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To kolejna tego rodzaju akcja policjantek z KPP w Starogar-
dzie Gdańskim skierowana do hospitalizowanych dzieci. Dzię-
ki współpracy z Kociewskim Centrum Zdrowia oraz policyjny-
mi związkami zawodowymi mali pacjenci oddziału pediatrycz-
nego mogli również spotkać się ze Świętym Mikołajem.

Już od samego początku dzieci bardzo mocno zaangażowa-
ły się we wspólną zabawę z policjantami. Były konkursy na 
najdłuższy świąteczny łańcuch choinkowy oraz najpiękniej-
szą bombkę.  Wspólnie ze św. Mikołajem, w którego postać 
wcielił się jeden z miejscowych funkcjonariuszy, dzieci śpie-

wały kolędy, własnoręcznie wykonały świąteczne ozdoby, któ-
rymi później przyozdobiły choinkę. Policjantki zaangażowane 
w działania wolontaryjne przygotowały prezenty oraz zadba-
ły o wiele ciekawych atrakcji. Świąteczną atmosferę stworzyli 
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Suminie, którzy 
wraz ze swoją panią zaśpiewali wiele przepięknych kolęd.

Radość, która ogarnęła dzieci, z pewnością była niezapomnia-
nym wydarzeniem zarówno dla nich, jak i rodziców oraz per-
sonelu medycznego. Mali pacjenci mogli wykazać się swoimi 
umiejętnościami plastycznymi, zapoznać się z tajnikami policyj-

nej służby oraz pogłaskać Szafira, policyjnego psa tropiącego.

Jak powiedziały zajmujące się wolontariatem policjantki – 
W dniu imienin Mikołaja, postanowiły wraz z innymi funk-
cjonariuszami starogardzkiej komendy zorganizować kolej-
ne, tym razem świąteczne spotkanie w szpitalu, aby sprawić 
dużo uśmiechu i ogrom radości małym pacjentom. Policjant-
ki zachęcały również inne osoby do niesienia pomocy, bo jak 
mówiły – „Dziecięcy uśmiech sprawia tyle radości, że czyni 
cuda”. Odwiedziny Mikołaja na pewno przyczynią się do szyb-
szego powrotu do zdrowia małych pacjentów.

Starogard gdański - policyjny 
Mikołaj trafił do szpitala

Dwie policjantki ze starogardzkiej komendy regularnie, poza służbą spotykają się z małymi pacjentami oddziału pediatrycz-
nego w Starogardzie Gdańskim. Tym razem dołączył do nich policyjny Święty Mikołaj, który wraz z uczniami Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Suminie dał namiastkę tego długo oczekiwanego dnia małym pacjentom Kociewskiego Centrum Zdrowia.
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Jak tradycyjnie już, tego dnia zgromadził 
bardzo dużą liczbę mieszkańców. O go-
dzinie 11:00 wszystkich ze sceny uroczy-
ście przywitał Święty Mikołaj. Nie zabrakło 
smacznego jadła, można było spróbować 
grochówki, bigosu czy pieczonej kiełbaski. 
Na stoiskach handlowych można było po-
dziwiać i oczywiście kupić różnego rodza-
ju ozdoby świąteczne, dekoracje oraz sma-

kołyki. Przez cały dzień na scenie można 
było posłuchać lokalnych artystów i ze-
społów m.in: ze starogardzkich przedszko-
li, dziewczyny ze Studio Dejka Fit, Fafernó-
ski, Rokocinianki, wokaliści Anety Falkow-
skiej, Starogardzkie Centrum Edukacji Mu-
zycznej. Przez cały dzień można było zro-
bić sobie zdjęcie ze Świętym Mikołajem 
i jego pomocnikami.

Jarmark Świąteczny 
w Starogardzie
W niedzielę 8 grudnia na Starogardzkim Rynku obył 
się Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy.

Świąteczna choinka 
na starogardzkim 
rynku zapalona

TEKST I ZDJĘCIA: Artur Hossa

Pomimo niesprzyjającej aury mieszkańcy wraz z prezydentem Starogardu zapalili choinkę, która 
zaświeciła przy Staromiejskim Ratuszu. Tym gestem w Starogardzie uroczyście rozpoczęto okres 
świąteczny i oczekiwanie na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Po uroczystym zapaleniu 
choinki, każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze Świętym Mikołajem.

W piątkowy wieczór 6 grudnia równo o godzi-
nie 17:00 na Starogardzkim Rynku nastąpiło 
uroczyste zapalenie choinki. 
TEKST I ZDJĘCIA: Artur Hossa



www.gst24.plWtorek, 17 grudnia 20194

Marzena Brandt, 
która prowa-
dziła te warsz-
taty i uszy-
ła nasza pięk-
ną laleczkę - nie 
ukrywa, iż pro-
jekt przyniósł 
jej wiele rado-
ści, a jej inspi-
racją były Go-
spodynie z Kół 
Gospodyń Wiej-
skich! „Warszta-
ty były dla mnie 
cudowną przy-

godą a zarazem dużym wyzwaniem, by to 
co sama potrafię – jak najlepiej przekazać 
dzieciom i ich mamom. Ze spotkania na 

spotkanie było coraz lepiej, poznaliśmy się 
bliżej i warsztaty stały się dla nas wszyst-
kich cudowną przygodą i wielką przyjem-

nością! Bardzo 
dziękuję tym 
cudownym dzie-
ciaczkom i ich 
mamom za za-
angażowanie, 
kreatywność 
i wrażliwość, 
a także za cier-
pliwość i chęć 
nauki. Lalka Ko-
ciewianka  po-
wstała na ba-
zie własnego 
wykroju, inspi-
racją były pa-
nie Kociewianki 

m.in z kół gospo-
dyń. Mam wielką nadzieję, że lalka będzie 
z dumą reprezentować nasz piękną gmi-
nę Zblewo. Mimo, że sama nie pochodzę ze 
Zblewa, mieszkam tu już od 9 lat, a spro-
wadziła mnie tu 
miłość… I czu-
ję że to moje 
miejsce na zie-
mi! Teraz, gdy 
warsztaty do-
biegły już koń-
ca czas wró-
cić do szydeł-
ka, bo to moja 
największa pa-
sja. Ale lalki Ko-
ciewianki już na 
zawsze będą 
w moim serdu-
chu…” – mówi 
pani Marzena.
Na gali finałowej (25 listopada) nie tyl-
ko zaprezentowano śliczną lalkę, ale tak-
że – ogłoszono jej imię. Zostało one wy-

