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W dniach 13 i 14 grudnia 2021 r. na za-
proszenie Wójta Gminy Zblewo Artura 
Herold, w Gminnym Ośrodku Kultury 
pojawił się specjalny, grudniowy gość, 
którym okazał się Święty Mikołaj. Zgro-
madzone dzieci, które zostały zaproszone 
przez pracowników socjalnych Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie 

z wielką niecierpliwością spoglądały na 
drzwi i nasłuchiwały „mikołajowych” 
dzwoneczków.

Pomimo wielu przeciwności, Święty 
Mikołaj nie zapomniał o najmłodszych 
dzieciach i udowodnił, że jest dostępny dla 
wszystkich. Mikołaj wraz z Wójtem Gminy 
Zblewo wręczyli słodkie upominki, które 

u obdarowywanych dzieci wywoływały 
szczery uśmiech. Atmosfera spotkania była 
magiczna, a radości nie było końca. 

Spotkanie przebiegało w bardzo radosnej 
i przyjaznej atmosferze. Był to dzień pe-
łen radości i uśmiechu, który niewątpliwie 
wprowadził wszystkich w okres oczekiwania 
na upragnione Święta Bożego Narodzenia.

I jeszcze słowo od Organizatorów miko-
łajowej akcji - pracowników GOPS: "Mi-
kołaju bardzo dziękujemy za odwiedziny 

i za radość jaką podarowałeś naszym 
podopiecznym swoją obecnością. Do zo-
baczenia za rok!”.

Świąteczne spotkania z dziećmi
Gm. Zblewo | Jak co roku GOPS w Zblewie zorganizował świąteczne spotkanie dla dzieci. 
W tym roku – mimo pandemii – prawdziwie magiczne i uroczyste.
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W Zblewie tegoroczne Mikołajki były 
pełne niezapomnianych emocji. 6 grudnia 
przez cały dzień najmłodsi mieszkańcy 
przychodzili na skwer przy Urzędzie Gminy 
na spotkanie ze św. Mikołajem. W bajkowej 
scenerii, pod rozświetloną choinką i piękną 
bombką, Mikołaj wysłuchiwał dziecięcych 
życzeń i wręczał słodkie upominki. 

Zachwyt dzieci budził nie tylko św. Mi-
kołaj i prezenty, ale także – wspaniałe, czer-
wone sanie! Możemy uchylić rąbka tajem-

nicy, iż sanie – specjalnie na ten wyjątkowy 
dzień – przyleciały z Rudolfem Czerwono-
nosym wprost z Pałubinka. A wszystko to 
dzięki życzliwości naszej mieszkanki – pani 
Marzeny Klein, która specjalnie dla dzieci 
wypożyczyła Mikołajowi te niezwykłe sa-
nie. Niezwykłe, bo trzeba dodać, iż mają 
one kilkadziesiąt lat i pięknie odrestauro-
wane, wciąż służą kolejnym pokoleniom.

Organizatorem spotkania ze św. Miko-
łajem był Gminny Ośrodek Kultury im. 

Małgorzaty Hillar w Zblewie, którego in-
struktorki przez cały dzień dwoiły się i tro-
iły w roli pomocnych elfów. Dodajmy, iż 
słodkości dla dzieci ofiarowali wójt Gminy 
Zblewo i sołtys oraz Rada Sołecka Zblewa.

Organizatorzy cieszą się, że mimo pan-
demii udało się zorganizować spotkanie 
dzieci z wymarzonym św. Mikołajem – na 
świeżym powietrzu, bezpiecznie i zdrowo. 
I bajkowo! I właśnie takie niechaj będą dla 
Państwa nadchodzące święta…

