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REKLAMA                                                      104/2019/RL

Już od 5 lat Kajakodajnia regularnie organizuje zimowy charytatywny spływ Mikoła-
jów, przy okazji pomagając Amelce chorej na rzadką chorobę, zespół Retta. Zbiórka 
pieniędzy trafia bezpośrednio na konto Amelki w Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomo-
cą. Spływ kajakowy połączony jest ze Świątecznym Jarmarkiem w Grodzisku Owidz.

Jak dołączyć?

Szczegóły wydarzenia oraz warunki uczestnictwa bezpośrednio u głównego or-
ganizatora czyli Kajakodajni lub w wydarzeniu na facebooku: „Charytatywny 
spływ Mikołajów”.

Pamiętaj, że nie musisz płynąć, aby móc dołączyć do akcji. Możesz dołączyć do 
grupy w Grodzisku na wspólną biesiadę, ciepły bigosik i grochówkę, kiełbaski 
z ogniska, oraz nowość w tym roku, pyszne, domowej roboty ciasto.

co na ciebie czeka?

Krótki i łatwy spływ, około 1h płynięcia prostym odcinkiem •	
Biesiada przy ognisku po spływie na terenie Grodziska Owidz•	
Ciepła grochówka i bigos na rozgrzanie •	
Świąteczne animacje taneczne •	
Udział w Świątecznym Jarmarku w Grodzisku •	

 Do zobaczenia!

Charytatywny spływ Mikołajów 
oraz Jarmark w Grodzisku

Zapisy do środy. Serdecznie polecamy to wydarzenie, warto pomagać!
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W poniedziałek w Starogardzie Gdańskim obchodziliśmy 101 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. O godzinie 15:00 z par-
kingu przy C.H Carefour wyruszył przemarsz delegacji wraz z pocztem sztandarowym podążając ulicami miasta aż do Parku Miejskiego. 
Po przybyciu na miejsce został uroczyście odśpiewany hymn państwowy, wygłoszone przemówienie prezydenta miasta Janusza Stan-
kowiaka oraz złożone wiązanki kwiatów. Uroczystości zakończyły się w kościele św. Mateusza mszą świętą w intencji Ojczyzny.

Uroczystości 101 Rocznicy 
Święta Niepodległości
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REKLAMA                                     78/2019/RLREKLAMA                                      U/2019/RL

Uczestnicy turnieju zachwycali widownię prze-
pięknymi, barwnymi kostiumami a ich połącze-
nie z doskonałą muzyczną oprawą zapewniło 
widzom niezapomniane wrażenia. Grupę naj-
liczniej reprezentowali tancerze ze Starogardu 
Gdańskiego, którzy świetnie wypadli w tańcach 
standardowych i łacińskich. Sędziowie spra-
wiedliwie przyznali wszystkim parom pierw-
sze miejsce, co publiczność nagrodziła gromki-
mi brawami. Blasku i uroku temu wyjątkowemu 
wieczorowi dodała znana para: Jan i Lenka Kli-
montowie. Zatańczyli salsę i zmysłową rumbę 
a publiczność przyjęła ich bardzo gorąco, na-
gradzając występ owacjami na stojąco.
Kulminacyjnym punktem Turnieju była uro-
czysta Gala prowadzona przez znaną jurorkę 
wszystkich edycji „Tańca z Gwiazdami” Iwo-
nę Pavlović, która już po raz trzeci zachęca-
ła uczestników do wspólnej zabawy w Staro-
gardzie.
Turniej zakończył się wspólnym walcem ku czci 
Edwarda Kowalke. Do utworu Kamila Bednarka 
„Spragniony”, który na żywo wykonał uczestnik 
X edycji „The Voice of Poland” Tadeusz Seibert 
zatańczyli wszyscy uczestnicy i goście.

200 par z całej Polski zatańczyło 
w Starogardzie 3 listopada

To już czwarte z kolei wielkie święto tańca towarzyskiego w Starogardzie Gdańskim. W IV Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towa-
rzyskiego zatańczyło blisko 200 par z całej Polski. Tancerze startowali w przedziałach wiekowych od najmłodszych (dzieci 
od 7 lat) poprzez pary dorosłe (powyżej 15 lat) aż do seniorów hobbystów.
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Stworzenie dobrego miejsca pracy nie 
musi się wiązać z wysokimi kosztami. Cza-
sem wystarczy pomysł i dobra wola, żeby 
poprawić atrakcyjność warunków zatrud-
nienia. Ta idea była inspiracją do spo-
tkań z pomorskimi pracodawcami w ca-
łym regionie i wspólnego dialogu o war-
tości dobrych miejscach pracy. Cykl „Po-
morskie. Dobre miejsca pracy” rozpoczął 
się w kwietniu w Kartuzach, zakończył się 
19 listopada w Gdyni.

