ODSZKODOWANIA

TYGODNIK NIEZALEŻNY

31.10. - 6 listopada 2013
Nr 44/2013/343

CENA 1,90
(w tym 8% VAT)

ISSN 1897-2578

513 391 391

Zapomniana
nekropolia

Starogardzkie
kolumbarium

Tuż przed dniem Wszystkich
Świętych na cmentarzu komunalnym rozpoczęto budowę, pierwszego w Starogardzie kolumbarium. Budowę przygotowała i realizuje firma „Starkom”.
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Trzy linie
specjalne
Rozkład jazdy autobusów MZK linii C-1, C-2, C-3 w dniach 31.10
do 2.10.2013 r.
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Centrum
Handlowe

W sobotę, 19 października uroczyście przekazano mieszkańcom gminy Smętowo i okolic kolejne powierzchnie handlowe w
kompleksie firmy "RARYTAS" w
zdecydowany sposób zwiększając i uatrakcyjniając dotychczasową ofertę towarową.

13

O tej, ogromnej starogardzkiej nekropolii chyba już pamietają tylko nieliczni. Za murami Zakładu Psychiatrycznego w Kocborowie zlokalizowany jest cmentarz. Ten cmentarz umiera.
2

7-10

2
Na cmentarzu komunalnym

Starogardzkie kolumbarium
Tuż przed dniem Wszystkich Świętych na cmentarzu komunalnym rozpoczęto budowę,
pierwszego w Starogardzie kolumbarium. Budowę przygotowała i realizuje firma „Starkom”.
w czasach cesarza Augusta
w I w. p.n.e. Kolumbarium to
budowla podziemna z niszami w ścianach wewnętrznych
usytuowanych w piętrowych
rzędach. Nisze przeznaczone
były na urny z prochami zmarłych i opatrzone marmurowymi tabliczkami z ich imionami.
Pod ścianami, na posadzce
ustawiano sarkofagi. Wnętrze
zdobiono zazwyczaj freskami
i stiukami.
W obecnych czasach kolumbaria buduje się na cmentarzach w pobliżu krematoriów.
an
Aktualnie zakończone zostały prace związane z przygotowaniem betonowego postumentu. Kolumbarium zostało
usytuowane tuż obok głównej
bramy wejściowej na cmentarz
przy pierwszej dróżce w lewo.
O starogardzkim kolumbarium
i szczegółach związanych z
jego wykorzystaniem napiszemy w kolejnym wydaniu już za
tydzień.

Kolumbarium wg. Wikipedii to prostopadłościenna lub
niekiedy kopulasta budowla
cmentarna z czasów rzymskich i wczesnochrześcijańskich, występująca wyłącznie
w Rzymie i pełniąca funkcję
zbiorowego grobowca dla
kilkuset zmarłych. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa
columba (gołębica).
Kolumbarium pojawiło się

Interwencje Czytelników

Odnaleziona po pół wieku

Zapomniana starogardzka nekropolia

Cmentarz Kocborowo
O tej, ogromnej starogardzkiej nekropolii chyba już pamietają tylko nieliczni. Za murami Zakładu Psychiatrycznego w Kocborowie zlokalizowany jest cmentarz. Ten cmentarz umiera.

W ciepłe, październikowe
przedpołudnie jedziemy na
kocborowski cmentarz. Przed
głównym budynkiem szpitala
skęcamy w Asfaltową drogę
i dojeżdżamy do metalowej
furtki. Wchodzimy w cmentarną alejkę. Po prawej stronie
wysoki, ceglany mur okalający zakład psychiatryczny. Pod
murem groby. Zadbane.
- Tu pochowałam mojego
męża. Mieszkam niedaleko
więc przychodzę tutaj bardzo
często. Pomodlić się i posprzą-

tać - mówi pani Teresa. - Tu pod
murem to są groby osób zmarłych nie tak dawno ale tam, po
drugiej stronie ścieżki to są
groby jeszcze nawet przedwojenne. W czasie wojny też tutaj
grzebano zmarłych. I po wojnie
także. Tu jest bardzo dużo grobów. O te groby jednak od wielu lat nikt nie dba. Pamiętam,
że jako dziecko przychodziłam
tu i już wtedy wszystko było
bardzo zaniedbane.
Spoglądamy więc w stronę
lasu biegnącego wzdłuż lewej

strony cmentarnej alejki. Wysokie zarośla okalają drzewa.
Z trudem dostrzegamy rzędy
pagórków porośniętych chaszczami. To groby. Setki, tysiące
grobów. Bez krzyży. Bez jakichkolwiek tabliczek. Delikatnie wchodzimy w głąb lasu.
Trafiamy na grób, który ktoś
wcześniej odnalazł. Uprzątnięto zachwaszczony pagórek.
Ustawiono krzyż. Zapalono
znicz. Idziemy dalej. Cały las
podzielony jest na regularne
kwartały. W kolejnym kwartale
znajdujemy groby oznakowane. Na tabliczkach odczytujemy daty grzebania zmarłych.
To groby z lat sześćdziesiątych. Jeszcze dalej groby z
lat siedemdziesiątych. I nagle
dochodzimy do kwartału bardzo ładnie wysprzątanego. Na
bujnej, zielonej trawie nie ma
ani jednego, jesiennego liścia.
Wszystko dokładnie wygrabione.
- My tu sprzątamy. My alkoholicy, którzy tu się leczymy.
Ten duży pomnik to jest grób
pierwszego dyrektora zakładu.
A obok jest pomnik poświęcony pomordowanym przez
hitlerowców dzieciom. Niemcy
wymordowali ponad 500 dzieci

pacjentów szpitala. Ten pomnik
postawili harcerze - mówi jeden ze sprzatających pacjentów szpitala.
Idziemy dalej. Ogrom tej
nekropolii zmusza do refleksji. Rodzi pytania. Trafiamy na
grób osoby wyznania Mojżeszowego. Zadbany. Kwiaty i
płonący znicz. A dalej znowu
las. Las zaniedbanych grobów.
Wśród nich kilka grobów odnalezionych i nazwanych. Podchodzimy do jednego z nich.
To grób dwudziestosześcioletniej dziewczyny. Zmarła śmiercią męczeńską 7 października
1942 roku. Białe chryzantemy i
płonący znicz świadczą o tym,
że ktoś jeszcze pamięta o jej
męczeńskiej śmierci. A co z pozostałymi grobami? Czy one
są skazane na wieczną niepamięć. Czy ten cmentarz skazany jest na powolne umieranie?
an

Szanowna Redakcjo.
Pragnę podzielić się z Wami pewną sprawą, która mnie
mocno zaintrygowała. Chodzi mi o pamięć o naszych, drogich zmarłych. Będąc ostatnio w sanatorium poznałam panią
ze Słupska, której ciocia była pacjentką Szpitala Psychiatrycznego w Starogardzie. Ta ciocia tam została umieszczona w 1944 roku i tam przebywała aż śmierci. Zmarła w 1960
roku. Prawdopodobnie została pochowana na cmentarzu
w Kocborowie. Umówiliśmy się, że odnajdziemy grób cioci.
Moja znajoma przyjechała do Starogardu i poszliśmy razem
na kocborowski cmentarz. To był dla nas szok. Ten cmentarz jest bardzo, bardzo zaniedbany. Poszliśmy do dyrekcji
szpitala aby zapytać o miejsce pochowania cioci. Powiedziano nam, że wszystkie dokumenty dotyczące cmentarza
i osób tam pochowanych przekazano do Urzędu Miasta w
Starogardzie. Poszłyśmy więc o Urzędu Miasta. Tam nam
powiedziano, że odnalezienie grobu wymaga sporo czasu a
oni teraz mają inne sprawy i nie odnajdą nam grobu od ręki.
No to następnego dnia poszłyśmy jeszcze raz do dyrekcji
szpitala. Tym razem miła pani poświęciła nam sporo czasu
i odnalazła grób cioci. Pokazała nam plan cmentarza i dokładnie określiła miejsce gdzie ciocia została pochowana.
Bez większego problemu odnalazłyśmy grób cioci. Przez
ponad pół wieku nikt się tym grobem nie opiekował. To
teraz była tylko pryzma ziemi porośnięta chwastami. Wokoło były setki podobnych, zapomnianych grobów. Wraz z
moją znajomą uprzątnęłyśmy grób cioci. Zapaliłyśmy znicze. Wkrótce ustawimy na grobie krzyż z tabliczką. Mojej
znajomej udało się po pół wieku odnaleźć grób swojej cioci
ale było mi wstyd, że w naszym mieście nie dba się o ten
cmentarz. Może ktoś z władz zainteresuje się tym cmentarzem.
Z poważaniem
Małgorzata ze Starogardu

Powiatowy Urząd Pracy
w Starogardzie Gdańskim
informuje, że stopa bezrobocia na obszarze powiatu starogardzkiego
w dniu 30.06.br nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju
(Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 26.09.2013 roku,
MP z dnia 07.10.2013 r. poz.797).
W związku z powyższym zgodnie z art.73 ust.1 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz.674 z póź. zm.)
w powiecie starogardzkim w 2014 roku podstawowy okres pobierania zasiłku dla
bezrobotnych będzie wynosił 6 miesięcy.
Jednakże dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia i posiadających jednocześnie
co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku oraz bezrobotnych, którzy w
tym okresie będą mieli na utrzymaniu jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego będzie także bezrobotnym i utraci prawo do zasiłku z powodu
upływu okresu jego pobierania, okres pobierania zasiłku dla w/w bezrobotnych
będzie nadal wynosił 12 miesięcy.
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LUBICHOWO

Prace nad skateparkiem rozpoczęte Uczniowie pamiętają
Trwa budowa skateparku, który już niedługo stanie przy hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu w Gniewie. Na razie trwają prace z
zagospodarowaniem terenu oraz przygotowaniem podłoża.

Boiska do gry w piłkę
nożną, piłkę siatkową plażową oraz plac zabaw to obiekty, które obecnie znajdują się
na terenie GOS-u. Do końca

listopada powstanie tam także skatepark – miejsce rekreacyjne dla młodzieży i dzieci
jeżdżących na deskorolkach,
rolkach i rowerach BMX.

W ramach budowy skateparku powstaną także chodnik
z kostki brukowej, wymienione zostaną elementy bramy
wjazdowej, zamontowanych
zostanie 8 ławek parkowych i
3 kosze na śmieci. Obiekt o
wymiarach 32,00 x 19,00 m
znajdować się będzie od północnej strony hali sportowej.
Na wyposażeniu skateparku znajdą się: minirampa i
bank ramp, funbox, quarterpipe, poręcz oraz grinbox.
Firma Weber Saint-Gobain przekazała na budowę
skateparku w Gniewie 50
tys. złotych. List intencyjny między firmą a Gminnym
Ośrodkiem Sportu podpisano
16 października ubiegłego roku.

