-
waliśmy sytuację, która 
zaistniała podczas ob-
fitych opadów śniegu 
na początku stycznia. 
W przypadku typowych 
warunków zimowych 
nie przewidujemy po-
wstania zatorów z winy 
zarządcy drogi. Nasz 
wykonawca zimowego 
utrzymania posiada sto-
sowne zabezpieczenie 
w postaci pracowników 
i sprzętu, by zapewnić 
właściwy poziom utrzy-
mania zimowego drogi 
krajowej. Problem może 
pojawić się przy bardzo 
intensywnych i obfitych 
opadach śniegu połączo-

nych z bardzo dużym na-
tężeniem ruchu, tak jak 
miało to miejsce w dniu 
05 stycznia. Jeśli poja-
wią się zbliżone warunki 
atmosferyczne i podobne 
natężenie ruchu to po-
móc może wyłącznie ści-
sła współpraca z policję 
w celu 
udrożnienia drogi krajo-
wej nr 22. W przypadku 
powstania podobnych 
zatorów bez asysty poli-
cji nie da się skutecznie 
prowadzić akcji zimo-
wej. Niestety, zdarzało 
się, że wielu kierowców 
nie przepuszczało nasze-
go sprzętu do zimowego 
utrzymania dróg i przez 

to solarki stały w kor-
kach wraz z innymi użyt-
kownikami dróg. W re-
zultacie o skutecznym 
zwa lczan iu 
s k u t k ó w 
zimy mowy 
być nie mo-
gło. 

Piotr Michalski
st. specjalista ds. komunikacji społecznej

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku

przestało wodzić kierowców za nos.
Zima żywiołem 
- Nie ma co ukrywać, dopóki nie powstanie 
obwodnica Starogardu Gdańskiego miesz-
kańcy muszą się liczyć z tym, że takie sytu-
acje mogą się powtórzyć, zwłaszcza zimą, 
która jak wszyscy wiemy jest żywiołem 
nieprzewidywalnym i niebezpiecznym, 
zwłaszcza dla komunikacji – oświadczył 

Janusz Stankowiak, prezydent stolicy po-
wiatu starogardzkiego. 
Parafrazując słowa byłej minister, aż chce 
się powiedzieć: „Sorry, taką mamy infra-
strukturę”. Może to byłoby i nawet zabaw-
ne, gdyby nie fakt, że kolejny paraliż ko-
munikacyjny to wyłącznie kwestia czasu. 

Anna Walk
Sebastian Dadaczyński
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Jeden wspólny bilet na Pomorzu
rEgIoN |  Na terenie województwa pomorskiego osoby korzystające ze środków komunikacji zbiorowej będą mogły 
podróżować na podstawie jednego wspólnego biletu. To efekt rozpoczynającego się z inicjatywy władz województwa 
pomorskiego programu, dzięki któremu powstanie regionalny, ujednolicony system poboru opłat za przewozy w trans-
porcie pasażerskim oraz jednolita informacja pasażerska.
Wdrożenie programu nastąpi do 30 czerw-
ca 2020 roku, a jego szacowany całkowity 
koszt wynosi 55 mln zł (bez kwot na wypo-
sażenie autobusów przewoźników prywat-
nych). Budżet programu został określony 
na postawie wstępnych wywiadów rynko-
wych, a więc jego wartość może się zmie-
nić w ostatecznym trybie udzielenia zamó-
wienia publicznego. Założono, iż poziom 
dofinansowania ze środków zagranicznych 
wyniesie 85 proc. Do pilotażowego wpro-
wadzenia nowych rozwiązań wytypowano 
Słupsk i Starogard Gdański.
 
- Regionalny system poboru opłat za prze-
wozy w transporcie pasażerskim oraz jed-
nolitej informacji pasażerskiej jest jednym 
z elementów szerszej polityki promowania 
publicznego transportu zbiorowego w re-
gionie – mówi marszałek Mieczysław Struk. 
- Wdrożenie w województwie pomorskim 
tego wspólnego, dla wszystkich organiza-
torów transportu i przewoźników, systemu 
jest kolejnym, można wręcz powiedzieć, że 
ostatecznym krokiem do uproszczenia spo-
sobu uiszczania opłat za przejazd komuni-
kacją zbiorową w regionie, a w szczególno-
ści Aglomeracji Trójmiejskiej. 

Jednym z elementów wspomnianej polityki 
w zakresie zwiększania atrakcyjności pu-
blicznego transportu zbiorowego było wy-
budowanie przez Województwo Pomorskie 
całkowicie nowej linii kolejowej - Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej (pierwszej linii 
kolejowej wybudowanej w Polsce po roku 
1989), łączącej Gdańsk i Gdynię z Portem 
Lotniczym oraz „tzw. korytarzem kościer-
skim”. Towarzyszące temu inwestycje miast 
w infrastrukturę dojazdową oraz tabor w ko-
munikacji miejskiej, powodują, iż wspólny 
cel samorządów staje się realny.

- Jeszcze wiele pozostaje do realizacji – 
mówi Ryszard Świlski, członek Zarządu 
Województwa Pomorskiego. - Obecnie, 
przy wykorzystaniu środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
planuje się realizację inwestycji dotyczą-
cych węzłów transportowych na terenie 
zarówno Gmin Obszaru Metropolitalnego 
oraz Miejskich Obszarów Funkcjonalnych 
województwa. Jednocześnie chcemy po-
zyskać środki ujęte w tzw. „programach 
krajowych”, a dotyczące jakże ważnych 
dla rozwoju województwa: zakupu taboru 
kolejowego, elektryfikacji linii PKM oraz 

Nie truj. Wymień piec
Starogard gd |  Do 10 maja mieszkańcy stolicy powiatu starogardz-
kiego mogą ubiegać się o dotację na wymianę starych źródeł energii na 
bardziej ekologiczne i przyjazne środowisku. Miasto pokryje część po-
niesionych przez nich kosztów na zakup i wykonanie nowej instalacji. 

Starogard przystąpił do 
kolejnej edycji konkursu 
„Czyste powietrze Pomorza 
- edycja 2017”. Organiza-
torem powyższego przed-
sięwzięcia jest Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku. 
Tym samym urzędnicy za-
chęcają mieszkańców do 
wymiany kotłów opalanych 
węglem lub koksem na piec 
gazowy, olejowy lub pompę 
ciepła. Mieszkańcy mogą 

też podłączyć się do sieci 
ciepłowniczej. Miasto po-
kryje cześć poniesionych 
przez nich kosztów na zakup 
i wymianę instalacji. Aby 
uzyskać dofinansowanie, do 
10 maja należy złożyć wnio-
sek wraz z niezbędnymi za-
łącznikami. Powyższe do-
kumenty trzeba dostarczyć 
do budynku Urzędu Miasta, 
który mieści się przy ul. 
Gdańskiej 6.
Program realizowany jest 
po to, aby zachęcić wła-

ścicieli do wymiany insta-
lacji, która poprawi stan 
powietrza atmosferycznego 
w mieście poprzez zmniej-
szenie emisji szkodliwych 
pyłów i gazów. W ubiegłym 
roku Urząd Miasta w Staro-
gardzie Gdańskim udzielił 
blisko pięćdziesiąt dotacji 
na wymianę ogrzewania wę-
glowego. Na powyższy cel 
mieszkańcy wydali ponad 
700 tys. zł., z tego ponad 
240 tys. zł otrzymali dofi-
nansowania. WA

dalszej modernizacji podstawowej sieci linii 
kolejowych. 

Naczelnym celem uruchamianego wczo-
raj Programu jest wdrożenie na obszarze 
województwa pomorskiego wspólnego dla 
wszystkich organizatorów transportu i prze-
woźników - systemu poboru opłat za przewo-
zy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej 
informacji pasażerskiej. W konsekwencji 
zintegrowania poszczególnych podsystemów 

transportu, zarządzanych przez organiza-
torów wszystkich szczebli (województwo, 
powiaty i gminy), oczekiwane jest zwiększe-
nie korzystania z udziału publicznego trans-
portu zbiorowego w ogólnej liczbie podróży 
mieszkańców. Zakłada się, iż wprowadzenie 
systemu jednolitych, prostych płatności za 
przejazdy jednorazowe oraz bilety okresowe 
w znakomity sposób podniesie standard ko-
rzystania ze środków transportu publicznego 
i zwiększy ich wykorzystanie.  WA

uproszczenie procedur zakupu biletów • 
jednorazowych, okresowych i łączo-
nych;
niskokosztowe zwiększenie sieci i ka-• 
nałów dystrybucji wszystkich rodza-
jów biletów;
wprowadzenie pełnej możliwości pre-• 
cyzyjnego rozliczania przychodów 
z opłat pomiędzy poszczególnych or-

ganizatorów, operatorów oraz prze-
woźników;
umożliwienie pozyskiwania danych • 
dotyczących przewozów przydatnych 
dla organizatorów;
wprowadzenie zintegrowanej informa-• 
cji pasażerskiej, dostępnej na całym 
obszarze objętym integracją.