Przez cały rok spotykaliśmy się z pomor-
skimi przedsiębiorcami w różnych po-
wiatach, by dyskutować o wyzwaniach, 
jakie stawia przed nimi nowoczesny ry-
nek pracy: jak przyciągać pracowników, 
dbać o kadrę, podnosić jej kwalifikacje 
i wydłużać aktywność zawodową – mówi 
Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Pomorscy Pracodawcy 
chcą oferować 
dobre mieJsca Pracy

– Partnerstwo z pracodawcami i dia-
log z nimi dotyczący tworzenia dobrych 
miejsc pracy to ważne zadanie dla Samo-
rządu. Zwiększenie liczby dobrych miejsc 
pracy wiąże się zarówno ze wspieraniem 
rozwoju działających już firm lokalnych, 
jak i zachęcaniem podmiotów zewnętrz-
nych  do inwestowania w naszym regionie 
– podkreśla Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.
Wydłużanie aktywności zawodowej, roz-
wój i kwalifikacje pracowników, różno-
rodność kulturowa oraz work life balance 
– to tematy poruszane podczas spotkań 
z przedsiębiorcami. Wzięło w nich udział 
blisko 300 pracodawców, w dziesięciu lo-
kalizacjach w całym województwie: Kartu-

zach, Gdańsku (trzy spotkania), Bytowie, 
Kościerzynie, Słupsku, Człuchowie, No-
wym Dworze Gdańskim oraz Gdyni. Part-
nerami akcji były powiatowe urzędy pra-
cy, BCC Loża Gdańska oraz Politechnika 
Gdańska. Niektóre ze spotkań przybiera-
ły formę większych wydarzeń, inne mia-
ły bardziej kameralny charakter. W każ-
dym jednak udział brali lokalni przedsię-
biorcy, którzy wspólnie z nami i naszy-
mi partnerami z powiatów zastanawia-
li się, jak wyglądają dobre miejsca pracy 
z perspektywy pracodawcy i pracowni-

ka. W spotkaniach uczestniczyli również 
eksperci z branży HR, specjaliści od er-
gonomii oraz różnorodności kulturowej.

bo ludzie tworzą firmę…

To od kompetencji i umiejętno-
ści pracowników zależy suk-
ces niejednego przedsię-
biorstwa. Dlatego nie tylko 
pensja wypłacana w ter-
minie, ale też wiele innych 
czynników powoduje, że 
pracujemy z zaangażo-
waniem i większą przy-
jemnością. Na pewno zali-
czają się do nich dbałość 
o zdrowie i rozwój pra-
cownika, wzajemny szacu-
nek i zrozumienie w firmie, 
dostrzeżenie i docenienie 
różnorodności. Pracodaw-
cy, którzy zdają sobie spra-
wę z tych czynników i biorą je 
pod uwagę, tworząc miejsca pra-
cy w swoich firmach, mają szansę 
na przyciągnięcie specjalistów i ludzi 

z pomysłami, a co za tym idzie – dbają nie 
tylko o swój rozwój, ale i o wzrost gospo-
darczy regionu.

Więcej informacji o działaniach 
Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Gdańsku 
oraz pomorskim rynku pracy: 
wup.gdansk.pl 
oraz porp.pl

Pomorskie – razem tworzymy 
dobre miejsca pracy

Blisko 300 pracodawców wzięło udział w tegorocznej inicjatywie „Pomorskie. Dobre miejsca pracy” organizowanej przez Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego. To pracodawcy budują kadrę potrzebną na-
szemu regionowi, aby mógł się rozwijać, dlatego tak ważne jest wspieranie ich w tym działaniu.
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Nic więc dziwnego, że uroczysta inauguracja przedszkola 
pełna była radości i uśmiechu. Wzięła w niej udział cała spo-
łeczność przedszkolna, a także radni, kapłani, wykonawcy 

tej inwestycji i wielu zaproszonych gości. 
Ponad godzinna gala wypełniona była fantastycznymi wy-
stępami przedszkolaków, ale też – ich rodziców i wycho-

Pinczyn. Inauguracja 
Przedszkola Marzeń…

W Pinczynie – Wielkie śWięto! Po Wielu latach WyczekiWania, 
W miniony Piątek (22 listoPada) uroczyście zainauguroWano tu 
otWarcie noWo WybudoWanego Przedszkola.

„To przedszkole na miarę XXI wieku…” – taki komentarz słychać było podczas piątkowej 
uroczystości najczęściej. Zachwycone są zarówno dzieci i ich rodzice, jak i sami nauczy-
ciele. I trudno się dziwić, bo to z pewnością jedno z najnowocześniejszych przedszkoli 
w naszym regionie. Jest piękne, obszerne, kolorowe, bezpieczne i doskonale wyposażone. 
Tu każdy czuje się dobrze, wszak już sama nazwa – „Zielona Łąka” – zobowiązuje!

wawców. Odśpiewano hymn przedszkola, a dzieci złożyły 
uroczyste ślubowanie. Nie zabrakło również podziękowań, 
a tych najwięcej skierowano tego dnia pod adresem wójta 
gminy Zblewo. To właśnie Artur Herold z tak wielką deter-
minacją walczył o realizację tego projektu. I udało się! Wójt 
nie krył, że to wyjątkowe, wspólne dzieło i spełnione marze-
nie. Artur Herold dziękował za pełne wsparcie m.in. dyrektor 
Iwonie Loroch, przedsiębiorcy Mariuszowi Tuchlinowi, rodzi-
com oraz Radzie Gminy. Jak podkreślił wójt, wspólnym wy-
siłkiem udało się osiągnąć to, na co społeczność Pinczyna 
czekała wiele lat.

