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Boże NarodzeNie tuż, tuż...

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 
Specjalnie dla Was przygotowaliśmy świąteczny dodatek, a 
w nim: Jakie świąteczne tradycje są pielęgnowane na Pomo-
rzu od wieków? Jak ugotować tradycyjny, wigilijny barszcz? 
Skąd wziął się zwyczaj dekorowania choinki? A dla naj-
młodszych – świąteczna krzyżówka i kolorowanka.
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ObwOdnica cOraz bliżej

Komisja Oceniająca Przedsię-
wzięcia Inwestycyjne Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad przyjęła Studium Tech-
niczno – Ekonomiczno - Środo-
wiskowe dla budowy obwodnicy 
Starogardu To ważny krok w kie-
runku budowy tej drogi. 
str. 3

Staniemy Się metrOpOlią?

Nawet 200 mln zł każdego roku 
może trafić na Pomorze dzięki 
ustawie metropolitalnej. Pieniądze 
będą przeznaczone na transport 
zbiorowy, wspólny bilet, węzły 
przesiadkowe i drogi, planowanie 
przestrzenne, promocję, turystykę 
i ochronę środowiska.
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Czytaj nasze magazyny!
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Wolontariusze zajmują się poszukiwaniem 
rodzin w potrzebie, wspierają je mentalnie 
oraz pracują z nimi. Z kolei darczyńcy przygo-
towują dedykowaną pomoc. Organizatorzy na-
tomiast tworzą rozwiązania systemowe, dzięki 
którym konkretny człowiek pomaga konkret-
nemu człowiekowi. – Dajemy wędkę, a nie rybę 
– podkreślają organizatorzy akcji.

Starogard Gdański do Szlachetnej Paczki 
przyłączył się wiele lat temu. Urząd miasta 
tym razem pomógł samotnej matce z dwój-
ką dzieci. Udało się zebrać aż 3 183,70 zł, co 
pozwoliło na zakup bonów podarunkowych 

na żywność, odzież oraz obuwie. Dodatko-
wo pracownicy magistratu przekazali łóżko, 
słodycze, artykuły spożywcze i chemiczne, 
książki, a także zabawki. Wszystko zgod-
nie z potrzebami, które wskazała rodzina. 
Urzędnicy od siebie dołożyli jeszcze kilka 
niespodzianek oraz prezenty do rozpakowa-
nia dopiero 24 grudnia.

Co roku wolontariusze Szlachetnej Paczki po-
magają wielu rodzinom. Żadna ze zgłoszonych 
do bazy osób nie jest pominięta. Starogardzia-
nie w rekordowym tempie wybierają rodziny, 
którym niosą pomoc. 

Półtora miliona Polaków żyje w nędzy, w wa-
runkach stanowiących bezpośrednie zagroże-
nie dla psychofizycznego rozwoju człowieka. 
Obecna pandemia może podwoić tę liczbę. Ra-
port organizatorów Szlachetnej Paczki mówi, 
że w Polsce ponad 900 tysięcy dzieci żyje 
w ubóstwie, co szósta rodzina żyje bez dostępu 
do łazienki. Do końca bieżącego roku wzrośnie 
liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie (do 
3,5 mln populacji) w wyniku wzrostu bezrobo-
cia i spadku PKB spowodowanych pandemią 
koronawirusa (szacunki MFW).
/raf/
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Do końca grudnia osoby powyżej 65. 
roku życia z tzw. grup ryzyka z 18 
powiatów województwa pomorskie-
go mogą skorzystać ze szczepień 
przeciwko pneumokokom. To wspól-
na inicjatywa samorządu wojewódz-
twa pomorskiego i powiatów, które 
planują zaszczepić prawie 2,8 tys. 
Pomorzan.
W programie biorą udział powiaty: 
bytowski, chojnicki, człuchow-
ski, gdański, kartuski, kościerski, 
kwidzyński, lęborski, malborski, 
nowodworski, pucki, słupski, 
sztumski, tczewski, wejherowski 
oraz miasta: Gdynia, Słupsk i Sopot. 
Program kosztował ponad 880 tys. 
zł i został dofinansowany z budżetu 
województwa pomorskiego. Jego 
realizatorem są Szpitale Pomorskie.
Kto może się zaszczepić? Osoby 
powyżej  65. r.ż., które znajdują się 
w tzw. grupie ryzyka, otrzymują 
bezpłatne szczepienia ochronne prze-
ciwko pneumokokom. Ze szczepień 
korzystają pacjenci, którzy mają prze-

wlekłe choroby np. układu oddecho-
wego. Szczepienia te są szczególnie 
wskazane, gdyż zabezpieczają m.in. 
przed zapaleniem płuc tak groźnym 
w czasie pandemii koronawirusa. W la-
tach 2018-2019 z programu skorzysta-
ło 4255 Pomorzan.
Gdzie jeszcze są wolne miejsca? 
W województwie pomorskim wystę-
puje wysoka zapadalność na chorobę 
pneumokokową wśród seniorów. 
Szczepienia mają na celu przyczy-
nienie się do spadku zachorowalno-
ści. Jak informuje rzecznik szpitali 
Pomorskich Małgorzata Pisarewicz: 
„Z darmowych szczepień ochronnych 
najmniej skorzystało mieszkańców 
powiatów: słupskiego, nowodworskie-
go i puckiego, których szczególnie 
namawiamy do wykonania zastrzyku”. 
– Obecnie zakończyły się już zapisy 
na szczepienia dla mieszkańców Po-
morza w Gdańsku. Odbywające się na 
terenie Pomorskiego Centrum Chorób 
Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku cie-
szyły się bardzo dużą popularnością 

– wyjaśnia Pisarewicz.
Mało seniorów skorzystało ze szcze-
pień także w powiatach bytowskim 
i człuchowskim.
Co należy zrobić? Pacjent, zgłasza-
jący się na szczepienie, powinien 
przedstawić dokument tożsamości 
potwierdzający miejsce zameldo-
wania oraz zaświadczenie lekarskie 
stwierdzające przynależność do 
grupy ryzyka lub inną dokumentację, 
na podstawie której będzie można 
udowodnić przynależność do grupy 
ryzyka. Zaświadczenie lekarskie nie 
będzie wymagane, jeżeli z dokumen-

tacji medycznej posiadanej przez 
podmiot wykonujący szczepienie, bę-
dzie wynikać przynależność pacjenta 
do grupy ryzyka.
W ramach realizacji programu będzie 
też edukacja pacjenta. Każda za-
szczepiona osoba otrzyma materiały 
informacyjne.
Pełna lista miejsc, gdzie można się 
zaszczepić wraz z liczbą osób plano-
wanych do wyszczepień w poszcze-
gólnych powiatach w załączeniu oraz 
na stronie www.szpitalepomorskie.eu/
pneumokoki
/raf/

Bezpłatne Szczepienia dla Seniorów tylko do końca roku
poMorze | przychodnie czekają na seniorów. Bezpłatne szczepienia 
przeciwko pneumokokom dostępne są tylko do końca roku.
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Od 19 lat pomagają
STAROGARD GDAŃSKI | Organizatorzy, wolontariusze i darczyńcy – to oni tworzą Szlachetną Pacz-
kę. Pomagają potrzebującym rodzinom, przekazując dary, już od 19 lat.
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W związku z utrzymaniem przez rząd decyzji o całkowitym zamknięciu 
szkół, autobusy miejskie do odwołania kursować będą zgodnie z wakacyj-
nym rozkładem jazdy. Dodatkowo w okresie świąteczno-noworocznym 
w ich  rozkładach obowiązywać będzie kilka zmian:

- 24 grudnia (Wigilia) – autobusy kursować będą według rozkładu jak 
w soboty do godziny 18:00

- 25 grudnia (I Święto Bożego Narodzenia) – autobusy komunikacji 
miejskiej nie kursują!

- 26, 27 grudnia (II Święto Bożego Narodzenia i niedziela) – autobusy 
kursować będą według rozkładu jak w niedziele i święta

- 31 grudnia (Sylwester) – autobusy kursować będą według rozkładu jak 
w soboty do godziny 19:00

- 1 stycznia (Nowy Rok) – autobusy komunikacji miejskiej nie kursują!
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Miejskiego 

Zakładu Komunikacji www.mzk.starogard.pl, można je też uzyskać tele-
fonicznie u dyspozytora pod numerem: 58 562 3001. 
/raf/

Komunikacja 
w święta i Nowy Rok
STAROGARD GDAŃSKI | W okresie świąteczno-noworocznym 
będą wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
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9 mln zł trafi do Starogardu Gdańskiego z drugiego rozdania Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla samorządów. Pieniądze 
zostały przyznane miastu na realizację trzech konkretnych inwestycji. 
Po 2 mln zł na rozbudowę ulicy Kryzana i budowę ogólnodostępnego 
kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego z odkrytymi basenami oraz 5 
mln zł na budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 8.

