
Środa, 19 grudnia 2018 r. | Nr 12 (32) | NAKŁAD 10 000 EGZ.

Zmniejsz 
rachunki za prąd 

nawet o 80 %
cZytaj

str. 4



2 | Środa, 19 grudnia 2018 expressy.pl

Finał  
„Szlachetnej Paczki”!

7 i 8 Grudnia 2018 r. wolon-
tariusze i darczyńcy wspól-
nie spakowali i wręczyli przy-
gotowane paczki, wybranym 
wcześniej rodzinom. Podarun-
ki trafiły do 49 rodzin z rejonu 
Starogardu Gdańskiego.
Swoją paczkę przygotowa-
li również pracownicy Urzę-
du Miasta wraz z Prezydentem 
Januszem Stankowiakiem.
Obdarowane rodziny nie kry-
ły łez wzruszenia i radości, za 
tak cenny dar serca. Dla wie-
lu z nich otrzymane rzeczy, to 
spełnienie marzeń.
W akcję zaangażowanych było 
23 wolontariuszy, wielu ludzi 
dobrego serca, a liderem był p. 
Michał Hinc. Przedsięwzięcie 
wspierał także DPS Szpęgawsk.

EZ

W tegorocznej akcji „Szlachetna Paczka”, udało się zebrać rekordowo dużą sumę, bo 127.660 zł na paczki 
dla ubogich rodzin. Szlachetne cegiełki pochodziły ze Starogardu Gdańskiego i okolic.
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Około 250 przedsiębiorców, 
przedstawicieli władz samorządo-
wych, urzędów i środowiska: na-
uki, oświaty, kultury, sportu i me-
diów przybyło na uroczystość 
opłatkowo – wigilijną, zorgani-
zowaną przez Starogardzki Klub 
Biznesu – Związek Pracodawców. 
W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież ks. biskup diecezjalny pelpliń-
ski Ryszard Kasyna oraz posłowie 
Jan Kilian i Małgorzata Chmiel. 
Grzegorz Borzeszkowski, pre-
zes SKB-ZP podkreślił w swo-
im przemówieniu ogromne zna-
czenie działalności organiza-
cji zrzeszającej pracodawców 
dla całego regionu. Zwrócił też 
uwagę na fakt, że SKB-ZP stale 
się rozwija i kolejne firmy dołą-
czają do szeregów Klubu. 
- Spektrum naszych działań 
w różnych dziedzinach jest 
ogromne – podkreślił Grzegorz 
Borzeszkowski. - Podejmowa-
ne są przez nas takie tematy, 
jak ochrona środowiska, szkol-
nictwo branżowe, zrównowa-
żony transport w regionie czy 
w końcu zrównoważony rozwój 
miasta i powiatu. 
Spotkanie wigilijne było też do-
skonałą okazją do podsumowa-
nia minionego roku. Starogardz-
ki Klub Biznesu zorganizował 
w tym czasie dziesiątki spotkań, 

w których wzięło udział wielu 
przedsiębiorców i przedstawi-
cieli różnych środowisk i insty-
tucji. Działalność Klubu można 
więc określić jako system cią-
głych konsultacji, podczas któ-
rych omawiane są rozmaite pro-
blemy wpływające na rozwój 
przedsiębiorczości w regionie. 
Prezes zwrócił też uwagę na 
sprawy, które niepokoją przed-
siębiorców, jak przewidywal-
ność podatkowa czy obecna po-
lityka energetyczna. Pracodawcy 
zgodnie podkreślili, że oczekują 
od przedstawicieli urzędów i sa-
morządów informacji wyprzedza-
jących, które umożliwią im przy-
gotowanie niektórych zadań. 
Przedstawiciele samorządu miej-
skiego i powiatowego oraz ks. bi-
skup Kasyna złożyli przedsię-
biorcom życzenia świąteczne 
i noworoczne. Podczas spotkania 
wręczono też znaczki i certyfika-
ty przedstawicielom firm, które 
właśnie wstąpiły do Starogardz-
kiego Klubu Biznesu – Związku 
Pracodawców. Warto dodać, że 
organizacja wciąż się rozrasta, 
a przedsiębiorcy dzięki temu, że 
działają wspólnie i współpracu-
ją z samorządami i instytucjami 
oraz organizacjami, mają realny 
wpływ na to, co dzieje się w po-
wiecie starogardzkim.  /raf/

certyfikaty i znaczki 
przynależności do 
organizacji sKB-ZP:
Kancelaria Adwokacka 
w Starogardzie Gdańskim – 
Krzysztof Artski
Kancelaria Adwokacka Artski 
& Artski w Tczewie – Marek 
Artski
Firma TDF Rudno – Dariusz 
Lichnerowicz
Frima DTB Tczew – Bartłomiej 
Hassa
Firma Starbud Starogard Gd. - 
Rafał Kosianowicz

Honorowa Odznaka „Za 
Zasługi Dla Budownictwa”:
Zbigniew Ciecholewski – 
Właściciel firmy Ciecholewski 
Wentylacje
Zygmunt Oelrich – Firma 
Budowlana ze Skarszew
Michał Pączek – Dak – Bud 
Pelplin

Honorowa Odznaka 
„Zasłużony Dla Kultury 
Polskiej”:
Stefan Scharmach – Firma 
Red, Działacz Stowarzyszenia 
II Pułku Szwoleżerów 
Rokitniańskich

