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Orkiestra zagrała 
pO raz 28!

Tego dnia w Starogardzie Gdańskim 355 wolontariuszy  
zbierało do puszek pieniądze na rzecz niesienia pomo-
cy najmłodszym poprzez wsparcie leczenia i diagnostyki 
dziecięcej medycyny zabiegowej.
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Bądź na bieżąco
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Mazowsze zaśpiewa 
i zatańczy w starogardzie

Już 29 stycznia o godz. 18:00 prezy-
dent miasta, przewodnicząca Rady 
Miasta oraz komitet organizacyjny 
obchodów 100-lecia powrotu Sta-
rogardu do Macierzy zapraszają na 
wyjątkowy koncert zespołu pieśni 
i tańca „MAZOWSZE”.
str. 4

tak będzieMy świętować 
w pelplinie

Po blisko 148 latach zaboru pru-
skiego Pelplin powrócił na łono 
ukochanej Ojczyzny. „...oto speł-
niło się to, co było z dawna szczy-
tem naszych marzeń, pragnień 
i celów...” (z kart dawnego Piel-
grzyma).
str. 11

orszak trzech króli 
w starogardzie gdańskiM

W poniedziałek 6 stycznia uli-
cami Starogardu Gdańskiego, 
już po raz szósty, przeszedł zło-
żony z 3 części Orszak Trzech 
Króli.
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– Pragniemy podziękować wszystkim, którzy włączy-
li się w tę niezwykle ważną inicjatywę. Dzięki Pań-
stwa zaangażowaniu udało się godnie upamiętnić 
wszystkich, którzy na początku II wojny światowej 
stracili życie w Lesie Szpęgawskim – mówi Karolina 
Szambowska współorganizatorka zbiórki.

Zakończenie budowy pomnika to nie koniec zbiór-
ki. Gmina Starogard Gdański planuje kolejne działa-
nia związane z zagospodarowaniem terenu cmenta-
rza. Odnowione zostanie część płyt nagrobnych, po-
jawią się też specjalne tablice informacyjne. Będą wid-
nieć na nich informacje dotyczące ofiar mordu oraz 
historii tego miejsca. Chcąc wspomóc dalsze prace 
na terenie cmentarza Komitet Społeczny zdecydował 
o wydłużeniu terminu zbiórki do końca tego roku. Za-
chęcamy do włączenia się w zbiórkę wszystkich, któ-
rym Las Szpęgawski nie jest obojętny. Numer rachun-
ku bankowego nie ulega zmianie. W tytule przelewu 
prosimy wpisać: cegiełka na zagospodarowanie tere-
nu cmentarza.

Kociewiacy pamiętają 
o Szpęgawsku. Do puszek 
trafiło ponad 48 tys. zł
Ponad 48 tys. zł – tyle pieniędzy udało się zebrać w ramach publicznej zbiórki na budowę pomni-
ka. Na tak wysoką sumę składają się m.in. wpłaty od rodzin ofiar oraz lokalnych przedsiębiorców, 
a także środki zebrane w trakcie zbiórek w parafiach, szkołach i instytucjach publicznych.

Wywodzi się on z polskiej tradycji jasełkowej 
i kolędniczej, ale podobny jest w swoim charak-
terze do parad organizowanych w miastach Hisz-
panii, w niektórych miastach Meksyku i w innych 
miastach świata. Podczas orszaku Trzej Królowie 
jadą ulicami miasta, rzucając dzieciom cukierki.
Polski Orszak Trzech Króli zaliczany jest do naj-
większych ulicznych jasełek na świecie. Polega na 
przejściu ulicami dzieci i królów, którzy zmie-
rzają do Stajenki, aby pokłonić się Jezusowi. Po 
drodze śpiewane są kolędy, wszyscy uczestnicy 
otrzymują śpiewniki kolędowe i kolorowe papie-
rowe korony.
Orszak Trzech Króli, który odbył się po raz pierw-
szy w Warszawie w 2009 roku, rozpowszechnił się 
na takie kraje jak: Anglia, Austria, Łotwa, Rumu-
nia, Ukraina, Włochy, a także Stany Zjednoczo-
ne, Ekwador, Rwanda, Republika Środkowoafry-
kańska i Demokratyczna Republika Konga.
W kulturze hiszpańskiej podobne orszaki te or-
ganizuje się 5 stycznia, w przeddzień święta Ob-
jawienia Pańskiego. Tradycyjnie w tych krajach 
to Trzej Królowie przynoszą dzieciom prezenty 
wieczorem 5 stycznia. 

Gwiazda Zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą
Orszak Trzech Króli to uliczne jasełka organizowane na ulicach wielu miejscowości w Polsce i na świecie. 

Masz 
ciekawy 
temat?

napisz do nas:
m.niedaltowska@expressy.pl

niezwykli są ludzie, 
którzy przeżyli razem 
ponad pół wieku
każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale złote i dia-
mentowe gody to jubileusze niezwykłe, tak jak niezwykli 
są ludzie, którzy przeżyli razem ponad pół wieku. 15 stycz-
nia w magistracie odebrali okolicznościowe medale.

źródło: UM Starogard, ZdJĘCIE: Małgorzata rogala, Magdalena Nowak

Słowa uznania pod adresem dostojnych jubilatów, po-
dziękowania za długie pożycie małżeńskie i piękny 
przykład dla młodego pokolenia wyrazili Prezydent Mia-
sta Starogard Gdański Janusz Stankowiak oraz wice-
przewodniczący rady Miasta Marek Jankowski, którzy 
odznaczyli pary okolicznościowymi medalami Prezy-
denta rzeczypospolitej Polskiej. 

okazję do wspólnego świętowania miało 61 par, każda 
z par otrzymała listy gratulacyjne z okazji 60-lecia po-
życia małżeńskiego.Po wręczeniu medali i dyplomów 
wzniesiono toast oraz odśpiewano sto lat. do tańca ju-
bilatów zachęcił duet wokalny Edmund i Irena. organi-
zatorem uroczystości jubileuszowych był Urząd Stanu 
Cywilnego w Starogardzie Gdańskim.

Wszystkim parom życzymy wielu dalszych lat wspól-
nego życia, pełnych optymizmu i radości. Niech mijają 
one w otoczeniu najbliższych, kochającej rodziny, dzieci 
i wnuków. Wszystkiego najlepszego!
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Tego dnia w Starogardzie Gdańskim 
355 wolontariuszy zbierało do puszek 
pieniądze na rzecz niesienia pomo-
cy najmłodszym poprzez wsparcie le-
czenia i diagnostyki dziecięcej medy-
cyny zabiegowej. Wszystkich wolon-
tariuszy można było spotkać na uli-
cach, przed kościołami oraz w galerii. 
O godz.12:00 na Stadionie Miejskim 
im. Kazimierza Deyny po raz czwar-
ty odbył się bieg charytatywny „Po-
licz się z cukrzycą”, gdzie na dystansie 
5 kilometrów wystartowało 146 bie-
gaczy. Na placu przed Starogardzkim 
Centrum Kultury o godzinie 14:30 

zaprezentowałi się morsy z grupy 
Star Mors. Wszyscy zebrani członko-
wie pod okiem pani Kasi z Esta Fie-
sta rozgrzali się, a później wykąpali 
w basenie zimnej wody. Od godziny 
15:00 w Galerii Neptun prowadzone 
były licytacje. Największym zaintere-
sowaniem cieszyła się licytacja czte-
rech godzin pracy prezydenta miasta, 
którą wygrał prezes firmy Broker Ma-
riusz Szwarc (5,500 zł). Za sumę 1500 
zł wylicytowana została koszulka 
siatkarskiej reprezentacji Polski z au-
tografami zawodników, która została 
podarowana przez Pawła Papke. 