brane w kon-
kursie, który 
GOK ogłosił dla 
mieszkańców 
naszego regio-
nu. Zgłoszo-
no aż 19 propo-
zycji, a w gło-
sowaniu inter-
nautów wzięło 
udział ok. 300 
osób. Ostatecz-
nie zwycięży-
ło imię Hanka, 
na którą odda-
no ponad 130 
głosów. Dla pomysłodawców zwycięskie-
go imienia (Aldona Ronkowska i Małgorza-
ta Połom) przygotowano nagrody – oczy-
wiście lalki Kociewianki. Wylosowano także 
zwycięzcę wśród osób głosujących w kon-

kursie – lalka trafiła do Ewy Bobrowskiej.
Hanka Kociewianka cieszy już także dzie-
ci w przedszkolu – przedszkolaki z gmin-
nych przedszkoli z gminy Zblewo otrzyma-
ły bowiem ko-
lorową lalecz-
kę w prezencie. 
Lalki zostały 
też podarowa-
ne do przed-
szkoli z sąsied-
nich gmin, m.in. 
z Lubichowa 
i Kalisk. I wszę-
dzie przyniosły 
dużo radości 
i dziecięcych 
uśmiechów!
Podczas gali fi-
nałowej uczest-
nicy warsztatów 
zaprezentowali też swoje laleczki, które 
wykonali samodzielnie wg własnego pro-
jektu. Lalki były przepiękne – każda inna, 

bo dziecięca wyobraźnia nie ma granic. 
Mały Gabryś nazwał swoją lalkę Stefan-
kiem, a lalka Lenki 
ma na imię Anio-
łek, bo jak mówi 
Lenka – lubi się 
przytulać… Dzie-
ci z wielkim za-
pałem wykony-
wały swoje la-
leczki. Mała Zu-
zia zadbała o to, 
by jej lalka mia-
ła przepiękne ko-
raliki i kokard-
ki na bucikach. 
Wszystko tak, jak 
sobie wymarzyła!

Projekt „Mała Kociewianka - moja lal-
ka szmacianka” dofinansowany jest ze 
środków Programu „Działaj Lokalnie XI” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści realizowanego przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce”.

Po wielkim szyciu i tygodniach mozolnej Pracy Przyszedł czas na finał Pro-
jektu „mała kociewianka - moja lalka szmacianka” i Przedstawienie światu 
Pięknej lalki. jak wygląda? jak ma na imię?

HANKA KOCIEWIANKA
Przypomnijmy, iż od kilkunastu tygodni w Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie organizowane były warsztaty, podczas których 
rodzice z dziećmi szyli lalki szmacianki, w tym – lalkę Kociewiankę, która będzie promować gminę Zblewo i całe Kociewie. 
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Dwa pierwsze etapy konkursu to spraw-
dzian wiedzy z zagadnień związanych 
z prawem w zakresie wiedzy ustawowej 
i ogólnej. Uczestnicy, którzy zakwalifiku-
ją się do finałubędą musieli przygotować 
swój własny projekt. 
Konkurs dedykowany jest uczniom szkół 
ponadpodstawowych  (z wyjątkiem szkół 
dla dorosłych). Składa się z trzech etapów. 
I etap (30 stycznia 2020 r.) to test jedno-
krotnego wyboru. Test w II etapie (13 lute-
go 2020 r.) zawiera pytania wielokrotnego 
wyboru oraz pytania otwarte.
Na prezentacji finałowej (23 kwietnia 2020 r.) 
uczestnicy, będą mieli za zadanie zdiagnozo-

wanie najważniejszych problemów dotyczą-
cych bezpieczeństwa rowerzystów w swoim 
mieście/gminie oraz zaproponowanie ich roz-
wiązań. Komisja konkursowa będzie oceniać 
wartość merytoryczną pracy, jej zgodność 
z tematem, innowacyjność, korzystanie z me-
tod badawczych, poprawność językową oraz 
umiejętność prezentowania projektu.
Nagrodą główną w Olimpiadze będzie dar-
mowy indeks na wybrany kierunek studiów 
pierwszego stopnia, ufundowany przez Gdań-
ską Wyższą Szkołę Humanistyczną. Szkol-
ny koordynator, który przygotuje zwycięzcę 
Olimpiady, dostanie indeks na darmowe stu-
dia podyplomowe w GWSH.

Uwaga konkurs 
„Pomorscy rowerzyści”
Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem młodzieży. „Pomorscy rowerzy-
ści” to temat tegorocznej, XIII Olimpiady Wiedzy o Bez-
pieczeństwie organizowanej przez Straż Miejską w Gdań-
sku oraz Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną.
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Jesteśmy razem w nauce i zabawie

W konkursie udział wzięło 79 
uczniów. Temtyka umożliwiła 
dzieciom przedstawienie róż-
norodnych form aktywności 
w szkole poprzez naukę, za-
bawę, gry i zabawy ruchowe 
oraz wycieczki szkolne.

Jury mając na uwadzę różno-
rodność tematyk oraz obcho-
dy 60-lecia szkoły przyznała 

31 nagród oraz 19 wyróżnień.
Po wręczeniu nagród odby-
ło się wspólne malowanie 
kompozycji wieloformatowej 
pod hasłem „Wszyscy razem 
w nauce i zabawie” pod kie-
runkiem malarza Józefa Ol-
szynki ze Starogardzkiego 
Centrum Kultury, a także po-
częstunek i oglądanie prac 
w sali 108.