Honorowa Odznaka „Za 
Zasługi Dla sportu”:
Zenon Błański – Prezes Banku 
Spółdzielczego w Starogardzie 
Gd., za wkład w rozwój sportu 
na wsi i wspieranie rozwoju 
piłki nożnej,
Zbigniew Olszewski – 
Właściciel Apteki Rodzinnej, 
za wkład w rozwój koszykówki 
i siatkówki,

sKB-ZP wyróżnił „Medalem 
Za Wspieranie rozwoju 
Przedsiębiorczości”:
Zbigniew Gulgowski – 
Prezes Spółdzielni Inwalidów 
„Pomorzanka”
Tomasz Lichnerowicz – 
Właściciel firmy „Dartomeks” 
– Rudno
Eugeniusz Piechowski – 
Prezes firmy „Pestar”
Grzegorz Rozmus – Prezes 
Przedsiębiorstwa Budowy 
Dróg
Waldemar Schütz – Właściciel 
firmy „Centrum Klinkieru”
Barbara Stanuch – Prezes 
firmy „GPEC”
Krystyna Sobiecka – Z-ca 
Dyrektora PUP

Życzenia, podsumowania i plany na następny rok
Życzenia, gratulacje za sukcesy odniesione w kończącym się roku, plany na kolejny rok i dzielenie się opłat-
kiem – tak było podczas corocznego spotkania wigilijnego przedsiębiorców w starogardzie Gdańskim. 
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Straż Pożarna ma 
nowy samochód
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, otrzymała nowy samochód. 

Uroczystość przekazania i poświęcenia specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla strażaków, odbyła się 13 grudnia 2018 r.
W uroczystości wzięli udział: 
nadbryg. Tomasz Komoszyń-
ski – pomorski komendant wo-
jewódzki PSP, Wiesław Butajło 
– prezes zarządu Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku, przedstawiciele 
władz samorządowych, przed-
stawiciele Związku OSP RP, 
przedstawiciele Lasów Pań-
stwowych oraz  funkcjonariu-
sze i pracownicy cywilni Pań-
stwowej Straży Pożarnej.

Poświęcenia nowego samo-
chodu, dokonał  ks. dr Grze-
gorz Weis – kapelan powiato-
wy strażaków.

Nowy nabytek w szeregach 
straży, to Ford Ranger, samo-
chód rozpoznawczo-ratowni-
czy SLRR z napędem 4x4 typu 
pickup. Koszt całkowity zaku-

pu pojazdu, to 142 500 zł. Po-
jazd został sfinansowany ze 
środków  PSP w kwocie 40 
tyś. zł,  dotacji z  Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku - 40 tyś. zł, Staro-
stwo Powiatowe w Starogar-
dzie Gdańskim dało na ten cel 
11 tyś. zł,  Urząd Miasta Sta-
rogard Gdański przekazał 30 
tyś zł, Urząd Gminy Starogard 
Gdański 10 tyś. zł oraz Nadle-
śnictwo Kaliska, Kościerzyna, 
Lubichowo i Starogard w su-
mie przeznaczyli 11 500 zł.

Nowy samochód PSP z pewno-
ścią usprawni dotychczasowe 
działanie strażaków i pozwo-
li jeszcze efektywniej działać 
w terenie, dzięki czemu zdecy-
dowanie podniesie się bezpie-
czeństwo mieszkańców Staro-
gardu Gdańskiego i okolic. EZFo
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W przyszłym roku, w pla-
nach jest także dokończenie 
drogi przeznaczonej dla pie-
szych i rowerzystów na odcin-
ku od wjazdu na os. Kopernika 
do skrzyżowania z Aleją Jana 
Pawła II – nawierzchnia zosta-

nie pokryta czerwoną farbą.
Z uwagi na inwestycję, zosta-
ła zmieniona organizacja ruchu: 
pierwszeństwo mają kierowy ja-
dący ul. Kopernika, zaś kierowcy 
wyjeżdżający z ul. Reymonta mu-
szą ustąpić im pierwszeństwa. 

Na II kwartał 2019 r., zaplano-
wany jest drugi etap przebu-
dowy ul. Kopernika, tj. odcinek 
drogi  od skrzyżowania z ul. 
Pelplińską do ronda św. Woj-
ciecha.  

EZ

zmiany na ul. kopernika

Zakończył się pierwszy etap przebudowy ul. Kopernika. Na odcinku drogi po-
między rondem św. Wojciecha, a ul. Lubichowską, pojawiły się zatoczki auto-
busowe, na przystankach są teraz nowe wiaty, przejścia dla pieszych zostały 
doświetlone, a jeden z nich posiada azyl bezpieczeństwa, zostały wyremon-
towane chodniki po obu stronach, jezdnia ma 6 m.  Od grudnia obowiązuje 
nowa organizacja ruchu. Koszt inwestycji, to ok. 3,2 mln zł.

OGŁOSZENIE U/2018/PR
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Zmniejsz rachunki za 
prąd nawet o 80 procent!

Znaczne obniżenie kosztów zuży-
wanej energii zapewni fotowolta-
ika, czyli system paneli słonecz-
nych zaspakajający w dużym stop-
niu zapotrzebowanie firmy na ener-
gię elektryczną. Nadwyżki prądu 
odbierze zakład energetyczny - co 
istotne bez dodatkowych kosztów 
i po atrakcyjnych cenach.
Jak to działa? Fotowoltaika to po 
prostu przetwarzanie światła sło-
necznego w energię elektryczną, 
czyli inaczej wytwarzanie prądu 
elektrycznego z promieniowania 
słonecznego przy pomocy odpo-
wiednich ogniw fotowoltaicznych. 
W przypadku przedsiębiorstw roz-
liczanie wyprodukowanej energii 
wygląda następująco: panele pro-
dukują prąd, który firma wykorzy-
stuje na bieżąco, natomiast w mo-
necie, gdy słońce przestaje świe-
cić lub energii wytworzonej już nie 
wystarcza na pokrycie zapotrze-
bowania, pobierana jest energia 
z sieci. W sytuacji, gdy produkcja 
prądu jest większa niż zapotrzebo-
wanie, nadwyżki energii firma może 