Główne cele realizacji przedsięwzięcia:
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- nauka w nowym budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych

- dualny system kształcenia - trzy dni nauki 
i dwa dni praktyk

- możliwość korzystania z doświadczenia 
fachowców

- dobra atmosfera podczas praktyk 
w Zakładzie STEICO

- gwarancja pracy, a także uznanie dyplomu 
w Niemczech

- atrakcyjne zarobki w trakcie i po 
ukończeniu nauki

Zawodówka - dobry początek,
pewna przyszłość

Paweł Prill
Słusznie postąpiłem, wybierając zawód stolarza. Wią-
żę z nim moją zawodową przyszłość. Cieszę się, że  
STEICO w Czarnej Wodzie umożliwia mi naukę 
w warsztacie stolarskim pod opieką doświadczonego 
i dającego cenne wskazówki instruktora praktycznej 
nauki zawodu. Na praktykach uczymy się również dys-
cypliny, samodzielności, a także pracy w grupie. Jest 
też okazja do poznania nowych, ciekawych ludzi.

„

Agnieszka Borowiak
Nie żałuję mojego wyboru kształcenia zawodowego. 
W warsztacie stolarskim mogę sprawdzić wiedzę teore-
tyczną przyswojoną w szkole i poszerzyć wiadomości, 
które umożliwiają mi zdobycie nowych umiejętności. 
Dzięki instruktorom STEICO dowiaduję się różnych 
rzeczy, których nie ma w szkole, a które przydadzą się 
w mojej przyszłej pracy zawodowej.

„

Klasa o profilu stolarsKim w Czarnej wodzie pod patronatem steiCo
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Nowoczesność połączona z gościnnością
Starogard gd | Nowy salon Renault Adamowscy przy ulicy Zblewskiej został oficjalnie otwarty. To jeden z najbardziej 
nowoczesnych obiektów w Polsce. 
Dobre samochody, piękne kobiety, 
liczni goście chętnie pozujący do 
zdjęć na czerwonych dywanach, po-
kazy taneczne oraz mody, wspólne 
tańce - tak wyglądało otwarcie no-
wego salonu Renault Adamowscy 
w Starogardzie Gdańskim. W uro-
czystości wzięli udział przedsiębior-
cy, samorządowcy i przedstawiciele 
różnych instytucji. Nie bez powodu. 
Grupa Renault Adamowscy to au-
toryzowany dealer marek Renault 
i Dacia, lider branży motoryzacyj-
nej w województwach pomorskim 
i kujawsko - pomorskim. Zarządza 
nią Krzysztof Landowski.

Podziękowania i gratulacje
- Ta inwestycja była trudna, ale 
nie wstrzymaliśmy działalności 
firmy, co więcej zrealizowaliśmy 
zakładane plany - mówił Krzysztof 
Landowski. - Dlatego dziękuję za 

to wszystkim pracownikom, któ-
rzy tworzą tę firmę, to oni są naj-
ważniejsi. Wspólnie możemy się 
cieszyć obiektem w nowej odsło-
nie, pozostając przy naszej nazwie 
,,Adamowscy legendarna gościn-
ność”. Dziękuję również wszystkim 
naszym klientom, którzy są z nami 
od wielu lat. To dla nas bardzo waż-
ne. Buduje dobre relacje.
Za wsparcie przedsięwzięcia po-
dziękował także władzom Staro-
gardu na czele z obecnym na uro-
czystości prezydentem Januszem 
Stankowiakiem oraz władzom po-
wiatu starogardzkiego, które repre-
zentował członek zarządu Patryk 
Gabriel. Zarówno samorządowcy, 
jak i przedstawiciele Starogardzkie-
go Klubu Biznesu - Związku Praco-
dawców podkreślali, że salon jest 
jednym z najbardziej nowoczesnych 
obiektów sieci Renault w Polsce.

Oktawia ambasadorką
- Ta inwestycja ma wpływ nie tylko na 
rozwój branży motoryzacyjnej, ale tak-
że gospodarki naszego miasta – mówił 
Grzegorz Borzeszkowski, prezes SKB 
– ZP. - Gratuluję Państwu realizacji tak 
wspaniałego przedsięwzięcia, a zara-
zem życzę, aby jak najwięcej klientów 
Was odwiedzało i nabywało u Was sa-
mochody.
Otwarcie nowego salonu było także 
doskonałą okazją do zaprezentowania 
dwóch samochodów rodzinnych Re-
nault nowej generacji, tj. Scenic oraz 
Grand Scenic. Ich uroczystego odsło-
nięcia dokonała ambasadorka Renault 
Adamowscy, Oktawia Nowacka - sta-
rogardzianka, brązowa medalistka 
olimpijska w pięcioboju nowocze-
snym.

Sebastian DadaczyńskiFo
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Na uroczystości pojawiło się wielu gości z całego regionu

Duet Delfina i Bartek, zwycięzcy V edycji programu „Mam Talent”Krzysztof Landowski na tle tle Renault Scenic

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele SKB - ZP. Od lewej: Stefan Scharmach, Elżbieta Rembiasz, 
Grzegorz Borzeszkowski i Edward Sobiecki



Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 224 
to kolejna inwestycja drogowa, która ma 
usprawnić komunikację drogową w kierun-
ku autostrady A1 oraz poprawić komfort, 
a także bezpieczeństwo kierowców i pie-
szych. 

Zaprojektuj i wybuduj
– Przygotowując się do realizacji inwestycji 
jaką jest przebudowa drogi wojewódzkiej, 
oprócz potrzeb kierowców, dostrzegamy 
również potrzeby mieszkańców poszczegól-

nych miejscowości, przez które przebiega 
nasza droga – mówi Ryszard Świlski, czło-
nek zarządu województwa pomorskiego. 
– Standardem stało się, że zmienia się jej 
sąsiedztwo, budowane są chodniki, zatocz-
ki autobusowe oraz co ważne bezpieczne 
przejścia przez jezdnie z wysepką pomię-
dzy jezdniami, co zdecydowanie poprawia 
bezpieczeństwo pieszych.
Przebudowa obejmuje odcinek drogi o dłu-
gości około 9,4 km wraz ze skrzyżowaniem 
z drogą wojewódzką nr 222 w miejscowo-

Hartuna spółka z o.o. odku-
piła działki wraz z rozpoczę-
tą inwestycją mieszkaniową 
od prywatnego inwestora. 
Teraz rozpoczęły się już 
procedury przygotowawcze 
i formalno - prawne celem 
wznowienia inwestycji.

Winda, hala i parking
W okolicy ulicy Kopernika 
w Skarszewach powstanie 
osiedle pod nazwą ,,Panora-
ma Skarszew”. Nazwa ta zo-
stała wyłoniona w konkursie 
wewnętrznym firmy. W su-
mie przedstawiono sześć-

dziesiąt propozycji. Kapitu-
ła konkursu wybrała nazwę 
,,Panorama Skarszew” ze 
względu na to, że z górnej 
kondygnacji budynków bę-
dzie widoczna właśnie pa-
norama miasta.
W ramach inwestycji staną 

trzy budynki z kawalerkami, 
mieszkaniami dwu- i trzy-
pokojowymi. Co ważne, 
w każdym z obiektów bę-
dzie funkcjonowała winda 
osobowa. Powstanie też 
podziemna hala garażowa. 
Dodatkowo funkcjonować 

ma parking przed budynka-
mi.
Firma z tradycją
- W sumie powstanie około 
siedemdziesiąt lokali – in-
formuje Wiesław Hartuna, 
prezes firmy. - Część z nich 
jest już sprzedanych, dla-
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Miliony na przebudowę drogi

Powstanie osiedle Panorama Skarszew

rEgIoN | Za blisko 25 mln zł przebudowany zostanie około 10-km odcinek drogi wojewódzkiej nr 224 z Godziszewa do wę-
zła autostrady A1 Stanisławie. Modernizacja ma zakończyć się w sierpniu 2018 roku. Na przebudowie skorzystają miesz-
kańcy powiatów starogardzkiego i tczewskiego.