Od lat uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie
opiekują się Miejscami Pamięci Narodowej w swojej gminie. W październiku wszystkie klasy porządkują i zapalają znicze na grobach,
o których trzeba pamiętać.
Mieszkańcy Lubichowa o
tej porze roku przyzwyczaili się
do widoku dzieci z grabiami,
miotłami i workami na śmieci
przy grobie Żydówek , miejscu
znanym jako Cymanowy Lasek
oraz na ulicy Słonecznej. Tam
bowiem znajdują się, przez
niektórych już zapomniane,
przystanki historii. Przechodnia idącego ulicą Słoneczną
zastanowi
niezabudowany,
zadrzewiony plac pośród alei
jednorodzinnych domów. Tam
znajduje się poewangelicki zamknięty cmentarz z XIX i 1. połowy XX w. Jest to miejsce, w
którym do roku 1945 chowano
ludność ewangelicką Lubichowa i okolic. Prawdopodobnie
znajdują sie tu także groby żołnierzy niemieckich z okresu I i
II wojny św. Cmentarz ten nie
figuruje w żadnym rejestrze
miejsc historycznych. W 2008
r. Publiczna Szkoła Podstawowa przystąpiła do projektu
"Ślady przeszłości-uczniowie
adoptują zabytki". Jego koordynatorką była nauczycielka
historii, p. Justyna Kacała,
obecnie dyrektor szkoły. To
dzięki tej akcji niegdyś zaniedbany cmentarz ma obecny
wygląd. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy Urzędu Gminy i
Nadleśnictwa Lubichowo uporządkowali teren z chwastów i
zarośli, odkrywając pozostałości nagrobków. W roku 2011
ufundowano głaz upamiętniający to miejsce i posadzono
ozdobne krzewy.

Głaz upamiętniający przed cmentarzem poewangelickim
w Lubichowie.
Uczniowie szkoły i ich na- dobrze utrzymany cmentarz.
uczyciele nie zapominają o
Spoczywa na nim 712 żołnietym, że na cmentarzu parafialrzy Armii Sowieckiej, poległych
nym znajduje się grób masowy w okolicach Lubichowa w dnia
z prochami 19 więźniów obozu
5-6 marca 1945 r. Cmentarz
koncentracyjnego w Stuthoffie.
składa się z 10 długich zbioro28 stycznia 1945r. na szosie
wych grobów, symbolicznego
Zelgoszcz - Lubichowo – Bobetonowego obelisku i tablicy
rzechowo 17 kobiet żydowz napisem "712 poległym w
skich zostało zamordowanych
1945 r. Żołnierzom Radziecprzez konwojujących esesmakim o oswobodzenie Polski w
nów. Co rok dzieci stawiają tu
hołdzie mieszkańcy gminy Luznicze.
bichowo".
Ten, kto znajdzie się w
1 listopada i na nim palą
Lasku Cymanowym, zobaczy
się lampki pamięci.

STAROGARD

Policyjne działania "znicz 2013"
W związku z tegorocznym dniem Wszystkich Świętych od 31 października do 3 listopada br. przewidywany jest wzrost natężenia ruchu drogowego na drogach województwa pomorskiego. Spieszący
się kierowcy, jak również piesi mogą np. poprzez zwykłą nieuwagę
stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas
tegorocznej akcji ZNICZ szczególnym nadzorem policyjnym zostaną objęte rejony cmentarzy, drogi dojazdowe do nich oraz główne
ciągi komunikacyjne. Czas przygotowań do Dnia Wszystkich Świętych – porządki na grobach, zakupy, a także często odległe podróże
to okres, w którym my sami szczególnie musimy zadbać o własne
bezpieczeństwo.
Policja ostrzega i radzi
aby:
l przed wyjazdem na
cmentarze sprawdzić (w internecie lub lokalnej prasie) jak
zmieni się organizacja ruchu w
rejonie cmentarzy. Ułatwi nam
to bezkolizyjne dotarcie do
celu. Podczas podróży uważnie patrzmy na znaki i stosujmy się do sygnałów dawanych
przez policjantów, którzy w
tych dniach częściej niż zwykle
będą kierować ruchem,
l parkując samochód
przed cmentarzem nie zostawiajmy w nim na widoku żadnych wartościowych przedmiotów, czy dokumentów.
l podczas pobytu na
cmentarzu torebkę, czy saszetkę z dokumentami zawsze
miejmy pod ręką. Nie odkładajmy ich na płycie nagrobnej lub
ławce stojącej przy pomniku.
Złodziej tylko czeka na taką
okazję. Unikajmy też bocznych,
mało uczęszczanych ścieżek
i nie przebywajmy samotnie
na cmentarzu po zmierzchu
– możemy wtedy paść ofiarą
napadu,
l nie kupujmy kwiatów czy
zniczy od osób, które nie mają

wystawionego stoiska, często
sprzedają pojedyncze egzemplarze i oferują je po zaniżonej
cenie – może to świadczyć o
tym, że towar ten pochodzi z
kradzieży. Unikajmy także w
miarę możliwości wyciągania
portfela w okolicach cmentarzy. Pamiętajmy, że możemy
być obserwowani przez złodzieja. Lepiej zrobić zakupy z
wyprzedzeniem.
l okres dnia Wszystkich
Świętych charakteryzuje się
szczególnie dużym natężeniem
ruchu drogowego na głównych

ciągach komunikacyjnych kraju i w rejonach lokalnych nekropolii - co może skutkować
wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłóceniami
płynności ruchu.
Ponadto na dyskomfort
poruszania się w tym czasie
po drogach wpływają zmienne
warunki pogodowe i duża ilość
pieszych poruszających się w
rejonach cmentarzy.
Policjanci będą czuwać
nad zapewnieniem płynności
ruchu. Polecenia funkcjonariuszy w zakresie parkowania

STAROGARD

Uruchomione trzy linie specjalne
W dniach 31 października, 01 i 02 listopada 2013 r. zostaną uruchomione trzy linie specjalne C-1, C-2, C-3, ułatwiające dojazd do cmentarzy. Autobusy tych linii kursowały będą 31 października (czwartek)
od 9.45 a 16.45 z częstotliwością co 60 min., 01 listopada (piątek) od
9.00 do 17.00 z częstotliwością co 10 min., a 02 listopada (sobota)
od godz. 10.00 do 17.00 z częstotliwością co 20 min. Ceny i ważność
biletów według obowiązującej taryfy opłat.
Szczegółowe informacje tel. 58 562 30 01-02 (dyspozytornia),
www.mzk.starogard.pl

Uwaga! Zmiany w organizacji
W okresie od 28 października (godz. 8:00) do 4 listopada (godz.
9:00) wzorem lat ubiegłych na ulicy Skarszewskiej pomiędzy
skrzyżowaniami: ul. Bp. Dominika i drogą prowadzącą do miejscowości Krąg zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do
30 km/h.
Dodatkowo w pobliżu skrzyżowania ul. Skarszewskiej z Osiedlową
usytuowany zostanie tymczasowy przystanek autobusowy MZK.

lub zakazu wjazdu pomogą w
sprawnym i bezpiecznym dojechaniu oraz powrocie z cmentarzy.
Wychodząc na cmentarz
pamiętajmy o prawidłowym zabezpieczeniu mieszkania. Po-

prośmy zaufanych sąsiadów,
którzy pozostają w domu, aby
zwrócili uwagę na osoby obce
przebywające na terenie naszej posesji.
Z uwagi na mogące wystąpić znaczne utrudnienia

w ruchu drogowym policjanci
apelują, aby jeśli to możliwe
pozostawić samochód w domu
i na cmentarz udać się pieszo
lub korzystać ze środków komunikacji publicznej.

STAROGARD

Płonący autobus
W środę, 23 października, około godziny 21.00 na ulicy Krasickiego
stanął w płomieniach autobus PKS. Intensywny swąd spalenizny,
paliwa i gumy dało się wyczuć już w odległości kilkadziesiąt metrów
od miejsca zdarzenia. Sytuacja była bardzo niebezpieczna gdyż autobus płonął niedaleko stacji benzynowej.
Kierowca początkowo próbował sam ugasić pożar gaśnicą. Sytuacja jednak wymknęła
się spod kontroli. Konieczna
więc była interwencja strażaków. Już po 5 minutach, od
wpłynięcia zgłoszenia do Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego w Starogardzie
Gdańskim, strażacy zjawili się
na miejscu. Przyjechały trzy
wozy strażackie. Kłęby dymu
wydobywające się z tylnej części autobusu nie przeszkodziły
w gaszeniu autobusu. Wstrzymano ruch w pobliżu pożaru.
Po około godzinnym gaszeniu
akcję zakończono sukcesem.
Po dokładnym ugaszeniu,
sprawdzono cały autobus raz
jeszcze, aby uniknąć ewentualnego zarzewia ognia. Autobus
spłonął doszczętnie. Nikomu
nic się nie stało.
Daria Głodowska

STAROGARD

Motocyklista uderzył
w drzewo
Policjanci ze Starogardu Gdańskiego wyjaśniają okoliczności groźnego wypadku drogowego jaki wydarzył się 22 października po południu w miejscowości Dąbrówka. W wyniku uderzenia w drzewo do
szpitala trafił 25-letni motocyklista.
22 października kilka minut
przed godzina 17:00 policjanci ze Starogardu Gdańskiego
otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem motocyklisty. Do zdarzenia doszło w
miejscowości Dąbrówka.
Jak wynika ze wstępnych
ustaleń pracujących na miejscu śledczych jadący od strony Lubichowa motocyklista
zjechał na lewą stronę drogi i
uderzył w drzewo. Mężczyzna
z poważnymi obrażeniami ciała
trafił do szpitala. Wiadomo już,
że był trzeźwy.
Policjanci
zabezpieczyli
miejsce zdarzenia. Obecnie
funkcjonariusze
wyjaśniają
okoliczności tego wypadku.