odsprzedać do Zakładu Energe-
tycznego po stawkach hurtowych. 
System fotowoltaiczny jest szcze-
gólnie opłacalny dla podmiotów 
o zwiększonym zużyciu prądu. 
Opłatę za instalację można odli-
czyć w formie pełnego Vat-u 23%, 
a także wliczyć ją w koszta fir-
my, obniżając podatek dochodo-
wy. W ten sposób rachunki za prąd 
można obniżyć nawet o... 80%!
Tak więc fotowoltaika to same ko-
rzyści - zaoszczędzone środki 
mogą być przeznaczone na inwe-
stycje czy reklamę, w ten sposób 
przyczynić się do rozwoju firmy. 
Można też skorzystać z oferty le-
asingu podczas finansowania in-
stalacji fotowoltaicznej z ratami 
na 5 lat oraz odliczeniem comie-
sięcznym VAT-u i kosztów. 
Wystarczy wybrać formę finan-
sowania przedsięwzięcia, na któ-
rą Cię stać w danej chwili - każda 
w ostatecznym rachunku przynie-
sie wymierne korzyści dla każdej 
firmy. Praktyka pokazuje, że stan-
dardowa instalacja dla firmy 10 kW 

kosztująca 35 tys. zł netto zwraca 
się maksymalnie do 5 lat. Później 
pracuje już na czysty zysk.
Zgłoś się do firmy Starbud ze Sta-
rogardu Gdańskiego – zostanie wy-
konany bezpłatny audyt i spraw-
dzona efektywność ekonomiczną 
oraz dobrana dogodna forma finan-
sowania. Pracownicy firmy pokieru-
ją całym procesem przyłączenia in-
stalacji do sieci elektroenergetycz-
nej Energa Operator.
Przedsiębiorco! W krótkim cza-
sie możesz cieszyć się czystym 
zyskiem, pozyskując ekologicz-
ną energię. To naprawdę działa, 
przekonaj się sam!
W kolejnym wydaniu naszej gaze-
ty opublikujemy artykuł, w któ-
rym opiszemy zalety zastosowa-
nia ogniw fotowoltaicznych u od-
biorców indywidualnych.

starbud 
ul. Gdańska 34 c
Starogard Gdański
Tel. 660-414-486, 
516-574-271, 513-843-198

Przedsiębiorco - uchroń się przed dotkliwymi podwyżkami energii elektrycznej. Obniż koszty produkcji i bądź konkurencyjny na rynku!

W spotkaniu uczestniczyła mło-
dzież wraz z nauczycielami tam-
tejszej szkoły. Zebrani mogli się 
dowiedzieć, że zażywanie narko-
tyków to początek poważnych 
problemów nie tylko zdrowot-
nych, ale i karnych. Mundurowi 
powiedzieli, jakie kary grożą za 
zażywanie substancji zakaza-
nych oraz opowiedzieli o przy-
kładach z życia wziętych, gdzie 
zażycie środków odurzających 
skończyła się zmarnowanym ży-
ciem, narkomanią, więzieniem, 
a nawet śmiercią. Młodzi ludzie 
dowiedzieli się jak duże spusto-
szenie w organizmie, powoduje 

zażywanie narkotyków, że „nie-
winne” próby zażywania kończą 
się tragicznie. 
Najczęściej, młodzież sięga po 
raz pierwszy po narkotyki z po-
wodów, które można określić jako 
sytuacyjne lub społeczne. Czę-
sto jest tak, że młodzi ludzie mają 
jakiś problem w domu, w szkole 
lub w społeczeństwie w którym 
żyją, czują się samotni i nierozu-
miani, mają wrażenie że nie speł-
niają oczekiwań swoich rodzi-
ców, czują się gorsi, mniej atrak-
cyjni od swoich kolegów, czują że 
życie zaczyna ich przerastaćdla-
tego chcą uciec od swoich pro-

10 Grudnia o godz. 11.00 w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie, oby-
ła się debata społeczna „Narkotyki, dopalacze, środki odurzające”. Inicjatorzy 
akcji – tczewscy policjanci orazkierownik Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależ-
nień OKNO mówili o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, jakie niesie za sobą 
zażywanie zakazanych substancji oraz jak się przed nimi bronić.

debata społeczna 
z uczniami w Gniewie

blemów. Policjanci wielokrot-
nie podkreślali, że sięgnięcie po 
środki odurzające nie jest żad-
nym rozwiązaniem problemu. 
Wręcz przeciwnie, nierozwiązane 
problemy zaczynają się spiętrzać 
i młody człowiek, czuje że znalazł 
się w pułapce bez wyjścia. A wyj-
ście jest, dobrze zwrócić się do 
rodzica, zaufanego nauczycie-
la, psychologa szkolnego, przy-
jaciela lub innej życzliwej osoby. 
Można również zadzwonić na te-
lefon zaufania. Ktoś na pewno się 
znajdzie, trzeba tylko rozejrzeć 
się wokół. Dać sobie szansę. Nar-
kotyki, to droga na skróty i rów-
nia pochyła do prawdziwych kło-
potów, a nawet śmierci.
Policjanci namawiali młodzież 
do prowadzenia świadomego 
i zdrowego trybu życia, ponie-
waż zdrowie i życie jest jedno, 
dlatego warto o nie dbać. War-
to dbać o siebie. EZ

Bezpłatny telefon zaufania dla 
dzieci i młodzieży: 116111

Link do strony: 
https://116111.pl/mlodziez
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REKLAMA 244/2018/RL
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Marszałkowski