Na scenie można było obejrzeć wy-
stępy uczestników zajęć tanecz-
nych „ESTA FIESTA”, zespół Roko-
cinianki, taneczną grupę dziecię-
ca „Dejka Fit Studio”, Julię Masłow-
ską, a także zespoły: STONE HE-
ADS i FLYWHEEL. Po zakończeniu 
sumę 24,360 zł wyciągnęli Jan Ra-
dzewicz, Łukasz Rocławski i Michał 
Hinc ze Starogardzkiego Centrum 
Kultury. 28 Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy zakończył 
się na Stadionie Miejskim im Kazi-
mierza Deyny pokazem „Światełko 
do Nieba”. Przed pokazem miesz-

kańcy uczcili minutą ciszy tragicz-
nie zmarłego podczas 27. Finału 
WOŚP-prezydenta Gdańska Paw-
ła Adamowicza. Szczególne podzię-
kowania należą się wszystkim, m.in: 
wolontariuszom, pracownikom Sta-
rogardzkiego Centrum Kultury, 
Ośrodka Sportu i Rekreacji,  Banku 
Spółdzielczego. Kwota która zosta-
ła zebrana tego dnia to 222 426,84 
zł. Jest to o 34 tysiące więcej niż 
w 2019 roku. Dziękujemy wszyst-
kim wolontariuszom za udział oraz 
mieszkańcom za wpłaty i licytacje.

28 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Starogardzie
Pod hasłem „wiatr w żaglach” w niedzielę 12 stycznia odbył się 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Największym 
zainteresowaniem 
cieszyła się licytacja 
czterech godzin pracy 
prezydenta miasta, 
którą wygrał prezes firmy 
Broker Mariusz Szwarc 
(5,500 zł). 

”

ZdJĘCIA: Artur Hossa
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Setna rocznica powrotu Starogardu Gdańskiego do Państwa Polskie-
go to wyjątkowa okazja do świętowania. Obchody potrwają cały rok, 
a rozpoczną się hucznie. Już 29 stycznia o godz. 18:00 prezydent mia-
sta, przewodnicząca Rady Miasta oraz komitet organizacyjny obcho-
dów 100-lecia powrotu Starogardu do Macierzy zapraszają na wyjąt-
kowy koncert zespołu pieśni i tańca „MAZOWSZE”.

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca ,,Mazowsze” im. Tadeusza 
Sygietyńskiego należy do największych na świecie zespołów arty-
stycznych, które od początku swojego istnienia sięgają do bogactwa 
narodowych tańców, piosenek, przyśpiewek i obyczajów.

29 stycznia w Hali Miejskiej im. Andrzeja Grubby soliści, chór i or-
kiestra wykonają program pt. „Pieśni Patriotyczne”.  W programie  
utworów, które na przestrzeni dziejów towarzyszyły Polakom i do-
dawały otuchy w trudnych chwilach. Starogardzianie usłyszą pieśni, 
które były i nadal są istotnym elementem tożsamości narodowej, któ-
re śpiewano niegdyś w polskich domach. W programie znajdą się za-
równo pieśni: legionowe i ułańskie: ,,O mój rozmarynie”, ,,Legiony”, 
,,Bywaj dziewczę zdrowe”, jak i wojskowe, zwane też pieśniami żoł-
nierskimi: ,,Czerwone maki na Monte Cassino”, ,,Serce w plecaku” 
i wiele innych.

Koncertem ,,Pieśni Patriotyczne” zespół ,,Mazowsze” uświetnia uro-
czystości z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości oraz wszelkie uroczystości o charakterze patriotycznym.

Mazowsze zaśpiewa 
i zatańczy w Starogardzie
Już 29 stycznia o godz. 18:00 prezydent miasta, przewodnicząca Rady Miasta oraz komitet orga-
nizacyjny obchodów 100-lecia powrotu Starogardu do Macierzy zapraszają na wyjątkowy koncert 
zespołu pieśni i tańca „MAZOWSZE”.

Z
d

JĘ
C

IE
: U

M
 S

ta
ro

ga
rd

W piątkowy wieczór 3.01.2019 r. o godzinie 19:00 w kinie Sokół, odbył się Koncert Świąteczny zespo-
łu wokalnego Singers Novi oraz orkiestry kameralnej Pro Simfonica pod dyrekcją Wojciecha Gdańca. 
Podczas koncertu można było usłyszeć pieśni, kolędy oraz pastorałki. Dziękujemy wszystkim za liczne 
przybycie i uczestnictwo w koncercie.

Koncert Świąteczny zespołu Singers 
Novi i Orkiestry Pro Simfonica

ZdJĘCIA: Artur Hossa

Polub nas 
na facebooku:

/gst24pl
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To był długo wyczekiwany i jakże radosny dzień dla całej społeczności gminy zblewo, a szczególnie – dla mieszkańców sołecTwa 
pinczyn i naszych druhów sTrażaków z osp pinczyn. po 87 laTach jednosTka Ta doczekała się nowego samochodu!

Powitanie nowego wozu OSP Pinczyn
Tłumy mieszkańców i gości, brawa i błysk fleszy, fajerwerki i szampan, Gminna Orkiestra Dęta przy OSP Pinczyn, a nawet ogromny tort… 
– tak wyglądało uroczyste powitanie nowego wozu strażackiego, który wieczorem 9 stycznia przyjechał do Pinczyna. 
ZdJĘCIA: Archiwum oSP Pinczyn i Gdansk112

I to jak przyjechał! Niczym prawdziwy 
VIP – wprowadziła go kolumna wozów 
strażackich z OSP Pinczyn, OSP Byto-
nia, OSP Karolewo, OSP Semlin,  OSP 
Kaliska oraz OSP Pogódki. Potem stra-
żacy utworzyli szpaler i odpalili race. 
Rozległa się syrena strażacka i oto  po-
jawił się – piękny, nowy, tak długo wy-
czekiwany!
Auto lśni nowością i budzi zachwyt – 
to nowy wóz strażacki Volvo 280 - GBA 
3/29 w zabudowie Bocar. Druhowie nie 
kryją radości, bo dotychczasowy wóz 