Przypomnijmy, iż przedszkole zostało wybudowane przez 
Gminę Zblewo ze środków własnych z zewnętrznym dofi-
nansowaniem. Bawi się tu i uczy 150 przedszkolaków, w tym 
- grupa Maluchów w ramach „Klubiku Dziecięcego”. Warto 
bowiem podkreślić, iż Gmina Zblewo po raz pierwszy w hi-
storii objęła opieką także dzieci w wieku do lat 3. 

A to nie koniec planów inwestycyjnych w oświatę, bo już w 
ten czwartek (28 listopada) wójt Artur Herold spotyka się z 
rodzicami Gminnego Przedszkola w Zblewie, by omówić bu-
dowę przedszkola właśnie w tej miejscowości.
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Jest to niezwykle ważna inwestycja, która będzie służyła po-
koleniom mieszkańców Gminy Skarszewy przez następne kil-
kadziesiąt lat. Zabezpieczone są dzięki niej wszystkie potrzeby 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 
- Ta oczyszczalnia umożliwia również podłączenie nowych te-

renów gminy, na czym będziemy się koncentrować. Dzisiaj 
bardzo trudno jest pozyskać dofinansowanie na tego typu 
inwestycje, jednak nam się udało otrzymać dziesięciomi-
lionową dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, a koszt całego zadania wyniósł 
blisko 20 milionów złotych – powiedział burmistrz Skar-
szew Jacek Pauli, dla którego inwestycja ta była prioryte-
towym zadaniem. - Dzisiaj dyskutując o „Czajce” i innych 
tego typu katastrofach wiemy, jak ważnym elementem jest  
oczyszczalnia. Czasami niedostrzegalnym, czasami niedo-
cenianym, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa ochrony 
środowiska jest to kluczowa inwestycja.
W obiekcie, którym zarządza skarszewska spółka komunal-
na Gminne Wodociągi i Kanalizacja, zainstalowano nowocze-
sną aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę, którymi po-
szczycić się mogą jedynie nieliczne tej wielkości oczyszczal-
nie w Polsce. Dzięki zaawansowanemu poziomowi automatyki 
i   urządzeń pomiarowych, podstawowymi procesami techno-
logicznymi zarządzają komputery. Pozwala to wyszkolonemu 

personelowi poprzez Internet kontrolować prawidłowość pracy 
oczyszczalni dosłownie z każdego miejsca. Oczyszczalnia wy-
maga też obecności wykwalifikowanych operatorów 24 godzi-
ny na dobę – pracuje tam 5 pracowników, którzy stale monito-
rują pracę wszystkich urządzeń.
Oczyszczalnia jest w stanie oczyścić nawet najtrudniejsze ście-
ki, które po oczyszczeniu są odprowadzane do rzeki. Spełniają 
one rygorystyczne normy i są oczyszczone zgodnie z wymaga-
nymi wskaźnikami w 98 procentach. Nadmienić należy, że odór 
powstający na oczyszczalni został zminimalizowany do mini-
mum. Wszystkie procesy, jakie zachodzą w reaktorach są od-
wzorowaniem naturalnych procesów samooczyszczania, które 
zachodzą w środowisku wodnym -  zostały one zintensyfikowa-

ne poprzez zachowanie odpowiednich warunków pracy.
W uroczystym otwarciu zmodernizowanego obiektu uczest-
niczyli, obok władz Skarszew i przedstawicieli skarszewskich 
jednostek, m.in. senator Ryszard Świlski, prezes Zarządu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Gdańsku Maciej Kazienko, przedstawiciel wykonawcy in-
westycji – prezes firmy Melbud Andrzej Pawłowski, zastępca 
prezydenta Starogardu Gdańskiego Maciej Kalinowski, a tak-
że dr inż Anna Remiszewska-Skwarek z Politechniki Gdańskiej. 

Przy realizacji projektu podjęto współpracę właśnie z tą uczel-
nią i będzie ona kontynuowana. Goście zapoznali się ze zmo-
dernizowanym obiektem, a potem, w hali Skarszewskiego Cen-
trum Sportu, o inwestycji mówili m.in. prezes spółki Gminne 
Wodociągi i Kanalizacja Małgorzata Gruchała, inż. Oskar La-
toszewski z GWiK, a także wspomniana już dr inż. Anna Re-
miszewska-Skwarek, która omówiła zastosowaną w obiekcie 
technologię. Duże i wielce zasłużone brawa otrzymały za swój 
występ w hali dzieci z klas III A I III B ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Skarszewach. Uczniowie pokazali, że temat ochrony środo-
wiska jest im bardzo bliski. Na koniec częstowano pysznym tor-
tem, który był miniaturą skarszewskiej oczyszczalni.

uniJne dofinansowanie

W maju 2017 roku, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zosta-
ła podpisana umowa na dofinansowanie projektu pod na-
zwą „Modernizacja systemu ściekowego na terenie gmi-
ny Skarszewy” . Wartość całego projektu wyniosła 19 697 
798,79 zł brutto, a dofinansowanie w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 10 230 682,30 
zł. Inwestycja podzielona była na dwa główne zadania: 
modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z prze-
budową 2 przepompowni na ul. Chojnickiej i Kleszczewskiej 
oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowy.
Umowę z wykonawcą podpisano w kwietniu 2018 roku. Prace 
zakończyły się 31 sierpnia 2019 roku. Przez kolejne miesiące 
pozyskiwano wszystkie pozwolenia m.in. z Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska.