– Taki zastrzyk gotówki pozwoli nam ruszyć z ważnymi dla mieszkań-
ców inwestycjami zgodnie z planem. W przypadku sali gimnastycznej 
otrzymane dofinansowanie stanowi ponad 66% wartości całej inwesty-
cji. Dodając do tego dotacje z Ministerstwa Sportu mamy zapewnione 
finansowanie na poziomie 85% – mówi prezydent Janusz Stankowiak.

– Wszystkie trzy inwestycje planujemy zrealizować w latach 2021 – 
2022 – mówi zastępca prezydenta ds. techniczno – inwestycyjnych Ta-
deusz Błędzki. – Zgłosiliśmy do konkursu właśnie te inwestycje, gdyż 
ich realizacja znacząco wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców. 
Przede wszystkim będą one służyć wszystkim starogardziankom i staro-
gardzianom. Ich koszt to ponad 20 mln zł – dodaje wiceprezydent.

W sumie do powiatu starogardzkiego trafi 23 940 000 zł. Oprócz 
Starogardu Gdańskiego pieniądze otrzyma 10 gmin: gmina Starogard 
Gdański, Czarna Woda, Skórcz, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, 
Skarszewy, Smętowo Graniczne i Zblewo.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego 
wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez 
pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.
/raf/

Komisja Oceniająca Przedsięwzięcia Inwe-
stycyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad przyjęła Studium Techniczno – 

Ekonomiczno - Środowiskowe dla budowy 
obwodnicy Starogardu Gdańskiego z reko-
mendacją wariantu V.

W piątek, 4 grudnia br. Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad Centrala w War-
szawie zaprosiła przedstawicieli władz samo-
rządowych miasta Starogard, gminy i powiatu 
na wirtualne spotkanie Komisji Oceniającej 
Przedsięwzięcia Inwestycyjne (KOPI). Tema-
tem spotkania była prezentacja dokumentu 
STEŚ (Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowe) dla budowy obwodnicy Staro-
gardu Gdańskiego w celu jego zatwierdzenia. 
Projektanci przedstawili zaproszonym go-
ściom z różnych branż szczegółowe przebie-
gi, parametry techniczne, propozycje węzłów 
oraz długość dróg wszystkich 5 wariantów 
podstawowych i wariantu V starogardzkiej 
obwodnicy. Omówiono plany sytuacyjne, wo-
dodziały i rozwiązania mostowe. Po długiej 
dyskusji, ostatecznie GDDKiA przyjęła doku-
ment z rekomendacją wariantu V.

Następstwem tej decyzji będzie kolejny etap, 
polegający na uszczegółowieniu projektu sta-
rogardzkiej obwodnicy i rozpoczęciu proce-
dury środowiskowej.

W spotkaniu ze strony miasta uczestniczy-
li prezydent miasta Janusz Stankowiak oraz 
zastępca prezydenta ds. techniczno-inwesty-
cyjnych Tadeusz Błędzki, ze strony gminy 
Starogard wójt Magdalena Forc–Chrerek oraz 
naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Technicz-
nego Tomasz Sabiniarz. Starostę starogadz-
kiego reprezentował dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg Dariusz Kurzyński.
/raf/

nowa wiata przyStankowa
luBiki | przy skrzyżowaniu ulic kociewskiej 
i wczasowej zainstalowano nową wiatę przystankową. 

Przy okazji wykonywania robót brukarskich na terenie 
gminy Czarna Woda utwardzone zostanie także podłoże 
tego obiektu. Wiata ma wymiary 3 m x 0,6 m, ściany osło-
nowe zostały wypełnione bezpiecznym szkłem hartowa-
nym, dach w kształcie łuku jest wypełniony poliwęglanem 
komorowym przyciemnianym LTC z filtrem UV, konstrukcja 
nośna wykonana została ze stalowych profili zamkniętych, 
natomiast siedzisko w formie ławki - z paneli drewnianych. 
Oczekujący na autobus będą mieli gdzie się schować przed 
deszczem, śniegiem i wiatrem. 
/raf/

fot. UM Czarna Woda

Obwodnica o krok bliżej
STAROGARD GDAŃSKI | Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowe dla budowy obwodni-
cy Starogardu Gdańskiego zostało przyjęte. To ważny krok w kierunku budowy tej ważnej drogi.
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Prawie 24 mln zł 
dla miast i gmin
POwIAT | Drugie rozdanie środków z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych dla samorządów zostało rozstrzygnięte. Pieniądze 
otrzyma 11 gmin – łącznie prawie 24 mln zł. 
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Dwie spółki – Polregio oraz Szybka Kolej 
Miejska w Trójmieście – będą obsługiwać ko-
lejowe przewozy pasażerskie na terenie woje-
wództwa pomorskiego. 

Uchwała o zmianie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej została podjęta podczas XVII sesji 
Sejmiku Województwa Pomorskiego.

O tym, że Pomorzanie bardzo chętnie korzy-
stają z kolei, nikogo nie trzeba przekonywać.

– Osiągnęliśmy wzrost wskaźnika wyko-
rzystania kolei do wartości 26,1 w 2019 r.  To 
najlepszy wynik w Polsce, który oznacza, że 
Pomorzanie najchętniej w kraju jeżdżą pocią-
gami – mówił Leszek Bonna, wicemarszałek 
województwa pomorskiego.

Drugie jest województwo mazowieckie, gdzie 
ten wskaźnik wynosi niecałe 20. Łącznie, w 2019 
r. z pociągów regionalnych w naszym regionie 
skorzystało 61 mln pasażerów. To o ponad 3 mln 
więcej osób niż w 2018 r. Aby w dalszym ciągu 
utrzymać te wskaźniki i zapewnić mieszkańcom 
komunikację kolejową na najwyższym pozio-
mie, samorząd województwa jeszcze w lipcu 
2020 r. rozpoczął negocjacje z kolejarzami.

Z obydwoma przewoźnikami regionalnymi 
jeżdżącymi po pomorskich torach zawarte 
zostaną wieloletnie umowy. Przypomnijmy, 
że przewoźnicy już w poprzednich latach do 
tego dążyli. 

– W tym trudnym okresie epidemii, w ocze-
kiwaniu na rozwiązania w postaci wsparcia 
przewoźników kolejowych w ramach tarczy 
antykryzysowej pragniemy zapewnić finanso-
wanie usług transportu publicznego – podkre-

ślał wicemarszałek. – Dlatego umowy zostaną 
podpisane do grudnia 2026 r. Umowa z Polre-
gio zacznie obowiązywać od 13 grudnia 2020 
r., a kontrakt z PKP SKM będzie zawarty od 12 
grudnia 2021 r. – mówił Leszek Bonna.

Dzięki długoletnim kontraktom, przewoźnicy 
będą mieli zabezpieczoną stabilność finansową. 
W ciągu tych 6 lat, do końca 2026 r., z budżetu 
województwa na transport kolejowy przezna-
czonych będzie około miliarda złotych.

Do tej pory z przewoźnikami podpisywane 
były umowy jednoroczne. Takie kontakty nie 
wymagają wpisania ich do dokumentów długo-
okresowych. Umowa wieloletnia wymaga jednak 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która 
określa wydatki z budżetu w perspektywie lat.

– W ten sposób pokazujemy, jak solidnym 
partnerem spółek kolejowych jest samorząd wo-
jewództwa – podkreślił wicemarszałek Bonna.
/raf/

Będą pieniądze na pomorską kolej
POMORZE | Radni województwa zadecydowali o zabezpieczeniu środków finansowych na długoterminowe, wieloletnie dofinansowanie 
przewozów kolejowych. Niedługo zostaną podpisane umowy z przewoźnikami. Do tej pory podpisywano umowy jednoroczne.
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koleJne Miliony na inweStycJe!
GM. zBlewo | wielki sukces Gminy zblewo, która w ramach kolejnego, tym razem kon-
kursowego etapu rządowego Funduszu inwestycji lokalnych pozyskała aż 3 miliony zł!