Star 244 był już wysłużony. „Po 87 la-
tach w końcu doczekaliśmy się! Wszy-
scy strażacy na to czekali, jedynie pan 
Wacek Ossowski może to pamiętać…” 
– mówił podczas uroczystości wzru-
szony dh Roman Kamiński, Prezes OSP 
Pinczyn, witając mieszkańców i gości. 
A tych przybyło wielu – wśród nich 
m.in. druhowie z innych gminnych jed-
nostek OSP Gminy Zblewo oraz oko-
liczne jednostki z Kalisk, Pogódek, Skar-
szew, Czarnej Wody a nawet z Gdańska. 
Nie mogło też zabraknąć komendanta 

gminnego OSP Jarosława Kinowskiego 
oraz wójta gminy Zblewo. Artur Herold 
podkreślił, że wydarzenie to ma wymiar 
wyjątkowy, historyczny i radosny dla 
całej naszej społeczności. I widać było 
tę prawdziwą, wielką radość mieszkań-
ców, którzy z ciekawością oglądali nowy 
wóz i robili pamiątkowe zdjęcia.
Przypomnijmy, iż nowy wóz strażac-
ki został zakupiony za 801 960 tys. zł 
ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, 
NFOŚiGW w Warszawie, Komendan-
ta Głównego Państwowej Straży Pożar-

nej w Warszawie, Gminy Zblewo oraz 
wkładu własnego. Do zakupu dołoży-
li się także sponsorzy oraz mieszkańcy. 
I tak oto, po 87 latach marzenie strażac-
kiej braci z Pinczyna spełniło się!
Serdecznie gratulujemy i życzymy Dru-
hom Strażakom, aby ich nowy wóz był 
niezawodny i dobrze im służył! Do-
dajmy, iż od dzisiaj tj. poniedziałku 13 
stycznia nowy samochód od dzisiaj jest 
już w gotowości bojowej – strażacy są 
przeszkoleni, a sprzęt zamontowany 
i gotowy do działań.



www.gst24.plŚroda, 22 stycznia 20206

- Mieszkańcy niebawem otrzymają nowe, indywidualne 
numery kont bankowych, na które należy wnosić opłaty za 
odbiór śmieci. Będą one dostarczane mieszkańcom listow-
nie oraz za pośrednictwem sołtysów – wyjaśnia Karolina 
Szambowska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.

W żadnym wypadku nie należy używać w tym celu starych 
numerów rachunków ani też w żaden inny sposób przeka-
zywać środków na konto Związku Gmin Wierzyca. Wyso-
kość samych opłat wynika ze złożonych do połowy stycz-
nia stosownych deklaracji.

Wydłużeniu uległ też termin wnoszenia opłat. Bez żad-
nych kosztów dodatkowych lub odsetek opłaty za I kwar-
tał można wnosić aż do 25 marca.

Policjanci zatrzymali 37-letnią 
kobietę, którą podejrzewali 
o kradzież samochodu. Oka-
zało się, że sprawczyni ukra-
dła peugeota, który wcześniej 
stał na jednej z posesji w gmi-
nie Tczew. Kryminalni odzy-
skali skradziony samochód, 
a zatrzymana kobieta trafiła 
do miejscowej komendy. Do-
datkowo okazało się, że za-
trzymana mieszkanka powiatu 
tczewskiego podczas kradzie-
ży złamała obowiązujący za-
kaz sądowy dotyczący kiero-
wania pojazdami mechanicz-
nymi. Wczoraj śledczy przed-
stawili 37-latce zarzuty. Za te 
przestępstwa grozi kara do 5 
lat pozbawienia wolności.
23 grudnia 2019 roku policjan-
ci z Komendy Powiatowej Po-
licji w Tczewie otrzymali zgło-
szenie o kradzieży samochodu 
marki Peugeot 206. Przyjmu-
jący zgłoszenie mundurowi 
ustalili, że do zdarzenia do-
szło w nocy z 22 na 23 grudnia 
ubiegłego roku na jednej z po-
sesji w gminie Tczew. Z relacji 
osoby pokrzywdzonej wyni-
kało, że sprawca wsiadł do za-
parkowanego na posesji samo-
chodu, w którym były klucze 
w stacyjce i po uruchomieniu 
odjechał nim w nieznanym 

kierunku. Śledczy ustalili, że 
w wyniku tego przestępstwa 
powstały straty w wysokości 2 
tys. złotych.
Kryminalni zajmujący się 
sprawą ustalili, że sprawczy-
nią kradzieży samochodu jest 
37-letnia mieszkanka powia-
tu tczewskiego. Mundurowi 
wczoraj zatrzymali 37-latkę, 
którą doprowadzili do tczew-
skiej komendy. Zatrzymana 
kobieta powiedziała policjan-
tom, że ukradła samochód, bo 
chciała szybko zarobić. Do-
datkowo okazało się, że za-
trzymana kobieta w chwi-
li kradzieży popełniła kolej-
ne przestępstwo. Jak ustalili 
funkcjonariusze, kobieta ma 
aktualny sądowy zakaz pro-
wadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych wydany przez 
sąd. Stróże prawa odzyskali 
skradziony samochód, który 
wkrótce wróci do prawowite-
go właściciela.
Zgromadzony materiał do-
wodowy pozwolił śledczym 
przedstawić podejrzanej za-
rzuty dotyczący kradzieży sa-
mochodu oraz niestosowania 
się do orzeczonego przez sąd 
środka karnego. Za te prze-
stępstwa grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

We Francji - jest to święto ruchome i obcho-
dzone jest w pierwszą niedzielę marca. Po-
wstało jako rozwinięcie pomysłu na popular-
ną kawę Babci czyli Café Grand Mère. Była 
to w północnej Francji lat 50. XX w. bardzo 
popularna kawa, stworzona i sprzedawana 
przez małżeństwo Monnier z Roubaix, wła-
ścicieli delikatesów. Święto jest okazją do 
wielu konkursów na najpiękniejsze laurki dla 
babć, najładniejsze życzenia, wspomnienia 
o babciach, oraz spotkania z babciami, przy 
ciastku i kawie. Działa także stowarzyszenie 
„Fête des Grands-Mères” które m.in. organi-
zuje pochody ku czci babć, zwane „Mamif ’e-
station”.
W Rosji, jesienią 2009 roku, pojawiło się 
nowe, rodzinne święto – „Dzień babci i dziad-

ka” (ros. День бабушек и дедушек). Jed-
nakże, jak podaje Press-Center (ros. пресс-
центр „АиФ”) 15 października 2009, jest to 
Rosyjski Dzień Babci (ros. Российский День 
Бабушки). Brak oficjalnej daty obchodów.
Amerykańskim (w USA i Kanadzie) odpo-
wiednikiem dni dziadka i babci jest Narodo-
wy Dzień Dziadków, ang. National Grandpa-
rents Day. Nie jest więc świętem rozdzielo-
nym na dwa dni.
W USA jest to święto oficjalnie zatwierdzone 
przez Kongres i prezydenta, ustanowione w 
1978 roku przez Jimmy’ego Cartera na pierw-
szą niedzielę po Święcie Pracy Labour Day, 
które obchodzone jest w pierwszy poniedzia-
łek września zarówno w USA, jak i Kanadzie. 
Tak więc Dzień Dziadków w obu krajach 

również obchodzony jest we wrześniu.
Dzień ten ma swój oficjalny hymn A Song for 
Grandma and Grandpa („Piosenka dla Bab-
ci i Dziadka”), a symbolem tego dnia jest nie-
zapominajka.
W szkołach, kościołach i domach spokojnej 
starości organizowane są uroczystości. Świę-
to celebruje się także w gronie rodzinnym 
przy ogniskach, czy grillach. Dzień ten ma za 
zadanie uświadomić dzieciom, jak wiele za-
wdzięczają swoim dziadkom. Wnuki są za-
chęcane do pomocy najstarszym członkom 
rodziny.
W Wielkiej Brytanii National Grandparents 
Day obchodzony jest w pierwszą niedzielę 
października.