skarszeWy staWiają na ekologię

Nowoczesna oczyszczalnia 
umożliwia dalszy rozwój gminy

W Skarszewach otwarta została nowoczesna, zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. 
To jeden z najnowocześniejszych obiektów tej klasy w Polsce.
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W tym roku STEICO ponownie zorganizo-
wało wyjazd nad nasze piękne polskie mo-
rze - pracownicy wraz z małżonkami odpo-
czywali w kompleksie komfortowych aparta-
mentów Blue Marine w Mielnie znajdującym 
się na mierzei pomiędzy Morzem Bałtyckim 
a Jeziorem Jamno. Uczestnicy wyjazdu mieli 
okazję skorzystania z basenu, sauny czy ga-
binety SPA & Wellness, a także z zaplecza 
rekreacyjnego i wypożyczalni rowerów.

Wycieczka do Mielna 

STEICO kolejny raz wspiera Akade-
mickie Targi Pracy Trójmiasto 2019. 
Odbyły się one na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Gdańskie-
go 29 października br., a odwiedziło je 
ponad 5 000 osób. Wśród odwiedza-
jących znaleźli się studenci i absol-
wenci trójmiejskich uczelni i pracow-
nicy poszukający nowego miejsca na 
rozwój własnej kariery zawodowej, jak 
też osoby bezrobotne.

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto 2019

Uroczyste Wręczenie Świadectw Czeladniczych 
Uroczyste Wręczenie Świadectw Cze-
ladniczych Absolwentom Szkół Zawo-
dowych, odbyło się w dniu 13 listopada 
2019r. o godz. 13.00 w siedzibie DOMU 
RZEMIOSŁA w Starogardzie Gdańskim.

Na uroczystość zostali zaproszeni ci ab-
solwenci, którzy otrzymali bardzo dobrą 
ocenę z egzaminu wraz z mistrzem szko-
lącym lub przedstawicielem firmy. STE-
ICO reprezentowało trzech absolwentów 
z najlepszymi wynikami, gratulujemy!



Ochrona środowiska i ochrona świata zwierząt są nam bardzo bli-
skie, dlatego pomagamy na wszelkich możliwych frontach. Jedną 
z wielu organizacji, które wspieramy to Fundacja Ochrony Zwierząt 
Pia Causa, która działa na rzecz humanitarnego traktowania zwie-
rząt. W związku ze zbliżającą się zimą uczniowie młodociani przy-
gotowali projekt i zbudowali ocieplone budy dla psów, które zostaną 
przekazane fundacji jeszcze przed mrozami.

Z związku z tym, iż Święta Bożego Narodzenia już za rogiem, mamy 
przygotowany cały pakiet atrakcji dla naszych najmłodszych. Jed-
nym z punktów naszego świątecznego programu będą odwiedzi-
ny w Przedszkolu Publicznym w Czarnej Wodzie w celu obdaro-
wania przedszkolaków ozdobami świątecznymi wykonanymi z na-
szych materiałów- będą to piękne zawieszki na choinkę, które dzie-
ci ozdobią według uznania.

Nasi pracownicy młodociani angażują się w różne lokalne akcje spo-
łeczne. Tym razem zajęli się odmalowaniem przystanków autobuso-
wych, które służą wszystkim mieszkańcom Czarnej Wody i okolic.

Dołącz do Nas. Pracuj w STEICO!

STEICO dla 
zwierzaków

Prace społeczne 
młodocianych 
pracowników STEICO

Święta Bożego 
Narodzenia tuż tuż…

www. piacausa.pl
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dzienny dom senior+ w starogardzie Gdańskim dzia-
ła od dwunastu miesięcy. 5 listopada minął dokładnie 
rok od pierwszych zajęć. tego dnia ich uczestnicy ra-
zem z zaproszonymi gośćmi świętowali rocznicę.

– Nikt z nas nie chce być stary, bo sta-
rość oznacza choroby, smutek i samot-
ność. Wcale nie musi tak być, czego do-
wodzą starogardzcy seniorzy. Wy, Dro-
dzy Państwo, jesteście najlepszym do-
wodem na to, że wiek senioralny może 
być piękny. Dzięki Waszej energii, po-
godzie ducha i chęciom widzimy, że 
osoby starsze mogą być aktywne, ra-
dosne, towarzyskie, pomocne i twór-
cze. Tak trzymać! – rozpoczynając ob-
chody pierwszej rocznicy działalności 
Dziennego Domu Senior+ powiedziała 
Urszula Ossowska, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, który pro-
wadzi placówkę.
– Żeby naszym seniorom chciało się 
chcieć, mamy dobrych motywatorów, 

którymi są pracownicy domu. Zarówno 
ci, których każdego dnia widzicie tutaj, na miejscu, ale też tacy, którzy w siedzibie MOP-
S-u przy al. Jana Pawła II 6 pracują nad zaopatrzeniem, rozliczeniami, pozyskiwaniem pie-
niędzy. Dzisiaj mamy wspaniałą okazję, żeby im podziękować – mówiła Urszula Ossowska.