Wtorek 8 grudnia był dobrym dniem dla Gminy 
Zblewo. Najpierw Premier Mateusz Morawiec-
ki, a zaraz potem wojewodowie podali bowiem 
szczegóły dotyczące drugiego rozdania RFIL. 
Projekty, które uzyskały dofinansowane z tej 
transzy funduszu zostały wybrane przez spe-
cjalną komisję powołaną przy Premierze. 
W Zblewie wielka radość, bo na liście wybra-
nych projektów znalazły się aż dwie gminne 
inwestycje i kwota 3 milinów zł! Wójt Artur 
Herold cieszy się, bo jak mówi Gmina Zblewo 
z wielką determinacją stara się pozyskiwać 
fundusze na rozwój gminy. I są tego efekty! 
-  „Rządowy program pomocowy dla samorzą-
dów to prawdziwa pomoc. Doceniamy ją, bo 
oznacza to kolejne, ważne dla Mieszkańców 
inwestycje realizowane dzięki zewnętrznemu 
dofinansowaniu. Środki z funduszu przezna-
czone są na realizację dwóch konkretnych, 
inwestycji gminnych tj. budowy przedszkola 
w Zblewie - 2 miliony zł oraz przebudowy 

ul. Semlińskiej w Pinczynie - milion zł. Mimo 
trudnej sytuacji związanej z pandemią nie 
zmniejszamy inwestycyjnego tempa i działa-
my” – mówi wójt.
Pozyskane dofinansowanie pozwoli m.in. na 
realizację kolejnego etapu budowy przedszko-
la w Zblewie. To obecnie największa, gminna 
inwestycja. Właśnie zakończył się I etap 
budowy nowego przedszkola, który objął m.in. 
usuniecie kolizji linii napowietrznej SN, makro-
niwelację całej powierzchni działki budowlanej 
wraz z wymianą gruntów oraz wykonanie 
fundamentów, ścian fundamentowych wraz 
z izolacją cieplną i przeciwwilgociową.
Jak podkreśla wójt, realizacja I etapu budowy 
była możliwa także dzięki wsparciu finanso-
wemu, które Gmina otrzymała od Premiera. 
W lipcu br. Gminie Zblewo przyznano bowiem 
środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa, 
które pozwoliły na rozpoczęcie budowy 
przedszkola.

„Sportowa Polska” to program Ministerstwa 
Sportu, który ma na celu wsparcie realizacji zadań 
inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych 
na terenie całej Polski. A że Gmina Zblewo jest 
bardzo aktywną i sportową gminą z wójtem – spor-
towcem na czele, nic dziwnego, że po raz kolejny 
aplikowała do programu z zakresu sportu. I jak się 
właśnie okazało – z wielkim powodzeniem!

„Zgłosiliśmy do konkursu zadanie polegające na 
budowie nowoczesnego zaplecza szatniowo-socjal-
nego na stadionie w Zblewie. Nasz projekt został 
wysoko oceniony i jako jeden z nielicznych w wo-
jewództwie pomorskim uzyskał dofinansowanie! 
Bardzo wysokie, bo wynoszące prawie 600 tysięcy 
zł.  Dla nas to fantastyczna wiadomość, bo nieba-
wem finalizujemy całkowitą modernizację płyty 
zblewskiego stadionu, na co również pozyskaliśmy 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Stadion 
będzie jednym z najnowocześniejszych w regionie, 
będzie prawdziwą, sportową wizytówką naszej gmi-
ny. A teraz dzięki środkom z programu „Sportowa 
Polska 2020” wybudujemy tam także nowoczesne 
zaplecze. Ten projekt również jest kompleksowy, 
bo oprócz budynku szatniowo-socjalnego zbudu-
jemy także parking oraz ogólnodostępne toalety 
dla kibiców. Obiekty te będą dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, co jest dla nas bar-
dzo ważne, bo zapobiega wykluczeniu tych osób 
z życia społecznego…” – mówi wójt i podkreśla, 
iż rozwój infrastruktury sportowej to dla Gminy 
Zblewo jeden z priorytetów. Dzięki temu nie tylko 
wspiera się pasję i sportowy talent mieszkańców, 
ale także – co równie ważne – promuje się zdrowy, 
aktywny tryb życia. 

- „Dla mnie jako sportowca i wójta jest to szcze-
gólnie istotne, by motywować naszych Mieszkań-
ców do takiego właśnie aktywnego trybu życia. 
W naszej gminie działa kilka klubów sportowych, 
mamy nowoczesną halę sportowo-widowiskową, 
sale sportowe, kort tenisowy, Orliki, boiska spor-
towe, siłownie zewnętrzne, a przede wszystkim – 
pełnych pasji sportowców i to w różnym wieku: od 
juniorów po seniorów. Odnosimy sukcesy nie tylko 
w piłce nożnej, ale także m.in. w lekkoatletyce i ka-
rate. Dlatego śmiało mogę powiedzieć, że Zblewo 
ma prawdziwie sportowego ducha i jestem z tego 
dumny!” – cieszy się Artur Herold. 

Modernizacja płyty stadionu w Zblewie zakoń-
czy się w 2021 roku, a budowa zaplecza ze środków 
„Sportowej Polski 2020” ma być zrealizowana do 
2022 roku. W budynku szatniowo-socjalnym znaj-
dować się będą nie tylko pomieszczenia klubowe, 
szatnie, ale także m.in. salka konferencyjna, maga-
zynki i pełen węzeł sanitarny dla sportowców.

A wójt Artur Herold ma już kolejne plany: „Teraz 
moim priorytetem jest budowa sali gimnastycznej 
w Bytoni. Mieszkańcy od wielu lat czekają na tę in-
westycję i nie wyobrażam sobie, aby do końca obec-
nej kadencji sala w Bytoni nie powstała. Zbudujemy 
ją w optymalnym wymiarze przy bytońskiej szkole. 
Opracowany przez nas wstępny, roboczy harmo-
nogram przewiduje, iż w 2021 roku przygotujemy 
pełną dokumentację i projekt oraz przeprowadzi-
my konsultacje, a w 2022 roku planujemy rozpo-
cząć  budowę. Leży mi to głęboko na sercu i zrobię 
wszystko, aby w końcu mieszkańcy Bytoni mieli no-
woczesną salę i nasze dzieci mogły ćwiczyć w kom-
fortowych warunkach…” – deklaruje wójt.

Sportowe Zblewo!
GM. ZblEwO | Znane są już wyniki ostatniego w tym roku rozstrzygnięcia programu „Sportowa Polska 2020”. 
I są to bardzo dobre wiadomości dla Gminy Zblewo, która zdobyła w konkursie kolejne dofinansowanie!
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Wszystko to za sprawą Elżbiety Schűtzmann 
– mieszkanki Bytoni, która znana jest nie tylko 
ze swoich kulinarnych, ale także – artystycz-
nych talentów. To właśnie pani Ela nie tylko 
wymyśliła, ale i w każdym, najmniejszym deta-
lu własnoręcznie wykonała wszystkie dekora-
cje. Wspierała ją rodzina – mąż Janusz, sołtys 
Bytoni i wnuk Pawełek. Skąd taki pomysł?

- „Co roku w Bytoni organizowaliśmy kolo-
rowe Mikołajki ze wspólnym dekorowaniem 
pierniczków, piękną choinką, muzyką i zabawą 
oraz wizytą św.Mikołaja. Pandemia sprawiła, 
że w tym roku nie można było nic zorganizo-
wać, a przecież to najpiękniejszy czas w roku 
i dzieci zawsze na niego czekają. Stąd właśnie 
pomysł na zaczarowanie naszej ulicy, którą 
wielu mieszkańców często przejeżdża i chodzi 
tędy na spacery…” – opowiada pani Elżbieta.

Do zainscenizowania ulicy Mikołajkowej 

wykorzystała zieleń i drewniane elementy 
przed własnym domem, wzdłuż ulicy Dwor-
cowej. Stanęła tu cała rzesza krasnali, skrza-
tów, bałwanków i świętych Mikołajów. Do 
tego kolorowe choinki i światełka, które naj-
piękniej wyglądają wieczorem. Każda figurka 
i postać jest inna, niepowtarzalna. Prawdziwy 
podziw budzą zwłaszcza skrzaty wykonane 
z gałęzi iglaków, z wąsami z delikatnej trawy 
i z białą brodą. Są dopracowane w najmniej-
szym szczególe, a dodajmy, iż pani Ela spę-
dziła nad tym w swojej pracowni naprawdę 
wiele godzin! A wszystko po to, by zachwycić 
dzieci. I to się fantastycznie udało!

- „Oficjalnie zainaugurowaliśmy naszą uli-
cę Mikołajkową 6 grudnia po południu.  Na 
dzieci czekał Mikołaj ze słodkimi upomin-

kami. To była piękna chwila. Cieszyłam się, 
widząc jak zatrzymują się tu samochody, jak 
dzieci się cieszą i są tak bardzo przejęte, jak 
wszyscy robią tu sobie zdjęcia. Jestem szczę-
śliwa, że mimo tego trudnego czasu pandemii 
udało nam się sprawić dzieciom choć trochę 
radości. Zapraszamy wszystkich aż do świąt, 
przyjedźcie na naszą ulicę – z pewnością się 
uśmiechniecie i choć przez chwilę poczujecie 
się jak w bajce! ” – zaprasza pani Ela. 