OGŁOSZENIE 234/2018/RL

OGŁOSZENIE 87/2018/ZM OGŁOSZENIE 236/2018/RL
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Mikołajki w STEICO
Wydarzenie zorganizowane 
zostało na sali gimnastycznej 
w Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Czarnej Wodzie. Atrak-
cji nie było końca - dekorowa-
nie pierniczków, wspólne two-
rzenie najdłuższego kolorowe-
go łańcucha na choinkę, lepie-
nie figurek z gliny, malowanie 
gipsowych aniołków. Dużą po-

pularnością cieszył się kącik 
malowania buziek oraz Zumba 
Kids przy świątecznej muzy-
ce. Ilość gier i zabaw przeszła 
nasze oczekiwania - pakowa-
nie prezentów na czas, bitwa 
na śnieżki, przyczepianie nosa 
bałwankowi czy segregowanie 
listów Św. Mikołaja i pakowanie 
ich do worków na czas, pozwo-

liły każdemu dziecku na zna-
lezienie czegoś ciekawego dla 
siebie. Kulminacyjnym punk-
tem było oczywiście spotkanie 
ze Świętym Mikołajem!
Wszystkie atrakcje przygoto-
wane dla najmłodszych, po-
zwoliły na miłe spędzenie cza-
su w świątecznej i rodzinnej 
atmosferze.

Świąteczna atmosfera, roześmiane twarze dzieci, mnóstwo prezentów oraz świetna zabawa- dokładnie tak bawiono się na 
Mikołajkach zorganizowanych przez firmę STEICO w dniu 16 grudnia.
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Grażyna (42 l) – Mam wrażenie, 
że oczekiwania z roku na rok, są 
coraz większe. Szczególnie dzie-
ci, naoglądają się tych reklam, 
a potem wymyślają niestworzo-
ne rzeczy. Najlepiej to wszystko 
by chciały. Wiadomo, spece od 
reklam już wiedzą, jak przycią-
gnąć uwagę najmniejszych. Ja 
prezenty, już mam kupione w li-
stopadzie. Przed świętami nie 
będzie na to czasu, zakupy, go-
towanie, sprzątanie. Gdzie tam, 
myśleć jeszcze o prezentach. 
Mężowi kupiłam koszulę wizyto-
wą i pasek skórzany, myślę, że to 
wystarczy. Córki też mogą liczyć 
na Mikołaja. Młodsza 5-latka do-
stanie lalkę, której można ukła-
dać fryzury, długopisy broka-

towe i nowe flamastry, starsza 
8-latka, dostanie białe łyżwy, bo 
o takich zawsze marzyła. W każ-
dej paczce, będą oczywiście sło-
dycze. A co dla mnie? Nie wiem, 
może i o mnie Mikołaj coś pomy-
śli, w końcu byłam grzeczna.
Andrzej (52 l) – Dla żony kwia-
towe perfumy, syn jest w szko-
le średniej i chciał nowy telefon 
komórkowy. Wszystko jest już 
spakowane i czeka na półce.
Kalina (26 l) – My z chłopa-
kiem nie robimy sobie w tym 
roku żadnych prezentów. W ra-
mach upominku gwiazdkowe-
go, chcemy pojechać w ferie na 
narty. Jak uda się ten plan zre-
alizować, to będzie super.
Michał (29 l) – Ja w tym roku, 

będę miał prezent szczególny 
dla mojej dziewczyny – po pro-
stu się jej oświadczę.
Zbyszek (63 l) – My z żoną, nie 
robimy sobie żadnych prezen-
tów. Dzieci mamy już dorosłe, 
więc tu też nie ma problemu. 
Męczy mnie takie nachalne na-
mawianie, że każdy musi kupić 
jakiś prezent, koniecznie musi 
coś dostać, bo inaczej może 
jeszcze święta mu się nie uda-
dzą. To jakieś zwykłe naciąga-
nie ludzi. Jak będę coś potrze-
bował, to i tak sobie kupię, nie 
muszę czekać na gwiazdkę. 
Alicja (35 l) – Prezenty muszą 
być. Zawsze były i w tym roku 
też będą. Moje dzieci, to już nie 
mogą się doczekać, kiedy w koń-

cu przyjdzie ten św. Mikołaj. 
Nie chcę ich rozczarować. Cór-
ka 3-latka dostanie lalkę syre-
nę, konika Pony i modelinę. Syn 
6-latek dostanie robota trans-
formera, grę planszową i puzzle 
z samochodami. Dla męża mam 
zegarek, bo w starym popsuła 
mu się bransoleta, mam nadzie-
ję, że mu się spodoba.
Paulina (28 l) – Wszystko mam 
dawno kupione przez Internet. 
Dla męża, zestaw kosmetyków 
samochodowych, bo ma hopla 
na punkcie auta. Wciąż, by go tyl-
ko szykował i czyścił, teraz bę-
dzie miał czym. Dzieci nie mamy. 
Teraz wszystko czeka w szafie na 
odpowiedni moment.
Dziękuję za rozmowę.

Co zamierzasz podarować 
bliskiej Ci osobie pod 
choinkę? – sonda

Święta tuż, tuż. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Starogardu Gdańskiego, co  
zamierzają podarować bliskiej im osobie pod choinkę? Pomysły są różne, sami zobaczcie. 

REKLAMA 204/2018/RL
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Wynajęcie św. Mikołaja w okre-
sie świątecznym od lat cieszy 
się niezmiennym zainteresowa-
niem. Chociaż z każdym rokiem, 
chętnych jest co raz więcej. Ro-
dzice chcąc podtrzymać tra-
dycję i sprawić ogromną frajdę 
swoim dzieciom, wynajmują na 
ten czas gwiazdora. Ile kosztuje 
taka usługa? Cena waha się od 
99 zł do nawet 350 zł. Wszystko 
w zależności od tego, czy zamó-
wimy początkującego Mikołaja, 
czy profesjonalną firmę oraz co 
wchodzi w skład zlecenia, a moż-
liwości jest wiele: wizyta św. Mi-
kołaja w Wigilię Bożego Naro-
dzenia lub pozostałe dni świąt, 
wysłuchanie kolend i wierszy-
ków dzieci, pamiątkowe zdjęcie, 
możemy również zamówić roz-
mowę telefoniczną prosto z bie-
guna północnego z gwiazdorem. 
Spotkanie ze św. Mikołajem trwa 
zwykle ok. 20 min.