Jak przystało na urodziny, nie zabrakło życzeń i prezentów od gości oraz pysznego tortu 
oraz oprawy muzycznej. Seniorzy zaprezentowali nawet piosenkę o Dziennym Domu Se-
nior +, do którego sami napisali słowa.

Pierwsze urodziny Seniora+

M A S Z 

C I E K A W Y 
T E M A T ?

w y ś l i j  d o  n a s :

m . n i e d a l t o w s k a @ e x p r e s s y . p l

Listopad niewątpliwie kulinarnie stoi pod znakiem dyni. Czy wiedzieliście, że to uniwer-
salne warzywo o wszechstronnym wykorzystaniu w kuchni jest bardzo nisko kalorycz-
ne? 27 kcal w 100 g miąższu, szybko syci i dostarcza dużo błonnika. Z miąższu dyni moż-
na przygotować zupę, sernik, a także np. muffiny, placki, kotlety, racuchy czy farsz do na-
leśników. Do potraw można wykorzystywać tartą surową dynię (np. do placków) lub też 
usmażoną lub ugotowaną w kawałkach (np. do makaronu). Do wielu dań i deserów wyko-
rzystywane jest też purée z pieczonej dyni. Prażone pestki dyni świetnie komponują się 
w sałatce. Tłuszcze zawarte w pestkach dyni zaliczają się do pełnowartościowych tłusz-
czów roślinnych. Około 80% kwasów tłuszczowych to kwasy nienasycone, z czego 50-
60% to wielokrotnie nienasycone. Niektóre gatunki są uprawiane dla ozdobnych owoców.

Dynia - kulinarny 
bohater listopaDa

mamy rozstrzygnięcie XiV edycji konkursu „najlep-
sza Przestrzeń Publiczna województwa Pomorskie-
go” organizowanego przez marszałka województw.
Starogard Gdański otrzymał główną nagrodę z wyjątkowym wyróżnieniem. Jury szcze-
gólnie doceniło modernizację Alei Wojska Polskiego i odrestaurowany dworzec PKP 
z sąsiadującą wokół infrastrukturą.Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Woje-
wództwa Pomorskiego organizowany jest co roku przez Marszałka Województw. Wyda-
rzenie ma na celu nagrodzenie działań podejmowanych na rzecz rewaloryzacji lub no-
wego ukształtowania ogólnodostępnych terenów  w miejscowościach całego wojewódz-
twa. Przy ocenie brane pod uwagę są m.in. funkcjonalność i estetyka przedsięwzięcia, 
wpływ na życie mieszkańców, a także zgodność z zasadami planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskiego 2030.

Nagroda dla Starogardu 
za najlepszą przestrzeń 
miejską na Pomorzu
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Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charak-
ter wyłącznie matrymonialny i przeznaczo-
ne były tylko dla niezamężnych dziewcząt 
(męskim odpowiednikiem andrzejek były ka-
tarzynki). Początkowo andrzejki traktowano 
bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tyl-
ko indywidualnie, w odosobnieniu; w czasach 
późniejszych przybrały formę zbiorową, or-
ganizowaną w grupach rówieśniczych panien 
na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły 
się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą 
młodzież obojga płci.

Pochodzenie andrzejkowych wróżb matrymo-
nialnych nie jest do końca znane – niektórzy 
autorzy wskazują na starożytną Grecję, pod-
kreślając podobieństwo źródłosłowu imienia 
Andrzej (Andreas) i greckich słów aner, an-
dros oznaczających męża, mężczyznę; inni 
odwołują się do kultu starogermańskiego 
boga Frejra, dawcy bogactw, bóstwa miłości 
i płodności.

Niektóre andrzejkowe wróżby i zabiegi ma-
giczne:

indywidualne

Dziewczyny wysiewały w garnkach lub na 
skrawku pola ziarna lnu i konopi, które za-
grabiano męskimi spodniami, w nadziei, że 
sprowadzi to do domu kandydata na męża 
(Kresy Wschodnie).
Jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień i mo-
dliła się do świętego Andrzeja, to we śnie mógł 
ukazać się jej przyszły ukochany (powszechne).
Jeśli ucięta przez pannę w dniu świętego An-
drzeja gałązka wiśni lub czereśni zakwitła w wi-
gilię Bożego Narodzenia, dziewczyna mogła li-
czyć na rychłe pójście za mąż (powszechne).

zbiorowe

Losowanie przedmiotów o symbolicznym zna-
czeniu, np. listek oznaczał staropanieństwo, 
obrączka lub wstążka z czepka – bliski ślub, ró-
żaniec – stan zakonny.
Wylewanie wosku na zimną wodę (często przez 
ucho od klucza) i wróżenie z kształtu zastygłej 
masy lub rzucanego przez nią cienia sylwetki 
przyszłego wielbiciela, akcesoriów związanych 

z jego zawodem itp. (zob. też ceromancja).
Ustawianie od ściany do progu jeden za dru-
gim butów zgromadzonych panien: ta, której 
but pierwszy dotarł do progu, miała jako pierw-
sza wyjść za mąż.
Strona, od której zaszczekał pies, miała być tą, 
z której nadejdzie przyszły oblubieniec.
Dziewczyny dawały psu pieczone pierożki lub 
kulki z ciasta oznaczające jedną z nich i obser-
wowały, którą pies zje jako pierwszą.