A my dodajmy, że nie tylko dzieci mają fraj-
dę, widząc tę bajkową ulicę – również dorośli 
nie kryją uśmiechów i zachwytu, a na spacer 
przychodzą tu całe rodziny. Warto więc po-
święcić kilka minut i odwiedzić tę kolorową, 
wyjątkową ulicę Mikołajkową w Bytoni, która 
powstała z wielkiego serca dla dzieci.

Ulica Mikołajkowa w Bytoni
GM. ZblEwO | W Mikołajki na dzieci z Bytoni czekała przepiękna niespodzianka. Ulica Dwor-
cowa zamieniła się w kolorową, rozświetloną światełkami i świątecznymi dekoracjami ulicę 
Mikołajkową! I to jak z bajki! 

Trzysta laurek dla Mikołaja
GM. ZblEwO | To była prawdopodobnie największa tego typu, mikołajkowa akcja w naszym regio-
nie. Kilkaset laurek od dzieci z gminy Zblewo trafiło do rąk świętego Mikołaja! 

BorzecHowSkie MikołaJki
 Organizacja Mikołajek w czasie pandemii 

to nie lada wyzwanie. Ale Gminny Ośrodek 
Kultury w Zblewie znalazł sposób jak sprawić, 
aby dzieci na długo zapamiętały ten wyjątkowy 
dzień. Zorganizowano więc akcję „Laurka dla 
św. Mikołaja”, do udziału w której zaproszone 
zostały dzieci z całej gminy Zblewo. Efekt laur-

kowej akcji przeszedł najśmielsze oczekiwania 
nie tylko organizatorów, ale i samego Mikoła-
ja – dzieci przygotowały bowiem prawie 300 
laurek! Rysowali zarówno najmłodsi (nawet 
maluszki z klubiku dziecięcego w Pinczy-
nie), a także przedszkolaki i starsi uczniowie. 
A wszystkie prace były po prostu przepiękne!

Mikołajowa poczta została zorganizowana 
w GOK-u i w Urzędzie Gminy. Tu właśnie 
trafiły wszystkie kartki, które następnie zo-
stały przewiezione przez wesołe Elfy z GOK
-u do samego świętego Mikołaja! A on obej-
rzał wszystkie prace z wielkim wzruszeniem 
i radością, a w podziękowaniu przesłał dzie-
ciom zdjęcia z autografem i specjalną dedy-
kacją, list i dyplom grzecznego dziecka oraz 
słodki upominek.

Tę specjalną, mikołajkową przesyłkę rozwio-
zły do domów wszystkich dzieci nasze nieza-
wodne Elfy czyli Aneta, Gosia, Agnieszka i Asia 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie, prze-
kazując dzieciom serdeczne podziękowania 
i pozdrowienia od samego Mikołaja.

GM. zBlewo | na Borzechowskie Mikołajki dzieci czekają 
cały rok! w tym roku pandemia nieco utrudniła, ale nie 
pokrzyżowała planów i św. Mikołaj – choć na kilka chwil - 
spotkał się z dziećmi, by wręczyć im słodkie upominki.

Borzechowskie Mikołajki to już mała tradycja sołectwa, orga-
nizowane są one bowiem przez Sołtysa, Radę Sołecką i KGW 
od 5 lat. W tym roku wyjątkowo mikołajkowe spotkanie miało 
zmienioną formułę i odbyło się w miejscowym kościele, po 
niedzielnej mszy św., a nie – jak dotąd - na skwerku czy 
w świetlicy. Ale św. Mikołaj nie zawiódł, był jak zawsze wspa-
niały i przygotował moc prezentów. Aby je otrzymać, dzieci 
recytowały wierszyki i modlitwy, śpiewały piosenki i kolędy. 
„Długo zastanawialiśmy się, jak zorganizować ten dzień, aby 
zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i spełnić wymogi reżimu 
sanitarnego, a jednocześnie – aby dać najmłodszym choć 
odrobinę radości w tym wyjątkowym dniu. I mamy nadzieję, 
że się nam to udało. I choć zabrakło wspólnej zabawy , kolo-
rowej choinki i poczęstunku, patrząc na uśmiechnięte twarze 
dzieci wierzymy, że mimo wszystko był to dla nich radosny 
dzień. Dziękuję wszystkim darczyńcom i przyjaciołom nasze-
go sołectwa, że pomogli nam jak co roku w przygotowaniu 
upominków dla dzieci” – mówi sołtys Renata Klimowicz.
Podczas spotkania w kościele mieszkańcy mogli już po-
dziwiać przepiękne dekoracje świąteczne przed ołtarzem, 
przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz nowe, świąteczne obrusy, które dla parafii zakupiła 
Rada Sołecka.
A to nie wszystko, co w Borzechowie przygotowano z okazji 
Mikołajek i zbliżających się świąt. Jak co roku na skwerku 
w centrum wsi stanęły bowiem bajeczne dekoracje oświe-
tlone kolorowymi światełkami i budzące zachwyt wszystkich 
przechodniów. Jest i bałwan, jest Mikołaj, a nawet pociąg 
mikołajkowy i Mikołaj w helikopterze! Świątecznie udekoro-
wano też świetlicę wiejską.

W mikołajkową akcję jak zawsze zaan-
gażowali się: sołtys Stanisław Fojut z Radą 
Sołecką, niezawodne Panie Gospodynie 
z KGW oraz strażacy z tutejszej jednost-
ki OSP. Wspólnymi siłami przygotowano 
ponad 100 paczek ze słodkościami dla 
najmłodszych.

A w mikołajkowe popołudnie (6 grudnia) 
pod miejscową świetlicę zajechały sanie św. 
Mikołaja czyli piękny, lśniący, czerwony 
strażacki samochód OSP Karolewo. W ra-

dosnych nastrojach, ze św. Mikołajem i jego ekipą na pokładzie wyruszył 
w podróż ulicami Piesienicy i innych miejscowości. Nie sposób było go 
przeoczyć, bo z megafonu płynęły wesołe kolędy. Strażacko-mikołajko-
we sanie odwiedziły dzieci w całym sołectwie. W związku z zagrożeniem 
epidemicznym wprowadzono najwyższe zasady bezpieczeństwa, dlatego 
paczki ze słodkościami były dostarczane na próg domu albo na parapet, 
a uśmiechnięte dzieci pozdrawiały Mikołaja i jego radosną ekipę elfów zza 
okien. I nie kryły radości, że św. Mikołaj o nich nie zapomniał! Sołtys Sta-
nisław Fojut dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w mikołajkową 
akcję dla dzieci z sołectwa i życzy radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Mikołaj odwiedził 
dzieci w Karolewie
GM. ZblEwO | Mimo pandemii i tak wielu obostrzeń św. Mikołaj znalazł 
sposób na to, aby jak co roku odwiedzić wszystkie dzieci z sołectwa Karolewo. 
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Współpraca z agencją pracy tymczaso-
wej to nie tylko rekrutacja pracowników. 
To również sposób na radzenie sobie 
z sezonowością bądź z absencją pra-
cowniczą związaną z COVID. Poprzez 
wykorzystywanie pracowników tym-
czasowych wyłącznie na czas realizacji 
konkretnego projektu lub „łatając” braki 
kadrowe, firma zapewnia sobie personel 
sprawnie i w harmonijny sposób, ściśle 
dopasowany do aktualnych potrzeb fir-
my. Elastyczne korzystanie z personelu 
pracowniczego może znacznie obniżyć 
koszty pracy. Z punktu widzenia Pra-
codawcy użytkownika korzystającego 
z usług naszej Agencji Pracy Tymcza-
sowej to nie tylko pracownicy do prac 
prostych, to także dostęp do  wyspecja-
lizowanych fachowców, gotowych do 
podjęcia pracy za naszym pośrednic-
twem. Współpraca z nami to gwarancja 
pełnego, kompleksowego wsparcia, to 
również dzielenie się aktualną wiedzą na 
temat rynku pracy. 

Świadczymy usługi dla wszystkich 
branż i współpracujemy z różnymi 
przedsiębiorcami nie tylko w woj. 

pomorskim. Mamy klientów na terenie 
całej Polski. 

Nasze zaangażowanie, profesjonalizm, 
fachowe wsparcie doceniają firmy o ugrun-
towanej i renomowanej pozycji na polskim 
rynku, z którymi współpracujemy od lat.  