SKarSzEwy | Dobra wiadomość dla osób szukających własnego mieszkania. W centrum Skarszew firma Hartuna zbudu-
je trzy budynki z siedemdziesięcioma lokalami.
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tego polecamy zapoznać się 
z naszą ofertą.
Co istotne, osiedle powstanie 
w centrum miasta, a w jego 
sąsiedztwie znajduje się 
przedszkole, gimnazjum, 
bank, sklepy spożywcze, dro-
geria, zakłady usługowe oraz 
kościół. Pierwszy budynek 
mieszkalny ma zostać oddany 
do użytku w drugim kwartale 
przyszłego roku. 
Warto zaznaczyć, że Har-
tuna Sp. z o.o. to rodzinna 
firma z wieloletnią tradycją. 
Została założona 1 kwietnia 
2001 roku. Właścicielami 
są ojciec z synem - Wiesław 
Hartuna i Marcin Hartuna, 
którzy tworzą zarząd firmy. 
Posiadają nagrody oraz certy-
fikaty, m.in. Gazele Biznesu 
2007&2010, Solidna Firma 
2008, 2009, 2010, Ceryfikat 
ISO 9001:2009. Firma zreali-
zowała i realizuje inwestycje 
dla inwestorów publicznych 
oraz prywatnych, tj. budynki 
wielorodzinne, domy miesz-
kalne oraz wykonuje inwe-
stycje w ramach zamówień 
publicznych.

Sebastian Dadaczyński

ści Godziszewo. Zadanie realizowane będzie 
w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Wsparcie z Unii
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Gdańsku, Grzegorz Stachowiak, przeko-
nuje, że przebudowa drogi stanowi część 
inwestycji związanych z poprawą połączeń 
gmin sąsiadujących z autostradą A1. Ocenił, 
że dzięki modernizacji dojazdu mieszkańcy 
jeszcze częściej będą korzystać z płatnej au-
tostrady. Przypomniał, że droga stanowi też 

część trasy prowadzącej z północy na połu-
dnie województwa. Ponadto, zakłada się, 
że modernizacja drogi wpłynie na poprawę 
atrakcyjności inwestycyjnej obszaru.
Wartość całego przedsięwzięcia oszacowana 
została 24,9 mln zł. 85 proc. powyższej kwo-
ty zostanie dofinansowane z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020, Osi Prioryteto-
wej 9. Mobilność, Działania 9.3. Regionalna 
infrastruktury drogowa. 
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Ważna debata w SKB – ZP Bliżej do Strefy

Świętują 120-lecie Banku Spółdzielczego

Starogard gd | Najważniejsze inwestycje wojewódzkie i miejskie, działania w ra-
mach akcji „Zima”, a także bieżące problemy przedsiębiorców były omawiane w stoli-
cy powiatu starogardzkiego. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Starogardzkiego 
Klubu Biznesu - Związku Pracodawców, a uczestniczyli w nim m. in. wicemarszałek 
Krzysztof Trawicki, wiceprezydent Przemysław Biesek - Talewski, wicestarosta Kazi-
mierz Chyła, a także dyrektorzy różnych instytucji i lokalni przedsiębiorcy.

GDAŃSK | Z inicjatywy Starogardzkiego Klu-
bu Biznesu – Związku Pracodawców w Po-
morskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
odbyło się spotkanie poświęcone sprawom 
związanym z utworzeniem w Jabłowie na te-
renie prawie trzydziestu hektarów Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Po decyzji Ministerstwa 
Rolnictwa o odrolnieniu terenów oraz uchwa-
leniu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego zostały stworzone warunki do 
utworzenia Strefy.

Starogard gd |  W stolicy powiatu starogardzkiego odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne organizowane przez 
Bank Spółdzielczy z samorządowcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami różnych instytucji. W ramach uroczysto-
ści zainaugurowano obchody 120-lecia istnienia placówki.

Podczas spotkania omawiano między 
innymi plany modernizacji dróg wo-
jewódzkich, m. in. nr 222, łączącej 
Gdańsk ze Starogardem. Wicemarsza-
łek oznajmił, że wybrano już wyko-
nawcę tego zadania - firmę Skanska 
- i niebawem ruszą prace. Trasa zo-
stanie w pełni przebudowana, a koszt 
przedsięwzięcia opiewa na 90 mln zł. 
Wiceprezydent Starogardu mówił z ko-
lei o utworzeniu węzła komunikacyj-
nego połączonego z remontem dworca 
kolejowego i przebudową Alei Wojska 
Polskiego, a także planach rewitali-
zacji Starego Miasta. Dzięki realiza-
cji przedsięwzięcia część Starogardu 
Gdańskiego odzyska dawny blask. - 
Niebawem złożymy wniosek, aplikują-
cy o środki unijne na ten cel – przeko-
nywał Przemysław Biesek – Talewski. 
- W projekcie przewidujemy zarówno 
działania twarde, czyli odnowę zabyt-
ków, jak mury i ratusz, a także przed-
sięwzięcia miękkie skierowane na bez-
pośrednią aktywizację mieszkańców. 
Sporo czasu poświęcono tak-

W trakcie spotkania z wice-
prezesem zarządu, Andrze-
jem Marszkiem, wójt gminy 
Starogard, Stanisław Połom, 
złożył oficjalnie wniosek 
wraz z niezbędnymi mate-
riałami.
Uczestniczący w spotkaniu, 
dyrektor Starogardzkiego 
Klubu Biznesu – Związku 
Pracodawców, Edward So-
biecki, stwierdził, iż kie-
rownictwo Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
okazało bardzo życzliwy sto-
sunek do wyżej wymienio-
nego wniosku, gwarantując 
podjęcie działań w Minister-
stwie Rozwoju. 
Utworzenie Strefy w Ja-

błowie, w bezpośrednim 
sąsiedztwie węzła auto-
stradowego A1 w Ropu-
chach, niedaleko Starogardu 
Gdańskiego może okazać 
się bardzo dużą szansą dla 
inwestorów zewnętrznych 
i miejscowych, tym bardziej, 
iż na terenie stolicy powiatu 
starogardzkiego brakuje ta-
kich terenów.
Wyżej wymieniony temat 
poruszony został również 
w trakcie spotkania nowo-
rocznego Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
na Zamku w Gniewie, gdzie 
SKB-ZP reprezentował m.in. 
wiceprezes Jerzy Suchom-
ski.   SD

Dynamiczny rozwój
Chcieliśmy podziękować za dobrą współ-
pracę w minionym roku oraz zapoznać 
Państwa z naszymi osiągnięciami, a także 
przedstawić nasze plany na najbliższe dwa-
naście miesięcy - mówił do licznych gości 
Zenon Błański, prezes Banku Spółdzielcze-
go w Starogardzie Gdańskim.
Bank Spółdzielczy posiada piętnaście pla-
cówek, z czego pięć w Starogardzie Gdań-
skim, a pozostałe na terenie powiatów sta-
rogardzkiego i kościerskiego. Dodatkowo 
dysponuje dwunastoma bankomatami, za-

trudnia 96 pracowników, obsługuje dzie-
siątki tysięcy klientów i realizuje ponad 1,5 
mln różnorodnych operacji.
Tradycyjnie strategicznymi segmentami są 
dla Banku Spółdzielczego rolnictwo, małe 
i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samo-
rządu terytorialnego oraz osoby prywatne. 
Plany na rok bieżący to dalszy dynamicz-
ny wzrost skali prowadzonej działalności, 
a także umacnianie swojej pozycji na lo-
kalnym rynku finansowym, zaś w zakresie 
inwestycji rozbudowa i modernizacja filii 
w Bobowie i być może oddziału w Lipuszu. 
W minionym roku obsługę klientów w no-
wym, większym obiekcie rozpoczęła filia 

w Nowej Karczmie, a w zmoderni-
zowanym większym budynku filia 
w Dziemianach. Bank Spółdziel-
czy kupił ponadto nowy bankomat 

z funkcją wpłatomatu w Starej Kiszewie.