TCZEW

Patrol zatrzymał
sprawcę kradzieży
24 października policjant wraz z strażnikiem miejskim zatrzymali
21-letniego mieszkańca Tczewa, który ukradł trzy pary spodni. Mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie wykazało w jego organizmie prawie
trzy promile alkoholu. Za kradzież grozi od 3 miesięcy do 5 lat pobawienia wolności.
24 października kilka minut
przed godziną 17.00. patrolujący ulicę Gdańską w Tczewie
policjant wraz z strażnikiem
miejskim zatrzymali 21-latka,
który posiadał przy sobie trzy
pary spodni pochodzących z
przestępstwa. Jak ustalili mundurowi mężczyzna kilka minut
wcześniej ukradł odzież ze
sklepu przy ul. Pomorskiej. Zatrzymany był nietrzeźwy. Badanie wykazało w jego organizmie
prawie 3 promile alkoholu.

W piatek po nocy spędzonej w areszcie i wytrzeźwieniu
zatrzymany 21-latek usłyszał

zarzuty. Za kradzież grozi od 3
miesięcy do 5 lat pozbawienia
wolności.

KOMUNIKAT POLICJI

Policjanci ostrzegają!
W połowie października br. policjanci otrzymali zgłoszenie o oszustwie, w wyniku którego mieszkanka Starogardu Gdańskiego utraciła ponad 20 tys. zł. Kobieta stała się ofiarą przestępcy, którzy podszywając się za jej syna wyłudził znaczną kwotę pieniędzy.
Podobnie działają przestępcy wykorzystujący metodę
na tzw. „Wnuczka”. Oszuści
dzwonią do swojej przyszłej
ofiary i podają się za krewnego. Informują, że pilnie potrzebują większej gotówki, a
po pieniądze przyślą swojego
znajomego.

Ofiary oszustów przekazują w ten sposób całe swoje oszczędności, a niekiedy
zaciągają również kredyty
bankowe.
Policjanci
apelują
o
ostrożność i czujność w kontaktach z obcymi. Gdy otrzymujemy telefoniczną prośbę

o pomoc finansową dla krewnego zawsze powinniśmy
sprawdzić czy faktycznie
członek naszej rodziny pilnie
potrzebuje gotówki. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń powinniśmy natychmiast
powiadomić policję.

TCZEW

Odpowie za fałszywe
zeznania
Kryminalni zatrzymali 28 października 37-letniego mieszkańca gminy Pelplin, który najpierw zawiadomił policję o fikcyjnej kradzieży
swojego auta, a następnie usiłował wyłudzić odszkodowanie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za składanie fałszywych zeznań i usiłowanie wyłudzenia odszkodowania grozi mu do 5 lat pobawienia
wolności.
Do zdarzenia doszło 9
października. Wówczas do komisariatu w Pelplinie zgłosił się
37-letni mężczyzna, który zawiadomił o kradzieży należącego do niego samochodu marki
fiat punto o wartości 22 tys. złotych. Pracujący przy tej sprawie kryminalni po dokładnym
przeanalizowaniu okoliczności
związanych z tym zdarzeniem
ustalili, że do kradzieży auta w
ogóle nie doszło.
Mundurowi zebrali dowody
świadczące o tym, że mężczyzna nie mówił prawdy. Faktycznie samochód został przez
niego sprzedany, a złożenie
zawiadomienia o kradzieży
miało pomóc w uzyskaniu odszkodowania.
W ubiegły poniedziałek
37-letni mieszkaniec gminy
Pelplin został zatrzymany, a
we wtorek usłyszał zarzuty. Za
składanie fałszywych zeznań i
usiłowanie wyłudzenia odszkodowania grozi mu do 5 lat pobawienia wolności.

STAROGARD

Zatrzymany w pościgu
Ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie miał kierowca volkswagena, którego podczas pościgu zatrzymali policjanci ze Zblewa.
Mężczyzna posiadał obowiązujący do 2022 roku sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami w ruchu drogowym. Policjanci uniemożliwili przestępcy drogowemu możliwość kontynuowania dalszej
jazdy.
Do zdarzenia doszło 23
października około godziny
22:30 w miejscowości Semlin. Policjanci podczas patrolu
zauważyli jadącego wężykiem
volkswagena. Kierowca tego
auta poruszał się całą szerokością drogi.
Podczas próby zatrzymania do kontroli drogowej
siedzący za kierownicą mężczyzna znacznie przyspieszył
i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim. Po krótkim pościgu mieszkaniec gminy Zblewo
został zatrzymany.
44-latek był nietrzeźwy.
Badanie
alkomatem
wy-

kazało ponad 2,5 promila
alkoholu w organizmie. Dodatkowo ścigany przez policję mężczyzna nie posiadał
przy sobie prawa jazdy oraz
dokumentów od pojazdu. Po
sprawdzeniu w policyjnych
kartotekach okazało się, że
kierowca posiadał obowiązujący do 2022 roku sądowy
zakaz kierowania wszelkimi
pojazdami. Ponadto mundurowi ustalili, że zatrzymane
do kontroli auto nie posiada
ubezpieczenia OC oraz aktualnych badań technicznych.
Niebawem mieszkaniec
gminy Zblewo usłyszy za-

rzuty dotyczące kierowania
w stanie nietrzeźwym i niestosowania się do wyroku
sadu. Za popełnienie tego
przestępstwa grozi mu kara
do 5 lat więzienia. Ponadto
44-letni kierowca ukarany zostanie za niezatrzymanie się
do kontroli drogowej, kierowanie pojazdem bez uprawnień oraz brak wymaganych
dokumentów. Policjanci poinformowali także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
o kontroli pojazdu, który nie
posiadał aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej.

Skarszewianie dla DKMS
„W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla
wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego” – czytamy w ulotce Fundacji DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska.

Wolontariusze pracujący
dla Fundacji czekali na potencjalnych dawców w salce katechetycznej przy parafii św.
Michała Archanioła w Skarszewach w niedzielę 13 października. Organizacją akcji w
Skarszewach zajął się Patryk
Andrzejewski.
Odwiedziliśmy
wolontariuszy ok. godz. 15. – Odzew
w Skarszewach jest spory –
mówi jedna z wolontariuszek.
- Widać to było zwłaszcza po
każdej mszy św. podczas której ksiądz dziekan Ryszard Konefał zachęcał do rejestracji.

Do tej pory mamy ok. 70 zarejestrowanych osób, a mamy
nadzieję, że po mszy o godz.
16 liczba ta wzrośnie.
Komórki macierzyste można pobrać na dwa sposoby: z
krwi obwodowej i w postaci
pobrania szpiku z talerza kości biodrowej. Przy pierwszej
metodzie dawca nie musi przebywać w szpitalu, a zabieg
jest praktycznie bezbolesny
i polega na 3 – 4 godzinnym
filtrowaniu krwi. W przypadku
drugim zabieg wykonuje się w
znieczuleniu ogólnym i trwa ok.
1 godziny. Pobiera się przy tym

ok. 5% szpiku, który regeneruje się ok. 2 tygodni.
Niestety, nie każdy może
zostać dawcą – trzeba być w
wieku 18 – 55 lat, ważyć nie
mniej niż 50 kg i nie mieć dużej nadwagi. Dawca nie może
być również osoba, która:
• chorowała bądź choruje
na nowotwory, choroby hematologiczne, choroby immunologiczne
• jest nosicielem wirusa
HIV, HBS, HCV (żółtaczki typu
B i C),
• jest chora na cukrzycę,
padaczkę (chyba że przez co
najmniej 3 lata od zakończenia
leczenia nie wystąpiły u niej
ataki drgawkowe), łuszczycę,
kiłę, chorobę Creutzfeldta-Jacoba, postępującą demencję
lub zwyrodnieniową chorobę
neurologiczną, w tym o nieznanym pochodzeniu,
• w wywiadzie rodzinnym
wskazuje, że może być zagrożona gąbczastym zwyrodnieniem mózgu albo chorobami
dziedzicznymi,
• otrzymała przeszczep
rogówki, twardówki lub opony
twardej, albo została poddana
nieudokumentowanej operacji
neurochirurgicznej, w której

Piękny jubileusz pani Małgorzaty
W dniu 4 października zastępca Burmistrza Skarszew, Robert Stoliński, dyrektor Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej Monika
Stolińska oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Skarszewach
odwiedzili panią Małgorzatę Malkowską, mieszkankę Nowego Wieca. Wizyta miała niecodzienny charakter bowiem pani Małgorzata
świętowała 101 rocznicę urodzin.
Pani
Małgorzata jest matką 4
dzieci, babcią 18
wnucząt, ma także
2 praprawnuków, a
prawnuków… ani
Jubilatka, ani jej
rodzina nie są się w
stanie doliczyć.
Przyłączamy
się do serdecznych
życzeń dla pani
Małgorzaty – życzymy wielu jeszcze lat
w zdrowi, doświadczania na co dzień
rodzinnego ciepła i
nieustającej pogody ducha.

zastosowana mogła być opona
twarda,
• otrzymała jakikolwiek
ksenoprzeszczep (przeszczep
odzwierzęcy),
• była leczona hormonami
uzyskanymi z ludzkich przysadek,

• była leczona środkami
immunosupresyjnymi,
• stosowała domięśniowo
lub dożylnie leki, które nie zostały przepisane przez lekarza,
• ze względu na swoje zachowania seksualne należy do
grup podwyższonego ryzyka
zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się
drogą przetoczenia krwi,
• choruje na jakąkolwiek
inna poważną chorobę aktywną przewlekłą lub nawracającą.

Wszyscy, którzy zdecydowali się na rejestrację i
odwiedzili 13 października
salki katechetyczne przy parafii św. Michała Archanioła
w Skarszewach mogą mieć
poczucie spełnienia dobrego
uczynku. Wszystkim tym osobom w imieniu Organizatorów
i wolontariuszy Fundacji DKMS
serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Pamiętajmy, że zarejestrować się można w każdej
chwili. Informacje znajdują się
na stronie www.dkms.pl. Tel.
22 882 94 00.
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Zdrowe ciało – zdrowy duch
W ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skarszewach
uczniowie oraz nauczyciele Placówki wyszli na ulice Skarszew w kolorowym pochodzie,
którego celem ma być promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Ta chwalebna idea doskonale to nie tylko głoszenie pięknych haseł - wpisuje się ona
doskonale w pogląd Jana Pawła II na temat sportu, rekreacji,
zajęć ruchowych i zdrowego
odżywiania – czyli dbałości o
swoja kondycje fizyczną, która
przekłada się zwykle na zadowolenie psychiczne i dobrą formę umysłu.
Delegacja uczniów z koszem wypełnionym zdrowymi
łakociami odwiedziła także ma-

GOK nauczycielom
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w skarszewskim GOK – u odbył
się koncert dedykowany emerytowanym nauczycielom z terenu naszej gminy. To był mały „koncertowy jubileusz” – GOK swoje podwoje udostępnił z okazji święta oświaty już po raz piąty.