Zaufanie i zadowolenie naszych klien-
tów, na które pracujemy już blisko 20 lat, 
najczęściej owocuje długofalową współ-
pracą. Bardzo dobra znajomość realiów 
rynku pracy przekłada się na skuteczną 
i partnerską relację biznesową. 

Nasza oferta to tzw. „full service”, po-
cząwszy od rekrutacji a skończywszy na 
wsparciu z dziedziny prawa pracy i BHP. 
Zawsze dopasowana pod realne oczeki-
wania naszego klienta. 

Pozyskujemy również pracowników 
z Ukrainy i Białorusi oraz zajmujemy się 
wszelką dokumentacją związaną z legali-
zacją zatrudnienia cudzoziemców.

Serdecznie zapraszam do współpracy. 
Warto…. 

Korzystając z okazji, wszystkim czy-
telnikom Express Biznesu życzę pełnych 
ciepła i rodzinnej atmosfery Świąt Bożego 
Narodzenia. 

Postaw na elastyczność zatrudnienia -  
dołącz do grona klientów AB UNI-SERVIS

współpraca biznesowa z agencją pracy tymczasowej może być bardzo opłacalna, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy wiele firm 
boryka się ze spadkiem zamówień bądź sinusoidą produkcji. wsparcie w zarządzaniu kadrami oraz wzajemne zaufanie to tylko jedne 
z nielicznych korzyści, które mogą okazać się kluczem do osiągnięcia sukcesu.
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Trasa skróci komunikację z drogą kra-
jową nr 22 i ułatwi lokalnej społeczności 
dojazd do centrum miasta. 4 grudnia, po 
siedmiu miesiącach prac, prezydent mia-
sta oficjalnie otworzył przejazd.

Prace objęły budowę ulicy na odcinku 
o długości 0,8 kilometra wraz z infra-

strukturą podziemną i „zwrotką”. Po jed-
nej stronie 6 metrowej jezdni wybudowa-
no ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 
2 metrów, a po drugiej chodnik. Wzdłuż 
jezdni zaplanowano zjazdy indywidualne 
i publiczne oraz wykonano oznakowanie 
pionowe i poziome. Ulica jest odwodnio-

na i oświetlona w nowoczesnej technolo-
gii LED oraz przygotowana do instalacji 
światłowodu.

Inwestycja jest dofinasowana z Fundu-
szu Dróg Samorządowych oraz Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Miastu zależy na dobrych warunkach 

dla inwestorów, bo tylko tak można przy-
ciągnąć do Starogardu kolejnych przed-
siębiorców – mówi prezydent miasta Ja-
nusz Stankowiak. – Ulepszenie dostępu 
komunikacyjnego do tych terenów będzie 
miało bardzo istotne znaczenie dla rozwo-
ju firm, które już zakupiły tam działki, jak 
również zwiększy zainteresowanie nieza-
inwestowanymi jeszcze terenami przez 
potencjalnych przyszłych inwestorów.

Nowa droga poprawi bezpieczeństwo 
komunikacyjne i komfort jazdy w mie-
ście. Ułatwi okolicznym mieszkańcom 
dojazd do pracy, a firmom komunikację 
z drogą krajową 22. Zwiększy też atrak-
cyjność miasta jako miejsca rozwoju dzia-
łalności gospodarczej dla potencjalnych 
inwestorów w zakresie budownictwa, 
handlu hurtowego, gospodarki magazy-
nowej oraz usług.

– Do tej poru ulica Iwaszkiewicza zali-
czana była do dróg lokalnych. Korzystali 
z niej mieszkańcy oraz klienci i dostawcy 

okolicznych firm i zakładów pracy. Są-
siedztwo terenów inwestycyjnych sprawia, 
że ulica Iwaszkiewicza staje się drogą tran-
zytową, chociażby ze względu na intensy-
fikację natężenia ruchu. Co ważniejsze 
wraz z ulicą Zieloną utworzy najkrótsze 
połączenie z drogą krajową nr 22 – pod-
kreśla zastępca prezydenta ds. technicz-
no-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.

Budowa ulicy kosztowała niemal 3,22 
mln zł. Dofinansowanie wynosi prawie 
1,52 mln zł.

W obszarze oddanej do użytku ulicy do 
31 stycznia 2021 r. potrwają jeszcze prace 
związane z budową infrastruktury towa-
rzyszącej dla zatrzymania i zagospodaro-
wania wód opadowych. Prace obejmują 
montaż zasuwy z napędem elektrycznym, 
montaż czujnika poziomu wody z insta-
lacją alarmową, zasilania elektrycznego 
urządzeń oraz zakup stacji meteorologicz-
nej z rejestratorem opadu.
/raf/

Tereny inwestycyjne skomunikowane
STAROGARD GDAŃŚKI | Nowo wybudowany, prawie kilometrowy odcinek ulicy Iwasz-
kiewicza prowadzi do terenów przemysłowo-usługowych w Starogardzie Gdańskim. 
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podsumowanie konkursu 
„najpiękniejsza ozdoba 
Bożonarodzeniowa”

Dziękujemy za wszystkie nadesłane 
prace. Tegoroczny konkurs spotkał się 
z dużym odzewem ze strony Dzieci na-
szych Pracowników. Otrzymaliśmy po-
nad 60 prac, wszystkie są wyjątkowe 
i zasługują na wyróżnienie.

Wszystkie dzieci zostaną nagrodzone 
słodkim upominkiem.
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dołącz do nas. pracuj w Steico!

Naszym Pracownikom, Klientom oraz 
Firmom współpracującym, dziękując 
za zaufanie i zaangażowanie życzymy 
zdrowych i spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz powodzenia w realizacji 
wszystkich planów w nadchodzącym 
Nowym Roku.

Zarząd STEICO
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Pieniądze te będą przeznaczone przede 
wszystkim na transport zbiorowy, nowe 
połączenia, wspólny bilet, węzły prze-
siadkowe i drogi, na spójne planowa-
nie przestrzenne, promocję, turystykę 
i ochronę środowiska. Ustawa niemal 
jednogłośnie została przegłosowana 
przez Senat i trafi pod obrady Sejmu. 
Teraz wszystko w rękach posłów.

Metropolią Już JeSteśMy
Starania samorządów o ustanowienie 

metropolii na Pomorzu trwają już od lat. 

W 2011 r. z inicjatywy prezydenta Pawła 
Adamowicza powstało stowarzyszenie 
samorządowe Obszar Metropolitalny 
Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS), w któ-
rym współdziała 57 samorządów - zarów-
no gminy miejskie, jak i wiejskie, a także 
osiem powiatów. Na terenie OMGGS 
mieszka prawie 1,6 mln mieszkańców. 
Dzięki metropolitalnym porozumieniom 
udało nam się pozyskać unijne środki 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych. Obecnie OMGGS zarządza 
funduszami europejskimi o wartości 1,76 

mln zł, co przekłada się na pakiet prawie 
180 projektów o wartości 3,13 mld zł. 
Z tych pieniędzy powstają węzły prze-
siadkowe, finansowana jest termomoder-
nizacja budynków publicznych, rewitali-
zowane są miasta i gminy, powstają nowe 
szpitale geriatryczne, przedsiębiorstwa 
społeczne, a prawie 18 tys. osób bezro-
botnych i zagrożonych ubóstwem i wy-
kluczeniem dostaje pomoc. OMGGS 
przez lata swojego funkcjonowania stał 
się miejscem wymiany poglądów prezy-
dentów, burmistrzów, wójtów i starostów 

z Pomorza. Metropolia w województwie 
pomorskim istnieje więc faktycznie, ale 
do jej dalszego rozwoju niezbędna jest 
ustawa. Dzięki niej samorządy zyskają 
dodatkowe kompetencje i środki finan-
sowe. Na mocy takiej ustawy w 2017 r. 
władze centralne powołały do życia Gór-
nośląsko-Zagłębiowską Metropolię i jest 
to na razie jedyny jak dotąd - pilotażowy 
- projekt, który uzyskał wsparcie władz 
państwowych.