W poniedziałek w Szkole Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego odbył się wernisaż „Jesteśmy razem w nauce i zabawie”. 
TEKST I ZDJĘCIA: Artur Hossa
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Święty Mikołaj 
w Galerii Neptun
TEKST I ZDJĘCIA: Artur Hossa

W piątkowe popołudnie starogardzką Gale-
rię Neptun odwiedził specjalny gość - Święty 
Mikołaj. Podczas spotkania dzieci miały moż-
liwość uczestnictwa m.in. w ciekawych zaba-
wach, tańcu, malowaniu gipsowych aniołków. 
Tego dnia na specjalnym stoisku prowadzo-

na była charytatywna akcja „Kociewskie Anio-
ły dla Hospicjum”, gdzie można było nabyć 
piękne dekoracje i ozdoby. Dochód ze sprze-
daży zostanie przeznaczony na konto hospi-
cjum. Piosenki i kolędy świąteczne przygrywał 
i śpiewał zespół NcG-”Na cały Głos”.

- To nasza największa przyszłoroczna  in-
westycja. Bardzo cieszę się, że to osiedle 
zostanie wyremontowane. Dzięki planowa-
nym remontom zyska nowy wizerunek – nie 
kryje radości Magdalena Forc-Cherek, Wójt 
Gminy Starogard Gdański.

Planowana inwestycja z pewnością ucieszy 
kierowców i pieszych z Nowej Wsi Rzecz-
nej. Urzędnicy chcą wyremontować tam 
17 tys. m kw. nawierzchni: dróg, chodni-
ków. Pracami ziemnymi zostaną objęte uli-
ce Akacjowa, Kalinowa, Jarzębinowa oraz 
część Jaśminowej, Głogowej i Leszczyno-
wej. Zakres prac obejmuje branżę drogo-
wą, elektryczną oraz kanalizację deszczo-
wą.  Całość będzie pokryta betonową kost-
ką brukową.

- Przed świętami chcemy wyciąć zawadzające 
drzewa i krzaki. Faktyczne roboty budowlane 
chcemy rozpocząć po Nowym Roku, miesz-
kańcy mogli spokojnie przeżyć  i dojechać na 
święta.  O wszystkich utrudnieniach i plano-
wanych pracach będziemy informować – wy-
jaśnia Jacek Łosiński, kierownik budowy.

Warto przypomnieć, że walka o kontrakt 
była bardzo wyrównana. Do urzędu wpły-
nęły cztery oferty. Różnice w cenie mię-
dzy trzema z nich, wynosiły od tysiąca do 
40 tys. zł. To mniej niż 1 proc. wszystkich 
kosztów. Ostatecznie przetarg wygrała fir-
ma Strabag, która wyceniła swoje usługi na 
niewiele ponad 5,4 mln zł. 
Zakończenie robót zaplanowano na paź-
dziernik 2020 roku.

ZDJĘCIE: UG Starogard

Nareszcie będzie przebudowa 
dróg, gmina wyda 5,4 mln zł
Wójt Magdalena Forc-Cherek podpisała z firmą Stra-
bag umowę na przebudowę  6 ulic w Nowej Wsi Rzecznej.  
Dzięki wartej 5,4 mln zł inwestycji drogi zyskają nową 
infrastrukturę podziemną, nawierzchnie i chodniki.

Opłata za 1 miesiąc za odbiornik radiofonicz-
ny wynosi 7,00 zł (jeżeli abonent każdego 
miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za 
okres 12 miesięcy wyniesie 84,00 zł).
Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny 
lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 22,70 
zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza 
opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy 
wyniesie 272,40 zł).

Ważne: Użytkownicy odbiorników, któ-
rzy do 25 stycznia 2020 r. uiszczą opłatę 
abonamentową za cały rok, otrzymują 10-
procentową zniżkę.
Przez cały rok można również skorzystać 
z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia 
opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc, które 
dostępne są poniżej.

Użytkownik odbiorników może skorzystać ze 
zniżki o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem , 
tj. w terminie do dnia 25-go dnia pierwszego 
miesiąca okresu rozliczeniowego.

Sprawdź ile zapłaciSz 
za oglądanie telewizji w 2020 roku
Wysokość opłat abonamentowych w 2020 roku:
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Świąteczna i rodzinna atmos-
fera, roześmiane twarze dzie-
ci, prezenty oraz świetna zaba-
wa- dokładnie tak bawiliśmy się 
na Mikołajkach zorganizowa-
nych przez firmę STEICO w dniu 
8 grudnia 2019r. na sali gim-
nastycznej w Publicznej Szko-
le Podstawowej w Czarnej Wo-
dzie. Atrakcji nie było końca- 
dekorowanie pierniczków, two-
rzenie świątecznych dekoracji 
z origami i świątecznych myde-
łek oraz pisanie listów do Świę-
tego Mikołaja. Bardzo dużą po-
pularnością cieszyła się w tym 
roku fotobudka, która pozwoli-
ła na uwiecznienie najlepszych 
momentów zabawy i zachowa-

nie wspomnień o nich na dłużej. 
Atrakcyjnym punktem wieczoru 
był pokaz Iluzjonisty z efektami 
specjalnymi przy wspólnej za-
bawie z publicznością. Dla naj-
młodszych był przygotowany 
kącik malucha wraz z dmucha-
nym kolorowym zamkiem.

Kulminacyjnym punktem było 
oczywiście spotkanie ze Świę-
tym Mikołajem, który każdego 
obdarował prezentem!

Wszystkie atrakcje przygo-
towane dla najmłodszych po-
zwoliły miło i uroczyście spę-
dzić czas w świątecznej i ro-
dzinnej atmosferze.

Święty Mikołaj 
dla STEICO



Dołącz do Nas. Pracuj w STEICO!
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Ważne zmiany w prawie 
pracy w 2019 roku

Na spotkaniu omówiono najistotniejsze 
nowe regulacje obowiązujące od dnia 1 
stycznia 2019 r., w tym w szczególno-
ści zmiany wprowadzone ustawą z dnia 
10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze skróceniem okre-
su przechowywania akt pracowniczych 
oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 357) oraz rozporządzeniem Mini-
stra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie do-
kumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 
r., poz. 2369), które to zmiany w istot-
ny sposób zmieniły zasady prowadzenia 
i przechowywania przez pracodawców 
dokumentacji pracowniczej.