Panny ustawiały się w koło i wpuszczały 
do środka gąsiora z zawiązanymi oczami; 
dziewczyna, do której gąsior najpierw pod-
szedł (albo skubnął) – jako pierwsza miała 
wyjść za mąż (wróżba znana na Kujawach 
i w Małopolsce).
Dziewczyny kładły na ławie placki posmaro-
wane tłuszczem i sprowadzały psa; ta dziew-
czyna, której placek został najpierw zjedzo-
ny, jako pierwsza miała wyjść za mąż (wróżba 
znana na Mazowszu).
Uczestnicy zabawy pisali imiona na dwóch 
kartkach: imiona dziewczyn na jednej, a chłop-
ców na drugiej. Potem dziewczyna przekłuwa-
ła z czystej strony kartkę z imionami chłop-
ców tak, by ich nie widzieć. Dziewczyna mia-
ła potem wyjść za mąż za chłopca o imieniu, 
które przekłuła. Chłopcy natomiast przekłu-
wali kartkę z imionami dziewczyn (wróżba no-
woczesna, znana w całej Polsce) .
Wróżenie ze skórki jabłka – panna obiera jabł-
ko tak, by skórka była jak najdłuższa; następ-
nie rzuca ją za plecy przez lewe ramię. Litera, 
w jaką ułoży się skórka będzie pierwszą literą 
imienia jej narzeczonego.

Wylewanie ołowiu na zimną 
wodę przez ucho od klucza

Andrzejki – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji.  Dzień 
ten przypada na końcu lub na początku roku liturgicznego. Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych za-
baw przed rozpoczynającym się adwentem. W Szkocji obchodzony 30 listopada dzień świętego Andrzeja jest świętem narodowym.

w y ś l i j  d o  n a s :

m . n i e d a l t o w s k a @ e x p r e s s y . p l
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ostatnia zmiana stawek akcyzy na alkohol etylowy 
i wyroby tytoniowe miała miejsce 1 stycznia 2014 r. 
Wynosiła odpowiednio 15% i 5%. Proponowana w aktualnym projekcie zmiana podwyższa 
stawki akcyzy o 10%. W praktyce prawdopodobnie oznacza to, że przykładowo butelka wina 
ma być droższa o 15 groszy, paczka papierosów o ponad 1 zł. Z kolei pół litra wódki zdroże-
je o 1,40 zł, piwo w puszcze o ok. 6 groszy (z VAT-em). 

Z zakresu projektowanej indeksacji akcyzy na używki wyłączono cydr i perry o mocy nie-
przekraczającej 5%  w celu rozwoju tego rynku i pośredniego wspierania produkcji sadow-
niczej, stanowiącej jeden z filarów polskiego rolnictwa. Wyłączenie obejmuje także akcyzę 
na papierosy elektroniczne, na które do końca czerwca 2020 r. obowiązuje zerowa stawka 
akcyzy. Wyroby te będą opodatkowane efektywną stawką akcyzy od 1 lipca 2020 r.

Akcyza na alkohol 
i papierosy w górę 
od 1 stycznia 2020 roku. 
Rząd przyjął projekt

starogardzcy kryminal-
ni oraz funkcjonariusze 
Pomorskiego urzędu cel-
no-skarbowego w Gdy-
ni podczas wspólnie prze-
prowadzonej akcji zabez-
pieczyli prawie 6 kilogra-
mów krajanki tytoniowej 
oraz ponad 6700 sztuk 
papierosów bez polskich 
znaków akcyzy. 

Mieszkaniec Skarszew, do którego nale-
żały zabezpieczone przez mundurowych 
wyroby tytoniowe usłyszał już zarzuty. Za 
popełnienie tego przestępstwa grozi kara 
grzywny i pozbawienia wolności do 3 lat.

20 listopada br. podczas wspólnych dzia-

łań starogardzkich kryminalnych z funk-
cjonariuszami Pomorskiego Urzędu Celno-
Skarbowego mundurowi przejęli prawie 6 
kilogramów krajanki tytoniowej oraz po-
nad 6700 sztuk papierosów. Wyroby tyto-
niowe, które nie posiadały polskich zna-
ków akcyzy zostały zabezpieczone pod-
czas przeszukania jednego z mieszkań 
w Skarszewach. Funkcjonariusze realizu-
jąc czynności operacyjne ustalili persona-
lia osoby, do której należały zabezpieczo-
ne wyroby tytoniowe.

Mieszkaniec Skarszew został dzisiaj prze-
słuchany. Śledczy przedstawili mu zarzuty 
dotyczące popełnienia przestępstwa skar-
bowego. W najbliższym czasie 50-latek 
stanie przed sądem, gdzie odpowie za nie-
stosowanie się do przepisów prawa. Gro-
zi mu kara grzywny i 3 lat pozbawienia 
wolności. Obecnie śledczy ustalają źródło 
z jakiego pochodziły zabezpieczone pod-
czas przeszukania papierosy i krajanka.