korzyści z uStawy 
MetropolitalneJ

Związek metropolitalny jest formą 
współdziałania jednostek samorządu 
terytorialnego przynoszącą konkretne, 
codzienne korzyści dla mieszkańców 
danego obszaru. Uchwalenie ustawy da-
łoby prawo dysponowania dodatkowymi 
środkami na realizację wspólnych zadań. 
5% z podatku PIT, zasilające dotąd bu-
dżet państwa, przeznaczonych zostanie 
na poprawę jakości życia mieszkańców 
naszej metropolii. W naszym przypadku 
jest to ponad 200 mln każdego roku. Te 
fundusze pozwolą nam na koordynację 
działań dot. zarządzania transportem, 
na zakup dodatkowych autobusów, 
tramwajów, trolejbusów i pociągów, 
a także na stworzenie nowych połączeń 
i koordynację budowy priorytetowych 

dla metropolii dróg. Jest to szczególnie 
ważne dla małych samorządów. Bez 
ustawy metropolitalnej nie będzie moż-
na dostatecznie zadbać o mieszkańców 
najmniejszych miejscowości i walczyć 
z wykluczeniem komunikacyjnym, któ-
re jest jednym z największych wyzwań 
naszego kraju. Dodatkowy budżet prze-
łoży się na wyrównanie standardu usług 
oświatowych i kulturalnych w małych 
i dużych gminach, skoordynowane 
planowanie przebiegu dróg, terenów 
inwestycyjnych i mieszkaniowych czy 
wspólną promocję zagraniczną atutów 
gospodarczych i turystycznych naszych 
miast i gmin.

uStawa Metropolitalna 
w rękacH poSłów

Pod koniec lipca tego roku projekt 
ustawy metropolitalnej dla wojewódz-
twa pomorskiego przyjęły połączone 
komisje senackie - Ustawodawcza oraz 
Samorządu Terytorialnego i Admini-
stracji. Projekt pozytywnie zaopiniowa-
ło też Ministerstwo Rozwoju. W pierw-
szej połowie września projekt ustawy 
trafił pod obrady Senatu RP. Senatoro-
wie podczas trzeciego czytania niemal 
jednogłośnie poparli projekt. Ustawa 
została skierowana do prac w Sejmie. 
/raf/

Metropolia - duży dostanie więcej
POMORZE | Nawet 200 mln każdego roku może trafić na 
Pomorze dzięki ustawie metropolitalnej.



Boże narodzenie

Tradycje i zwyczaje świąteczne
Środa, 16 grudnia 2020 | Express Powiatu Starogardzkiego

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się 

nie tylko z rodzinnymi spotkania-

mi przy stole, prezentami, życzeniami 

i Pasterką. Tradycji i zwyczajów, któ-

re przetrwały do naszych czasów, jest 

znacznie więcej.  

Jak zatem przed laty świętowali nasi pradzia-
dowie i jakie tradycje przetrwały do dziś? Za-
nim wszyscy zbierzemy się przy wigilijnym 
stole, by złożyć sobie życzenia i przełamać się 
opłatkiem, zastanówmy się nad zwyczajami, 
które w tych szczególnych chwilach towa-
rzyszą nam od wieków.

A na Kaszubach (i całym Pomorzu) są to tra-
dycje wyjątkowo bogate i obfitujące w cieka-
we obrzędy.

Darcie Pierza

Kaszubską osobliwością było to, że obrzędy 
związane ze świętami rozpoczynały się bar-
dzo wcześnie - już w czasie Adwentu, kiedy 
to kobiety wieczorami zbierały się przy darciu 
pierza. Wykonywaniu tej czynności towarzy-
szyły pełne emocji dyskusje, żarty i sąsiedzko - 
rodzinne plotki. Jeżeli akurat nie darło się pie-
rza, gospodynie wyciągały kołowrotki i przę-
dły wełnę, z której potem robiły na drutach 
swetry i skarpetki.

W okresie przedświątecznym trwało wielkie 
sprzątanie, bowiem od Wigilii aż do Trzech 
Króli nie wolno było ani prać, ani szyć, ani 
prząść. Zgodnie z dawnym zwyczajem, kil-
kanaście dni przed świętami każdą checz od-

wiedzał Gwiżdż, który dzwonkami i gwizda-
niem oznajmiał przybycie gwiazdki. Gwiżdż 
pytał gospodarzy, czy zechcą przyjąć kolęd-
ników: "Chceta we gwiazdka widzec?".

Już od początku Adwentu po kaszubskich do-
mach chodziły dzieci niosąc szopki, najczęściej 
gliniane, z figurkami Matki Boskiej, Józefa 
i małego Jezusa. Chodzenie z szopką połączo-
ne było ze śpiewaniem kolęd oraz ze spekta-
klem z udziałem Heroda, diabła i śmierci. Go-
spodarze w zamian obdarowywali dzieci sło-
dyczami lub drobnymi monetami.

SiaNko i 12 PoTraw

W Wigilię kaszubski gospodarz przynosił do 
domu snopek nieomłóconego zboża, który 
potem stał w kącie przez całe święta, miał za-
pewnić dobrobyt. Zgodnie z tradycją na stole 
powinno było znaleźć się dwanaście – oczy-
wiście postnych – potraw, czyli tyle, ilu było 
apostołów. Nieodłącznym atrybutem wigilij-
nego stołu był mak, a dokładniej – potrawy 
zeń przygotowane. Z makówek robiło się po-
tem ozdoby na “dankę” czyli na choinkę. Pod 
obrusem nie mogło zabraknąć sianka. Zaś 
na stole, prócz karpia pojawiał się zazwyczaj 
barszcz z grzybami, zupa rybna z lanymi klu-
seczkami, śledź, bulwy (czyli ziemniaki), ka-
pusta z grzybami, buraki tarte i kompot z su-
szonych owoców. Nie mogło też zabraknąć 
kaszubskiego chleba (z dodatkiem ziemnia-
ków). Dbano, by zostawić dodatkowe nakry-
cie dla strudzonego wędrowca, zaś resztki je-
dzenia świątecznego – a z czasem także opła-
tek - zanoszono domowemu inwentarzowi. 

Wierzono, że zwierzęta w tę noc mówią ludz-
kim głosem, jednak na Kaszubach nie wolno 
było ich podsłuchiwać, gdyż mogłoby to przy-
nieść nieszczęście.

kolęDNicy i jaSełka

W czasie kolacji przychodzili kolędnicy. 
Najważniejszy był Gwiazdor, który dawał 
prezenty i przepytywał z pacierza. Oprócz 
niego do chaty wchodził Dziad z Babą, ko-
miniarz, bocian (przynosił szczęście), Żyd 
z niedźwiedziem (zapewniał siłę i urodzaj) 
oraz diabeł. Późnym wieczorem Kaszubi 
zwykli iść do kościoła na Pasterkę, by ra-
dośnie powitać narodzonego Jezusa Chry-
stusa. Pierwszy dzień świąt tradycyjnie po-
święcony był rodzinie i sąsiadom. Od dru-
giego dnia Bożego Narodzenia swoją wę-
drówkę po domach zaczynali trzej królowie 
- Melchior, Kacper i Baltazar.

Mówiąc o zwyczajach, nie można zapo-
mnieć o jasełkach. Za twórcę przedstawień 
bożonarodzeniowych uważany jest św. 
Franciszek z Asyżu. Ich treścią była historia 
narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku He-
roda. W XVIII wieku biskupi polscy zaka-
zali wystawiania jasełek w kościołach, po-
nieważ do treści coraz chętniej wprowadza-
no sceny i postacie ludowe, często związane 
z wierzeniami pogańskimi. Wtedy z szop-
kami poza murami kościołów zaczęli kolę-
dować żacy i czeladnicy. Teksty jasełkowe, 
najczęściej gwarowe, były przeważnie ano-
nimowe i często przerabiane.

Rafał Korbut

Pies i kot 
to nie prezent

Doskonale zdają sobie z tego sprawę pracownicy 
niektórych schronisk dla dla bezdomnych zwierząt, 
którzy przed samymi świętami nie wydają psów i ko-
tów do adopcji. 

Wiele zwierząt, które w Wigilię przekazywane są w for-
mie prezentów, potem trafia na ulice. Doskonale zdają 
sobie z tego sprawę pracownicy Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt w Dąbrówce, którzy w dniach od 23 do 25 
grudnia nie wydają psów i kotów do adopcji.

- Robimy to dla dobra zwierząt - mówi Anna Szczepaniak 
z OTOZ Animals w Dąbrówce. - W poprzednich latach zda-
rzało się, że nietrafione prezenty w postaci psów bądź ko-
tów prędzej czy później ponownie trafiały do schroniska.

Decyzja o adopcji psa lub kota powinna być dobrze prze-
myślana. Nie można jej podejmować pod wpływem chwi-
li, czy też impulsu. Ponowny powrót do schroniska może 
stanowić dla czworonoga prawdziwą traumę.

- Święta Bożego Narodzenia nie są też sprzyjającym okre-
sem do adaptacji zwierzęcia w nowym miejscu – wyjaśnia 
Anna Szczepaniak. - Wówczas w większości domów pa-
nuje spore zamieszanie i przebywa w nim więcej osób niż 
zazwyczaj.