Gości – wśród których
znaleźli się także zastępca
Burmistrza Skarszew, Robert
Stoliński oraz przewodniczący
Rady Miejskiej, Józef Kamiński
i przewodniczący Rady Powiatu Starogardzkiego, Wiesław
Brzoskowski (także nauczyciele) – powitał gospodarz
miejsca, dyrektor Artur Martyn,
zwany przez przyjaciół królem
Arturem. Podziękowania dla
organu prowadzącego na ręce
wiceburmistrza Roberta Stolińskiego złożyły panie Bogusła-

wa Fiał i Barbara Ebertowska
– w imieniu Zarządu i członków
Sekcji Emerytów ZNP.
Wieczór umilił występ zespołu w składzie: Marta Syroka, Joanna Kotlewska, Arkadiusz Wilczewski, Mateusz
Wilczewski i Artur Martyn. Repertuar podkreślił nastrojowość
jesiennego wieczoru. Zebrani
usłyszeli m.in. „Mimozami jesień się zaczyna”, „Łzy w niebie”, „Iść w stronę słońca”. Na
zakończenie dyrektor GOK – u
zapowiedział specjalną dedy-

kację dla Wiesława Brzoskowskiego, który uwielbia puzon..
Mix utworów na tym trudnym
instrumencie wykonała Joanna
Kotlewska. Pan Wiesław nie
krył zadowolenia, bowiem jak
podkreślił i wykonanie i wykonawczyni sprawili mu występem wielką przyjemność.
My przyłączamy się do najserdeczniejszych życzeń dla
wszystkich nauczycieli z naszej Gminy, a tym, którzy temu
zawodowi poświęcili swoje życie serdecznie dziękujemy.

gistrat, składając na ręce burmistrza Dariusza Skalskiego i
zastępcy Burmistrza Roberta
Stolińskiego życzenia dotyczące rzeczy najważniejszej
– zdrowia!
Burmistrz Dariusz Skalski
odwdzięczył się „czymś dla
ducha – delegacja otrzymała
tomiki poezji Małgorzaty Hillar,
a na ręce pani dyrektor Anny
Friedriech trafi fotografia nowej
panoramy Skarszew – już z
trzema wieżami kościelnymi.
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Kościół w 24 godziny
- podziękowania
W niedzielę 27 października w nowo
wybudowanym „Kościele w 24 godziny”,
przy którego powstaniu skarszewianie pokazali, że potrafią się
zjednoczyć w tworzeniu wspólnego dzieła, ksiądz proboszcz
Dariusz Leman i Stowarzyszenie „Piękny
Zakątek” dziękowali
tym, którzy wykazali
zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu budowy.
Więcej w najbliższym
wydaniu „Panoramy
Skarszew i Okolic.

Nasze piękne Szczodrowo
Miło nam poinformować, że sołectwo Szczodrowo zostało uhonorowane tytułem "Piękna Wieś 2013" na szczeblu powiatowym. Serdecznie gratulujemy! Sołtys wsi, pan Franciszek Armatowski powiedział
dla naszego profilu: - Nie spodziewałem się takiego wyróżnienia, ale
bardzo się cieszę, że dbałość naszych mieszkańców o toczenie została doceniona. To z pewnością zmotywuje nas do jeszcze większej
pracy na rzecz naszego sołectwa.
http://www.szczodrowo.info/dyplom-piekna-wies-2013/

Turniej w Kamierowskich Piecach
W niedzielne popołudnie 27 października w świetlicy wiejskiej w Kamierowskich Piecach odbył się Turniej Tenisa Stołowego gminnych
jednostek OSP. Na 9 jednostek działających na terenie naszej Gminy
udział w Turnieju wzięło 6: Kamierowskie Piece, Kamierowo, Szczodrowo, Nowy Wiec, Czarnocin i Skarszewy. Po serii deblowych rozgrywek I miejsce zajęła drużyna z Kamierowa, na II miejscu uplasowały się Skarszewy, a III zajęli tenisiści z Nowego Wieca.

Organizatorom
Turnieju
była OSP Kamierowskie Piece
przy wsparciu sołtysa wsi Janusza Pysznika. Organizato-

rom i zwycięzcom serdecznie
gratulujemy.
Gratulacje należą się
wszystkim,
którzy
wzięli

udział w Turnieju. To świetny
sposób na spędzenie niedzielnego, jesiennego popołudnia.

REGULAMIN

S.T.Ś w Starogardzie Gd.

III MEMORIAŁU im. HENRYKA NIEDZIELSKIEGO
W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN

„POMAGAMY
ZDOLNYM UCZNIOM”

1. CELE
• Uczczenie pamięci kolegi Henryka Niedzielskiego, właściciela firmy TRANSFER, wyjątkowego
człowieka, któremu los osób potrzebujących pomocy nie był nigdy obojętny. Zmarł śmiercią tragiczną 2 listopada 2009r. Miał 48 lat.
• Finansowe wsparcie zdolnych uczniów ze skarszewskich szkół.
• Promocja aktywnego wypoczynku i popularyzacja gry w piłkę siatkową.
2. ORGANIZATOR
• PUH Transfer Skarszewy
Honorowy patronat nad turniejem
Burmistrz Skarszew Dariusz Skalski

objął

:

3. TERMIN I MIEJSCE
• Turniej odbędzie się w sobotę 09.11.2013r. o godzinie 10.00
• Sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Skarszewach przy ul. Dworcowej 27
4. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
• Wpisowe w wysokości 150 zł od zespołu przeznaczone zostanie w całości na zakupienie sprzętu komputerowego dla zdolnych uczniów. Należy
je wpłacić do dnia 30.10.2013 na konto 83 2340 0009 6620 1030 0000
6410
• Zawodnicy swą obecnością na turnieju potwierdzają, że ich stan zdrowia
pozwala na uczestnictwo w rozgrywkach.
• W turnieju biorą udział drużyny zaproszone przez organizatora.
• Zgłoszenia należy potwierdzić do 30.10.2013 u organizatora:
Jarosław Szwajkowski, tel: 604-669-024; e-mail: goosip@hot.pl
5. KLASYFIKACJA
• Zawody odbywają się zgodnie z zasadami PZPS. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.
• Turniej rozgrywany będzie piłkami Mikasa MV 200.
• Rozgrzewką drużyny przeprowadzają własnymi piłkami.
• Turniej rozegrany zostanie systemem każdy z każdym.
• Mecze będą odbywały się do 2 wygranych setów, każdy set do 25 pkt,
w przypadku remisu 1:1 rozegrany zostanie tie-break do 15 pkt.
- O zajętym miejscu decyduje:
1. ilość zdobytych punktów ( wygrana 1 pkt., przegrana 0 pkt.),
2. przy równej ilości punktów : różnica setów – większa ilość wygranych
setów,
3. przy jednakowej różnicy setów – stosunek małych punktów – zdobytych
do straconych,
4. przy równej ilości małych punktów - wynik bezpośredniego spotkania.
6. USTALENIA ORGANIZACYJNE:
• Po pierwszym meczu odbędzie się licytacja dwóch koszulek reprezentantów Polski w piłce siatkowej do której serdecznie zapraszamy.
Organizator zapewnia:
1. pamiątkowe puchary i dyplomy,
2. nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników w każdym zespole,
3. obiad dla wszystkich uczestników,
4. kawę i słodki poczęstunek w trakcie turnieju,
• Mecze rozgrywane są wg zasady fair-play i z poszanowaniem zasad
dobrego wychowania.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków i utraty
zdrowia
oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.
• Kapitan drużyny jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników
drużyny z niniejszym regulaminem.
• W innych sprawach nie ujętych w ww. regulaminie decydować będzie
organizator imprezy.
Wszystkie zespoły oraz sympatyków siatkówki
serdecznie zapraszam!
Jaroslaw Szwajkowski

W sobotę 12 października w Starogardzkim Centrum Kultury odbył
się 17. Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej „Spotkajmy się
2013” zorganizowany przez starogardzki oddział Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Na scenie zaprezentowało się
kilkanaście grup muzycznych wśród których między innymi znalazło się nasze „Skarszewskie Towarzystwo Śpiewacze” pod kierownictwem Pani Krystyny Wieckiej. Przegląd uświetniła wystawa prac
malarskich skarszewskich autorek, które to prace rokrocznie możemy podziwiać w siedzibie skarszewskiego GOK w ramach wystawy
„Radość tworzenia”. Wyjazd zorganizował dyrektor skarszewskiego GOK, Artur Martyn.
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Tylko u nas!

Tylko tego nam jeszcze do szczęścia brakuje w stolicy Kociewia. Zalew hipermarketów,
które będą zjadały się wzajemnie. To szczególny rodzaj kanibalizmu. Starogard Gdański
staje się niespotykanym ewenement handlowym w skali nie tylko Polski ale wręcz całej
Unii Europejskiej.

Z Julią Vikman, znakomitą rosyjską pieśniarką po koncercie w Tczewie, rozmawia
Krzysztof Antoń.

Polska publiczność
STOP dla
hipermarketów jest wspaniała

W tej chwili w mieście jest
141 sklepów na 10 000 mieszkańców, gdy średnia dla Polski
wynosi 48, dla Francji 11 a dla
Niemiec tylko 9! Z tych danych
przedstawionych przez dr Danutę Kochanowską, kilka lat
temu już wynikało jednoznacznie, że sklepów w Starogardzie
Gdańskim było za dużo. A my
nadal budujemy. I to nie tylko
sklepy ale ogromne, wielkopowierzchniowe galerie. Armagedon. Praktycznie wszystkie
miejsca po zrujnowanych firmach, które jeszcze niedawno
były chlubą miasta zostają zawłaszczane przez agresywne,
obcokapitałowe hiper markety.
W większości branży spożywczej. Już wkrótce otworzą
swoje podwoje dwie galerie
handlowe a budowa kolejnych

l Wynajmę lokal na biuro,
Starogard-Rynek.
Tel. 518 302 776
l Wynajmę kawalerkę w
Skórczu. Tel. 782 323 545
l Wynajmę dwa pokoje z
kuchnią + garaż. Łapiszewo.
Tel. 608 680 948
l Pilnie sprzedam działkę
budowlaną o powierzchni
1050 m2, położoną przy ulicy
Bohaterów Getta. Działka jest
uzbrojona, w dobrej lokalizacji, w pobliżu szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia.
Tel. 606 649 919
l Sprzedam lub wynajmę
dom we Franku, pow. 120m2
na działce 835 m2. Kominek z
płaszczem wodnym, piec na
eko groszek z podajnikiem,
ogrzewanie podłogowe, spokojne sąsiedztwo i piękna
okolica. Wygodny dojazd.
Tel. 500 453 760

l Kupię każdy samochód za
rozsądną cenę.
Tel. 516 076 007
l Posiadam samochód
9- osobowy lub drobne przewozy. Oczekuję propozycji.
Tel. 502 468 680
l Sprzedam nowy dom wykończony, przyjmę mieszkanie. W rozliczeniu.
Tel. 502 468 680