Dzień Babci i Dziadka. 
W styczniu obchodziliśmy 
ich święto 
Dzień Babci i Dziadka świętowaliśmy 21 i 22 stycznia. Pomysł utworzenia tego święta w Polsce 
pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. Już rok później święto to zaczął popula-
ryzować „Express Poznański”. W roku 1966 również „Express Wieczorny” ogłosił dzień 21 stycz-
nia „dniem babci”. Później powstała również tradycja obchodzenia Dnia Dziadka.

źródło: Wikipedia

Policjanci ustalili, że sprawca na terenie 
jednego z parkingów w Tczewie uszkodził 
dwa lusterka od samochodu. Zatrzyma-
ny mieszkaniec powiatu tczewskiego zo-
stał doprowadzony do miejscowej komen-
dy. Poszkodowany wycenił straty na kwo-
tę tys. złotych. Dzisiaj śledczy przedstawi-
li 38-latkowi zarzuty dotyczące zniszczenia 
mienia. Za to przestępstwo grozi kara do 5 
lat pozbawienia wolności.
12 stycznia br. policjanci z Komendy Po-

wiatowej Policji w Tczewie otrzymali zgło-
szenie o uszkodzeniu samochodu, do któ-
rego doszło dzień wcześniej na terenie jed-
nego z parkingów w mieście. Zajmujący się 
tym zdarzeniem funkcjonariusze ustalili, że 
sprawca zniszczył dwa zewnętrzne lusterka 
od audi. Mundurowi przyjmujący zawiado-
mienie o przestępstwie ustalili, że powstały 
straty w wysokości tys. złotych.
Kryminalni, pracując nad tą sprawą ustalili 
personalia podejrzewanego mężczyzny o to 

przestępstwo. Dzisiaj stróże prawa zatrzy-
mali podejrzewanego 38-latka, którego do-
prowadzili do miejscowej komendy. Śled-
czy przedstawili zatrzymanemu mieszkań-
cowi powiatu tczewskiego zarzut dotyczący 
zniszczenia mienia, do którego się przyznał 
i poddał dobrowolnie karze.

Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat po-
zbawienia wolności.

Przyznał się  i poddał dobrowolnie karze
Kryminalni zatrzymali 38-letniego mężczyznę, którego podejrzewali o przestępstwo uszkodzenia mienia. 

Gdzie wnosić 
opłaty za śmieci?
od pierwszego stycznia w naszej Gminie zmienił się 
system zbiórki odpadów. wielu mieszkańców pyta, 
co z opłatami gdzie i jak je wnosić.

Za te przestępstwa 
grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności





STEICOŚroda, 22 stycznia 20208

Mimo wiosennej aury, która króluje tej zimy, pracownicy STEICo mogli na szczę-
ście pozachwycać się śnieżnymi widokami – firma po raz kolejny zorganizowała 
coroczny wyjazd na narty dla wszystkich miłośników białego szaleństwa.
Codzienne szusowanie na białych stokach w Szczyrku i późniejszy odpoczynek 
w „dworku nad Wisłą” przy tradycyjnych wiślańskich potrawach w regionalnej 
góralskiej restauracji naładowały wszystkich uczestników pozytywną energią.
oby jej starczyło na cały rok 2020!!!

Piękne  widoki



Dołącz do Nas. Pracuj w STEICO!



Zacznij
dzień

z nami!

/gst24.pl

/expressBiznesu



www.gst24.pl Środa, 22 stycznia 2020 11

proGram oBchodów:

26 stycznia 2020 r. godz. 10.00 
Bazylika katedralna

Msza św. w 100-lecie powrotu Pelplina 
do odrodzonej Polski
zapraszamy poczty sztandarowe, dele-
gacje firm, instytucji, zakładów pracy, 
uczniów szkół i innych placówek

28 stycznia 2020 r. godz. 11.30 
plac przed dworcem pkp w pelplinie

Inscenizacja historyczna - wkroczenie 
Wojska Polskiego i przyjazd Generała 
Józefa Hallera do Pelplina
zapraszamy wszystkich mieszkańców

31 stycznia 2020 r. godz. 9.30
Biblioteka diecezjalna im. Biskupa 
Jana Bernarda szlagi w pelplinie

Uroczysta sesja rady Miejskiej  
w Pelplinie
Konferencja popularnonaukowa   
- Powrót Pelplina do Polski
wstęp wolny

1 lutego 2020 r. godz. 17.00 
miejski ośrodek kultury w pelplinie

Prawykonanie dzieła muzycznego pt. 
„Archetyp” fantazja na orkiestrę smycz-
kową w wykonaniu orkiestry Progress 
pod dyrekcją Szymona Morusa
(wstęp wolny, ale obowiązują  
wejściówki dostępne w ośrodku   
Kultury w Pelplinie)

8 lutego 2020 r. godz. 19.00
zamek w Gniewie

Kociewski Bal Niepodległości
bilety do nabycia w ośrodku   
Kultury w Pelplinie

Tak będziemy 
świętować w Pelplinie

Po blisko 148 latach zaboru pruskiego Pelplin powrócił na łono ukocha-
nej Ojczyzny. „...oto spełniło się to, co było z dawna szczytem naszych 
marzeń, pragnień i celów...” (z kart dawnego Pielgrzyma).

100-lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Pol-
ski. Mija sto lat od tego historycznego wyda-
rzenia. Samorząd Gminy Pelplin ustanowił rok 
2020 – Rokiem 100-lecia powrotu Pelplina do 
odrodzonej Polski.
MOK w Pelplinie zaprasza do aktywnego i licz-

nego włączenia sie w planowane obchody. 
Niech to będzie wyrazem wdzięczności dla po-
koleń Polaków, w tym mieszkańców ziemi pel-
plińskiej, którzy swoją pracą, walką i ofiarą, 
na powrót doprowadzili nasz region w granice 
Rzeczypospolitej!

ź
ró

dł
o:

 M
o

K
 P

el
pl

in
, Z

d
JĘ

C
IE

: K
rz

ys
zt

of
m

an
ia

 P
ho

to
gr

ap
hy

Malarz urodził się w 1961 roku w Gdańsku. 
W latach 1985-1990 studiował malarstwo 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pla-
stycznych w Gdańsku. W 1990 roku uzy-
skał dyplom w pracowni Prof.Hugona La-
seckiego. W latach 2006-2017 mieszkał 
w Londynie i Los Angeles, obecnie miesz-
ka w Gdyni.