Omówiono szczegółowo zagadnienia 
dotyczące obowiązujących okresów 
przechowywania dokumentacji pra-
cowniczej i obowiązków informacyj-
nych pracodawcy z tym związanych, 
zasad prowadzenia i przechowywania 
dokumentacji pracowniczej (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem sposobu pro-
wadzenia akt osobowych pracowników 
i dokumentów związanych z ewiden-
cjonowaniem czasu pracy) w postaci 
papierowej lub elektronicznej, zmia-
ny postaci prowadzenia dokumenta-
cji pracowniczej i obowiązków infor-
macyjnych pracodawcy z tym związa-
nych, wydawania kopii, możliwości od-
bioru przez pracownika dokumentacji 
pracowniczej, zniszczenia dokumen-
tacji pracowniczej, możliwości jej wy-
dania byłemu pracownikowi do czasu 
zniszczenia.

Zwrócono uwagę także na zmiany 
w zakresie przepisów o wydawaniu 
świadectw pracy, które weszły w życie 
od dnia 07 września 2019 r. mocą rozpo-
rządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2019 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
świadectwa pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 
1709) oraz mocą ustawy z dnia 16 maja 
2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pra-
cy oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1043. W tym temacie zo-
stały omówione szczegółowo nowe re-
gulacje dotyczące zasad wydawania pra-
cownikom przez pracodawcę świadectw 
pracy, w tym terminu jego wydania, a tak-
że regulacje dotyczące nowej treści po-
uczenia pracownika o prawie wystąpie-
nia z wnioskiem do pracodawcy o spro-
stowanie świadectwa pracy, a w razie 
nieuwzględnienia tego wniosku przez 
pracodawcę - o prawie wystąpienia  z żą-
daniem sprostowania świadectwa pracy 
do sądu pracy, a w przypadku niezawia-
domienia przez pracodawcę o odmowie 
sprostowania świadectwa pracy - o pra-
wie wystąpienia z żądaniem sprostowa-
nia świadectwa pracy do sądu pracy.

Omówiono również obowiązującą od dnia 
07 września 2019 r. nowelizację art. 943 § 
4 k.p., która w dużym stopniu rozszerzy-
ła odpowiedzialność pracodawcy z tytu-
łu mobbingu. W tym zakresie zwrócono 
uwagę uczestników spotkania w szcze-
gólności na to, że od tego dnia podsta-
wą roszczenia mobbowanego pracowni-
ka o odszkodowanie jest art. 943 § 4 k.p. 

(nie zaś art. 415 k.c.) oraz, że szkoda nie 
jest konieczną przesłanką odpowiedzial-
ności pracodawcy, a zasądzone odszko-
dowanie nie może być niższe od minimal-
nego wynagrodzenia za pracę.

W czasie spotkania zwrócono także uwa-
gę na obowiązującą od dnia 7 listopa-
da 2019 r. istotną zmianę art. 4772 § 2 Ko-
deksu postępowania cywilnego, zgodnie 
z którym to przepisem sąd uznając wypo-
wiedzenie umowy o pracę za bezskutecz-
ne albo przywracając pracownika do pracy, 
na wniosek pracownika może w wyroku na-
łożyć na pracodawcę obowiązek dalszego 
zatrudnienia pracownika do czasu prawo-
mocnego zakończenia postępowania.

Zasygnalizowano również mające miej-
sce w roku 2019 zmiany przepisów doty-
czących szkoleń BHP, zmiany przepisów 
dotyczących rodzaju danych osobowych, 
których pracodawca może żądać od oso-
by ubiegającej się o zatrudnienie oraz od 
pracownika, a także konieczności uzy-
skiwania przez pracodawcę zgody oso-
by ubiegającej się o zatrudnienie lub pra-
cownika, stanowiącej podstawę przetwa-
rzania przez pracodawcę danych oso-
bowych. Zwrócono też uwagę na wcho-
dzącą w życie od dnia 1 stycznia 2020 r. 
nowelizację art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r., poz. 
2177), zgodnie z którym to przepisem 
przy obliczaniu wysokości wynagrodze-
nia pracownika nie będzie się uwzględ-
niało również dodatku za staż pracy.

4 grudnia 2019, jak w każdą środę, w Starogardzkim Klubie Biznesu odbył się dyżur 
konsultacyjny. Tematem przewodnim były zmiany w prawie pracy w 2019 r. Konsulta-
cje poprowadziła Pani Agnieszka Kinder - radca prawny, partner i założyciel kancela-
rii A. Kinder K. Kinder A. Gierat Radcowie Prawni Spółka Partnerska w Toruniu (na zdję-
ciu trzecia od lewej).

Sprawdź czy 
nie jesteś ofiarą 
wyłudzacza
Prawie każdego dnia policjan-
ci w kraju odnotowują przypad-
ki oszustw przy użyciu metody 
na tzw. BLIKA. Zasada działania 
przestępców w każdym przypad-
ku jest bardzo podobna. 

W pierwszej kolejności 
oszuści przejmują hasła do 
portali społecznościowych. 
Robią to, podsyłając nam 
linka do informacji z cieka-
wym tytułem.  Gdy w nie-
go klikniemy, automatycz-
nie przekierowuje nas na 
zhakowaną przez oszusta 
stronę, na której jesteśmy 
proszeni o podanie loginu 
i hasła do swojego konta 
na portalu społecznościo-
wym. Jeżeli na tym etapie 
nie zachowamy ostrożności 
i wpiszemy dane niezbęd-
ne do zalogowania, zostaną 
one przejęte przez oszusta.
Przejęty w ten sposób login 
i hasło, pozwalają przestęp-
com logować się na cudze 
profile na portalu społecz-
nościowym, z którego roz-
syłają prośby do wszystkich 

znajomych, prosząc o pilne 
przesłanie kodu BLIK. 

Dlatego, aby nie stać się 
ofiarą oszusta, powinniśmy 
szczegółowo zweryfiko-
wać każdą prośbę dotyczą-
cą przekazania numeru BLIK. 
Najlepiej uczynić osobiście 
lub telefonicznie, kontaktując 
się ze znajomym, który zwra-
ca się do nas z taką prośbą.