Zatrudnię
mechanika
samochodowego.
Starogard
( 606 242 149

to kwestia najbliższego
czasu.
Uśmiercony został
jeden z największych
pracodawców miasta i
jego chluba czyli zakład
produkujący
obuwie
"Neptun". Na jego "grobie" powstaje galeria
"Neptun". Aktualnie burzone są obiekty w których jeszcze niedawno
pracowali "polfowcy" a
potem
"polpharmowcy". Tam też wkrótce
powstanie galeria handlowa. Już zburzona
została doszczętnie nasza mleczarnia, która rozsławiała Starogard rewelacyjnym serkiem
"Grani". Tam też, najprawdopodobniej urośnie kolejna galeria. I to chyba w przyszłym
roku. Z wiarygodnych źródeł
dowiadujemy się, że będzie to
kolejna „Biedronka”. No a dynamiczna,
czarno-niebieska
firma "Pakmet". Już też jej nie
ma. Na miejscu gdzie ta firma
działała też ma być zbudowany
hiper market. Market sieci Inter Marche. Czy mam wyliczać
kolejne miejsca po dawnych,
starogardzkich firmach, które
znikły z powierzchni miasta?
Chyba wystarczy jak na miasto liczące mniej niż 50 tysięcy
mieszkańców. Czy władze miasta nie widzą tego przedziwnego zjawiska? Kto wstrzyma
ten nieokiełznany niczym trend
żarłocznych handlowców? Dla
nich nawet zmieniane są plany
przestrzennego zagospodarowania. Nasi radni to akceptują
i zgodnie przegłosowują. A my,
mieszkańcy najpierw musimy
mieć pracę, godne zarobki aby
móc wydawać pieniądze w tych
drogich galeriach. Oczekujemy
więc, że nasza władza zajmie
się pozyskiwaniem inwestorów
tworzących produkcyjne miejsca pracy i przestanie iść na
rękę inwestorom, którzy tylko
chcą wyciągać nam pieniądze
z naszych, prawie pustych kieszeni. Zdecydowana większość
mieszkańców mówi STOP dla
budowania kolejnych hipermarketów w Starogardzie Gdańskim. Beata Odziemkowska

- Będziemy rozmawiać
po polsku czy po rosyjsku?
Jak pani wygodnie?
- Spróbuję po polsku, ale
wolałabym po rosyjsku.
- Dobrze. Vikman, to nie
rosyjskie nazwisko.
- Nie, szwedzkie. Mój
dziadek ze strony taty był
Szwedem. Był zesłany na
Syberię, nie wiem za co i tam
poznał moją babcię. Tak się
zaczęła historia mojej rodziny, o której wiem tyle.
- Pani urodziła się na
północy Rosji w małym
mieście w obwodzie Kurgańskim.
- Dzieciństwo i wczesną
młodość spędziłam w Archangielsku nad Morzem Białym.
Potem były studia muzyczne
w konserwatorium w Pietrozawodzku. Byłam w klasie
fortepianu. W domu miałam
tylko pianino, nie fortepian,
ale jakoś się udało studia
skończyć.
- Potem był przyjazd do
Polski.
-Tak. Myślałam, że mając
klasyczne wykształcenie muzyczne będę w Polsce grać
Rachmaninowa,
Czajkowskiego, Chopina… Ale tak
zwany rynek był pełen pianistów. Przyjechałam na Wybrzeże do Gdańska w 2006
roku i tu założyłam grupę
Julia Vikman Band. Dwa lata
później nagrałam w Radio
Gdańsk płytę „Podmoskownyje wiecziera”.
- Następne płyty?
- W 2012 roku ukazała się
kolejna płyta „Biełyje rozy”.W
lipcu 2013 roku na rynek weszła następna „Bałłady i romansy”.Na niej zawarłam pieśni Okudżawy, Biczewskiej i
kilka rosyjskich standardów.
- Pani koncertowała na
jednej estradzie z Marylą

Rodowicz, Ryszardem Rynkowskim, Budką Suflera.
Chórem Aleksandrowa, Moskiewskim City Baletem…
- W Warszawie, Krakowie.
Wyjeżdżałam też do Rosji, do
Francji, Niemiec.
- Dziś jest pani w Tczewie. A inne miasta naszego
regionu?
- Niedawno koncertowałam w Starogardzie Gdańskim. Byłam też Pelplinie.
- Jak się pani podoba
polska publiczność?
- Mówię to obiektywnie.
To najlepsza publiczność na
świecie. Wszyscy czują tę
rosyjska duszę. Śpiewają razem z nami. Wzruszają się,
cieszą, rozumieją język. Jest
to wspaniała publiczność.
- Dlaczego śpiewa pani
„Molitwę” Okudżawy w rytmie angielskiego walca?
Jesteśmy przyzwyczajeni
do innej interpretacji.
- Ta pieśń jest francuską
,autorstwa Francoisa Villona.
Dlatego wydaje mi się, że
moja interpretacja jest bliższa
ducha tej pieśni. Francuskiej.
Walc to walc.
- Pieśń „Posliednij tołliejbus”, który dziś pani
wykonała, przypomina mi
zimową Moskwę i nocny
spacer po Arbacie. Dziękuję, że wykonała ją pani na
moja prośbę.
- Bardzo się cieszę, że
się panu spodobało moje wykonanie.
- Myślę, że warto włączyć do repertuaru „Biełyje
Rozy” i „Miłlion ałych roz”.
Refren tej pierwszej piosenki, śpiewanej przez Jurija Szatunowa, znają chyba
wszyscy Polacy.
- Dziś były głównie ballady Okudżawy i piosenka Jurija nie pasowałaby do klimatu
koncertu.
- Jakie ma pni plany i
marzenia?
- Czym więcej wykonuje
pieśni Okudżawy, tym bardziej mi się one podobają.
Przygotowuję pieśni Wysockiego, ale
to jeszcze nie
czas, by je wykonywać na
koncercie.
- Czego pani życzyć?
- Szczęścia i zdrowia. Myślę, że to jest najważniejsze.
- Dziękuję za rozmowę.

SALA KRYSZTAŁOWA
ORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
TEL. 601-850-981

Bezpłatne porady prawne
Biuro Poselskie Posła na
Sejm RP Sławomira Neumann zaprasza na bezpłatne porady prawne. Porad
udziela Adwokat Paweł
Zieliński w biurze przy ul.
Kościuszki 27/22 w Starogardzie Gd. Wszystkich
zainteresowanych prosimy
o kontakt telefoniczny lub
mailowy: 58 536 83 61, posel@neumannslawomir.pl

Zaproszenie

Związek ERiIO/Rej w Starogardzie Gd. wraz z Kołem Nauczycielskim RZERiI informuje, że w dniach 6 - 8 grudnia br.
organizuje autokarową wycieczkę do DREZNA, połączoną z
największym jarmarkiem świątecznym i zwiedzaniem zabytków miasta: Opera Tempera, Zwinger, Muzeum Porcelany i
innych.
Zgłoszenia do 5 listopada br. przyjmują:
Koło Nauczycielskie – w każdy wtorek godz. 11-13-tej w
Bursie na ul. Sikorskiego róg Skarszewskiej lub telefonicznie:
663 820 555 lub 504 543 714
Zarząd O/R Starogard Gd (wtorek – piątek 9-13tej)
Koszt wycieczki 490 zł + 12 euro na wstępy.
Wszystkich chętnych zapraszamy.

LUBICHOWO

Nowa Podgórna
W październiku br. zakończono budowę ulicy Podgórnej w Lubichowie i oddano ją do
użytkowania dla mieszkańców.

Nowy sklep
Już OTWARTY !!!

SKARSZEWY, ul. Wybickiego 19a

Wykonawcą robót był
Leszek Warczak - właściciel
Usługowego Zakładu Robót Ziemnych ze Starogardu
Gdańskiego. W ramach przebudowy została wykonana
jezdnia bitumiczna wraz z
całą infrastrukturą drogową
tj. odwodnieniem, zjazdami,
chodnikami i jej oznakowa-

niem oraz wymieniono słupy
energetyczne. Łączna wartość wykonanych robót budowanych wyniosła ponad
480 tyś zł. W następnych
latach planuje się budowę
kolejnych ulic: Konopnickiej,
Prusa oraz Lorenza na bazie
opracowywanego
obecnie
projektu.

i naszych pracowników. Bo "RARYTAS " to firma rodzinna.
Tu także pracują nasze dzieci. Syn, Szymon kieruje hurtownią mięsa i wędlin "Rarytas" w Tczewie a córka, Natalia kieruje sklepem mięsno-wędliniarskim w Gdańsku. Cała firma
zatrudnia 62 pracowników z czego 29 z Gminy Smętowo
Graniczne. Pragnę podkreślić, że wszyscy pracownicy zatrudnieni są na umowy o pracę. Jestem dumny z naszych
pracowników. Większość z nich pracuje z nami od wielu lat.
Muszę pochwalić wszystkich, ale pozwolę sobie szczególnie
wyróżnić p. Lucynę Borczyk, która jest menedżerem naszego marketu. Dodam, że Market to kapitał finansowy wyłącznie własny.
Marzenia i plany
- Wszyscy dążymy do tego aby nasz market posiadał
specyficzny klimat. Aby łączył w sobie nastrój i elementy
sklepu osiedlowego z plusami dyskontu. I chyba nam się
to udaje realizować o czym świadczy coraz większa liczba
klientów. Przyjeżdżają do nas klienci także z sąsiednich gmin
a nawet województw będąc przejazdem, dzięki obwodnicy
Smętowa. Cieszymy się, że w ten sposób przyczyniamy się
do promocji naszej gminy - kontynuuje Tomasz Surma. - A
jeżeli już wspomniałem o gminie to muszę podziękować naszym władzom, pani Wójt Zofii Kirszenstein i Radzie Gminy
Smętowo, za wsparcie i stworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. Dodam też, że pomimo posiadania
filii "RARYTAS" w Tczewie, Grudziądzu, Skórczu i w Gdańsku wszystkie, podkreślam wszystkie podatki opłacamy w
Gminie Smętowo Graniczne.
Pan Tomasz odbiera telefon. Przerywamy więc na chwilę rozmowę. Krótkie, precyzyjne dyspozycje dla personelu i
powracamy do rozmowy.
Pyta Pan o nasze dalsze plany które dotyczą naszej firmy?
Plany i rozwój firmy biorą się z obserwacji rynku i potrzeb klientów, a klienci naszego Marketu są wymagający
i lubią towary wysokiej jakości a to dla nas jest dużym wyzwaniem.