Najwięcej zapłacimy za odwie-
dziny gościa w Wigilię po godz. 
15.00 oraz zamawiając dodatko-
we usługi, czyli odbiór prezentów 

w innym miejscu, niż miejsce wi-
zyty oraz dodatkowa obecność 
Śnieżynki lub Elfów w odpowied-
niej charakteryzacji. Wiadomo, 
że spotkanie na żywo św. Mikoła-
ja, to ogromne przeżycie i radość 
dla dzieci, ale co o tej wizycie mó-
wią sami Mikołajowie? Postano-
wiliśmy ich o to zapytać. 
Michał 30 lat (pracuje w bran-
ży 2 rok) - Praca Mikołaja, jest 
wdzięcznym zajęciem. Dzieci 
czekają na nas z utęsknieniem 
i nie mogąc się doczekać, wy-
glądają przez okna. To przyjem-
ne uczucie. Jednak trzeba ten 
świąteczny czas, spędzić poza 
rodziną, a to już nie jest takie 
fajne. Jak założę swoją rodzinę, 
to przestanę brać zlecenia. Na 
razie praca mi odpowiada. W je-
den dzień mogę zarobić kilka 
stów, więc jest dobrze.
Marek 34 lata (zaczyna w tym 
roku) - wciągnął mnie znajomy. 
Doradził mi, jak mam się zacho-
wywać i co mówić. Dodatkowy 
grosz nie zaszkodzi. Poza tym, 
postaram się, bo nie chce za-
wieźć dzieciaków.

Zbigniew 58 lat (pracuje 6 rok) 
- Kiedyś brałem zlecenia naj-
pierw wśród rodziny i znajo-
mych, ale jak zobaczyłem, że 
da się na tym przyzwoicie za-
robić, to pracuję już 6 rok. Lu-
bię tę pracę i lubię dzieci, poza 
tym chyba się do tego nada-
ję, bo ludzie mówią, że mam 
odpowiednie warunki: wyso-
ka postura, spory brzuch. Nie 
każdy może się tym zajmować. 
To zajęcie wymaga odpowied-
niego podejścia, poczucia hu-
moru, cierpliwości i opano-
wania. Dzieci są różne: jedne 
skaczą z radości, inne zaczy-
nają płakać, są też takie, któ-
re ja nazywam „ciekawskimi” 
- wypytują mnie o biegun pół-
nocny, elfy i renifery, a najczę-
ściej o Rudolfa, zaglądają pod 
brodę, szczypią mnie i próbują 
sprawdzić, czy jestem „praw-
dziwy”. Jedynym minusem 
tego zajęcia, jest to, że sam za-
czynam świętować wtedy, kie-
dy wszyscy już wstają od stołu. 
Ale cóż, takie uroki pracy.
Dziękuję za rozmowę.

Św. Mikołaj do 
wynajęcia od zaraz

Chcesz, aby św. Mikołaj odwiedził Cię w Wigilię Bożego Narodzenia w domu?  
Nic trudnego, wystarczy że się do tego odpowiednio przygotujesz i  go po prostu wcześniej…zamówisz.

Fo
t. 

pi
xa

ba
y.

co
m

Fo
t. 

fr
ee

pi
k.

co
m

Najważniejsze, to nie po-
padać w panikę i wszyst-
ko sobie spokojnie wcze-
śniej zaplanować. Niepo-
trzebny chaos i nerwy są 
jak najbardziej nie wska-
zane. Trzeba raz na za-
wsze, wyrzucić z głowy 
obraz idealnych świąt, bo 
takie po prostu nie istnie-
ją. Pamiętajmy, że nie ży-
jemy w idealnym świecie, 
wśród idealnych ludzi, 
więc święta też takie nie 
muszą być. Oczywiście 
większości z nas, marzył-
by się lśniący dom, pięknie 
nakryty stół, przepyszne 
potrawy oraz wymyślne 
prezenty pod choinką, ale 
nie warto popadać w pa-
ranoję, że wszystko być 
musi... Nie musi. Zapomi-
namy, że w świętach cho-
dzi o coś zupełnie innego, 
o zatrzymanie się, o bycie 
po prostu razem.

Na początek warto po-
dzielić się obowiązkami 
z domownikami. Napraw-
dę, nie wszystko musimy 
robić sami. Warto zaan-
gażować w przygotowa-
nia swoich najbliższych. 
Należy mówić jasno 
i wyraźnie, jakiej pomo-
cy konkretnie oczekuje-
my i kto czym ma się za-
jąć. Jeśli postanowimy, 
że wszystkiego musimy 
dopilnować sami, może 
się okazać, że na koniec 
dnia, będziemy padać 
z nóg i ze zmęczenia i nie 
będziemy mieli sił usiąść 
do wigilijnej kolacji. 
Na zakupy, wybierzmy 
się z wcześniej przy-
gotowaną listą. Kolej-
ki w sklepach, mnóstwo 
ludzi, to może nas sku-
tecznie wybić z rytmu 
i łatwo o czymś zapo-
mnieć. Lista zakupów, 

bez trudu o wszystkim 
nam przypomni.
Jeżeli chodzi o gotowa-
nie, to zróbmy to, co naj-
bardziej lubimy i potrafi-
my przygotować w roz-
sądnych ilościach. Przy-
gotowywanie 12 potraw 
na wigilijny stół wyglą-
da wspaniale, ale czy 
naprawdę tyle zdołamy 
zjeść? Czy nie okaże się 
później, że znaczą część 
jedzenia, trzeba będzie 
po prostu wyrzucić? Bez 
sensu. Tyle ludzi głodu-
je na świecie, że głupo-
tą jest marnowanie je-
dzenia. Dlatego warto 
ugotować tyle, ile nasza 
rodzina faktycznie jest 
w stanie zjeść. Poza tym 
nie przesadzajmy z tymi 
wymyślnymi potrawami, 
święta to nie konkurs 
kulinarny, ani rywaliza-
cja z teściową.