Funkcjonariusze zabezpieczyli 
papierosy oraz tytoń bez akcyzy 

Zakupy w sieci oraz bankowość elektro-
niczna to powszechne narzędzia, z któ-
rych każdego dnia korzysta coraz więcej 
osób. Nie musimy wychodzić z mieszka-
nia by zrobić zakupy lub opłacić rachun-
ki. W ten sposób unikamy stania w kolej-
kach i nie tracimy cennego dla nas cza-
su. Choć internetowe transakcje ułatwia-
ją nam życie, musimy być świadomi, że w 
wirtualnym świecie możemy stać się ofia-
rą oszustwa.
 
Każdego dnia policjanci otrzymują zgło-
szenia dotyczące oszustw popełnionych 

za pośrednictwem Internetu. Najczęściej 
zgłaszają się osoby, które korzystały z 
portali aukcyjnych. Na policję przycho-
dzą również klienci nieistniejących skle-
pów internetowych, którzy zrobili zaku-
py w sieci. Funkcjonariusze odnotowu-
ją również przypadki przejęcia interneto-
wych kont bankowych i wypłatę gotów-
ki. Ostatnio coraz częściej dochodzi do 
wyłudzania pieniędzy metodą na BLIK-a. 
Co ciekawe ten ostatni sposób nie pole-
ga wcale na łamaniu jakiś zabezpieczeń, 
czy luki w systemie BLIK. Sprawcy przej-
mują lub tworzą fikcyjne konto na portalu 
społecznościowym i podszywając się pod 
naszych znajomych, proszą o pożyczenie 
pieniędzy. Zachowajmy ostrożność, bądź-
my czujni i uważajmy na to, komu i w ja-
kim celu przekazujemy kod BLIK.
 
Wielu z nas już teraz szuka w Internecie 
prezentów świątecznych dla swoich bli-
skich. Pamiętajmy, aby w tym szczegól-
nym czasie zachować szczególną czuj-
ność podczas wszelkich zakupów, trans-
akcji i płatności mobilnych.

uwaga na oszustów w internecie

Od 2020 r. zakaz handlu nie bę-
dzie obowiązywał jedynie w ostat-
nią niedzielę stycznia, kwietnia 
i sierpnia, a także w dwie kolejne 
niedziele poprzedzające Boże Na-
rodzenie i w niedzielę przed Wiel-
kanocą. Ustawa przewiduje kata-
log 32 wyłączeń. Zakaz nie obo-
wiązuje m.in. w cukierniach, lo-
dziarniach, na stacjach paliw 
płynnych, w kwiaciarniach, w salo-
nikach z prasą, kawiarniach.
Za złamanie zakazu handlu w nie-
dzielę grozi kara w wysokości 1 
tys. zł do 100 tys. zł, a przy upo-
rczywym łamaniu grozi kara ogra-
niczenia wolności.
Ustawa o ograniczeniu handlu 
w niedziele i święta weszła w ży-
cie 1 marca 2018 r.

zakaz hanDlu w nieDziele 
i święta w 2020 roku
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Polub nas 
na facebooku:

nowe zasady kontroli ru-
chu drogowego obowiązu-
ją od 7 listopada 2019 roku. 
Podczas kontroli policjanci 
będą sprawdzali stan licz-
nika pojazdu.
7 listopada br. weszło w życie Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z dnia 05 listopada 2019r. w sprawie kon-
troli ruchu drogowego. Zauważalną dla kie-
rujących zmianą będzie odczyt wskazań dro-
gomierza w pojeździe bez względu na to, czy 
dokonywana jest kontrola stanu techniczne-
go, czy nie. Policjant będzie mógł także do-
konać kontroli licznika pojazdu holowane-
go lub przewożonego. Dane zostaną przeka-
zane do centralnej ewidencji pojazdów. Zapis 
ten zacznie obowiązywać z dniem 01 stycznia 
2020r. Inną istotną zmianą jest dopuszczenie 
postoju pojazdu Policji w miejscu, gdzie jest 
to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeń-
stwu ruchu drogowego.
Skróci się też czas kontroli trzeźwości. Pod-
czas działań  kontrolnych ukierunkowanych 
na poddanie jak największej liczby kierują-
cych pojazdami badaniu w celu ustalenia 

w organizmie zawartości alkoholu lub obec-
ności środka działającego podobnie do alko-
holu, policjant, który zatrzymał pojazd, nie 
będzie się już przedstawiał, a poprzestanie 
na podaniu przyczyny zatrzymania. Przypo-
minamy, że Rozporządzenie wskazuje także 
sposób zachowania się kierującego podczas 
kontroli. Jest on zobowiązany do trzyma-
nia rąk na kierownicy. Na polecenie policjan-
ta ma także obowiązek wyłączyć silnik pojaz-
du, włączyć światła awaryjne oraz umożliwić 
identyfikacje pojazdu. Wysiadać z kontrolo-
wanego pojazdu kierujący lub pasażer mogą 
wyłącznie za zezwoleniem kontrolującego.
Pełny tekst Rozporządzenia wraz z załącz-
nikami dostępny jest na stronie Rządowego 
Centrum Legislacji.