Bogata oferta
- Dążymy do tego, aby stać się liderem 
bankowości w regionie, stąd między inny-
mi coraz lepsze warunki obsługi klientów 
- przekonywał prezes Banku Spółdziel-
czego. - Te warunki to nie tylko bogata 
i atrakcyjna oferta czy standard techniczny, 
bliskość placówek oraz bankomatów, ale 
przede wszystkim uprzejmość i profesjona-
lizm naszych pracowników, który chcemy 
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nieustannie podnosić. Wierzymy, że nasze 
lokalne korzenie, polski kapitał, wieloletnie 
doświadczenie i tradycja, przejrzystość ofer-
ty, zapewniający pozostawanie wypracowa-
nego kapitału spółdzielczy charakter banku 
czy wspieranie lokalnych środowisk będą 
sprzyjały realizacji naszych planów.
Osiągnięcia wyznaczonych celów życzy-
li bankowcom włodarze i przedstawiciele 

Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związku 
Pracodawców. Wśród licznych gości obecni 
byli m.in. wicemarszałek województwa po-
morskiego - Krzysztof Trawicki, prezydent 
Starogardu Gdańskiego - Janusz Stankowiak, 
członek zarządu powiatu - Patryk Gabriel, 
a także prezes SKB - ZP - Grzegorz Borzesz-
kowski.

Sebastian Dadaczyński
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że akcji „Zima”. Omówiono wie-
le problemów związanych z bieżą-
cym utrzymaniem dróg krajowych, 
wojewódzkich i powiatowych. 
- Zdajemy sobie sprawę, że jest wie-
lu administratorów dróg, ale zabra-
kło sztabu, który koordynowałby ich 
działania - mówił Edward Sobiecki, 
dyrektor biura SKB - ZP. - W cza-
sie ostatniej śnieżycy doszło do wie-
logodzinnego paraliżu Starogardu. 
Przedstawiciele władz odpowiedzial-

nych za drogowców przyznali, że rze-
czywiście należy lepiej skoordynować 
działania zarządców dróg. Dlatego 
niebawem w Starogardzie odbędzie 
się z nimi spotkanie, aby lepiej przy-
gotować się do kolejnych opadów 
śniegu, przeznaczając jednocześnie 
dodatkowe środki na akcję „Zima”. 
Ostatnim punktem spotkania była go-
spodarka odpadami. Przedsiębiorcy 
przekazali swoje uwagi dotyczące se-
gregacji śmieci.

Jan Wierzba, przewodniczący Rady Nadzorczej BS
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Kasyno oficerskie żyje jak dawniej
Starogard gd |  Szykownie ubrani oficerowie, klimat II Rzeczypospolitej, liczni goście w pięknych salach. W Kasynie Ofi-
cerskim, stanowiącym muzeum w Starogardzie Gdańskim, zorganizowano noworoczne spotkanie członków, sympatyków 
i przyjaciół Szwadronu Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, prowadzących powyższą placówkę.

Spotkanie noworoczne Szwadronu Kawalerii 
im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich było 
doskonałą okazją do podsumowania minione-
go roku powyższej organizacji i przedstawie-
nia planów na najbliższe dwanaście miesięcy. 
Prezentacji dokonał rtm. Krzysztof Landow-
ski, dowódca pułku. Przypomniał, że sami or-

ganizują liczne przedsięwzięcia i uczestniczą 
w różnych wydarzeniach, m.in. obchodach 
rocznicowych, pokazach, piknikach, jak i nie-
stety także pogrzebach. Sporo czasu poświęcił 
również kwestii edukacji dzieci i młodzieży. 
Chodzi tu nie tylko o Kasyno Oficerskie, które 
pełni rolę edukacyjną, ale także zajęcia, które 

będą realizowane we współpracy z gdańskim 
oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.
Na uroczystości pojawiło się wielu gości, 
m.in. samorządowcy, historycy, przyjaciele 
Szwadronu, którzy złożyli życzenia nowo-
roczne i przekazali prezenty. Obecni byli rów-
nież przedstawiciele Starogardzkiego Klubu 

Biznesu - Związku Pracodawców, którzy już 
od dłuższego czasu wspierają Szwadron, aby 
zachować piękną tradycję i historię. Redakcja 
Expressu Powiatu Starogardzkiego również 
życzy realizacji planów i zadowolenia z dzia-
łalności społecznej.

Sebastian Dadaczyński

Feniks stawia na inwestycje
SKarSzEwy | Wraz z Nowym Rokiem pojawią się nowe wyzwania. Jakie plany na najbliższe dwanaście miesięcy ma zarząd 
Zakładu Produkcji Mebli „Feniks”? O to zapytaliśmy jego prezesa - Mariusza Nierzwickiego.

Feniks cały czas się rozwija, 
a rok 2017 ma być jeszcze 
lepszy niż poprzednie lata. 
W tym celu zaplanowano 
szereg działań oraz inwesty-
cji. Kierownictwo skarszew-
skiej firmy chce zwiększyć 
wydajność pracowników, co 
pozwoli podnieść produkcję 
i sprzedaż mebli.
-W tym celu chcemy wdrożyć 
system zarządzania produk-
cją  ERP – informuje Mariusz 
Nierzwicki, prezes Zakładu 
Produkcji Mebli „Feniks” 
w Skarszewach. - To ważne, 
a zarazem kosztowne przed-
sięwzięcie, bo warte 1,8 mln 
zł.
Kolejną ważną inwestycją 
będzie utwardzenie placu 
i budowa parkingu przed oraz 
wokół Zakładu. Powyższe za-
danie oszacowane zostało na 
około 0,5 mln zł. 
Zarząd „Feniksa” cały czas 
stawia również na promo-
cję swoich produktów. Kilka 
dni temu meble ze Skarszew 
były eksponowane na targach 
w Kolonii (Niemcy). Nie-

bawem, bo w marcu, będzie 
można je zobaczyć w Pozna-
niu, a w maju w Hapert (Ho-
landia). 

- Udział w tego typu targach 
nie tylko wpływa na promocję 
marki, ale przede wszystkim 
pozwala nawiązać nowe kon-

takty z klientami - przekonuje 
Mariusz Nierzwicki.
Okazuje się, że działania „Fe-
niksa” są skuteczne, o czym 

świadczą liczne kontrakty. - 
Obecnie wdrażamy produkcję 
dla nowych, dużych klientów 
z Anglii, a jednocześnie pro-

wadzimy rozmowy z firmą 
wysyłkową ze Szwecji – za-
pewnia prezes Zakładu Pro-
dukcji Mebli w Skarszewach. 
- Dodatkowo zakończyliśmy 
negocjacje w sprawie wysy-
łek naszych mebli do Czech 
i Słowacji.
„Feniks” bardzo prężnie roz-
wija się także na rynku kra-
jowym. W tym roku planuje 
dostarczać swoje produkty 
aż do 200 sklepów na terenie 
Polski (obecnie tych punktów 
jest 150).
Przypomnijmy, że Zakład 
Produkcji Mebli „Feniks” 
powstał 15 lat temu. Począt-
kowo firma zatrudniała około 
trzydziestu osób. Dziś liczy 
już ponad 300 pracowników 
- specjalistów z różnych dzie-
dzin, produkujących meble 
tapicerowane. Ta rodzinna 
firma budowana jest na trzech 
podstawowych filarach: lu-
dzie, pasja i innowacyjność. 
To  jeden z najnowocześniej-
szych zakładów produkcyj-
nych w Europie.

Sebastian Dadaczyński
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Rotmistrz Krzysztof Landowski w towarzystwie wicemarszałka Krzysztofa Trawickiegona uroczystości pojawili się przedstawiciele SKB - ZP oraz władze Starogardu 

Waldemar Nierzwicki i Mariusz Nierzwicki 
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Energa buduje pierwszy na Pomorzu inteligentny parking

Rusza budowa Mieszkań Plus

ENErEgEtyKa | W Pelplinie na Pomorzu powstanie inteligentny system parkowania. Za pomocą specjalnej aplikacji na 
smartfona, kierowca otrzyma informację o wolnych miejscach i ich lokalizacjach. System pozwoli m.in. zminimalizować 
zbędny ruch w poszukiwaniu miejsc i odciążyć ścisłe centrum miasta. List intencyjny w tej sprawie podpisali Burmistrz 
Pelplina i pełnomocnik zarządu spółki Energa Oświetlenie.