Co zrobić, kiedy nasze konto 
zostało przejęte przez prze-
stępców? Najlepiej od razu 
zmienić hasło i powiadomić 
wszystkich znajomych o prze-
jęciu naszego profilu przez 
oszustów. Należy również na-
tychmiast poinformować swo-
ich znajomych, aby w żadnym 
przypadku nie przesyłali do 
nas numeru BLIK.

Starogardzkie Centrum Kultury 
tradycyjnie nowy rok inauguruje 
Koncertem Noworocznym 
6 stycznia 2020 roku. 
Będzie to okazja do spotkania się mieszkańców przy mu-
zyce słynnych arii operowych i znanych utworów najwy-
bitniejszych kompozytorów. Bilety są do nabycia w recep-
cji SCK i na stronie internetowej.

W sali kina „Sokół” o godzinie 17:00 odbędzie się Wiedeń-
ska Gala Operetki w wykonaniu zespołu śpiewaków ope-
rowych i solistów instrumentalistów „Artes Ensemble” pod 
dyrekcją artystyczną pianisty wirtuoza Andrzeja Janaszka 
- laureata prestiżowych konkursów i festiwali muzycznych. 
W programie noworocznego widowiska muzyka podziwiana 
i zachwycająca miliony melomanów na całym świecie nie-
zmiennie od dziesiątek lat, znana z programów sal koncer-
towych, teatrów muzycznych, radia, telewizji, rozbrzmiewa-
jąca w najważniejszych ośrodkach muzycznych świata.

koncert noworoczny - 
wiedeńSka gala operetki 
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Zima nadchodząca szybkimi krokami a także 
zbliżające się Święta Bożego Narodzenia skła-
niają nas do refleksji nad losem drugiego czło-
wieka. W tych właśnie okolicznościach mamy 
dla Was informację o kolejnej wspaniałej akcji.

Akcja nazywa się „ Wymiana ciepła” - w różnych 
punktach miast biorących udział w  przedsię-
wzięciu pojawiają się wieszaki. Chętni mogą na 
nich wieszać ubrania, których już nie potrze-
bują lub które zwyczajnie chcieliby podarować 
komuś w ramach dobrego uczynku.

Idea akcji jest bardzo prosta (szczegółowe in-
formacje znajdują się na fanpage’u „Wymiana 
ciepła” na facebooku):

Wystarczy znaleźć legalne miejsce dla 1. 
wieszaka (od miasta, od instytucji, prywat-
ny kawałek ziemi). Znaleźć solidny i duży 
wieszak. Zapełnić ciepłymi ubraniami.

Wieszamy: kurtki, płaszcze, polary, swetry. 2. 
Obok można ustawić pojemnik na: czap-
ki, szaliki, rekawiczki. Wszystkie rozmia-
ry, w tym dziecięce. Wieszak powinien być 
dostępny 24 godziny na dobę - 7 dni w ty-
godniu.  Miejsce powinno być dostępne, 
widoczne. Dobrze, żeby było zadaszone - 
najcieplejsza puchowa kurtka nasiąknięta 

deszczem, jest nie do wysuszenia dla oso-
by bezdomnej.

Ostatni krok - z poinformowanie fanpage-3. 
’a Wymiana Ciepła o lokalizacji Wieszaka. 
Pomysłodawcy akcji aktualizują na bieżą-
co położenie wieszaków na Google Maps.

W Starogardzie na pewno przydałaby się taka 
inicjatywa. Dołączycie? Znacie miejsca, gdzie 
można by rozstawić wieszaki?

Potrzebujesz? 
Weź sobie ubranie
Pamiętacie? Niedawno pisaliśmy o pewnym barze 
w Polsce, który ruszył z fantastyczną akcją wpar-
cia dla osób, których nie stać na ciepły obiad.

O swoich działaniach na 
tym polu opowiadali: na-
czelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Mia-
sta Starogard Gdański Se-
bastian Brauer, wicestaro-
sta powiatu starogardz-
kiego Patryk Gabriel, na-
czelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska starostwa po-
wiatowego Jerzy Komo-
rowski oraz przedstawi-
ciele firmy Starbud Odna-
wialne Źródła Energii wła-
ściciel Rafał Kosianowicz 
i Jakub Mokwa.

– Gmina miejska jest 
tą jednostką samorzą-
du terytorialnego, któ-
ra ma najbliższy kontakt 
z mieszkańcami. Dlatego 
nasze działania, także te 
w zakresie ekologii, sku-
piają się przede wszyst-
kim na bezpośrednim 
wspieraniu starogardzian. 
1 sierpnia 2019 r. prezy-
dent podpisał porozumie-
nie z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku, które doty-

czy współpracy przy skła-
daniu wniosków w ramach 
ogólnopolskiego progra-
mu „Czyste Powietrze”. 
Jest on przewidziany dla 
osób fizycznych, które 
chcą zmienić swoje domy 
w taki sposób, żeby nie 
emitowały tak wielu za-
nieczyszczeń. W Urzędzie 
Miasta są osoby, które po-
magają mieszkańcom wy-
pełniać wnioski o udział 
w programie i uzyskanie 

na tej podstawie pomocy 
finansowej przy zmianie 
źródeł ciepła – mówił na-
czelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Mia-
sta Sebastian Brauer.
Debacie z uwagą przysłu-
chiwali się uczniowie II Li-
ceum Ogólnokształcące-
go im. Ziemi Kociewskiej 
oraz Zespołu Szkół Rolni-
czych Centrum Kształce-
nia Praktycznego w Bole-
sławowie.

debatowali o ekologii
Odnawialne źródła energii, termomodernizacja, segre-
gacja odpadów oraz czystość powietrza to główne te-
maty debaty ekologicznej zorganizowanej 10 grudnia.
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Korytarz życia i jazda na „suwak” 
- zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym

KOryTarz żyCIa

Obowiązek tworzenia korytarza życia do-
tyczy kierowców poruszających się dro-
gami o co najmniej dwóch pasach ruchu 
w jednym kierunku. W sytuacji wymaga-
jącej utworzenia korytarza życia kierujący 
pojazdami powinni umożliwić swobodny 
przejazd pojazdom służb ratowniczych 
poprzez odpowiednie usytuowanie.