Zblewskie Mikołajki jak z bajki!
Gm. Zblewo | To był dzień jak z bajki! Z nieba prószył śnieg, pod butami skrzypił mróz, 
a w centrum Zblewa w czerwonych saniach siedział najprawdziwszy św. Mikołaj! 
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W wyniku tego zdarzenia 
zginęła 43-letnia pasażer-
ka osobowej toyoty, a dwie 
pozostałe osoby podróżu-
jące tym autem, trafiły do 
szpitala. Policjanci wyja-
śniają bliższe okoliczności 
dotyczące tego zdarzenia. 
Kilka minut przed godzi-
ną 8:00 dyżurny Komendy 
Powiatowej Policji w Sta-
rogardzie Gdańskim otrzy-
mał zgłoszenie o śmiertel-
nym wypadku drogowym. 
Do zdarzenia doszło na 
obwodnicy Smętowa Gra-
nicznego, gdzie 45-letni 
kierowca osobowej toyo-
ty zjeżdżając z wiaduktu, 

stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się z jadącą w przeciwnym 
kierunku skodą. W wyniku tego zderzenia śmierć poniosła 43-letnia 
pasażerka toyoty. Pozostałe dwie osoby podróżujące tym autem trafiły 
do szpitala. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przeprowadzili 
czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Na miejscu występo-
wały utrudnienia w ruchu drogowym. Obecnie śledczy wyjaśniają bliż-
sze okoliczności tego zdarzenia.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Mimo dodatnich 
temperatur, w niektórych miejscach na drodze może być ślisko. Szcze-
gólnie należy uważać na mostach i wiaduktach, a także terenach leśnych 
i miejscach zacienionych, gdzie może występować zjawisko tzw. czar-
nego lodu.

Dzięki zorganizowanej w Urzędzie Miasta 
oraz w starogardzkich przedszkolach i szko-
łach podstawowych zbiórce karmy dla psów 
i kotów, udało się zaopatrzyć spiżarnię schro-
niska dla zwierząt w Starogardzie Gdańskim.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włą-
czyli się w powyższą akcję. Zwłaszcza dzieciom 
z przedszkoli oraz szkół podstawowych, a tak-
że ich rodzicom i dyrektorom placówek.

Cieszymy się, że w tym roku empatię wobec 
naszych braci mniejszych okazali najmłodsi 
obywatele naszego miasta, wspierając psi los 
w schronisku.

Gościem specjalnym w przedszkolu „Plastuś” 
był Prezydent Miasta Janusz Stankowiak, któ-
ry podziękował maluchom za zaangażowanie 
w zbiórkę i ich dobre serduszka.

Przedszkola oraz szkoły, które udowodniły 
bezdomnym zwierzętom, że one także mogą 
mieć udane Mikołajki to:

Niepubliczne Przedszkole „Plastuś”,  Miej-
skie Przedszkole Publiczne Nr 3 „Miś Uszatek”, 
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 „Modra-
czek”, Niepubliczne Przedszkole „Maluszek”, 
Punkt Przedszkolny „Pluszowy Miś”, Niepu-
bliczne Przedszkole „WOOW”, Miejskie Przed-

szkole „Bajeczka”, Szkoła Podstawowa Nr 3 (na 
ul. Wybickiego oraz ul. Traugutta),  Szkoła 
Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 2

Zebrana z przedszkoli i szkół karma oraz 
koce i maskotki przekazane zostały pracow-
nikom schroniska w towarzystwie Prezydenta 
Miasta Janusza Stankowiaka.

Starogardzkiemu Ośrodkowi Sportu i Rekre-
acji oraz kierowcy Karolowi Borzyszkowskie-
mu dziękujemy za pomoc oraz umożliwienie 
przewiezienia karmy do prowadzonego przez 
OTOZ Animals schroniska.

Źródło  - Urząd Miasta Starogard Gdański

Dzieci zasiliły psią 
spiżarnię

StaroGard GdańSki | Udana akcja zbiórki karmy przyczyniła się do zaopatrzenia podopiecz-
nych z OTOZ Animals Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w smakowite zapasy.