„Maluję z natury, czyli z bezpośredniej ob-
serwacji tego, co mam przed sobą: posta-
ci, kąta pracowni, pejzażu za oknem, czyli 
układu codziennych przedmiotów-najchęt-
niej postaci. Od 2005 roku stało się to moją 
wyłączną praktyką. Wszystko czego chcę, to 
namalować to co widzę możliwie prawdzi-
we; oznacza to również, w moim przypadku, 
że podobieństwo ma znaczenie. Nie mam 
na to żadnej metody i sposobu: zajmuje 
mnie głównie umieszczenie rzeczy na wła-

ściwym miejscu. Proces ten, w moim przy-
padku, opiera się na takiej formie mówienia 
a raczej dażenia do prawdy, która daje prze-
strzeń dla wartości i autentyczności nie-wi-
dzenia, uwalnia od tyrani pamięci i dyskur-
sywnego intelektu-problem z rzeczywisto-
ścią polega bowiem na tym, że zaprzecza 
ona z góry wyrobionym opiniom. Różni się 
to zasadniczo od dziewietnastocznego reali-

zmu, który przeciwnie: zasadzał się na wie-
dzy o rzeczach i ludziach i określonych za-
sadach przestrzegania i przedstawiania”.

Laureat licznych stypendiów, m.in.: stypen-
dium Kultur Kontakt Austria: Artist in Re-
sidence Program-Guest Studio 2000, sty-
pendium Felix Meritis Foundation (Am-
sterdam Institute of Painting): Master Class 
of Painting with Jorg Immendorff (1995) 
czy stypendium Ministra Kultury i Sztu-
ki (1987 i 1990). Brał udział w wielu wysta-
wach zbiorowych i indywidualnych, m.in. 
w Mall Galleries oraz Kings Palace Gallery 
w Londynie, Pałacu Królikarnia (Oddział 
Muzeum Narodowego w Warszawie), Ga-
lerie Bertrand Kass w Innsbrucku, w Ga-
lerii Narodowej w Poznaniu, KK Gastate-
lier w Wiedniu, Aschenbach Gallery w Am-
sterdamie, Nadbałtyckim Centrum Kul-
tury w Gdańsku, BWA we Wrocławiu, Ga-
lerii Wyspa w Gdańsku, Centrum Sztuki 
Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. W 2018 
roku miała miejsce indywidualna Sławomi-
ra Góry w Galerii Pionova w Gdańsku a 4 
lutego otwarta zostanie jego wystawa Auto-
portrety w Słupskim Ośrodku Kultury. Wy-
stawa będzie czynna do 7 lutego.

Sławomir Góra - malarstwo
W piątkowy wieczór o godzinie 18:00 w Galerii A Starogardzkiego Centrum Kultury, odbył się wernisaż prac malarskich Sławomira Góry.

ZdJĘCIA: Artur Hossa

W naszym mieście pojawiły się tzw. 
Miejskie Punkty Elektroodpadów, które 
mają służyć mieszkańcom do oddawa-
nia zużytych płyt Cd, tonerów, telefo-
nów, ładowarek, baterii i żarówek.

MPE jest ogólnodostępny. dogodne lo-
kalizacje w centrum miasta, informa-
cje zamieszczone bezpośrednio na tu-
bach, wszystko to ma w założeniu przy-
czyniać się do budowania wśród miesz-
kańców postaw proekologicznych oraz 
zwrócić uwagę na to jak niebezpiecz-
ne dla środowiska są elektrośmieci i ich 
niewłaściwe składowanie.

Miejski Punkt Elektroodpadów wyposa-
żony jest w 7 tub, dzięki czemu drob-
ne sprzęty i przedmioty elektronicz-
ne są od razu segregowane. Informacje 
o tym co możemy do takiego pojemni-
ka wrzucić znajdziemy bezpośrednio na 
urządzeniu. Są więc pojemniki na płyty 
Cd, dVd, zużyte żarówki i baterie, tone-
ry, zepsute telefony, ładowarki a poza 
tym wszelką drobną elektronikę, w tym 
niesprawne piloty, kalkulatory, zegarki 
elektroniczne itp. 

na oBecną chwilę ustawione 
są 3 poJemniki mpe:

1. przy markecie carrefour  
    obok paczkomatu   
    (vis a vis targowiska miejskiego)
2. na alei Jana pawła ii przed 
    wejściem do galerii neptun
3. na ul. hallera przy zejściu 
     na Bulwar diepholz

wrzuć 
elektroodpady 
do specJalneGo 
poJemnika
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W okresie grzewczym wzrasta ryzyko po-
wstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w 
budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji 
tlenku węgla są urządzenia grzewcze opala-
ne drewnem, węglem, gazem, olejem opało-
wym.
Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem 
sezonu grzewczego należy wykonać obowiąz-
kowe okresowe przeglądy i czyszczenie prze-
wodów kominowych oraz sprawdzenie insta-
lacji wentylacyjnej.
Państwowa Straż Pożarna rekomenduje in-
stalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
Państwowa Straż Pożarna przypomina o obo-
wiązku właściwego utrzymania stanu tech-
nicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. 
wymianę baterii). Osobom starszym straża-
cy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej 
czujki lub wymianie w nich baterii.
Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na 
fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje 
przeglądu technicznego przewodów wentyla-
cyjnych i kominowych.

skąd się bierze czad i dlaczego 
jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas 
procesu niecałkowitego spalania materia-
łów palnych. Ma silne własności toksyczne, 

jest lżejszy od powietrza dlatego też groma-
dzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeń-
stwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek 
węgla jest:

bezwonny,•	
bezbarwny,•	
pozbawiony smaku.•	

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, po-
przez zajmowanie jego miejsca w hemoglo-
binie (czerwonych krwinkach), powodując 
przy długotrwałym narażeniu śmierć.

co jest główną przyczyną 
zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach 
mieszkalnych jest niesprawność przewodów 
kominowych: wentylacyjnych i dymowych. 
Ich wadliwe działanie może wynikać z:

nieszczelności,•	
braku konserwacji, w tym czyszczenia,•	
wad konstrukcyjnych,•	
niedostosowania istniejącego syste-•	
mu wentylacji do standardów szczel-
ności stosowanych okien i drzwi, 
w związku z wymianą starych okien 
i drzwi na nowe.

co zrobić, aby uniknąć 
zaczadzenia?

Systematycznie czyść, sprawdzaj •	
szczelność i wykonuj przeglądy tech-
niczne przewodów kominowych.
Użytkuj tylko sprawne techniczne •	
urządzenia, zgodnie z instrukcją pro-
ducenta.
Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urzą-•	
dzeń grzewczych.
Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek •	
wentylacyjnych.