Smętowo Graniczne

Centrum Handlowe
W sobotę, 19 października uroczyście przekazano mieszkańcom gminy Smętowo i okolic
kolejne powierzchnie handlowe w kompleksie firmy "RARYTAS" w zdecydowany sposób
zwiększając i uatrakcyjniając dotychczasową ofertę towarową. Teraz, bez przesady można
nazwać te obiekty Centrum Handlowym "RARYTAS".
Przypomnijmy, że "Rarytas" działa już od 1985 roku.
Wtedy to mieszkaniec Smętowa Granicznego, Tomasz Surma zarejestrował działalność gospodarczą i uruchomił kiosk
warzywny o powierzchni 20 metrów kwadratowych. Z biegiem lat, powoli i konsekwentnie ta działalność rozwijała się.
Rozbudowywano obiekty handlowe. Poszerzano asortyment
towarów. Dzisiaj "RARYTAS" udostępnił swoim klientom kolejną powierzchnię handlową zwiększając obiekt o około 90
procent. Teraz powierzchnia handlowa kompleksu to już prawie 400 metrów kwadratowych.
Nowe powierzchnie handlowe
Przybyłem tu w dniu otwarcia. Bez problemu zaparkowałem na dużym parkingu przed sklepem który przynależy
do ,,RARYTASA,, Obiekty handlowe prezentują się okazale.
Gdyby nie eleganckie napisy informujące, że to jest "RARYTAS" mógłbym pomyśleć, że te obiekty należą do któregoś z
obco kapitałowych dyskontów.
- No widzi pan jaki mamy super sklep. Nam tu nie jest
potrzebny żaden zagraniczny market. Ja tu mogę kupić
wszystko. I kupuję codziennie. No, prawie codziennie bo w
niedzielę "RARYTAS" nie pracuje. I słusznie - mówi wychodząca ze sklepu kobieta z koszykiem wypełnionym zakupami. - A do sklepu dojeżdżam rowerem. Dla zdrowia. Mieszkam niedaleko. Tu jest też parking dla rowerów.
Wchodzę więc do sklepu. Automatycznie otwierają się
przede mną rozsuwane, szklane drzwi. Na twarzy czuję
powiew delikatnego ciepła klimatyzacja. Rząd równo ustawionych wózków sklepowych zaprasza do dużych zakupów.
Biorę jednak żółty koszyk z napisem ,,RARYTAS,,. Mijam
przykasowy szlaban wejściowy i jestem już w obszernym,
jasnym wnętrzu. Mieszkanka Smętowa nie przesadzała z
pochwałami. Takiego sklepu pozazdrościć może niejedno
miasteczko a nawet miasto. Szeregi długich, suto zastawionych towarami regałów wypełniają środek powierzchni
sklepowej. Stoiska branżowe usytuowane są także wzdłuż
ścian. Elegancko ubrane sprzedawczynie służą radą i pomocą. Łatwo je zauważyć bo wszystkie ubrane są w jednakowe, czerwone fartuszki. Między regałami sporo klientów.
Z wózkami i koszykami.
Zadowoleni klienci
- Tu zaopatrujemy się codziennie. Dzisiaj jednak przyszliśmy tutaj całą rodziną. Sobota a więc wolny dzień - mówi
pan Sławomir. - Już obeszliśmy cały sklep i te nowe części.
Jesteśmy pod wrażeniem. Nie tylko jest tu teraz większy wybór towarów ale i ceny są bardzo atrakcyjne.
- Dużo więcej jest teraz chemii i kosmetyków. I jest stoisko z artykułami gospodarstwa domowego. No i bardzo
duży wybór zniczy w b dobrej cenie. Przecież już za kilka dni
Wszystkich Świętych - dodaje pani Ewa.

- A dla mnie najważniejsza jest jakość towarów. Co z tego,
że w dyskontach kupić można czasami taniej ale sam pan
wie, jak tam jest z jakością - dodaje pani Beata. Po sklepie
unosi się zapach wypiekanych bułek ze świeżego ciasta - nie
z mrożonego.
- Pan zapewne do szefa? Zapraszam - podchodzi do mnie
jedna ze sprzedawczyń i prowadzi mnie do pomieszczeń biurowych.
Wspaniali pracownicy
- Już pan się rozejrzał po sklepie to teraz możemy trochę
porozmawiać - wita mnie Tomasz Surma, właściciel "RARYTASA" a w zasadzie współwłaściciel bo pan Tomasz prowadzi
firmę z żoną Teresą i dziećmi. - Przyznaję, że dzisiaj jestem
zadowolony i szczęśliwy. Udało nam się zrealizować kolejny
plan rozbudowy firmy. To nasz wspólny sukces. Mojej rodziny

W niedługim czasie mamy zamiar otworzyć punkt sprzedaży lodów włoskich i gofry.
Pytam pana Tomasza o powstający dyskont w Smętowie
po chwili namysłu właściciel Marketu odpowiada, że sam był
do tego niejednokrotnie namawiany do oddania w dzierżawę
obiektu, ale nie i tu cytat: nie wyobrażam sobie abym mógł
oddać swój piękny obiekt innej firmie, gdzie przy budowie
Marketu spędziłem wiele godzin od rana do wieczora i znam
go od podszewki.
Muszę dać klientom coś innego z czego będą zadowoleni i nie będą kupować ciągle tych samych towarów niekoniecznie wszystko w niskiej cenie bo tak się nie da, a naszych klientów serdecznie pozdrawiam.
Mam takie motto: „nic tak firmy nie rozkręca jak rosnąca
konkurencja”.
Najważniejsza jest wypracowana własna marka firmy,
na którą pracują właściciele i pracownicy przez wiele lat
i należy zrobić wszystko aby nasi Klienci nie musieli jeździć
po artykuły do innych sklepów i hurtowni z powodu słabego
asortymentu i jakości towarów.
r.

STAROGARD. Za darmo do kina

Udany debiut

Z satysfakcją informujemy, że prezent Janusza Stankowiaka, dyrektora Starogardzkiego Centrum Kultury dla naszych
Czytelników w formie podwójnego biletu do starogardzkiego,
jedynego na Kociewiu Dyskusyjnego Klubu Filmowego na
projekcję filmu "Wspaniała" spotkał się z ogromnym zainteresowaniem.
Od rana rozdzwonił się redak- kół" nieco wcześniej. Tłoku
cyjny telefon. Jako pierwsza przed kinem ani przed kinową
zatelefonowała Magdalena Ja- kasą nie zauważyliśmy. Przyskulska ze Starogardu i to jej bywających kinomanów witał
wręczony został podwójny bilet kordialnie Jan Radzewicz, szef
starogardzkiego DKF. Witał i
do kina.
Przybyliśmy do kina "So- częstował wszystkich apetycz-

nym, kociewskim kuchem. Tuż
przed rozpoczęciem projekcji
pojawiła się nasza laureatka.
Przybyła wraz ze swoją mamą,
Janiną.
- Jesteśmy bardzo zadowolone a nawet wzruszone tym
pięknym i niespodziewanym
prezentem - powiedziała pani
Magdalena. - To wspaniały pomysł. Mieszkam z mamą niedaleko kina, na ulicy Kościuszki
ale do kina chodzimy bardzo
rzadko. Wie pan, to nie takie tanie. Ja byłam ostatni raz w kinie
w ubiegłym roku a mama to już
nawet nie pamięta kiedy była w
kinie. Jak przeczytałyśmy we
"Wieściach" o możliwości zdobycia bezpłatnego biletu do kina
to natychmiast zadzwoniłyśmy. I
udało się. Zdobyłyśmy te bilety i
jesteśmy w kinie. Dziękujemy.
Na projekcję "Wspaniałej"
przybyło około trzydziestu widzów. Prawie same panie. Sala
kinowa, która może pomieścić
340 widzów świeciła więc pustymi fotelami. Szkoda. Może
na listopadową projekcję DKF
przybędzie więcej widzów.
Może pojawią się w kinie osoby, które ostatnio tak walczą o
to aby to kino przetrwało. an
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Wielkie derby na remis
Niewiele w tym sezonie było kolejek jak ta 13, gdzie wszyscy nasi reprezentanci zdobyli punkty. W wielkich derbach pomiędzy liderem i
wiceliderem okręgówki padł sprawiedliwy remis. Podobnie rzecz się
miała w wyjazdowym meczu Sokoła. Dzięki wygranej Orła nad Radunią subkowianie ponownie wskoczyli na „pudło” i zajmują trzecią
lokatę.
KP Starogard Gd. – Centrum Pelplin 0:0
KPS: Cybula - Zieliński,
Trapp, Romanowski, Stanek,
Dubiela, Skórczewski, Siora,
Barłożewski (Heksel), Armatowski, Runowski (Dawidowski).
Centrum: Bzowski - Kaszubowski, Pustkowski, Ł. Seroka, Pałubicki (Pawłuszek),
Resmerowski, Gońda, Pyrkowski (Wenta), Wojtyło (Smoliński), Jurczyk, Wróblewski (Jabłoński)
Szlagierowo zapowiadany mecz lidera z wiceliderem
zakończył się sprawiedliwym
podziałem punktów. Pojedynek
tak z jednej, jak i z drugiej strony obfitował w sporo ładnych
i szybkich akcji kończonych
strzałami jednak zbrakło w
nim zdobywanych bramek. Z
jednej strony warto podkreślić
dobrą formę obu golkiperów
ale widoczna była też słabsza
skuteczność piłkarzy ofensywnych. Lepsze wrażenia momentami sprawiali gospodarze
którzy mieli więcej klarownych
sytuacji do zdobycia goli ale
też takowe mogły paść dla
Centrum.
W następnej, przedostatniej jesiennej kolejce pelplinianie podejmować będą Wisłę
Korzeniewo (sobota 14.00), a
starogardzianie udają się do
Stężycy na mecz z Radunią
(niedziela 14.00).
Orzeł Subkowy - Radunia
Stężyca 2:1 (2:0)
Bramki: Wojciech Szoska
(10.,19.)