Chcesz adoptować psa bądź kota? Zrób to najlepiej 
po Świętach Bożego Narodzenia. O pomoc w wyborze 
czworonoga poproś pracownika schroniska, który zna 
swoich podopiecznych i wie, w jakich warunkach będzie 
czuł się dobrze.
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Ta „prawdziwa” (wycięta z lasu), 

czy sztuczna (z tworzywa, którą 

czasem trudno odróżnić od natu-

ralnej), a może jeszcze inna, awan-

gardowa i nowoczesna? choinka – 

bo o niej mowa – to dla wielu osób 

nieodłączny element Świąt Bożego 

Narodzenia. 

Warto się jednak zastanowić, dlaczego 
właściwie ustawiamy w domu choinkę 
i skąd wziął się ten zwyczaj. Pierwot-
nie świąteczne drzewko było wiązane 

z przedchrześcijańską tradycją ludową 
i kultem wiecznie zielonego drzewka. 
Ale nie uprzedzamy faktów – a zatem: 
od początku...
Najczęściej choinka to przystrojony 
bombkami, światełkami i błyszczący-
mi łańcuchami świerk. Przez lata coraz 
popularniejsze stały się też jodły, sosny 
i inne drzewa iglaste.

Dlaczego Drzewko?

W wielu kulturach drzewo, zwłasz-
cza iglaste, jest uważane za symbol ży-

cia, odradzania się i płodności. Histo-
rycy wskazują, że w zapisach drzewko 
bożonarodzeniowe pojawiło się w XVI 
wieku. Ale prawdopodobnie już znacz-
nie wcześniej występowało jako rajskie 
„drzewo poznania dobra i zła” w miste-
riach o Adamie i Ewie, wystawianych 
w Wigilię Bożego Narodzenia. 
Tradycja świątecznych choinek na-
rodziła się w Alzacji (kraina histo-
ryczna w północno-wschodniej Fran-
cji). W okresie świątecznym ustawia-
no drzewka i wieszano na niej ozdoby 
z papieru i jabłka (co stanowiło nawią-
zanie do rajskiego drzewa). Ponieważ 
wielkim zwolennikiem tego zwyczaju 
był Marcin Luter, choinki szybko stały 
się popularne w protestanckich Niem-
czech. Co ciekawe, wieszano je pod su-
fitem... czubkiem do dołu!

choiNka w euroPie

Później obyczaj przejął kościół katolic-
ki. Wówczas tradycja ubierania choinki 
rozprzestrzeniła się w różnych krajach 
Europy Północnej i Środkowej. W XIX 
wieku świąteczne drzewko stało się po-
pularne w Anglii i Francji, a następ-
nie w krajach Europy Południowej. 
Do Polski tradycję przenieśli niemieccy 
protestanci na przełomie XVIII i XIX 
wieku (w okresie zaborów) i początko-
wo spotykana była jedynie w miastach. 

Dopiero później zwyczaj ten przeniósł 
się na wieś, wypierając tradycyjną pol-
ską ozdobę, jaką była podłaźniczka czy 
jemioła. Warto dodać, że znacznie star-
szym słowiańskim zwyczajem było de-
korowanie snopu zboża. 

kraDzioNe Drzewko

Przed laty przyniesienie choinki do 
wiejskiej chaty miało cechy... kradzie-
ży obrzędowej. Chodziło o to, że go-
spodarz wczesnym rankiem w Wi-
gilię udawał się do lasu po świątecz-
ne drzewko. Choinka była „kradziona” 
innemu światu – a za taki postrzegany 
był las. Odebranie drzewka lub gałęzi 
miało przynieść złodziejowi szczęście. 

gwiazDa, BomBki i ŚwiaTełka

Dziś na choince wieszamy najczęściej 
szklane bombki, kolorowe gwiazd-
ki, szklane i plastikowe ozdoby, kolo-
rowe i lśniące łańcuchy, ręcznie wy-
konane aniołki, srebrne i złote włosy 
anielskie, itp. Kiedyś drzewko zdobiło 
się inaczej. Na iglastych gałęziach wie-
szano ciastka, pierniczki, orzechy, raj-
skie jabłuszka, własnoręcznie wykony-
wane w czasie adwentu ozdoby z bibu-
ły, kolorowych papierów, piórek, wy-
dmuszek, słomy i źdźbeł traw, kłosów 
zbóż itp. A w wigilijny wieczór zapala-

no świeczki. Te ostatnie zostały wypar-
te przez choinkowe lampki, gdyż nie-
rzadko zdarzało się, że od świeczki za-
palała się choinka... Obecnie w więk-
szości krajów drzewko dekoruje wspól-
nie cała rodzina. 

SymBolika ozDóB

- Gwiazda na szczycie drzewka - miała 
pomagać w powrotach do domu z da-
lekich stron.
- Oświetlenie choinki – zapobiegało 
dostępowi złych mocy, miało też od-
wrócić nieżyczliwe spojrzenia ludzi (zły 
urok). W chrześcijańskiej symbolice re-
ligijnej wskazywało natomiast na Chry-
stusa, który jest światłem dla pogan.
- Jabłka - symbolizowały biblijny 
owoc, którym kuszeni byli przez sza-
tana Adam i Ewa. Zawieszone na cho-
ince miały zdrowie i urodę.
- Orzechy - zawijane w sreberka nieść 
miały dobrobyt i siłę.
- Papierowe łańcuchy - przypomina-
ły o zniewoleniu grzechem. Ponadto 
w niektórych regionach Polski uważa-
no, że wzmacniają rodzinne więzi oraz 
chronią dom przed kłopotami.
- Dzwonki - oznaczają dobre nowiny 
i radosne wydarzenia.
- Anioły - mają opiekować się domem.

/raf/
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Dlaczego stroimy choinkę?

Pomóż im przetrwać Sylwestra! Wigilijny barszcz
Większość naszych pupili boi się 
huku sylwestrowych fajerwerków, 
więc w noc z 31 grudnia na 1 stycznia 
powinniśmy zadbać o to, aby zwie-
rzęta czuły się bezpieczne. 

Należy pamiętać, że hałas, który nam 
wydaje się być umiarkowany, zwierzę-
tom, które mają dużo lepszy słuch, może 
wyrządzać już fizyczny ból. Co zrobić, 
aby nasz domowy pupil komfortowo 
przywitał Nowy Rok? 

- Zawczasu trzeba wyjść z psem na długi 
spacer, aby załatwił swoje potrzeby fizjo-
logiczne i pod żadnym pozorem nie można 
spuszczać go ze smyczy, także w okresie 
kilku dni przed i po Nowym Roku – wyja-
śnia Anna Szczepaniak z OTOZ Animals 
w Dąbrówce. - Przestraszony pies może 
zerwać się ze smyczy i zgubić. Nawet na 
krótkie wyjście należy zakładać psu do-
brze zapiętą i mocną obrożę.

Lekarze weterynarii zalecają również po-
danie środków uspokajających, ale tylko 

po wcześniejszej konsultacji. Weterynarz 
najlepiej dobierze odpowiednie leki do 
wieku, wagi i kondycji zwierzęcia. Istotne 
jest również to, aby jak najrzadziej pozo-
stawiać zwierzęta same w domu. 

- Jeżeli twój pies na co dzień przebywa 
na dworze, w budzie, pozwól mu na ten 
czas zamieszkać z sobą – przekonuje 
Anna Szczepaniak. - Dom należy odpo-
wiednio przygotować przed kanonadą 
sztucznych ogni. Trzeba zasunąć zasłony, 

zamknąć drzwi i okna. Nigdy nie krzycz 
na psa za to, że się boi. Jeśli to możliwe, 
należy odwróć jego uwagę. Zająć zaba-
wą, którą szczególnie lubi.

Pod żadnym pozorem nie powinno się 
zabierać psa na publiczne zabawy syl-
westrowe. Warto wiedzieć, że wiele 
zwierząt gubi się w okresie noworocz-
nym. Można im zaoszczędzić niemiłych 
doświadczeń, będąc przy nich i dbając 
o to, aby czuły się komfortowo.

Dlaczego wigilijny barszcz jest wyjątkowy? Przede 
wszystkim gotuje się go bez wywaru mięsnego.

A zatem zacznijmy: do garnka należy wlać 0,5 l wody 
i dodać 40 g suszonych borowików. Na palniku kuchen-
ki opalić nieobraną cebulę oraz 1 ząbek czosnku, a na-
stępnie dodać do grzybów. Doprowadzić do wrzenia, 
przykryć i na bardzo małym ogniu gotować ok. 25 mi-
nut. W międzyczasie dodać do wywaru 3 liście laurowe, 
4 ziela angielskie i kilka ziaren pieprzu.