W przypadku wymiany okien na nowe, 
sprawdź poprawność działania wentylacji, 
nowe okna są najczęściej o wiele bardziej 
szczelne w stosunku do wcześniej stosowa-
nych w budynku i mogą pogarszać wentyla-
cję.Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle 
i zawroty głowy, duszność, senność, osłabie-
nie, przyspieszona czynność serca, mogą one 
być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem 
węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz po-
mieszczenie, w którym się znajdujesz i zasię-
gnij porady lekarskiej.

Błąd. Co czwarty Polak myśli, 
że czad rozpozna po zapachu
Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!

źródło: PSP Starogard, 
opracowanie: Wydział Prewencji Społeczej KG PSP
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Orszak Niebieski prowa-
dzony przez króla Baltazara, 
symbolizujący Afrykę wyru-
szył spod kościoła Miłosier-
dzia Bożego. Orszak Czer-
wony, prowadzony przez 
króla Kacpra z Europy wyru-
szył przy sklepie Moto-Jack. 
Orszak Zielony, prowadzo-
ny przez króla Melchiora VI 
wyruszył spod Poczty Głów-
nej. Wszystkie Trzy Orsza-
ki spotkały się o godzinie 
13:00 na Rynku Miejskim. 
O godz.14:00 Trzej Królowie 
wyruszyli do żłóbka przy 
kościele pw. św. Wojciecha, 
gdzie o godz.15:00 odda-
li pokłon Dzieciątku Jezus. 
Następnie w kościele odbył 
się koncert kolęd i pastora-
łek. Orszak to żywa szopka, 
barwny korowód i niezwy-
kłe widowisko w którym jak 
co roku, w kolorowych ko-
ronach bierze udział kilka-
set mieszkańców.

Orszak Trzech Króli 
w Starogardzie Gdańskim
W poniedziałek 6 stycznia ulicami Starogardu Gdańskiego, już po raz szósty, 
przeszedł złożony z 3 części Orszak Trzech Króli. 

ZdJĘCIA: Artur Hossa



Policjanci z Komendy Powiatowej Po-
licji w Tczewie otrzymali nowe radio-
wozy. 4 nowe nabytki powiększyły stan 
radiowozów tczewskiej Policji. Wszyst-
kie radiowozy są oznakowane i są to: 
volkswagen caddy,  kia ceed, hyundai 
i30 oraz volkswagen transporter. Nowe 
samochody na pewno usprawnią pracę 

funkcjonariuszy. Zakup nowych pojaz-
dów możliwy był dzięki połączonym 
środkom Komendy Głównej Policji przy 
dofinansowaniu samorządów lokal-
nych powiatu tczewskiego.

3 zakupione radiowozy posiadają 
silniki benzynowe, zaś volkswagen 

transporter ma silnik diesla. Radiowo-
zy mają dobre parametry techniczne 
i są wyposażone w szereg nowocze-
snych systemów zapewniających poli-
cjantom maksymalne bezpieczeństwo. 
Nowe radiowozy będą wykorzystywa-
ne w codziennych służbach na terenie 
całego powiatu tczewskiego. Samo-

rządowcy wspierając w ten sposób 
funkcjonariuszy wyrazili wdzięczność 
za dobrą współpracę z lokalną policją. 
Nie raz podkreślano, że ta współpraca 
przekłada się bezpośrednio na zapew-
nienie bezpieczeństwa mieszkańców 
oraz na poprawę warunków pracy 
mundurowych.

4 nowe radiowozy dla tczewskich policjantów
4 nowe radiowozy zasiliły flotę pojazdów Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. Zakup samochodów został 

zrealizowany w ramach połączonych środków Komendy Głównej Policji przy dofinansowaniu samorządów 
lokalnych powiatu tczewskiego. Funkcjonariusze będą wykorzystywać nowe auta w ramach codziennych 
służb, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Policjanci zatrzymali nietrzeźwe-
go 28-letniego mieszkańca powiatu 
słupskiego, który jechał przywłasz-
czonym mercedesem. Mundurowi 
mieli ustalenia, że sprawca jedzie 
autostradą A1 przywłaszczonym 
sprinterem. W pobliżu miejsco-
wości Warlubie funkcjonariusze 
zatrzymali kierowcę, który jak się 
okazało był nietrzeźwy. Stróże pra-
wa zatrzymali 28-latkowi prawo 
jazdy oraz zatrzymali go w policyj-
nym areszcie. Samochód trafił na 
policyjny parking.

9 stycznia br. około godziny 9.20 
tczewscy policjanci otrzymali infor-
mację, że autostradą A1 w kierunku 
Łodzi jedzie kierowca przywłaszczo-
nym mercedesem sprinterem. Według 
ustaleń mundurowych wynikało, że w 
wyniku tego przestępstwa powstały 
straty w wysokości 110 tys. złotych. 
Natychmiast na autostradę A1 zostali 
skierowani funkcjonariusze z zespołu 
„Speed”, którzy w pobliżu miejscowo-
ści Warlubie wspólnie z funkcjonariu-
szami z Komisariatu Policji w Nowym 
zauważyli i zatrzymali do kontroli po-
szukiwanego sprintera. Mundurowi 

sprawdzając samochód w policyjnych 
systemach potwierdzili, że został on 
przywłaszczony na terenie powiatu 
słupskiego. Dodatkowo podczas inter-
wencji policjanci wyczuli od kierowcy 
alkohol. Badanie alkomatem wykaza-
ło, że 28-letni mężczyzna miał prawie 
2 promile alkoholu w organizmie.

W związku z tą sytuacją stróże pra-
wa zatrzymali kierowcy prawo jazdy 
oraz zatrzymali go i doprowadzili do 
policyjnego aresztu w Grudziądzu. 

Zabezpieczony samochód trafił na 
policyjny parking, a następnie wróci 
do właściciela.

Teraz mężczyzna najprawdopodob-
niej odpowie za dwa przestępstwa 
dotyczące przywłaszczenia mienia 
oraz kierowania samochodem w sta-
nie nietrzeźwości. Za te przestępstwa 
grozi kara do 3 lat pozbawienia wol-
ności. Dodatkowo nietrzeźwemu kie-
rowcy grozi utrata prawa jazdy na trzy 
lata oraz kara finansowa.

Policjanci z zespołu „Speed” zatrzymali 
nietrzeźwego kierowcę, który jechał 
przywłaszczonym mercedesem

Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypad-
ku drogowego, w którym zginęła 71-letnia mieszkanka 
Gdyni. Kierująca osobową dacią z nieustalonej przyczy-
ny zjechała z pasa ruchu i uderzyła w osłonę zabezpie-
czająca zjazd na autostradzie A1. 

W poniedziałek kilka minut po godzinie 16:00 dyżurny 
Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim 
otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego 
doszło na autostradzie A1 na wysokości zjazdu w kierun-
ku Kopytkowo. Na miejsce skierowani zostali funkcjona-
riusze z pobliskiego posterunku.

Jak ustalili interweniujący na miejscu policjanci 71-
letnia mieszkanka Gdyni, która kierowała osobową 
dacią, jadąc w kierunku Trójmiasta, z nieustalonej przy-
czyny zjechała z pasa ruchu i uderzyła w osłonę zabez-
pieczającą. Wyniku tego uderzenia, auto wypadło z dro-
gi i dachowało na poboczu. Obrażenia, jakich doznała 
kierująca, okazały się śmiertelne.