Nowe zasady 
kontroli drogowej

Już od 11 listopada br. 
Polacy mogą podróżować 
do stanow zjednoczo-
nych bez wiz, po uzyska-
niu zezwolenia wjazdu za 
pośrednictwem elektro-
nicznego systemu auto-
ryzacji Podróży (electro-
nic system for travel au-
thorization [esta]).
Osoby podróżujące do USA bez wiz mu-
szą posiadać paszport z chipem do odczy-
tu komputerowego oraz uzyskać zezwole-

nia wjazdu w systemie ESTA, które obecnie 
kosztuje 14 USD i upoważnia do wielokrot-
nych podróży przez okres dwóch lat.

Polscy obywatele, którzy zamierzają podró-
żować do Stanów Zjednoczonych na dłużej 
niż 90 dni lub planują podjąć działania wy-
magające innych kategorii wizowych (np. 
praca lub studia w Stanach Zjednoczonych) 
nadal będą musieli ubiegać się o odpowied-
nią kategorię wizy. Polscy obywatele, którzy 
otrzymali odmowę w systemie ESTA, rów-
nież będą musieli ubiegać się o wizę.

Pełne informacje na temat Programu Ruchu 
Bezwizowego można znaleźć na stronie in-
ternetowej ambasady USA.

Bez wiz do USA 
od 11 listopada

NIERUCHOMOŚCI

sPrzedam

Jastrzębia Góra ładne m., 2 po-
koje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
po remoncie 238 000, tel. 505 454 
919

sPrzedam 2 działki budowlane 
Kębłowo Nowowiejskie 3 km od Lę-
borka, 1033 m, cena 45 000, tel. 602 
306 210

PoszukuJę wynaJąć

PoszukuJę do wynajęcia mieszka-
nie 2 pokojowe w rozsądnej cenie, tel. 
605 966 593

wynaJmę

wynaJmę niedrogo garaż z działką 
o pow. 616 m2, Reda, 12 Marca, tel. 
602 306 210

PokóJ do wynajęcia z używalnością 
kuchni i łazienki w Lęborku, tel. 695 
052 776

kuPię

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

MOTORYZACJA

sPrzedam

skuP, złomowanie, kasacja aut, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

VolkswaGen Polo 1,4 1998 r., stan 
bardzo dobry, przegląd ma, tanio 
sprzedam, tel. 58 672 34 13, 501 549 
579

rok 2006 Mercedes B Silnik 1.8, Die-
sel, spalanie 5-6 l, bezwypadkowy, 
cena 13.900 zł, tel. 602 306 210

EDUKACJA

lekcJe dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPrzedam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 500 zł, 505-56-
70-34 

USŁUGI

usłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPakowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

kotłownie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

ProfesJonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

TOWARZYSKIE

wdowa pozna Pana od 65 do 70
lat: bez nałogów, niezależnego finan-
sowo i mieszkaniowo, zmotoryzowa-
nego. Na SMS nie odpowiadam, tel. 
881 237 164

seX-sex-sex to lubię, gorąca Blondi 
pozna Panów Sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

wolny, spragniony kobiecego to-
warzystwa, na stałe, od Lęborka do 
Trójmiasta, tel. 723 910 644

RÓŻNE

sPrzedam drewno opałowe, gałę-
ziówkę, sosnę, buk, 130 zł, tel. 729 
888 783

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

sPrzedam rury plastikowe 
250x10x05 szare, cena 5 zł szt., tel. 
511 841 826

drewno opałowe buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

słoma w balotach 120x150 siano, 
słoma w kostkach z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

ziemniak, odpady, 30 groszy, Sze-
mud, tel. 510 751 837

słoma 120x120, sucha, 50 zł, tel. 510 
751 837

sianokiszonka 120x120, 80 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

sPrzedam kanapę 250 zł, stolik 160 
zł, piecyk gazowy viessmann dwu-
funkcyjny 550 zł, zabawki, tel. 794 
583 441

obsyPnik do ziemniaków, trzy rzę-
dy 390 zł, tel. 600 667 860

rozdrabniacz BAK z silnikiem 
790 zł, tel. 600 667 860

bryczka na drewnianych kołach do 
odnowienia, 1950 zł do negocjacji, tel. 
600 667 860

klatki z karmnikami do królików od 
120 do 160 zł, tel. 600 667 860

sPrzedam dużą pufę 65x55 z po-
jemnikiem, tel. 507 486 424

sPrzedam komórkę Nokia, spraw-
ną, 40 zł i dwie niesprawne za 30 zł, 
Sierakowice, tel. 790 290 835 

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

sPrzedam lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, 
stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 
714 41 54

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

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

sPrzedam grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564
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Walczyli do samego końca
W sobotę 16 listopada Ko-
ciewskie Diabły podejmo-
wały na własnym parkiecie 
drużynę wicemistrza Pol-
ski Cukier Toruń. Mecz od 
samego początku był bar-
dzo wyrównany. Po pierw-
szych 10 minutach gospo-
darze prowadzili 22:21. Po-
mimo ciężkiego i wyrów-
nanego spotkania Kociew-
skie Diabły przegrały mecz 
z wynikiem 89:83. (I-22:21, 
II-21:22, III-19:19, IV-24:27). 
Najlepszym zawodnikiem 
wśród gospodarzy był Jo-
nathan Williams zdobywa-
jąc 25 punktów, natomiast 
dla gości najwięcej punk-
tów zdobył Chris Wright 
(22 punkty).