KraJ |  - Ponad 50 proc. badanych Polaków uważa, że własne mieszkanie to największy problem i wyzwanie. Ponad 70 proc. uwa-
ża, że posiadanie mieszkania jest głównym elementem, który decyduje o dzietności. Nie ma gniazda – nie ma piskląt. Zapewnienie 
Polakom godnego mieszkania jest wyzwaniem cywilizacyjnym – mówił w Białej Podlaskiej minister infrastruktury i budownictwa 
Andrzej Adamczyk.

Inteligentny parking to rozwiązanie, któ-
re pomoże mieszkańcom i turystom znaleźć 
w bardzo szybki sposób wolne miejsce par-
kingowe. Funkcjonalność pozwala na popro-
wadzenie użytkownika za pomocą mapy do 
docelowego miejsca parkingowego. System 
jest w stanie rozpoznać wielkość samochodu 
i skierować do najlepszego dla niego miej-
sca. Użytkownik może ustawić w aplikacji 
mobilnej swoje preferencje parkowania. Je-
śli miejsce zostanie zajęte, aplikacja skieru-
je go do innej najbliższej wolnej lokalizacji. 
System docelowo będzie również monitoro-
wał bezpieczeństwo na parkingach i zawia-
domi służby oraz właściciela auta, gdyby zo-
stała podjęta próba kradzieży. Gdy opcja taka 
będzie włączona, a auto poruszy się, użyt-
kownik otrzyma natychmiast powiadomienie 
w postaci komunikatu push lub smsa. System 
docelowo będzie reagował także na stłucz-
ki parkingowe i powiadamiał użytkownika 
o zajściu w przypadku zapalenia się świateł 
awaryjnych.
-W Pelplinie zamontujemy na należących 
do Energi słupach oświetleniowych kame-
ry, z których obraz będzie analizowany za 
pomocą algorytmów IVA (Intelligence Vi-
deo Analytics). System przekaże informację 

o wolnych miejscach parkingowych do dar-
mowej aplikacji mobilnej dostępnej na smart-
fonach. Partnerem technologicznym projektu 
jest spółka Comarch SA, która dostarcza nam 
system, tj. analitykę, aplikację i konfiguruje 
całość – podkreśla Michał Bełbot, pełnomoc-
nik zarządu spółki Energa Oświetlenie.
Dla miasta system inteligentnego parkowa-
nia oznacza przede wszystkim zrównoważe-
nie obłożenia, odciążenie ścisłego centrum, 
minimalizację zbędnego ruchu w poszuki-
waniu miejsc, a tym samym poprawę bezpie-
czeństwa drogowego i redukcję emisji spalin. 
System doskonale sprawdzi się m.in. w nad-
morskich miejscowościach, które latem wo-
bec napływu turystów, zmagają się z dużymi 
problemami parkingowymi.
- Wspólnie z Energą chcemy oddać do dys-
pozycji mieszkańców innowacyjny,   jeden 
z pierwszych w Europie system informa-
cji parkingowej, który wesprze również cele 
gminy związane z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa. Jako prężnie rozwijająca się gmina za-
mierzamy inwestować w kolejne inteligent-
ne rozwiązania ułatwiające mieszkańcom 
funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej. Je-
stem przekonany, że to pierwszy, ale ogrom-
ny krok w kierunku osiągnięcia przez Pelplin 

statusu prawdziwego smart city – mówi Pa-
tryk Demski,burmistrz Pelplina.
Pilotaż pelplińskiego inteligentnego parkingu 
jest elementem nowej strategii rozwoju Gru-
py Energa na lata 2016 - 2025, której jednym 
z dwóch głównych celów jest koncentracja 
na klientach i związany z tym rozwój nowych 
obszarów działalności. Cel ten będzie reali-
zowany poprzez kompleksową, wieloproduk-
tową ofertę.
-Dla biznesu i samorządów chcemy być part-

nerem w wielu dziedzinach – od zarzadza-
nia zużyciem, dystrybucją, generacją, aż po 
magazynowanie energii. Planujemy rów-
nież nowe działania w zakresie efektywności 
energetycznej, także poprzez programy dedy-
kowane samorządom, takie jak Inteligentna 
Gmina. Dla klientów indywidualnych przy-
gotowujemy wachlarz produktów i usług, 
które będą również integrować obszary finan-
sowe i ubezpieczeniowe – podkreśla Dariusz 
Kasków, prezes Energa SA.  (EN)

22 grudnia 2016 r. rozpoczęła się 
realizacja pierwszych inwesty-
cji mieszkaniowych w programie 
Mieszkanie Plus w Białej Podla-
skiej i w Jarocinie. Podpisano rów-
nież kolejny list intencyjny między 
samorządem Opola i spółką BGK 
Nieruchomości S.A. Od momentu 
podpisania listu intencyjnego z Bia-
łą Podlaską minęły 2 miesiące, a od 

podpisania umowy inwestycyjnej 
– niespełna dwa tygodnie. Na pla-
cu budowy 186 mieszkań czynszo-
wych w Białej Podlaskiej wbito 
symboliczną „pierwszą łopatę”.
– Szeroki dostęp do nowoczesnych 
mieszkań na wynajem oznaczać bę-
dzie radykalną poprawę warunków 
życia polskich rodzin – zapowie-
dział wicepremier Mateusz Mora-

wiecki.
Również w Jarocinie podpisana zo-
stała umowa z generalnym wyko-
nawcą pierwszego z trzech osiedli 
w ramach inwestycji finansowanej 
przez Fundusz Municypalny. 258 
mieszkań czynszowych, które po-
wstaną, zostanie włączonych do 
oferty programu Mieszkanie Plus.
– Te mieszkania to wypełnienie zo-
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bowiązania zawartego w Narodo-
wym Programie Mieszkaniowym. 
Zapraszam samorządy do udzia-
łu w programie Mieszkanie Plus, 
w którym powstają nowoczesne 
i dostępne cenowo mieszkania na 
wynajem z opcją wykupu – mówił 
podczas podpisania umowy w Ja-
rocinie wiceminister infrastruktu-
ry i budownictwa Kazimierz Smo-
liński.
Do programu Mieszkanie Plus do-
łączyło Opole. Na wstępnie wyty-
powanej przez miasto działce może 
powstać około 353 mieszkań.
W realizacji programu Mieszkanie 
Plus kluczowe jest zaangażowanie 
instytucji finansowych, w tym Gru-
py Polskiego Funduszu Rozwoju.
– Do budowy mieszkań na wyna-
jem z opcją dojścia do własności 
budżet państwa nie dołoży złotów-
ki. Instytucje publiczne sfinansu-
ją wprawdzie istotną część nakła-
dów inwestycyjnych, ale będzie się 
to odbywać na zasadach komercyj-
nych. Inwestycje będą realizowa-

ne w oparciu o finansowanie z fun-
duszu zarządzanego przez BGK 
Nieruchomości S.A. – spółki, któ-
ra wkrótce stanie się częścią Gru-
py PFR – powiedział Paweł Borys, 
prezes Polskiego Funduszu Rozwo-
ju.
W ramach programu Mieszka-
nie Plus możliwe są różne formuły 
współpracy w zależności od lokal-
nych uwarunkowań.
- Nie narzucamy jednego, z góry 
ustalonego modelu realizacji inwe-
stycji. Przykładowo: w Białej Pod-
laskiej naszym partnerem jest miej-
ski Zakład Gospodarki Lokalo-
wej, zaś w Jarocinie zrealizujemy 
wspólną inwestycję z miastem i lo-
kalnym TBS, z wykorzystaniem fi-
nansowania z Funduszu Municy-
palnego. Dysponujemy szerokim 
wachlarzem instrumentów finan-
sowych, które pozwalają nam ofe-
rować elastyczny produkt – zade-
klarował Mirosław Barszcz, prezes 
BGK Nieruchomości S.A.

GB
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Nowa sala dla chorych dzieci

Chce zostać pilotem liniowym 

Starogard gd | Kociewski oddział pediatryczny zyskał komfortową salę chorych przystosowaną do hospitalizacji dzieci 
z chorobami zakaźnymi. Niezwykle ważną inwestycję sfinansowała spółka Polpharma. 

rEgIoN | Czy już niebawem w samolocie usłyszymy znajomy głos pilota z powiatu starogardzkiego? Wszystko możliwe. 
Chce nim zostać 20-letni Krystian Zander ze Skarszew.