Orzeł: Pelcer – Lisewski,
Sroka, Kiwatrowski, Malarski,
A. Szoska, A, Ciosek, Staniszewski (M. Ciosek), Kurczyński (Wilczewski), T. Skalski (M.
Skalski), W. Szoska (Sablewski).
Silna ekipa Orła tym razem
odprawiła z kwitkiem zespół
Raduni przez co sama wywindowała się na trzecie miejsce
w tabeli. Jej utalentowany młodzieżowiec, Wojciech Szoska
(19 lat) w tym meczu zdobył
swoje dwie kolejne bramki a
w rundzie jesiennej ma ich już
13. Mecz ten pomyślnie rozpoczął się dla Orła, bo już w 10
min. po podaniu Kurczyńskiego Szoska w polu karnym nie
miał problemu ze zdobyciem
prowadzenia. 10 minut później
było już 2:0 kiedy to ten sam
piłkarz trafił do bramki Raduni
z rzutu wolnego. W końcówce meczu goście postawili na

jedna kartę i zagrali odważniej
zdobywając honorowego gola.
Orzeł kolejny mecz rozegra w
Starym Polu.
Relax Ryjewo - Sokół
Zblewo 2:2 (1:1)
Bramki: Władysław Nawrocki (8.), Mateusz Zaworski
(70.)
Sokół: Jabłonka – Kościelny, Kaszubowski, Birna, Otta,
Nawrocki, Zaworski, Wierzba,
Engler, Szopiński, Trzoska
(Sojka)
Zupełnie nieudaną rundą
dla Sokoła jest ta jesień. W
meczu z Relaxem nasi wychodzili na prowadzenie, a
miejscowi doprowadzali do
remisu. Najpierw gola zdobył
Nawrocki ładnym strzałem z
ok. 20 metrów, a po przerwie
w zamieszaniu na polu karnym wykorzystał Zaworski.
Kolejny mecz Sokół rozegra
w Prabutach.

Piłka Ręczna. Sambor

TABELE
IV Liga
14 kolejka: Wierzyca - Bytovia II 1-2,
Anioły - Kolbudy 1-2, Wietcisa - Przodkowo 1-4, Amator - Gryf T 3-0, Powiśle
- Pogoń 3-1, Olimpia - Chwaszczyno 0-0,
Gryf S - Piast 14-1,
Żuławy - Orlęta 1-1, Luzino - Pomezania
nie odbył się.
1. GKS Przodkowo
36 47 - 7
2. Amator Kiełpino
29 27 - 18
3. Powiśle Dzierzgoń
28 25 - 17
4. KS Chwaszczyno
25 23 - 14
5. Gryf Słupsk
24 40 - 18
6. Wikęd Luzino
24 30 - 16
7. Anioły Garczegorze 23 21 - 14
8. GKS Kolbudy
23 34 - 28
9. Bytovia II Bytów
20 31 - 25
10.Pogoń Lębork
20 27 - 28
11.Wierzyca Pelplin
20 24 - 25
12.Olimpia Sztum
17 16 - 24
13.Pomezania Malbork 16 19 - 23
14.Żuławy N. Dwór Gd. 12 16 - 33
15.Orlęta Reda
11 15 - 26
16.Wietcisa Skarszewy 10 14 - 34
17.Gryf 2009 Tczew
10 15 - 42
18.Piast Człuchów
6 20 - 52
V Liga gr. II
13 kolejka: Błękitni - Pogoń 3-0, Orzeł
- Radunia 2-1, KP Starogard - Centrum
0-0, Wisła - Rodło 2-3, Grom - Borowiak
6-1, Delta - Wda 3-0, Chojniczanka II Szarża 0-2, Relax - Sokół 2-2.
1. KP Starogard Gd.
34 43 - 13
2. Centrum Pelplin
30 39 - 10
3. Orzeł Subkowy
26 35 - 24
4. Rodło Kwidzyn
25 24 - 17
5. Radunia Stężyca
23 28 - 17
6. Chojniczanka II
22 41 - 24
7. Grom Nowy Staw
20 34 - 25
8. Błękitni Stare Pole
20 25 - 23
9. Wda Lipusz
15 21 - 29
10.Sokół Zblewo
14 23 - 22
11.Delta Miłoradz
13 15 - 31
12.Borowiak Czersk
13 16 - 35
13.Wisła Korzeniewo
12 20 - 31
14.Szarża Krojanty
11 18 - 30
15.Relax Ryjewo
10 18 - 44
16.Pogoń Prabuty
6 19 - 44
A Klasa gr. III
10 kolejka: Brda - Czarni O 2-4, Ceramik - Czarni P 2-2, Wda - Gwiazda 3-2,
Tęcza - Grabowo 0-0, Sławek - Kamienica 1-4, Santana - Kolejarz 2-2, Piaski
- Orzeł 2-1.
1. Piaski Wąglikowice 24 32 - 13
2. Kamienica Król.
21 35 - 15
3. Czarni Ostrowite
20 28 - 18
4. Sławek Borzechowo 19 25 - 19
5. Brda Rytel
18 18 - 13
6. KS Grabowo
16 29 - 22
7. Tęcza Brusy
16 16 - 17
8. Ceramik Łubiana
15 16 - 20
9. Wda Czarna Woda 11 16 - 23
10.Orzeł Gołubie
9
19 - 22
11.Czarni Piece
8
20 - 28
12.Santana W. Klincz 8
11 - 26
13.Kolejarz Chojnice
7
15 - 23
14.Gwiazda Karsin
3
12 - 33
A Klasa gr. IV
10 kolejka: Jurand - Nogat 2-1, Meteor
- Orzeł 6-0, Weber - Pogoń 2-1, Victoria
- Powiśle II 3-2, Świt - Powiśle P-R 2-0,
Spójnia - Powiśle ST 7-0, Sokół - Rodło
II 4-1.
1. Spójnia Sadlinki
24 31 - 7
2. Jurand Lasowice
23 29 - 10
3. Victoria Kaliska
23 26 - 11
4. Pogoń Smętowo
21 26 - 11
5. Świt Radostowo
19 21 - 15
6. Powiśle Pawlice-Rak. 16 21 - 18
7. Weber Szprudowo
16 20 - 24
8. Rodło II Kwidzyn
14 26 - 21
9. Meteor Pinczyn
14 23 - 18
10.Sokół Lubichowo
12 17 - 26
11.Powiśle II Dzierzgoń 8
15 - 26
12.Nogat Malbork
7
10 - 22
13.Powiśle Stary Targ 4
15 - 32
14.Orzeł Borkowo
0
2 - 41
B Klasa gr. VI
9 kolejka: Sparta – GKS Bobowo 1:1,
LZS Bytonia - Zarex 1:6, LZS Więckowy Szpak 6:2, Orzeł – Styna 0:2, OTS Osiek
– Start 0:2.
1. Sparta Kleszczewo 19 27 - 5
2. LZS Więckowy
18 28 - 14
3. Korona Rywałd
18 25 - 12
4. Szpak Skórcz
17 26 - 20
5. GKS Bobowo
16 21 - 13
6. Styna Godziszewo
12 25 - 21
7. Start Kulice
9 13 - 19
8. LZS Bytonia
6 10 - 30
9. Zarex Bytonia
5 12 - 28
10.Orzeł Radziejewo
4 15 - 24
11.OTS Osiek
4
20 - 36

Cenne zwycięstwo
Niezwykle szczęśliwie dla piłkarek Sambora zakończył się
szósty mecz ligowy. Po dramatycznej końcówce podopieczne trenera Karnowskiego zwyciężyły jedną bramką w Płocku
i tym samym utrzymały fotel lidera I ligi. Kolejny mecz rozegrają u siebie za dwa tygodnie ze Spartą.

Koszykówka. TBL

Czy przełamią się z Asseco?
W dalszym ciągu Polpharma jest jedną z czterech drużyn które w
nowym sezonie nie zasmakowały zwycięstwa. Trzecią gorzką pigułkę przyszło im przełknąć we Wrocławiu. W najbliższą sobotę do Starogardu przyjedzie już nie tak silna jak w poprzednich sezonach, ale
wciąż groźna ekipa Asseco. Być może właśnie w czwartej kolejce
nasi się przełamią.
Fot. Internet

WKS Śląsk Wrocław - Polpharma Starogard Gd. 88:74
(13:21, 31:11, 26:31, 18:11)
Śląsk: Malesević 19 (1),
Gibson 12 (1), Skibniewski 11
(2), Jonson 11 (1), Kikowski
9 (1), Gabiński 9 (3), Sulima
7, Hyży 5, Parzeński 3 (1),
Thompson 2, Mroczek-Truskowski.
Polpharma: Jeftić 26,
Hicks 24 (5), Trybański 8, Kukiełka 7 (1), Lekavicius 6, Vanarauskas 2, Healy 1, Wall,
Sarzało, Paul, Radwański.
Trzeci ligowy mecz Farmaceuci rozpoczęli bardzo
dobrze. Przez długi czas
prowadząc kilkoma punkta-

mi. Po rzutach Trybańskiego
było odpowiednio 4:0, 17:9,
a Hicks podwyższył na 20:11.
Jeszcze na początku II odsłony Polpharma prowadziła ale
dystans topniał. Jeszcze na po
16 minutach gry i rzucie Jeftića był remis 30:30 ale od tego
momentu koncertowo grali
Wojskowi i zdobyli kolejnych
14 oczek. Jak się okazało później ta kwarta zadecydowała
o cały spotkaniu. W kolejnych
odsłonach naszym udawało się zbliżyć na kilka oczek
ale potem miejscowi głównie
dzięki trafianym rzutom za „3”
odskakiwali na bezpieczną
różnicę punktową. Jeszcze

przed ostatnią częścią meczu
po rzucie najskuteczniejszego
Farmaceuty Hicksa było 63:70,
to na początku końcowej odsłony trzy kolejne rzuty zza linii
6,75 metra wykonane przez
Gabińskiego i Skibniewskiego
dały wynik 63:79 i mało kto już
wierzył w zwycięstwo Kociewskich Diabłów.
W tę sobotę o 17.00 Polpharma zmierzy się w Starogardzie z Asseco Gdynia.
3 kolejka: Turów Zgorzelec - Anwil Włocławek 79:81,

Rosa Radom - Kotwica Kołobrzeg 73:56, Asseco Gdynia Jezioro Tarnobrzeg 86:70, Trefl
Sopot - AZS Koszalin 87:83,
Śląsk Wrocław - Polpharma
Starogard 88:74, Czarni Słupsk
- Stelmet Zielona Góra.
TABELA
1. Czarni Słupsk
2. Rosa Radom
3. Anwil Włocławek
4. Asseco Gdynia
5. Śląsk Wrocław
6. Stelmet Zielona Góra
7. Turów Zgorzelec
8. Trefl Sopot
9. Polpharma Starogard
10. Jezioro Tarnobrzeg
11. Kotwica Kołobrzeg
12. AZS Koszalin