Mundurowi sporządzili oględziny miejsca zdarzenia 
oraz uszkodzonego pojazdu. Policyjny technik wykonał 
dokumentację fotograficzną i zabezpieczył ujawnione 
na miejscu ślady, które pomogą w ustaleniu bliższych 
okoliczności tego tragicznego wypadku.

Starogard Gdański - śmiertelny 
wypadek na drodze

Polub nas 
na facebooku: /gst24pl



oGłoszenia Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

W wyniku tego zdarzenia 
do szpitali trafiło 5 osób. 
Funkcjonariusze sprawcy 
wypadku zatrzymali pra-
wo jazdy oraz zatrzymali 
dwa dowody rejestracyjne 
od samochodów uczestni-
czących w zdarzeniu. Stró-
że prawa apelują o ostroż-
ność oraz stosowanie się 
do przepisów drogowych.

Wczoraj o godzinie 20.40 
oficer dyżurny Komendy 
Powiatowej Policji w Tcze-
wie odebrał zgłoszenie 
o wypadku drogowym, do 
którego doszło na drodze 
krajowej nr 91 w miejsco-
wości Czarlin. Na miejsce 
zdarzenia zostali wysłani 
funkcjonariusze z wy-
działu ruchu drogowego, 
którzy wstępnie ustalili, 
że 72-letni mieszkaniec 

powiatu tczewskiego ja-
dąc audi, nie zatrzymał się 
przed znakiem stop i nie 
ustąpił pierwszeństwa ja-
dącemu drogą krajową nr 
91 volkswagenowi, w wy-
niku czego doprowadził 
do zderzenia się samo-

chodów. Trzy osoby po-
dróżujące audi oraz dwie 
osoby z volkswagena 
z obrażeniami ciała trafiły 
do szpitali.

Technik kryminalistyki 
sporządził dokumentację 
fotograficzną i zabezpie-
czył na miejscu ślady, które 
pomogą wyjaśnić śled-
czym okoliczności tego 
wypadku. Przeprowadzo-
ne alkomatem badanie 
kierowców wykazało, że 
byli trzeźwi. Policjanci za-
trzymali 72-latkowi prawo 
jazdy za spowodowanie 
wypadku oraz zatrzymali 
dwa dowody rejestracyjne 
od samochodów z powodu 
uszkodzeń powypadko-
wych. Teraz śledczy będą 
wyjaśniać okoliczności 
tego zdarzenia.

Zderzenie 2 samochodów 
- 5 osób rannych

Policjanci wyjaśniają okoliczności wczorajszego wypadku 
drogowego, do którego doszło w miejscowości Czarlin. Mun-
durowi wstępnie ustalili, że 72-letni kierowca audi nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z jadącym drogą krajo-
wą nr 91 volkswagenem. 

Policjanci zatrzymali nietrzeźwego 49-
letniego mężczyznę, który groził śmiercią 
pokrzywdzonej. Według ustaleń munduro-
wych sprawca przyszedł do mieszkania swo-
jej znajomej i zaczął jej grozić śmiercią oraz 
zniszczeniem mieszkania. Zebrany przez 
policjantów materiał dowodowy pozwolił 
przedstawić 49-latkowi zarzuty dotyczące 
gróźb karalnych. Prokurator zastosował wo-
bec zatrzymanego mężczyzny dozór poli-
cyjny, zakaz zbliżania i kontaktowania się 
z pokrzywdzoną.

7 stycznia br. przed godziną 18.00 tczew-
scy policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jed-
nym z mieszkań na terenie miasta słychać 
wołanie o pomoc. Na miejsce natychmiast 
zostali wysłani policjanci z zespołu wywia-
dowczego. Funkcjonariusze po przybyciu 
na miejsce zastali w mieszkaniu agresyw-
nego mężczyznę, który awanturował się 
oraz wyzywał kobietę słowami wulgarnymi. 
Stróże prawa ustalili, że agresywny mężczy-
zna przed interwencją groził pokrzywdzonej 
śmiercią oraz groził jej, że zniszczy mieszka-
nie. Mundurowi przestraszonej kobiecie po-
wiedzieli, że takie zachowanie sprawcy jest 
przestępstwem.

Funkcjonariusze ustalili, że sprawca nie 
mieszka w tym mieszkaniu, lecz przyszedł 
tylko w odwiedziny. Podczas interwencji 
nietrzeźwy 49-latek zaczął być agresyw-
ny wobec policjantów i nie stosował się 
do wydanych mu poleceń. Stróże prawa 
byli zmuszeni użyć wobec agresywnego 
mężczyzny chwytów obezwładniających 
oraz kajdanek. Mundurowi w związku 
z zaistniałym przestępstwem zatrzymali 
agresywnego mężczyznę, którego dopro-
wadzili do policyjnego aresztu. Badanie 
alkomatem wykazało prawie 3 promile 
alkoholu w organizmie zatrzymanego 
mieszkańca powiatu tczewskiego.

Zatrzymany mężczyzna noc spędził 
w policyjnym areszcie. Zgromadzony ma-
teriał dowodowy przez śledczych pozwolił 
zatrzymanemu mężczyźnie przedstawić 
zarzuty dotyczące gróźb karalnych. Wczo-
raj prokurator zastosował wobec 49-latka 
dozór policyjny oraz zakaz zbliżania i kon-
taktowania się z pokrzywdzoną.

Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat 
pozbawienia wolności.

Z mieszkania było słychać wołanie o pomoc.

W poniedziałek 13 stycznia Straż Miejska odwiedziła 
uczestników zajęć organizowanych przez Spółdziel-
nie Mieszkaniową „Kociewie” aby przypomnieć im 
o zasadach bezpieczeństwa, których trzeba przestrze-
gać podczas zimowych zabaw ale i nie tylko.

Strażnicy Miejscy uczyli najmłodszych zasad bez-
piecznego zimowego wypoczynku, przypominali 
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i korzystaniu 
z elementów odblaskowych. Przestrzegali też przed 
zimowymi zagrożeniami, takimi jak na przykład 
wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne.
Małgorzata Zgoda tłumaczyła jak należy się za-
chować podczas spotkania z osobą nieznajomą, do 
kogo i w jaki sposób można zwrócić się o pomoc. 
Przypomniała również o numerach alarmowych 

pod które można się zgłosić w razie konieczności. 
Okazało się, że na ten temat starogardzkie maluchy 
miały imponującą wiedzę. O tym jak wygląda pra-
ca strażnika miejskiego opowiedział najmłodszym 
strażnik Daniel Haronek.

15 stycznia siedzibę Straży Miejskiej odwiedzi-
ły dzieci uczęszczające na zajęcia organizowane 
w czasie ferii przez Starogardzkie Centrum Kultu-
ry. Tam oprócz przypomnienia podstawowych za-
sad bezpieczeństwa mogły również zobaczyć jak 
wygląda praca strażnika na co dzień.