-  Wsparcie dla Kociewskie-
go Centrum Zdrowia, tym ra-
zem w postaci wykonanych 
prac remontowych, to ko-
lejny wyraz zaangażowania 
Polpharmy w sprawy waż-
ne dla społeczności lokalnej 
– podkreśla Tomasz Moys, 
wiceprezes zarządu Polphar-
ma S.A. - Staramy się kiero-
wać naszą pomoc tam, gdzie 
ma ona największy wpływ 
na poprawę sytuacji pacjen-
tów. Tak jest w przypad-
ku oddziału pediatrycznego 
w Starogardzie, który udzie-
la pomocy dzieciom z całego 
regionu.
Remont sali chorych wraz 
z węzłem sanitarnym za-
kończył się pod koniec roku 
i przebiegał bardzo spraw-
nie oraz profesjonalnie. 
W związku z faktem, iż re-
montowana sala ma słu-
żyć jako tzw. izolatka, ko-
niecznym było dostosowa-
nie prac remontowych oraz 

instalacyjnych do określo-
nych przepisów sanitarno – 
epidemiologicznych. Dodat-
kowo w sali chorych podłą-
czono gazy medyczne, sto-
sowane podczas leczenia 
dzieci w najcięższych sta-
nach. Zakres prac obejmo-
wał m. in. wymianę stolarki 
drzwiowej, posadzki, sufitu, 
montaż instalacji elektrycz-
nej, systemu przywoławcze-
go, gazów medycznych, od-
powiedniej wentylacji po-
wietrza oraz prace sanitarne 
i  budowlane.
- W naszym oddzia-
le bardzo często przyj-
mujemy dzieci z choro-
bami zakaźnymi, w tym  
z infekcjami przewodu po-
karmowego, układu odde-
chowego oraz dotyczącymi 
układu nerwowego - – pod-
kreśla lek. Andrzej Rewień-
ski, kierownik Oddziału Pe-
diatrycznego. - Dlatego tak 
istotne i ważne dla nas było 

20-latek lotnictwem, jak 
sam mówi, interesował się 
od najmłodszych lat. Od 
dziecka chciał zostać pilo-
tem liniowym i do tego cały 
czas dąży. Z czasem zaczął 
ćwiczyć na symulatorach, 
czytać, pogłębiać swoją 
wiedzę o lotnictwie z róż-
norodnej literatury, aż trafił 

do gdańskiego aeroklubu. 
Należy do niego od trzech 
lat. To tam właśnie po raz 
pierwszy wzbił się w po-
wietrze zaczynając latać sa-
molotami oraz zdobył li-
cencję pilota turystycznego 
(z ang. PPL(A)- Pilot Priva-
te License). Pozwoliła ona 
dostać się na Wyższą Szko-

łę Oficerską Sił Powietrz-
nych w Dęblinie, ale brane 
pod uwagę są także kryteria, 
jak zdrowie, intelekt, wie-
dza, kondycja oraz spraw-
ność psychofizyczna i do-
świadczenie lotnicze.
Obecnie jest na drugim roku 
studiów. Wybrał kierunek 
lotnictwo i kosmonautyka. 

to, aby posiadać dodatkową izolatkę, 
komfortową i przyjazną dla naszych 
małych pacjentów, czyli taką z której 
od dzisiaj będą mogły  korzystać nasze 
chore dzieci.
Warto zaznaczyć, że w minionym roku 

Polpharma ufundowała również spe-
cjalistyczny sprzęt medyczny o warto-
ści rynkowej prawie 100 tys. zł prze-
znaczony dla Oddziału Ginekologicz-
no – Położniczego, dzięki któremu 
zwiększył się standard opieki okołopo-

rodowej w Kociewskim Centrum Zdro-
wia. Przekazany przez popularną spół-
kę system centralnego nadzoru położ-
niczego MONAKO umożliwia kom-
pleksową opiekę nad nienarodzonym 
dzieckiem. WA

Jak sam mówi, nie jest łatwo, 
szczególnie, że ma sporo ma-
tematyki i fizyki. Niemniej 
radzi sobie znakomicie.
Jego wyniki w nauce są bar-
dzo dobre. A wszystko przez 
determinację i takie zami-
łowanie do lotnictwa. Za 
pierwszy rok studiów został 
wyróżniony przez rektora 
i otrzymuje stypendium na-
ukowe.

- Po ukończeniu studiów za-
mierzam pracować w lot-
nictwie cywilnym. Liczę na 
pracę w liniach lotniczych - 
przyznaje Krystian. - Dlacze-
go wybrałem taką drogę? Po 
prostu kocham latać. To zu-
pełnie coś innego. Masz po-
czucie wolności, ale z dru-
giej strony wiesz, że to bar-
dzo odpowiedzialne zajęcie. 
Zwłaszcza, jak lecisz z pasa-

żerami, to pewnego rodzaju 
wyzwanie.
Jak dodaje, w szkole ma 
dobre warunki, a uczelnia 
w pełni finansuje jego studia. 
Podobnie, jak w przypadku 
innych. Dlatego zaintereso-
wanie lotnictwem w Polsce 
jest coraz większe. 

Sebastian Dadczyński



12 |                           aktualności/metropolia.infoWtorek, 24 stycznia 2017

Była zbrodnia. Będzie muzeum?
SZPĘGAWSK | Choć od wybuchu II wojny światowej minęło już blisko osiemdziesiąt lat, ta rana wciąż boli wielu Pola-
ków, w tym mieszkańców Kociewia. Dzieje się tak za sprawą Lasu Szpęgawskiego - cichego świadka niemieckiego lu-
dobójstwa pod Starogardem Gdańskim, który skrywa 39 masowych grobów. Niestety, nadal nie znamy nazwisk wielu 
ofiar. Teraz jest jednak szansa, aby je poznać.
Cmentarz w Lesie Szpę-
gawskim jest największą 
nekropolią, obok Piaśnicy, 
gdzie spoczywają ofiary 
niemieckiego ludobójstwa 
w województwie pomor-
skim. Niemcy wymordo-
wali tam aż około siedmiu 
tysięcy mieszkańców Staro-
gardu Gdańskiego, Tczewa 
i okolic - głównie Polaków 
i Żydów.

Od połowy września 1939 
roku do końca II woj-
ny światowej zamęczono 
w tym miejscu wybitnych 
patriotów, działaczy na-
rodowych, nauczycieli, 
księży, przedstawicieli in-
teligencji z Kociewia i Po-
morza, a także pacjentów 
szpitala psychiatrycznego 
w Kocborowie i niektórych 
jego pracowników.

Pamięć jako zadośćuczy-
nienie
- Każda z tych ofiar zasłu-
guje na pamięć i szacunek 
- mówił podczas rocznico-
wych obchodów Ryszard 
Szwoch, historyk i znawca 
dziejów Starogardu Gdań-
skiego oraz Kociewia. - Na-
wet bezimiennej większo-
ści, skoro nie zdołaliśmy 
dotąd zidentyfikować na-
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zwisk i personaliów wszyst-
kich tutaj pomordowanych, 
winniśmy służyć pamięcią 
jako zadośćuczynieniem za 
ich ofiarę życia oddanego za 
Polskę.
Jak zauważa Ryszard Szwoch, 
do tej pory udało się usta-
lić niespełna tysiąc nazwisk 
ofiar, ale to wciąż za mało. - 
Rodziny pomordowanych od 
lat oczekują na odkrywanie 
kolejnych nazwisk ofiar, nie 
jest to takie łatwe, bo czas 
robi swoje – przyznaje.
Prace nad koncepcją
Teraz jest jednak szansa na 
odkrycie tajemnic Lasu Szpę-
gawskiego. Lokalni parla-
mentarzyści, samorządowcy 
oraz przedstawiciele Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pracują już 
nad koncepcją rewitalizacji 
tego ważnego miejsca w re-
gionie. Program zakłada m.in. 
budowę muzeum w okolicz-
nym Pelplinie, z którego do 
Lasu Szpęgawskiego Niem-
cy wywieźli przedstawicieli 
ówczesnych władz miasta 
i działaczy patriotycznych. 
Jak podkreśla obecny wło-
darz miasta, Patryk Demski, 
prace nad utworzeniem ta-
kiego muzeum zapewne po-
trwają kilka lat, ale będzie to 
pierwsza ekspozycja związa-
na z okrutną zbrodnią w Lesie 
Szpęgawskim.
- Plan jest taki, aby w tym mu-
zeum znalazły się pamiątki, 
archiwalne dokumenty, czy 
wreszcie listy z nazwiskami 

ofiar - mówi burmistrz Pel-
plina. Właśnie przy tym mu-
zeum mógłby powstać zespół 
ekspertów, którego zadaniem 

będzie odkrywanie kolejnych 
nazwisk pomordowanych.