Zgodnie z przyjętą zasadą kierujący po-
jazdami, poruszający się lewym pasem 
będą musieli zjechać do lewej krawędzi 
pasa, a pozostali do prawej krawędzi. 
Sprawne utworzenie korytarza życia 
będzie szczególnie ważne na drogach 
wielopasmowych, ponieważ dla służb 
ratowniczych liczy się każda sekunda. Im 
szybciej kierujący pojazdami zrobią dla 
nich miejsce, tym większa szansa na ura-
towanie życia.

Niezwykle ważnym jest fakt wyznaczenia 
miejsca na korytarz życia, który w przy-
padku kilku pasów ruchu zawsze będzie 
występować po lewej stronie (tj. pomię-
dzy lewym pasem ruchu i pasem z nim 
sąsiadującym). Tym samym kierowca nie 
będzie musiał się zastanawiać, z której 
strony nadjedzie pojazd uprzywilejowa-
ny.

Nowe przepisy zabraniają również po-
jazdom innym niż uprzywilejowane ko-
rzystania z utworzonego korytarza życia. 
Wyjątkiem są pojazdy zarządców dróg 
lub pomocy drogowej biorący udział 
w akcji ratowniczej.

JazDa Na SuwaK

Przepisy dot. „jazdy na suwak” precyzują 
sposób zachowania kierowców w sytu-
acji występowania zatoru na drodze, przy 
jednoczesnym zanikaniu pasa ruchu lub 
występującej na nim przeszkodzie.

Zgodnie z nowymi przepisami (art. 22 
ust. 4a i 4b ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym) w warunkach znacznego 
zmniejszenia prędkości na jezdni z kilko-
ma pasami ruchu w tym samym kierunku 
jazdy, w przypadku gdy nie ma możliwo-
ści kontynuacji jazdy pasem ruchu z po-
wodu wystąpienia przeszkody na tym 
pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący 
pojazdem poruszający się tym pasem 
ruchu nie będzie miał ( jak dotychczas) 
obowiązku ustępowania pierwszeństwa 
pojazdowi jadącemu po pasie ruchu 
(mającym kontynuację), na który zamie-
rza wjechać.

Przepis art. 22 ust. 4a ustawy wskazuje, 
że w takiej wyjątkowej sytuacji drogo-
wej kierujący pojazdem poruszający się 
sąsiednim pasem ruchu (mającym kon-
tynuację) jest obowiązany bezpośrednio 
przed miejscem wystąpienia przeszko-
dy lub miejscem zanikania pasa ruchu, 
umożliwić jednemu pojazdowi lub jed-
nemu zespołowi pojazdów, znajdującym 
się na takim pasie ruchu, zmianę tego 
pasa ruchu na pas sąsiedni, na którym 
istnieje możliwość kontynuacji jazdy.

Przywołany wyżej przepis należy czytać 
zgodnie z intencją ustawodawcy, który 
miał na celu przede wszystkim zapew-
nienie większej płynności ruchu na ca-
łym przekroju (szerokości) jezdni. Tym 
samym należy uznać, że kierujący pojaz-
dem znajdujący się na pasie, na którym 
z różnych względów (zanikanie, prze-
szkoda) nie można kontynuować jazdy, 
jest w uprzywilejowanej sytuacji i powi-
nien zostać „wpuszczony” przez kierują-
cego jadącego sąsiednim pasem na pas 
ruchu, na którym kontynuowanie jazdy 
jest możliwe. Jednocześnie należy wska-
zać, że dla stosowania nowej zasady (art. 
22 ust. 4a i 4b ustawy — Prawo o ruchu 
drogowym) muszą zaistnieć jednocze-
śnie dwa warunki:

po pierwsze, musi występować znaczne •	
zmniejszenie prędkości, a więc zazwy-
czaj będzie to spowolnienie „zatorem 
drogowym”, w którym pojazdy stoją 
lub poruszają się z niewielką pręd-
kością. Przyczyną zatoru drogowego 
może być zarówno duże natężenie ru-
chu, jak również kolizja, bądź awaria 
pojazdu, itp.,

    Warto podkreślić, że zasada „jazdy na 
suwak” nie znajduje zastosowania w przy-
padku istotnego zmniejszenia prędkości 

pojazdów względem prędkości dopusz-
czalnej, gdy ta zmniejszona prędkość 
będzie nadal wyższa, niż w przypadku 
zatoru drogowego (np. przypadek spo-
wolnienia ruchu z 90 km/h do 40 km/h). 
Co istotne, zasada „jazdy na suwak” nie 
będzie miała zastosowania również 
w przypadku dojeżdżania do końca pasa 
włączania (np. na autostradzie), jeżeli nie 
występuje zator drogowy.

po drugie, miejsce wjazdu zosta-•	
ło wyraźnie określone jako miejsce 
(końcowy odcinek pasa ruchu) bez-
pośrednio przed miejscem wystąpie-
nia przeszkody lub miejscem zani-
kania pasa ruchu. Chodzi o to, aby 
uniknąć próby zmiany pasa ruchu 
jednocześnie przez kilku kierowców 
w kilku miejscach, co nie sprzyja nie-
wątpliwie płynności ruchu.

Ustawodawca nową regulacją - przy za-
chowaniu powyższych warunków - daje 
niejako „gwarancję”, że kierowca na pasie 
ruchu, który się kończy, nie musi szukać 
wcześniej możliwości zmiany pasa ruchu, 
ponieważ dojeżdżając do samego końca 
zostanie płynnie wpuszczony na sąsiedni 
pas. Stosowanie naprzemiennej zasady 
zapewni równomierne kontynuowanie 
jazdy kierowcom z dwóch lub trzech pa-
sów ruchu. Należy wyraźnie podkreślić, 
że przepis nie stanowi zalecenia, tylko 
wprost reguluje jakie obowiązki spoczy-
wają na kierujących pojazdami. Mimo 
nowych regulacji nie można zapominać 
o tym, że kierujący zmieniający pas ru-
chu w takiej sytuacji nie został zwolnio-
ny z obowiązku zachowania szczególnej 
ostrożności (art. 22 ust. 1 ustawy), dlate-
go też uwzględniając różne okoliczności, 
manewr zmiany pasa ruchu powinien 
być wykonany z zachowaniem warun-
ków bezpieczeństwa.