Następna sprawa, pre-
zenty. Wybadajmy wcze-
śniej, co chcieliby do-
stać nasi najbliżsi i kup-
my upominki wcześniej. 
Przedświąteczna biega-
nina, stanie w kolejkach 
i korkach nikomu nie słu-
ży, a kosztuje nas sporo 
nerwów. Poza tym, pre-
zenty drogie nie równa 
się trafione i najlepsze. 
Liczy się pamięć o kimś, 
a nie co ile kosztowało.
Bywa też i tak, że na co 
dzień, jesteśmy na tyle 
przytłoczeni i przemę-
czeni pracą, obowiązka-
mi domowymi i codzien-
ną gonitwą, że ostatnią 
rzeczą na świecie jest 
szykowanie świąt. War-
to wtedy skorzystać 
z zaproszenia rodzi-
ców lub teściów, oni się 
ucieszą , a i my chwilę 
odpoczniemy. EZ

Jak przyGotować się do Świąt boŻeGo narodzenia i nie zwariować!
Święta zapasem, a ty masz poczucie, że jeszcze nic nie zrobione? reklamy pokazu-
ją wypoczęte i uśmiechnięte panie domu w wyprasowanych fartuszkach i modnych 
fryzurach, a ty jeszcze „w proszku”? spokojnie, wcale nie musisz, być perfekcyjną 
gospodynią. Święta można urządzić z głową. Oto kilka wskazówek.
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Na odwiedzających od rana cze-
kała moc atrakcji kulturalnych 
oraz bogata oferta handlowa 
wystawców. Stragany wprost 
uginały się pod ciężarem nie-
zwykłych, ręcznie robionych 
ozdób na choinkę, brokatowych 
aniołków, zielonych choineczek, 
błyszczących bombek, złotych 
gwiazdek, stroików świątecz-
nych czy kolorowych Mikołajów.
Stoiska ze świątecznym jadłem 
kusiły przechodniów, którzy 
specjalnie się nie opierali, kosz-
tując aromatycznych przysma-
ków. Była również przepyszna, 
gorąca grochówka, którą Stra-
żacy częstowali zziębniętych 
przechodniów.
Główną gwiazdą imprezy był 
oczywiście św. Mikołaj, który 

stawił się na rynku w asyście 
swoich pomocników z bieguna 
północnego – Elfów. Gwiazdor 
był rozchwytywany szczególnie 
przez dzieci, które bardzo chcia-
ły mieć z nim na pamiątkę zdję-
cie, on z kolei nie szczędził im 
cukierków. Uśmiechom i radości 
dzieci nie było końca.
Kręcąca się karuzela nawet na 
chwilę nie zwalniała, bo chęt-
nych wciąż stała kolejka. W fo-
tobudce można było wyluzo-
wać się i poprzymierzać fikuśne 
przebrania oraz postroić „głupie 
miny”. W tle przygrywały klima-
tyczne piosenki oraz kolędy.
Bezdyskusyjną atrakcją był 
uliczny „Teatr Cztery Żywioły”, 
który wystąpił ze spektaklem 
pt. „Hej Kolenda”, przedstawia-

jąc narodzenie Jezusa.
Gdy zapadł zmrok, choinka oraz 
ozdoby świąteczne zaświeci-
ły się tysiącem lampek. Zrobiło 
się jeszcze bardziej nastrojowo 
i świątecznie.
O oprawę muzyczną podczas 
Jarmarku zadbały takie zespoły, 
jak: Fefernóski, dzieci i młodzież 
ze Starogardzkiego Centrum 
Edukacji Muzycznej oraz fina-
liści I edycji Talent Show UTA-
LENTOWANI, Orkiestra Dęta 
Starogardzkiego Centrum Kul-
tury oraz zespół Hals.
Organizatorami Jarmarku Świą-
tecznego byli Starogardzkie 
Centrum Kultury i Stowarzysze-
nie Nasz Starogard. Partnerem 
imprezy było Stowarzyszenie 
„Pozytywni”. EZ

Jarmark 
Bożonarodzeniowy 

w Starogardzie 
Gdańskim za nami!

9 Grudnia od godz. 11.00 do 17.00 na Rynku w Starogardzie Gdańskim, odbył się coroczny Jarmark Bożonarodzeniowy, który 
z każdym rokiem przyciąga, co raz więcej mieszkańców z regionu oraz wystawców. W tym roku było nie inaczej. Mimo nie 

sprzyjającej pogody i siąpiącego deszczu, frekwencja zdecydowanie dopisała i zainteresowani tłumnie zjawili się na rynku.
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1 stycznia 2019 r. o godz. 17.30 na stadionie Miejskim 
im. Kazimierza Deyny, odbędzie się spotkanie Prezy-
denta Miasta janusza stankowiaka z mieszkańcami.

Pierwsze spotkanie w Nowym Roku, będzie okazją do podsumowania 
wydarzeń minionego roku. Na zakończenie uroczystości, Prezydent 
Miasta skieruje życzenia do mieszkańców Starogardu, a potem pięk-
nym pokazem fajerwerków zaczniemy Nowy Rok.