Sebastian Dadaczyński
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„Skarszewianka” ma już 35 lat Odwiedzili jubilatkę
SKarSzEwy | Rozpoczęły się obchody 35-lecia istnienia Spółdzielni Mieszka-
niowo Lokatorsko - Własnościowej „Skarszewianka”. Wyjątkowa uroczystość 
zgromadziła nie tylko lokatorów, ale i samorządowców oraz przedstawicieli 
licznych instytucji.

SKÓrCz | To jedna z najstarszych mieszka-
nek. Mowa o Zofii Makowskiej, która niedaw-
no skończyła 90 lat. Z tej okazji sędziwą ju-
bilatkę odwiedzili burmistrz Janusz Kosecki 
wraz z kierownikiem Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Skórczu.

Z okazji jubileuszu w kościele p.w. św. Michała Archa-
nioła odbyła się msza święta dziękczynna sprawowana 
przez księdza proboszcza Ryszarda Konefała i przyjacie-
la Spółdzielni, księdza Andrzeja Talińskiego. Po sumie 
zorganizowany został koncert Natalii Capelik – Muianga, 
finalistki programu „Mam Talent”. Artystka wprowadzi-
ła uczestników uroczystości w wyjątkowy klimat. Zebra-
nym zaprezentowała popularne kolędy i utwory muzyki 
rozrywkowej.
- Spółdzielnia to nie tyle budynki, tereny zielone, admi-
nistracja, ale przede wszystkim ponad 1300 mieszkań-

ców Osiedla Sikorskiego w Skarszewach, którzy tworzą 
wspólnotę - powiedział prezes „Skarszewianki”, Andrzej 
Flis.
Jubileuszowe obchody zakończy festyn, który Spółdziel-
nia Mieszkaniowo Lokatorsko - Własnościowa zaplano-
wała na 1 lipca. Do udziału w integracyjnym spotkaniu 
już dziś zachęcają jego organizatorzy. Warto dodać, że 
podobne imprezy organizowane były w przeszłości i za-
wsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno 
mieszkańców, jak i przyjezdnych. 

Anna Walk

Zofia Makowska urodziła 
się 30 grudnia 1926 roku 
w miejscowości Skórcz - 
Kranek. Do szkoły uczęsz-
czała w Skórczu. W 1941 
roku została wywieziona 
do obozu przesiedleńczego 
w Zamartem koło Chojnic, 
gdzie przebywała przez 
kilka miesięcy. Po czym 
została wywieziona do pra-
cy przymusowej na terenie 
Niemiec. Po powrocie do 
Polski pracowała w gospo-
darstwie rolnym rodziców. 
W 1956 roku wyszła za 

mąż za Władysława Ma-
kowskiego i zamieszkała w 
Skórczu.
Ostatnie urodziny Zofia 
Makowska miała okazję 
spędzić nie tylko w gronie 
najbliższych, ale i przed-
stawicieli Urzędu Miej-
skiego. Włodarz miasta 
w towarzystwie Marzeny 
Ośko jubilatce założyli 
najserdeczniejsze życze-
nia i wręczył jej drobny 
upominek, kwiaty oraz list 
gratulacyjny.
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Czas studniówek oficjalnie rozpoczęty

Miasto wspiera odnowę kamienic

rEgIoN | Trwa czas studniówek. Choć z roku na rok bale są nieco inne, atmosfera nadal jest wyjątkowa, a przyszli matu-
rzyści świetnie się bawią. Tak było między innymi w Zespole Szkół Rolniczych w Bolesławowie koło Skarszew.

Starogard gd | Mieszkańcy stolicy powiatu starogardzkiego już 
nie muszą obawiać się renowacji kamienic. Jeśli odnowią ich fronto-
we elewacje, mogą liczyć na obniżenie podatku od nieruchomości.
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Otulony zimą park, zabytkowy pałac, a w jego oknach świece i pięknie ubrane osoby. 
Studniówkę czas zacząć! - oznajmił dyrektor placówki w Bolesławowie, Alfred Portee. 
Na bal przybyło wielu gości. Wśród nich rodzice tegorocznych maturzystów. Stojąc na 
balkonach, co rusz ocierali oczy z łez. Oczywiście z radości, bo serce rosło. W końcu 
ich dzieci pojawiły się na parkiecie tuż przed maturą.
Poloneza czas zacząć - Podkomorzy rusza, i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza, 
i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi, i skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę pro-
si... Brzmią zewsząd okrzyki: „Ach to może ostatni! patrzcie młodzi, może ostatni, co 
tak poloneza wodzi!” - usłyszeli uczniowie szkoły i ruszyli do tańca. Ten wielu bardzo 
urzekł, bo młodzi przygotowali różne układy, nad którymi pracowali przez kilka tygo-

dni.
Studniówka w Bolesławowie była o tyle wyjątkowa, że wszyscy przenieśli się do lat 
20. ubiegłego wieku, przebierając się w stroje z tamtego okresu. Do tego klimat pałacu, 
otoczenia, a także wyśmienita atmosfera tworzona przez uczestników balu sprawiła, że 
przyszli maturzyści mogli poczuć się jak dawni właściciele obiektu - Modrow i jego 
rodzina.

Sebastian Dadaczyński

Starogard Gdański pełen jest urokliwych 
zakątków. Wiele z nich swój klimat za-
wdzięcza starym kamienicom, czy za-
bytkowym budynkom. Ich odnowienie z 
pewnością doda urody okolicom, w któ-
rych się znajdują.
Władze miasta wyszły naprzeciw właści-
cielom budynków mieszkalnych i miesz-
kalno-użytkowych, mieszczących się w 
obszarze rewitalizacji. Każdy, kto odnowi 
ich frontową elewację, może ubiegać się 
o zwolnienie z podatku od nieruchomości 
w wysokości do 50 proc. poniesionych 
kosztów na okres nie dłuższy niż pięć lat. 
Dotyczy to nieruchomości mieszczących 

się między ulicami: od północy Mickie-
wicza, od południa Pomorską, od zachodu 
Jagiełły, a od wschodu Jabłowską i Unii 
Europejskiej, a także zabudowań przy 
Alei Wojska Polskiego, ul. Grunwaldzkiej 
oraz ul. Gdańskiej.
Ulgi dotyczą też budynków wpisanych do 
gminnej ewidencji zabytków. Zwolnie-
niu od podatku podlegać będą wszystkie 
części nieruchomości bez względu na ich 
funkcję i sposób użytkowania. Więcej 
informacji na temat inicjatywy samo-
rządowców można odnaleźć w Urzędzie 
Gminy Starogard Gdański. 
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAm mieszkanie po re-
moncie 39,20 m2 lub zamienię na 
większe 3 pietro, tel. 507 486 424

SPRZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAm lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 483

SPRZEDAm nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszy-
nie koło Jastrzębiej Góry, do mo-
rza ok. 3 km, tel. 793 903 536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

JEStEm 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, ewentu-
alnie pokoju gościnnego w domu 
jednorodzinnym, tel. tel. 503 590 
203

WYNAJMĘ

KUPIĘ

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

MotoryzaCJa

SPRZEDAM

ORyGINALNE koła z oponami zi-
mowymi do fiata Grande i innych 
15” + śruby + stojak na koła 420 zł, 
695 230 080

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, pomoc drogo-
wa, auto części, Wejherowo, Trój-
miasto, tel. 789 345 59

EdUKaCJa

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

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAm komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor LCD 
TV Samsung z pilotem, 1000 zł, 
505-56-70-34 

PraCa

DAM PRACĘ

mURARZy, pomocników z do-
świadczeniem na budowę. Dobre 
stawki, tygodniówki, tel. 538 105 
557

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

USŁUGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto i 
okolice KS.EL, tel. 515 151 370