6 grudnia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące 
„korytarza życia” oraz jazdy zgodnie z zasadą zamka 
błyskawicznego – tzw. jazdy na suwak, wprowadzone 
ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie usta-
wy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.u. poz. 2202).

Przepisy dot. „jazdy na 
suwak” precyzują spo-
sób zachowania kie-
rowców w sytuacji wy-
stępowania zatoru na 
drodze, przy jednocze-
snym zanikaniu pasa 
ruchu lub występującej 
na nim przeszkodzie.

”
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Polub nas 
na facebooku:

Nielegalne wyroby tytoniowe przewo-
ził osobowym volkswagenem 37-letni 
mieszkaniec województwa mazowiec-
kiego. Podejrzany o popełnienie prze-
stępstwa skarbowego mężczyzna został 
zatrzymany i trafił do komendy, gdzie 
śledczy przedstawili mu zarzuty.

Policjanci ze starogardzkiej drogówki 
podczas patrolowania drogi krajowej nr 
22 w ramach specjalnej grupy „SPEED” 
zatrzymali do kontroli drogowej oso-
bowego volkswagena, który nie 
posiadał na przedniej szybie 
naklejki kontrolnej. Samocho-
dem kierował mieszkaniec 
województwa mazowiec-
kiego. Podczas spraw-
dzania obowiązkowego 
wyposażenia auta, funk-
cjonariusze znaleźli w ba-
gażniku kartony i pudełka, 
w których znajdowało się 
blisko 15 tys. papierosów bez 
polskich znaków akcyzowych.

Mundurowi zabezpieczyli także pla-
stikowe worki i butle, wewnątrz któ-
rych 37-letni kierowca golfa nielegalnie 
przewoził 22 kilogramy krojonego tyto-
niu oraz ponad 61 litrów alkoholu bez 
odpowiednich znaków akcyzy.

Mężczyzna został zatrzymany i prze-
konwojowany do komendy, gdzie śled-
czy przedstawili mu zarzuty. Obecnie 
funkcjonariusze ustalają źródło, z jakie-

go pochodziły zabezpieczony 
przewożone autem rzeczy.

Według wstępnych 
wyliczeń Skarb Pań-
stwa doznał uszczu-
plenia w podatku na 
kwotę nie mniejszą 
niż 13 tysięcy zło-
tych. Teraz 37-latek 
stanie przed sądem, 

gdzie odpowie za po-
pełnienie przestępstwa 

skarbowego.

Oszukał 
trafił do aresztu

skarbówkę,
Blisko 15 tys. papie-

rosów, 22 kg krajanki 
tytoniowej oraz po-
nad 61 litrów alko-
holu bez polskich 
znaków akcyzowych 
zabezpieczyli funk-
cjonariusze z grupy 
SPEED starogardz-
kiej drogówki w czasie 
kontroli drogowej.

W piątek około godziny 2.00 policjanci 
patrolując teren Malborka, chcieli zatrzy-
mać do kontroli kierowcę mercedesa. 
Kierujący tym autem mężczyzna nie za-
reagował na sygnały nakazujące zatrzy-
manie pojazdu i gwałtownie przyspie-
szył, przejeżdżając przez skrzyżowanie 
na czerwonym świetle. Funkcjonariusze 
natychmiast ruszyli w pościg za kierowcą. 
Po kilku kilometrach mężczyzna porzucił 
pojazd  i kontynuował ucieczkę pieszo. Po 
chwili uciekinier został  zatrzymany. Oka-
zało się, że zatrzymany 19-latek był pod 
wpływem środków odurzających i nie 
posiadał prawa jazdy. Policjanci prze-
wieźli mężczyznę do policyjnego aresztu, 
a jego pojazd został odholowany na po-
licyjny parking. Śledczy przedstawili już 
mężczyźnie zarzuty. Zatrzymany 19-letni 
mieszkaniec Malborka odpowie teraz za 

niezatrzymanie się do kontroli drogowej 
– za to przestępstwo grozi mu do 5 lat po-
zbawienia wolności. Poza tym odpowie za 
kierowanie samochodem pod wpływem 
środków odurzających i bez prawa jazdy 
oraz za liczne wykroczenia, które popełnił 
podczas ucieczki.

Nocny pościg 
w samym środku miasta

NIERUCHOMOŚCI

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

POSZUKUJĘ do wynajęcia miesz-
kanie 2 pokojowe, 2 osoby po 50-
tce, tel. 605 966 593

WYNAJMĘ

POKóJ do wynajęcia, Rumia, tel. 
694 642 709

MIESZKANIE do wynajęcia, Ru-
mia, tel. 694 642 709

WYNAJMĘ garaż na stałe, tel. 
608 482 653

WYNAJMĘ mieszkanie, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka 35m2, piwnica, 
kotłownia, cena 800 zł, Luzino,  
tel. 570 009 915

KUPIĘ

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SKUP, złomowanie, kasacja aut, 
pomoc drogowa, tel. 789 345 593

PIAGGIO/VESPA Ciao, skuter, 1 
os. 2T, 1995 r., czarny, cena 1616 
zł, Sopot, tel. 574 797 077

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

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor 
LCD TV Samsung z pilotem, 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 Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

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

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex to lubię, gorąca Blon-
di pozna Panów Sponsorów, Sopot, 
tel. 514 120 213

WDOWA pozna Pana od 65 do 70
lat: bez nałogów, niezależnego 
finansowo i mieszkaniowo, zmo-
toryzowanego. Na SMS nie odpo-
wiadam, tel. 881 237 164

RÓŻNE

SPRZEDAM drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

SŁOMA w balotach 120x150, sia-
no, słoma w kostkach z magazy-

nu, możliwość transportu, tel. 506 
250 477

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

SŁOMA w balotach 120x120, su-
cha, 50 zł, Szemud, tel. 510 751 
837

SIANOKISZONKA w balotach, 
120x12, sucha, 80zł, Szemud, tel. 
510 751 837

SIANO w balotach, 120x120, su-
cha, 70zł, tel. 510 751 837

SPRZEDAM tapczan jednooso-
bowy b.dobry stan, 80x185, nie-
bieski, 450 zł, tel. 507 486 424