„2019 – noworoczne 
spotkanie mieszkańców” 
staroGardu GdańskieGo 
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Przed wyruszeniem w drogę, na-
leży się wcześniej dobrze przygo-
tować. Sprawdzić stan techniczny 
pojazdu, czy jest apteczka, usta-
lić plan trasy, wcześniej spakować 
bagaże i odpowiednio je umoco-
wać, by podczas nagłego hamo-
wania, walizka nie zrobiła nikomu 
krzywdy. Warto również się do-
brze wyspać, by wyruszyć w tra-
sę  wypoczętym i skoncentrowa-

nym. Dzieci należy upomnieć, by 
zachowywały się spokojnie i nie 
rozpraszały kierowcy.
Należy również pamiętać, aby 
wszyscy pasażerowie mieli zapię-
te pasy. Często się zdarza, że oso-
by siedzące z tyłu uważają, że ten 
przepis ich nie dotyczy i pasów nie 
zapinają. To błąd, ponieważ w razie 
wypadku zmniejszają swoje szan-
se na przeżycie. Dzieci do 150 cm 

wzrostu, powinny korzystać z od-
powiednio do tego przystosowa-
nych fotelików lub siedzisk. 
Gdy najmłodsi, podczas podró-
ży są niespokojni, czy marudni, 
lepiej się zatrzymać np. na par-
kingu, niż prowadząc auto, pró-
bować je uspokajać, bo może to 
się skończyć wypadkiem.
Gdy będziemy już na miejscu, 
dzieci powinny wysiadać od 
strony chodnika, nigdy od stro-
ny ulicy, zachowując odpowied-
nią ostrożność. Chcąc przejść 
na drugą stronę jezdni, nigdy nie 
wychodźmy zza samochodu.
Warto uczyć dzieci i wpajać im 
już od najmłodszych lat, zasa-
dy bezpieczeństwa. Najmłod-
si szybciej się tego nauczą, gdy 
sami będziemy dla nich najlep-
szym przykładem.
Jednym z programów edukacyj-
nych dla dzieci o bezpieczeństwie 
na drodze jest „Akademia Bez-
piecznego Puchatka”. EZ

bezpieczny wyJazd na Święta
Od połowy grudnia, zaczyna się okres wzmożonego ruchu na drogach. Ludzie za-
czynają podróżować po całej Polsce, chcąc odwiedzić dawno niewidzianą rodzi-
nę. Niestety to również czas, kiedy na drogach panują trudne warunki pogodowe, 
wszystkim się spieszy. Pozwólmy sobie i innym, bezpiecznie wrócić do domu.



Chooper

Ravello

Jazz

Lukas

Wafelek

uwielbia długie spacery 
i kontakt z człowiekiem. Jest 
z nami od 4 maja 2018 roku

Ravello jest psem w typie 
labradora, i jak na labradora 
przystało jest wiecznie 
uśmiechniętym.

Jazz nie chce być już 
dłużej sam. Pokochaj 
jego samotne, spragnione 
miłości serduszko.

Jego beztroskie życie 
legło w gruzach. Nikt go 
nie chciał, nikomu nie był 
potrzebny.

Uwielbia się wygodnie wy-
ciągnąć na hamaczku i łapać 
promyki słońca. Już nie ucie-
ka przed głaszczącą ręką.

NIERUCHOMOŚCI

sPrZEDaM

sPrZEDaM działkę budowlaną, Częstkowo, 1000 
m2, cena 38 zł. za m2, tel. 510 751 837

sPrZEDaM działkę budowlaną 600 m kw, z do-
brym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejhe-
rowo, tel. 513-005-898  

WyNajMĘ

WyNajMĘ 3000m2, centrum Kościerzyny, 3000 
zł.,  tel. 537 955 506  

WyNajMĘ działkę rolną, 1ha, w Redzie, 500 zł., tel. 
537 955 506

WyNajMĘ działkę w Rumi, ul Gajowa, 600 m2, 500 
zł., tel. 537 955 506

sPrZEDaM nieuzbrojoną działkę budowlaną, 821 
m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej Góry, do morza 
ok. 3 km, tel. 793 903 536

POsZUKUjĘ WyNajĄĆ

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

sPrZEDaM

KUPIĘ

ZłOMOWaNIE aut, kasacja, skup, pomoc drogowa, 
tel. 789 345 593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

USŁUGI

sZKODy komunikacyjne, majątkowe, likwidacja, 
wyceny, kosztorysy, opinie, tel. 601 631 835 

UsłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

OPaKOWaNIa jednorazowe, tel. 501 175 330

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

TOWARZYSKIE

WDOWa brunetka 168 cm pozna wolnego, samot-
nego pana do 75 lat, tel. 663 421 896

WOLNy wiek 39 lat pozna panią do stałego związ-
ku,dzieci nie stanowią przeszkody, tel 572 543 529

WDOWa brunetka, 168 cm, pozna wolnego samot-
nego, pana do 75 lat, tel. 663 421 896

RÓŻNE

DrEWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, porą-
bane, ułożone możliwy transport, tel. 506 250 477

sIaNO, słoma w  balotach 120x150, słowa w kost-
kach, z magazynu, możliwość transportu, tel. 506 
250 477

BrycZKa na drewnianych kołach, do odnowienia 
2100 zł., tel. 600 667 860

PIła tarczowa drewniana, bez silnika, 180 zł., 

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

Nieważne, 
co Ty 
czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu
sZUKasZ PracOWNIKa?
Napisz ogłoszenie!

OtOZ aNIMaLs 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

POMÓŻ NaM POMaGaĆ
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, 

przekaż 1% podatku
 (Krajowy Rejestr Sądowy: 

KRS 0000069730 
w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce 
k. Wejherowa”)

WaŻNE tELEFONy

Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 
Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!

Piszesz? 
Robisz 
zdjęcia? 
Nagrywasz 
filmy?

NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

ZaaDOPtUj

REDAKCJA
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
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bryczka na drewnianych kołach, do odnowienia 
2100 zł., tel. 600 667 860

PrZycZEPa do kostek 6 m., stan dobry, 3000 zł., 
Szemud, tel. 510 751 837

DMUcHaWa stan dobry 550 zł., Szemud, tel. 510 
751 837

sPrZEDaM silnik na wózku, 7,5kw, 750 zł., tel. 537 
955 506

sPrZEDaM maszyny krawieckie, przemysłowe, stół 
i inne, tanio, tel. 537 955 506

sIaNO, słoma w  balotach 120x150, słowa w kost-
kach, z magazynu, możliwość transportu, tel. 506 
250 477

DrEWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, porąba-
ne, ułożone możliwy transport, tel. 506 250 477

sIEcZKarNIa do sieczki, drewniana 220 zł, sanki 
do konia, 160 zł. Tel. 600 667 860

KUPIĘ stare antyczne meble, stare maszyny do 
szycia, stare dywany, stare obrazy, futra z norek, tel. 
732 917 377
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Rozgrywki zostały podzie-
lone na II etapy. W sobotę, 8 
grudnia zawody odbyły siętna 
Miejskiej Hali Sportowej im. A. 
Grubby i wystąpiło 12 zespo-

łów. Następnego dnia, spotka-
nie odbyło się na hali sporto-
wej przy Zespole Szkół Eko-
nomicznych, gdzie zmierzy-
ło się 12 zespołów w katego-

rii mężczyzn oraz 6 zespołów 
w kategorii kobiet.

Mikołajkowe Granie, to nie tyl-
ko emocjonujący turniej i spor-

towa rywalizacja, ale przed 
wszystkim dobra zabawa, za-
wieranie nowych znajomości, 
spotkanie podobnych entuzja-
stów piłki siatkowej. EZ

Koszykarze Po-
lpharma starogard 
Gdański, pokona-
li trefl sopot wy-
nikiem 100:90. Dla 
przegranej druży-
ny z sopotu, ozna-
cza to, że  po raz 
pierwszy w sezo-
nie, zajmą ostatnie 
miejsce w Energa 
Basket Lidze. 

Mecz dostarczył kibicom wielu niezapomnianych emocji 
i goli, których padło aż 9. Zresztą nie mogło być inaczej. 
Drużyna pod okiem trenera  Błażeja Korczyńskiego, stara-
ła się nie przepuścić żadnej szansy na bramkę i bezbłędnie 
kontrowali rywala. Belgowie popełnili więcej błędów i byli 
mało skuteczni. Ważną rolę odegrał nasz bramkarz Michał  
Kałuża, który efektywnie odbijał piłki przeciwników. EZ

16 grudnia b. r. zosta-
ła rozegrana 10 kolej-
ka Polskiej Ligii Ko-
szykówki. Koszykarze 
Polpharmy Starogard 
Gdański na własnym 
parkiecie podejmowa-
li drużynę Trefla So-
pot. Po bardzo wyrów-
nanym i emocjonują-
cym meczu, gospoda-
rze wygrali z druży-
ną z Sopotu 100:90. 
Najwięcej punktów 
dla Polpharmy zdo-
był Justin Bibbins 26. 
(I-25:24, II-25:23, III-
29:22, IV21:21 ). EZ

Dla Polski strzelili:
Sebastian Leszczak – 3 bramki
Tomasz Lutecki – 2 bramki
Robert Gładczak – 1 bramka
Mikołaj Zastawnik – 1 bramka

Dla Belgów strzelili:
Valentin Dujacquier – 1 bramka
Pierre Ndjeka – 1 bramka

3 grudnia b. r.  w Miejskiej Hali sportowej im. andrzeja Grubby, odbył się mecz to-
warzyski w futsalu między Polską i Belgią. Polacy pokonali Belgów wynikiem  7:2.

Turniej piłki siatkowej XII 
Mikołajkowe Granie z Decathlon

X koleJka plk polpharma  
staroGard-trefl sopot 100:90

polacy w starciu z belGami zwycięŻyli!
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8 – 9 grudnia 2018 r. w Starogardzie Gdańskim, odbył się Turniej piłki siatkowej – XII Mikołajkowe Granie z Decathlon. Jest to turniej dla 
amatorów – pasjonatów siatkówki, dla których wielką frajdą jest zmierzyć się z innymi sympatykami tej dyscypliny sportu. 

Przedstawiamy wyniki.

Kategoria mieszana:

1. P&P 
2. Skład Bez Sensu Toruń 
3. Kebab 
4. Sprężystokopytni 
5. Tufi Team 
6. Yolo 
7. Nieloty 
8. Dziki 
9. Canarinios 
10. Somsiady 
11. Smile Time Team 
12. Decathlon

Najlepszy atakujący 
turnieju – Patryk 
Machałowski – Skład Bez 
Sensu Toruń 
Najlepszy rozgrywający 
turnieju – Anna 
Baranowska – P&P

Kategoria kobiet:

1. Positive Team 
2. So Sorry 

3. Intermarine 
4. My Na Turniej 
5. Tylko Przyjąć 
6. Pikieta Łubiana

Najlepsza rozgrywająca 
turnieju: Paulina Miloch 
z So Sorry 
Najlepsza atakująca: 
Daria Rosenov z Positive 
Team

Kategoria mężczyzn:

1. SKS Volleyball 
2. LZS Dragacz 
3. AZS UG 
4. Transfer Skarszewy 
5. Karramba Team Gdynia 
6. Kokoszkowy 
7. Łowisko Psinko Grabówko 
8. Starkom

Najlepszy rozgrywający: 
Krzysztof Ruzga z LZS 
Dragacz 
Najlepszy atakujący: 
Krystian Brejski z SKS 
Volleyball
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