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

KOtŁOWNIE, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy ciepła, całe 
Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 
964

towarzySKIE

WDOWA pozna Pana w wieku 
63-65 lat, bez nałogów, zmotory-
zowanego, na SMSy nie odpowia-
dam, tel. 881 237 164

SZUKAm Panią, lat 60, zadbana, 
tel. 503 590 203

SEX-Sex-sex to lubię gorąca blon-
di pozna panów sponsorów, tel 
514 120 213, Sopot

RÓŻNE

SPRZEDAm materac wełniany, 
używany 2 m. x 1.60 m. Cena 120 
zł, tel 790 290 835

SPRZEDAm fotel rozkładany, 
dwuosobowy  z pojemnikiem na 
pościel, cena 250 zł, Wejherowo, 
tel. 517 159 871

SIANO, słoma w balotach 
120x150, siano kostka z magazy-
nu, Możliwość transportu, tel. 506 
250 477

DREWNO opalowe, buk, sosna i 
gałęziówka, porąbane, ułożone 
możliwy transport, tel. 506 250 
477

DREWNO do co i gałęziówkę 
sprzedam możliwy transport gra-
tis, tel.782 846 927

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

SPRZEDAm łyżwy figurowe, bia-
łe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejhero-
wo, tel. 505-567-034

SPRZEDAm ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, sza-
liki, buty, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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

KUPIę militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów itp..) z okresu 
II Wojny Światowej oraz antyki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

ZŁOtA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 
381

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

SPRZEDAm rowerek treningowy 
orbitrek, bardzo tanio, tel. 517 782 
024

SPRZEDAm dwa krzesła kuchen-
ne metalowe, 100 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

SZUKASZ 
PRAcOWNIKA?
Wyślij ogłoszenie SmS-em:
EXP.PDP. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

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.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

WyŚLIJ mmSa!
EXP.ROZ. Sprzedam sukienkę...

na numer: 904868

Chcesz, żeby wraz z ogłoszeniem 
ukazało się zdjęcie?
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Walka Polpharmy o pierwszą ósemkę trwa
KoSzyKÓwKa | Zawodnicy ze Starogardu zrehabilitowali się za przegraną z AZS-em Koszalin i wygrali na własnej hali 
z Asseco Gdynia. To oznacza, że podopieczni Mindaugasa Budzinauskasa pozostają w walce o ósme miejsce, dające 
możliwość gry w play-offach.

Forma Polpharmy w ostatnim czasie jest co 
najmniej niezła. Po świętach Kociewskie 
Diabły zanotowały dwie wygrane (z Energą 
Czarnymi Słupsk oraz z Polfarmeksem Kut-
no), a potem przegrały z AZS-em Koszalin. 
I niewiele brakowało, aby do meczu z Asse-
co koszykarze ze Starogardu przystąpili po 
serii trzech wygranych – przez trzy kwarty 
Polpharma wygrywała z AZS-em, a do ostat-
niej części meczu przystąpili mając przewagę  
7 punktów. Czwarta kwarta była jednak kata-
strofą w wykonaniu Polpharmy i ostatecznie to 
AZS wygrał spotkanie. 
Mimo przegranej w Koszalinie poprawa formy 
była widoczna, a trener Budzinauskas uważał, że 
zespół od dawna nie zanotował tak dobrego star-
tu w rozgrywkach. Litwin zauważył, że zespół 
dotknęły liczne kontuzje, choroby i zawieszenia, 
a mimo to zespół osiągał całkiem przyzwoite 
wyniki, w dodatku wygrywał trudne mecze, jak 
te z Anwilem Włocławek, czy Rosą Radom.
Polpharmie nie brakowało motywacji do wal-
ki o jak najlepszy wynik w sobotnim meczu. 
Pierwsza ósemka pozostawała realna, w dodat-
ku drużyna grała z wielokrotnym Mistrzem Pol-
ski – Asseco Gdynia. Koszykarzom z Trójmiasta 
bardzo daleko obecnie do dawnej, mistrzowskiej 
formy – przed meczem z Polpharmą byli na do-
piero 14. lokacie z bilansem 6 wygranych i 9 
przegranych. Rozegrali o jeden mecz mniej od 
podopiecznych Budzinauskasa i pomimo odle-
głej pozycji, kwestia awansu do play-offów po-
zostawała dla nich otwarta.

Zespół ze Starogardu był faworytem spotkania, 
ale i tak zaskoczył na plus, bo sposób, w jaki zy-
skał przewagę nad utytułowanym rywalem, robił 
wrażenie. Od pierwszych minut derbów Pomo-
rza Kociewskie Diabły zdominowały przeciwni-
ków. Przewaga rosła, właściwie cały zespół grał 
świetnie i szybko stało się jasne, że scenariusz 
spotkania z AZS-em Koszalin nie może się po-
wtórzyć – w pewnym momencie Polpharma mia-
ła 31 punktów więcej, niż Asseco, a przed ostat-
nią kwartą gdynianie mieli 26 „oczek” straty. 
Ostatnia kwarta, mimo, że wygrana przez gości, 
nie zmieniła losów meczu. Polpharma wygrała 
99:87, notując ósmą wygraną w sezonie. Naj-
więcej punktów dla gospodarzy rzucił Martynas 
Sajus (16).
Mecz z Asseco rozpoczął prawdziwy maraton 
spotkań, w których Polpharma będzie gospoda-
rzem. Do Starogardu przyjadą: Turów Zgorze-
lec (1. lutego), Start Lublin (9. lutego) oraz BM 
Slam Stal Ostrów Wielkopolski (12. lutego). 
W meczu z Turowem koszykarze Polpharmy na 
pewno będą chcieli się zrewanżować za dotkli-
wą porażkę 83:57 w październiku. Łatwo nie 
będzie – koszykarze ze Zgorzelca znajdują się 
w tym sezonie w górnej części tabeli, niewiele 
odstając od najlepszych w lidze. Forma Turowa 
nie jest jednak dobra (4 przegrane w ostatnich 
5 meczach) i Polpharma na pewno spróbuje to 
wykorzystać. Początek spotkania w środę, 1. lu-
tego o 19:00.

Krzysztof Grajkowski

Treningi, obozy i testy Baniecki zdobył Puchar
PIŁKA NOŻNA | Treningi, obozy i nowi piłkarze. W Klubie Piłkarskim 
Starogard nie może być nudno i nie jest, o czym przekonują się nie 
tylko młodzi piłkarze, ale i ich bliscy.

STRZELECTWO | Mroźna, zimowa sceneria zgromadziła na strzelnicy 
brackiej wielu braci i zacnych gości. Powód był szczególny, bo pierw-
sze w tym roku Grand Prix połączone zostało z corocznym strzela-
niem o Puchar Prezesów Bractwa.

Zespoły roczników 2005 i 2006 miały 
okazję wyjechać do Ustki. Program obo-
zu sportowego robi wrażenie. Oprócz co-
dziennych zajęć młodzi piłkarze zwiedzali 
miasto i jego okolice. W związku z tym do 
Starogardu Gdańskiego wrócili pełni emo-
cji i energii.
Z kolei dzięki staraniom prezesa zarządu, 
Daniela Tuskowskiego, do klubu przyje-

chało dwóch młodych zawodników Żalgi-
risu Wilno - Edgar Kudzin i Artur Luksza. 
Litwini w KPS byli na testach przez kilka 
dni i wzięli udział w meczu kontrolnym 
z Concordią Elbląg.
Przypominamy, że działalność Klubu Pił-
karskiego Starogard można wspierać, prze-
kazując jeden procent swojego podatku do-
chodowego. SD

Pierwszy w 2017 roku kur padł po strzale 
brata Mariana Banieckiego, który odebrał 
z rąk prezesów tytułowy puchar w asyście 
rycerzy Rafała Głodek i Rafała Etmańskie-
go.
Grand Prix w konkurencji długiej broni wy-
grał brat Jarosław Czyżewski przed braćmi 
Pawłem Piętakiem i Zbyszkiem Świadkiem. 
Jeżeli zaś chodzi o pistolet, to najlepszy 

okazał się brat Jarosław Czyżewski, a ko-
lejni byli bracia Krzysztof Tyda i Zbigniew 
Bona.
W konkurencji Dar Bracki pierwsze miej-
sce zajął brat Kazimierz Laskowski, a dru-
gie brat Mariusz Szwarc. Na trzeciej pozy-
cji w powyższym przypadku uplasował się 
Bogdan Bonk. 
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