SPRZEDAM niebieską pufę 
z pojemnikiem i oparciem,  80 zł, 
tel. 507 486 424

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

SPRZEDAM lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgod-
nienia, stan idealny, tel. 885 557 
151, tel. 58 714 41 54

SPRZEDAM materac rehabilita-
cyjny, grzejnik z lampą karbono-
wą, 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 Pier-
woszynie, 4 osobowy, tel. 607 291 
564

Chcesz 

zgłoś ić  temat?
Nap i s z  do  nas !  m.n i eda l t owska@expressy. p l
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Jakub Gaweł swoją przygodę 
z siatkówką rozpoczął, gdy miał 
dziewięć lat. W trzeciej klasie pod-
stawówki nauczyciel wf-u zauwa-
żył u chłopaka zdolności i warun-
ki fizyczne. Wzrost predestynował 
go do uprawiania tej dyscypliny 
sportu. No i wciągnęło.

- Na początku była to przyjem-
ność i zabawa, odskocznia od co-
dziennych zajęć. Z biegiem czasu 
siatkówka stała się centrum moje-
go życia. Dzięki niej rozwijam się fi-
zycznie i motorycznie, aby sprostać 
wymaganiom gry a także kształtuję 
w sobie pewność siebie. Na pewno 
siatkówka daje mi mnóstwo satys-
fakcji – mówi Jakub Gaweł.

Ważnym momentem w karierze 
Jakuba był ubiegłoroczny wyjazd 
na Turniej Nadziei Olimpijskich 
w Spale. Zaprezentował się tam na 
tyle dobrze, że otrzymał pierwsze 
powołanie na konsultacje kadry 
narodowej, które odbyły się w Cet-
niewie i Policach. Trener Ariel Fi-
joł budował wówczas drużynę ka-
detów na Mistrzostwa Europy 
Wschodniej (EEVZA). Pomorzanin 
nie dostał zaproszenia na impre-
zę a jego koledzy, później zdoby-
li brązowy medal Mistrzostw Euro-
py. To tylko zdopingowało chłopa-
ka do jeszcze cięższej pracy.

Po ukończeniu szkoły podstawo-
wej Jakub poszedł do gimnazjum 
i równocześnie rozpoczął trenin-
gi w Siatkarskim Ośrodku Szkol-
nym i SKS Starogard, u Krzyszto-
fa Niedzieli. To tam, uzyskał pierw-
sze szlify siatkarskie. Po gimna-
zjum zmienił szkołę i otoczenie. Od 

września 2019r. uczy się i trenu-
je w Niepublicznym Liceum Szko-
ły Mistrzostwa Sportowego w Spa-
le. To centralny ośrodek szkole-
nia największych siatkarskich ta-
lentów w Polsce. Placówka jest 
prowadzona pod egidą Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej i przygo-
towuje do gry w seniorskiej repre-
zentacji kraju. 

- Mój plan dnia od poniedziałku 
do piątku wypełniony jest godzi-
nami spędzonymi w salach lekcyj-
nych na nauce i na hali na trenin-

gach. Średnio codziennie trenuje-
my około  cztery godziny. Sobota 
jest dniem, w którym rozgrywamy 
mecze. Z niedzielą bywa różnie – 
dodaje młody siatkarz

Jak podkreśla trener Krzysztof 
Niedziela, do Spały trafiają ucznio-
wie o najlepszych predyspozy-
cjach siatkarskich. Liczba chęt-
nych wielokrotnie przekracza limit 
miejsc. - A Jakub dostał się tam 
za pierwszym razem.  To pokazu-
je skalę jego możliwości i talentu – 
dodaje Niedziela.

Jesienią tego roku Jakub otrzymał 
ponownie powołanie na zgrupowa-
nie kadry U-17 przed eliminacjami 
do Mistrzostw Europy. Zaprezento-
wał się na nich na tyle dobrze, że 
wszedł w skład drużyny, która po-
jechała na turniej eliminacyjny na 
Łotwie.  Polska reprezentacja wy-
grała te zawody, pokonując w fina-
le Rosjan 3:1 i zagwarantowała so-
bie start w przyszłorocznym czem-
pionacie Starego Kontynentu U-18. 
Gaweł wystąpił we wszystkich me-
czach, jako podstawowy zawodnik, 
grający na pozycji środkowego.

Jakub zapytany o cele i ambicje nie 
ma wątpliwości. - Każdy sportowiec 
marzy o medalu, ja również. Jednak 
w tym momencie moim marzeniem 
sportowym jest stawać się jak naj-
lepszym zawodnikiem, aby w przy-
szłości zagrać w pierwszym skła-
dzie reprezentacji seniorów – poin-
tuje sportowiec.

W tegorocznym sezonie Jakub zo-
stał wypożyczony z SKS Starogard 
do SKPS Dunajec Nowy Sącz, z któ-
rą powalczy o mistrzostwo kraju.

- Jestem bardzo dumny z tego chło-
paka. Widzę jaki wielki postęp zro-
bił. To efekt naszej wspólnej cięż-
kiej pracy na boisku i poza nim. To 
godziny pracy na hali ,dzień w dzień 
z także poza nią. Teraz to procentu-
je. Bo Jakub ma „papiery  na gra-
nie” i wróżę mu dużą karierę. Jakub 
ma pełną świadomość ile czeka go 
jeszcze pracy, wiec podchodzimy 
do tego ze spokojem - dodaje tre-
ner Niedziela. 

Mistrzostwa  Europy zaplanowano 
na lipiec przyszłego roku. Turniej 
odbędzie się we Włoszech i Grecji.

Warto przypomnieć, że trener 
Krzysztof Niedziela otrzymał w tym 
roku za wyróżniające osiągnięcia 
sportowe otrzymał nagrodę Wójta 
Gminy Starogard Gdański.

Z Nowej Wsi Rzecznej 
na siatkarskie salony Europy

16-letni Jakub Gaweł z Nowej Wsi Rzecznej będzie reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy Kadetów U-18. 
Wychowanek SKS Starogard gra na pozycji Środkowego.
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