2 kg czerwonych Buraków i 1/2 korzenia selera umyć, obrać 
ze skórki, zetrzeć na tarce (na dużych oczkach, jak do su-
rówki), lub posiekać w melakserze. Można też buraki pokro-
ić w słupki. 1 jabłko razem ze skórką zetrzeć na tarce. Bura-
ki, selera i jabłko włożyć do dużego garnka (warzyw będzie 
dość sporo), dodać 2,5 litry wody oraz wywar z grzybami. 
Przykryć garnek i gotować na minimalnym ogniu około 20 
minut. Wyłączyć palnik, odczekać ok. 10 min, dodać 3 łyżki 
octu spirytusowego 10%, sól, 3 łyżki cukru. Do barszczu 
warto dodać koncentrat (kwas) buraczany.

Barszcz odstawić do przestudzenia, przecedzić i schować 
do lodówki. Następnego dnia lub przed podaniem pod-
grzać, w razie potrzeby doprawić solą i pieprzem.
/raf/



SprzedaM odkurzacz POWERMED 
przeciwalergiczny, na mokro, mao uży-
wany, 850 zł, Sierakowice, tel. 790 290 
835

SprzedaM słoiki 1, no lit., z nakrętkami 
większa ilość szt. 1 zł, Sierakowice, tel. 
790 290 835

lodówkę side by side firmy DAWEOO, 
3 letnią, tanio sprzedam, tel. 576 204 
945

SprzedaM stół, ławę szwedzką roz-
kładaną, express do kawy firmy braun, 
żelazko tefal - nowe, szynkowar - nowy, 
szybkowar 2 szt., tor samochodowy dla 
dzieci w wieku od 10 lat (autodracha) tel. 
576 204 945

SprzedaM drzwi metalowe 80x185, 
2 żyrandole lustrzane, tel. 576 204 945

SprzedaM chodnik dywanowy, beżo-
wo-brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 945

złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, 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 obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

SprzedaM grobowiec w Pierwoszynie, 
4 osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

kupię

kupię mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

Skup mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie i okolicach, tel. 510 894 627

SprzedaM

SprzedaM mieszkanie - 2 pokoje, ga-
raż, Kębłowo, tel. 693 033 160

MOTORYZACJA

SprzedaM

Jawa 50/ Typ 220, 43 lat, 2T, 2 os. ,far-
big blau-zitrone, cena 3667 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

rower Flamme niemiecki, z silniekiem 
spalinowym KYMCO, 80 cm, 2 takt, mę-
ski, cena 1333 zł, Tczew, tel. 574 797 077

kupię

Skup, złomowanie aut, pomoc drogo-
wa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

porady z matematyki, fizyki i chemii 
udzielę uczniowi przez telefon. Tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SprzedaM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-

OGŁOSZENIA
sung 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, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i oko-
lice, tel. 601 677 964

proFeSJonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697

RÓŻNE

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

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

SłoMa w balotach 120x150, siano, sło-
ma w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

zieMniaki, 80 groszy wineta, tel. 510 
751 837

SianokiSzonka, 80 zł, Szemud, tel. 
510 751 837

Siano, 75 zł, suche, Częstkowo, tel. 510 
751 837

SłoMa, 30 zł, sucha, Szemud, tel. 510 
751 837

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 7248 (2 zł + VAT)
NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZA-
MIENIĘ:

EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO 
WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI 
POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ:

EXP.NPW.

MOTORYZACJA 
SPRZEDAM:

EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
KOMPUTERY:

EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
TELEFONY:

EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
INNE:

EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

uwaGa... nowy nuMer oGłoSzeń za 2 zł 7248!

Zamieść 
reklamę
w naszej 
gazecie!

r.laskowski@expressy.pl
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Do rozwiązywania testu 
przystąpiło 25 uczest-
ników z klas V – VII SP. 
Za poszczególne py-
tania można było uzy-
skać 1 (10 pytań), 2 (10 
pytań) lub 3 (5 pytań) 
punkty oraz zdobyć 
kolejne 5 punktów za 
pytanie bonusowe: „Jak 
nazywa się obecny pre-
zes Polskiego Związku 
Narciarskiego?”. Pyta-
nie to nie stanowiło dla 
uczestników wielkiego 
problemu.
Głównym celem zorga-
nizowanego konkursu 
było poszerzenie wie-
dzy uczniów na temat 
świata sportu oraz 
umożliwienie wszyst-

kim uczestnikom zdobycia dodatkowej oceny celującej 
z wychowania fizycznego.
Wyniki: 
Dziewczęta: 1 miejsce – Julia Bujak, Antonina Milewska 
(49/50pkt), 2 miejsce – Oliwia Prabucka (46/50pkt), 3 
miejsce – Anastazja Klein (45/50pkt), 4 miejsce – Amelia 
Drewczyńska (44/50pkt)
Chłopcy: 1 miejsce – Michał Nierzwicki, Nikodem Jarzom-
bek (50/50pkt), 2 miejsce – Paweł Szopiński (49/50pkt), 
3 miejsce – Sebastian Olszewski (47/50pkt), 4 miejsce – 
Stanisław Cybulski (37/50pkt).
/raf/

konkurS wiedzy 
o SportacH ziMowycH
czarna woda | w publicznej Szkole podstawowej 
w czarnej wodzie  zorganizowano wirtualny 
Mikołajkowy konkurs wiedzy o Sportach zimowych. 
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Aż 16 medali karateków
STAROGARD GDAŃSKI | Zawodnicy Starogardzkiego Klubu Karate Tradycyjnego bardzo dobrze 
zaprezentowali się podczas Mistrzostw Województwa Pomorskiego, które odbyły się w Bytowie.

Karatecy wrócili z 16 medalami. W rywali-
zacji drużynowej podopieczni Sandry Doma-
chowskiej zajęli 3. miejsce. W mistrzostwach 
klub reprezentowało 23 karateków. 

– Atmosfera była rewelacyjna, a radosne 
podejście zawodników do startu niesamowi-
te. Wzajemne wsparcie, pomoc i kibicowanie 

tworzą zgraną i silną drużynę – powiedziała 
trenerka Sandra Domachowska.

Nasi karatecy przywieźli 5 złotych, 5 srebr-
nych oraz 6 brązowych medali. Poza tym zajęli 
sześć czwartych i jedno piąte miejsce. 

Wyniki:
1 m-ca: Maksymilian Wojciechowski, kata, 

8 kyu, kat. C, Julia Wodzińska, kata, 9-7 kyu, 
młodzik, Natalia Grygorowicz, kumite, 3-1 
kyu, młodzik, Dominik Nagórski, kumite i fu-
kugo, kat. junior młodszy

2 m-ca: Wiktor Justka, kata, 8 kyu, kat C, Piotr 
Bieliński, kata, 7 kyu, kat C, Zuzanna Trzoska, 
kata, 3-1 kyu, młodzik, Dominik Nagórski, 
kata, 3-1 kyu, junior młodszy oraz drużyna 
kata w składzie: Natalia Grygorowicz, Zuzanna 
Trzoska, Julia Wodzińska (C+D).

3 m-ca: Agata Dunajska, kata, 6 kyu, kat B, 
Kinga Grandzicka, kata, 9-8 kyu, kat C, Alek-
sander Trzoska, kata, 7 kyu, kat C, Natalia 
Grygorowicz, kata, 3-1 kyu, młodzik, Julia Wo-
dzińska, kumite, 7-1 kyu, młodzik oraz druży-
na kata w składzie: Anna Kuling, Pola Justka, 
Małgorzata Domachowska.

4 m-ca (kata): Małgorzata Domachowska, 7-9 
kyu, kat A, Elżbieta Nowicka, 8 kyu, kat B, Ksa-
wery Domachowski, 7 kyu, kat B, Nikola Lan-
gowska, 7 kyu, kat C, Filip Byczyński, 7 kyu, kat 
C, Kacper Dunajski, 4-5 kyu, młodzik.

5 m-ce: Zuzanna Wódkowska, kata, do 4 kyu, 
junior młodszy

Zawodnicy z zaprzyjaźnionego Klub Kara-
te Tradycyjnego „Kuro-obi” również odnieśli 
sukcesy.

Wyniki:
KATA: (w swoich kat wiekowych) - 1 m-ce 

Mateusz Prondziński, 3 m-ce Filip Sokołowski, 4 
m-ce Zuzanna Mentel, 4 m-ce Katarzyna Jańczak

KUMITE: 4 m-ce Zuzanna Mentel
FUKUGO: 4 m-ce Jagoda Chowaniec
/raf/