Komendę Straży Miejskiej od środka pokaza-
ła dzieciom zastępca komendanta Krystyna Kwi-
dzińska-Kulas.

Bezpieczeństwo w czasie ferii – 
spotkanie ze Strażą Miejską
Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży to wspaniały czas relaksu i odpoczynku, jednak aby przebiegły 
szczęśliwie należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
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NIERUCHOMOŚCI

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

kupię mieszkanie, zadłużone, z komornikiem, do 
remontu, z lokatorem, szybka gotówka, tel. 791 
715 131

skup mieszkań za gotówkę, w trójmiescie i okoli-
cach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sprzedam
skup, złomowanie, kasacja aut, pomoc drogowa, 
tel. 789 345 593

Jawa typ 223, 1977 farbig rote Creme, 2T, 2os., 
oC, BT, cena 2023 zł, Tczew, tel. 574 797 077

romet ogar Caffe 124, 2019 r, blue/black, 4T, 
cena 1222 zł, Tczew, tel. 574 797 077

piaGGio/Vespa Ciao, skuter, 1 os., 2 T, czarny, cena 
1616 zł, Tczew, tel. 574 797 077

kupię

skup aut za gotówkę, w trójmieście i okolicach tel. 
507 741 990

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, 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 Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 964

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

TOWARZYSKIE

50-kilku latek pozna miłą panią, stan cywilny nie-
istotny, tel. 573 974 135
sex-sex-sex to lubię, gorąca blondi, pozna panów 
sponsorów, tel. 514 120 213

RÓŻNE

sprzedam drewno opało-
we, gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

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

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

słoma w balotach 120x120, sucha, 45 zł, Szemud, 
tel. 510 751 837

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

sprzedam pilnie kanapę, 140x200, 700 zł, tel. 
503 300 245

Beczki plastikowe 200l, na działkę do wody, czy-
ste, lub pod rynny, tel. 511 841 826

oBsypnik do bulew trzy rzędy oraz brony trójki, 
zawieszane, 890 zł, tel. 600 667 860
sprzedam lodówkę, z zamrażalką, w dobrym sta-
nie, wys. 125, szer 60 cm, cena 310 zł, Sierakowice, 
tel. 790 390 835

sprzedam odkurzacz przeciwalergiczny, do pra-
nia dywanów i tapicerek, 950 zł, Sierakowice, tel. 
790 390 835

sprzedam pralkę małą z wirówką 2w1, nowa, wys. 
73 cm, szer. 63 cm, cena 410 zł, Sierakowice, tel. 
790 290 835

sprzedam komórkę, Nokia, sprawną, 40 zł i dwie 
niesprawne za 30 zł, Sierakowice, tel. 790 290 835

sprzedam lodówkę daewoo, stół na kółkach, 
szybkowar, tel. 576 204 945

drzwi pełne, jasne, drzwi metalowe, chodnik dy-

wanowy, - 1x6m, tanio, tel. 576 204 945

sprzedam Żelazko tefal, ekspres do kawy, szyb-
kowar, garnitur chlop. 140/146, tel. 576 204 945

siewnik konny przystosowany do ciągnięcia trak-
torem 17 pip 580 zł, tel. 600 667 860

płuG 4 skibowy, stan dobry, cena 1500 zł, Szemud, 
tel. 510 751 837

złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, 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 Pierwoszynie, 4 osobo-
wy, tel. 607 291 564

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.
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Trasa przełajowa była wytyczona na terenie Siwiał-
ki i prowadziła skrajem lasu oraz jeziora. Zróżnico-
wane podłoże, oraz liczne podbiegi mimo nieduże-
go dystansu dały się we znaki zawodnikom. Pierwsi 
wystartowali zawodnicy z kijkami, a po nich biega-
cze. Po zakończeniu startów na plaży energetyczną 
rozgrzewkę poprowadziła Anna Biernat, po któ-

rej wszystkie morsy weszły do wody.  A na brze-
gu na uczestników czekał ciepły poczęstunek. Były 
smaczne zupy, pieczone kiełbaski oraz słodkości. 
Na sam koniec odbyło się tradycyjne przeciąganie 
liny – ulubione zawody morsów.
Pogoda jak w roku ubiegłym zaskoczyła każdego 
i mieliśmy wymarzone warunki. Lekki mróz i peł-

ne słońce.  Nad bezpieczeństwem czuwali medycy 
z Kociewskiego Centrum Zdrowa, a trasę biegową 
zabezpieczali strażacy z OSP Siwiałka pod kierow-
nictwem Komendanta i Sołtysa w jednej osobie - 
Krzysztofa Eggerta. Tytułowym „Czwartym Kró-
lem” został Leszek Czaja broniąc tym samym tytuł 
z  ubiegłego roku.

Uczestników zawodów odwiedzili przepięknie 
ubrani Trzej Królowie. Przy okazji zgromadzenia 
tak wielu ludzi postanowiliśmy zrobić dzień zapi-
sów do bazy dawców szpiku DKMS. Każdy, kto nie 
był jeszcze zapisany i spełniał warunki mógł dołą-
czyć do zaszczytnego grona. Kto wie, może któryś 
z naszych uczestników uratuje komuś życie.

Bieg Morsa o tytuł Czwartego Króla
5 stycznia klub Star Mors Starogard Gdański z siedzibą w Siwiałce zorganizował drugą edycję „Biegu Morsa o tytuł Czwartego Króla”. Na starcie stanęło ponad 250 uczestników.  

Mecz rozpoczął się  prowadzeniem drużyny Anwi-
lu 5:0. Koszykarze Polpharmy na początku spotka-
nia byli bardzo blisko drużyny z Włocławka, udało 
im się wyjść na prowadzenie z wynikiem 6:5. Póź-
niej swój koncert gry w drużynie Anwilu zaprezen-
tował Ricky Ledo, zdobywając 17 punktów, prze-
waga gości rosła. Po pierwszych 10 minutach wy-
nik na tablicy wynosił 32:22. W drugiej kwarcie grę 
na parkiecie kontrolowała drużyna z Włocławka. 
Drużyna gospodarzy, grała bezradnie, a koszykarze 
gości coraz częściej zdobywali punkty z dystansu. 
Do przerwy drużyna Anwilu prowadziła 53:35. W 
drugiej części meczu Kociewskim Diabłom ciężko 
było odrobić straty i dogonić rywala. Niecelne rzu-
ty z dystansu gospodarzy i rosnąca przewaga dru-
żyny gości, to kontrola gry na parkiecie przez Wło-
cławian. Nie pomogły już pojedyncze akcje i zdo-
bywane punkty przez koszykarzy Polpharmy. Naj-
więcej punktów dla Polpharmy zdobył Daniel Go-
łębiowski (16). Dla Anwilu najwięcej punktów 
zdobył Ricky Ledo (28).

Polpharma przegrała z Anwilem
Polpharma Starogard - Anwil Włocławek 78:109 ( I-22:32, II-13:21, III-24:31, IV-19:25)