6
6
6
5
5
5
3
3
3
3
3
3

240 - 208
235 - 205
218 - 199
222 - 199
238 - 221
235 - 239
163 - 140
175 - 173
221 - 250
220 - 257
188 - 223
207 - 248

MMKS Jutrzenka Płock Aussie Sylex Sambor Tczew
22:23 (14:10)
Jutrzenka: Dobrowolska,
Obrębalska - Waszkiewicz,
Charzyńska 8, Borysławska 4,
Mokrzka 4, Stasiak 3, Gieras
2, Dyszkiewicz 1, Krysiak, Rędzińska.
Sambor:
Kordunowska,
Frankowska - Domnik 7, Skonieczna 4, Belter 4, Dorsz 3,
Jezierska 2, Tomczyk 1, Krajewska 1, Stanulewicz 1, Orłowska.
Od samego początku mecz
ten miała wyrównany przebieg
i na tablicy często widniał rezultat remisowy. Dopiero po 20
min gry skuteczniejsze były gospodynie przez co na przerwę
schodziły z cztero bramkowym
prowadzeniem (14:10).
Po zmianie stron tczewianki szybko odrobiły straty
i ponownie przez długi czas
na tablicy widniały wyniki remisowe. Dopiero na 10 minut
przed końcem Sambor odbiła
na 2 bramki i już do ostatniego
gwizdka tego prowadzenia nie
oddał przez co utrzymał fotel
lidera.
Za tydzień w sobotę (9.11)
Aussie Sylex Sambor zagra u
siebie ze Spartą Oborniki.
6 kolejka: Sparta – Tor
30:21, Słupia – Polonia 19:27,
SMS Płock – Dwójka 37:33,
Jutrzenka – Sambor 22:23,
mecze przełożone: AZS Lublin
– Kobierzyce i AZS Warszawa
– PCM Kościerzyna.

1. Sambor Tczew
2. PCM Kościerzyna
3. Jutrzenka Płock
4. AZS-AWF Warszawa
5. KPR Kobierzyce
6. Sparta Oborniki
7. AZS Lublin
8. Polonia Kępno
9. Dwójka Nowy Sącz
10.SMS Płock
11.Słupia Słupsk
12.Tor Dobrzeń Wielki

10
8
8
8
6
6
6
6
5
3
1
1

168-123
150-114
164-149
135-123
137-113
174-151
121-125
139-154
161-176
155-198
142-181
127-166

II Liga Mężczyzn
Sokół Gdańsk – Sambor
Tczew 32:18 (17:8)

Sukces naszych bokserów
W dniach 26-27 października w Tczewie odbyły
się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
w boksie. W zawodach rywalizowali pięściarze
z województwa lubuskiego, zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiegop i pomorskiego. Beniaminek Polmet Starogard Gdański otrzymał
puchar najlepszego klubu zdobywając jeden
brązowy i pięć złotych medali.

W wadze 72 kg w walce
półfinałowej odpadł Szymon
Kosecki ulegając na punkty Damianowi Rybarczykowi
(Olimp Szczecin). W wadze do
43 kg pierwsze miejsce zajął
wywodzący się z kick boxingu
Lucjan Wiśniewski. W wadze
50 kg Sebastian Pniewski
pokonał kolejno Kajetana Wiśniewskiego (Sokół Piła) i Kamila Ławickiego (PKB Poznań).W wadze do 54 kg Jakub
Kotlewski wygrał w pierwszej
rundzie przez TKO z Andrzejem Kapturem (BKS Gorzów
Wlkp) i z Oskarem Szczepaniakiem (Sztorm Szczecin).W
wadze 56 kg Nikodem Chilewski wygrał w pierwszej rundzie
przez TKO z Wojciechem Wasilewskim (BKS Gorzów Wlkp)
i w drugiej rundzie przez TKO z
Grzegorzem Nawrotem (Skorpion Szczecin). Starogardzianin został uznany najlepszym

zawodnikiem mistrzostw. W
wadze do 65 kg Damian Czarnecki wygrał w drugiej rundzie
przez TKO z Mateuszem Siwkiem z BKS Gorzów Wlkp, a
w finale pokonał Remigiusza
Wargę (Ziętek Brzeziny).
Zdobywcy
pierwszego
miejsca będą brali udział w finale Mistrzostw Polski Młodzików, które odbędą się za miesiąc w Poznaniu.
Na ringu w Tczewie jednocześnie odbywał się turniej
z okazji Dnia Niepodległości,
w którym swoje walki również
wygrywali inni bokserzy Beniaminka. W wadze do 57 kg
Michał Żabiński stosunkiem
głosów 2:1 pokonał zawodnika
gospodarzy Łukasza Szwedę
(Wisła Tczew).W wadze do
75 kg Adam Wojak wygrał na
punkty z Adrianem Stemplewskim (Bombardier Gdynia).
(k)

					
IV Liga Gryf 2009 Tczew – Powiśle Dzierzgoń
IV Liga Pomezania Malbork – Wietcisa Skarszewy
IV Liga Orlęta Reda – Wierzyca Pelplin
V Liga Centrum Pelplin – Wisła Korzeniewo
V Liga Błękitni Stare Pole – Orzeł Subkowy
V Liga Pogoń Prabuty – Sokół Zblewo
V Liga Radunia Stężyca – KP Starogard Gd.
A Klasa Czarni Piece – Wda Czarna Woda
A Klasa Pogoń Smętowo – Victoria Kaliska
A Klasa Orzeł Borkowo – Weber Szprudowo
B Klasa Sparta Kleszczewo – OTS Osiek
B Klasa GKS Bobowo – Korona Rywałd
B Klasa Start Kulice – Orzeł Radziejewo
B Klasa Szpak Skórcz – LZS Bytonia
B Klasa Styna Godziszewo – LZS Więckowy

2.11 sobota 14.00
2.11 sobota 14.00
3.11 sobota 15.00
2.11 sobota 14.00
2.11 sobota 14.00
2.11 sobota 14.00
3.11 niedziela 14.00
2.11 sobota 14.00
2.11 sobota 15.00
3.11 niedziela 14.00
2.11 sobota 14.00
2.11 sobota 14.00
3.11 niedziela 13.00
3.11 niedziela 14.00
3.11 niedziela 14.00

7 kolejka: Sokół – Sambor 32:18, AZS Toruń – SMS
Gdańsk 26:28, MKS Grudziądz
– GKS Żukowo 31:32, Tytani – Korona 36:26, Energetyk
– Elektronic 30:31, Gwardia –
Szczypiorniak 22:22.
1 Eltronik Brodnica
2 Energetyk Gryfino
3 Gwardia Koszalin
4 Sokół Gdańsk
5 Szczypiorniak Olsztyn
6 MKS Grudziądz
7 Tytani Wejherowo
8 GKS Żukowo
9 NLO SMS II Gdańsk
10 Sambor Tczew
11 Korona Koronowo
12 Alfa 99 Strzelno
13 AZS UMK Toruń

12
11
11
10
8
8
7
6
4
3
3
1
0

181:142
200:157
204:165
187:144
185:162
176:162
189:189
141:140
159:159
172:208
149:189
141:188
134:213

TABELE
B Klasa gr. VII
9 Kolejka: Ostaszewo – Stegna 0:2,
Centrum II – Orzeł II 2:5, Błękitni – Sobieski 2:0, Bałtyk – Świt 9:1.
1. Błękitni Kmiecin
21 39 - 7
2. Bałtyk Sztutowo
19 29 - 8
3. Orzeł II Subkowy
18 31 - 20
4. Sobieski Gniew
16 20 - 11
5. GDKiS Ostaszewo
12 24 - 22
6. Morze Stegna
12 19 - 18
7. Centrum II Pelplin
6
17 - 31
8. Lisovia Lisewo
3
11 - 43
9. Świt Dąbrówka Tcz. 0
9 - 39
Juniorzy Starsi
8 kolejka: Polonia – Bytovia 1:1, Olimpic
– Rodło 11:1, Pogoń Lębork – Pomezania
3:0, KP Starogard – Sapa 3:0, Jantar –
Wierzyca 5:2, Gryf S – Gryf T 4:4.
1. Polonia Gdańsk
22 34 - 12
2. Olimpic Gdańsk
20 27 - 10
3. Jantar Ustka
18 32 - 11
4. Bytovia Bytów
18 28 - 9
5. Pogoń Lębork
13 13 - 10
6. KP Starogard Gd.
13 12 - 15
7. Gryf 2009 Tczew
12 21 - 19
8. Wierzyca Pelplin
10 15 - 19
9. Sapa Rumia Janowo 9
16 - 23
10.Rodło Kwidzyn
6
9 - 39
11.Pomezania Malbork 4
9 - 31
12.Gryf Słupsk
1
8 - 26
Juniorzy Młodsi
10 kolejka: Lechia – Arka SI 5:0, KP Starogard – AP Lechia 3:2, jantar – Orleta
1:2, Gryf S – Polonia 5:1, Gedania – Pomezania 1:0, Czarni – Start 2:0, Bałtyk
– Arka 0:3.
1. Lechia Gdańsk
31 46 - 8
2. Arka Gdynia
27 38 - 9
3. Gryf Słupsk
23 41 - 12
4. Orlęta Reda
23 22 - 10
5. AP Lechia Gdańsk
21 26 - 15
6. KP Starogard Gd.
16 26 - 31
7. Arka Gdynia SI
13 10 - 17
8. Czarni Pruszcz Gd. 12 13 - 40
9. Bałtyk Gdynia
11 25 - 24
10.Jantar Ustka
11 23 - 26
11.Pomezania Malbork 9 17 - 20
12.Gedania Gdańsk
8 8 - 29
13.Start Miastko
7 10 - 36
14.Polonia Gdańsk
5 11 - 39
Kociewsko Borowiacka
Liga Oldboyów
8 kolejka: Pelplin - Skarszewy 2:1, Pinczyn – Starogard 0:1, Osiek – Czarna
Woda 0:3, Kościerzyna – Godziszewo
2:3, Kaliska – Kulice 2:0.
1 Kaliska
22 31-10
2 Godziszewo
21 39-11
3 Kulice
18 22-7
4 Kościerzyna
13 22-11
5 Skarszewy
10 17-16
6 Pelplin
9 17-17
7 Starogard Gd
9 15-16
8 Czarna Woda
8 15-22
9 Pinczyn
4 11-16
10 Osiek
0 2-56
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