W miniony weekend nastąpiło jego oficjalne przekazanie 
i poświęcenie. Samochód pożarniczy Iveco-Magirus zo-
stał zakupiony kilka tygodni temu, poddany został jednak 
modernizacji i doposażeniu. Wielkie brawa dla strażaków 
za aktywność i operatywność w prowadzeniu zbiórki, 
zarówno tej wirtualnej, jak i stacjonarnych aukcji. Tak jak 
zdeterminowani są do niesienia pomocy, tak zdetermino-
wani byli do zorganizowania środków na zakup nowszego 
wozu gwartnującego nam wszystkim bezpieczeństwo. 
Uroczystość była także okazją do wręczenia medali za 
zasługi dla pożarnictwa. 
- Mieszkańcy Kręga i okolic mogą się czuć bezpieczniejsi. 
Każdy wyjazd może odbyć się przy tak sprawnym sprzęcie. 
Hasłem dnia jest "marzenia się spełniają". Te strażackie się 
spełniły, 150 tysięcy złotych z budżetu Gmina Starogard 
Gdański i 50 tysięcy złotych od sponsorów pozwoliły na 
zakup samochodu, jego homologację i częściowe wyposa-
żenie. – powiedziała wójt Magdalena Forc-Cherek.

OSP Krąg ma nOwSzy 
mOdel
StarOgard gdańSKi | Po kilku miesiącach starań, 
apelów, zbiórek, dzięki wsparciu gminy Starogard 
gdański, rady gminy i ludzi dobrej woli udało się zakupić 
nowszy wóz bojowy dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kręgu. 

Zginęła pasażerka toyoty
StaroGard GdańSki | W piątek nad ranem  17.12. na obwodni-
cy Smętowa Granicznego doszło do wypadku drogowego z udziałem 
2 aut osobowych. 
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- Powstanie tego ważnego z perspekty-
wy historii regionu Muzeum umożliwia 
zaprezentowanie unikalnych zbiorów 
związanych z okresami I i II Wojny Świa-
towej. Stanowią ponad 30-letni dorobek 
działalności poszukiwawczo-historycznej 
Elbląskiego Stowarzyszenia Eksploracyj-
nego ILFING. Oprócz militariów i śladów 
historii przypominamy mieszkańców 
Czarnej Wody, Borów Tucholskich, Czer-
ska, Grabowa pod Starogardem, Strychu 
w gminie Kaliska, którzy walczyli na wo-
jennych frontach. Samo Muzeum znajduje 
się w przedwojennym budynku tzw. starej 
szkoły, nawiązując do tradycji – opowiada 
Piotr Szulc kustosz Muzeum Historii i Mi-
litariów w Czarnej Wodzie.

POciąg adOlfa Hitlera
Wiodącym zbiorem wśród ekspona-

tów są pozostałości po obozie jenieckim 
z okresu I Wojny Światowej, w którym 
Prusacy więzili żołnierzy carskich, w tym 
Rumunów, Serbów, Chorwatów Angli-
ków, Muzułmanów z afrykańskich krajów 

i Polaków wcielonych w tamtym czasie do 
armii carskiej. W latach 1914-1918 w 50 
hektarowym, ciężkim obozie w Łukowie 
bytowało ponad 50 tysięcy ludzi, głownie 
żołnierzy, chociaż ślady historii wskazują 
również, że zdarzali się cywile. 

- Ciekawostką dla zwiedzających jest 
z pewnością specyficzna „pamiątka” po 
zamachu na Adolfa Hitlera. Należą do niej 
artefakty takie jak duży zderzak z wysa-
dzonego pociągu oraz drobiazgi w postaci 
ramek do drzwi. Są szalenie cenne, po-
nieważ po wypadku Niemcy skrupulatnie 
oczyszczali teren z jakichkolwiek śladów. 
Pozyskaliśmy je w równie niebanalny spo-
sób – na jednym ze zdjęć zauważyliśmy 
niemieckich żołnierzy z łopatami. Nasza 
grupa wybrała się w to miejsce i udało się 
nam wykopać dwa zderzaki. Czy zostawili 
je na pamiątkę, a może jednak nie byli tacy 
dokładni, czy nie chciało się im nieść tych 
ciężarów kto to wie, może kiedyś historycy 
ocenią – przyznaje Pan Piotr.

Oprócz wykolejonego przez partyzantów 
Gryfa Pomorskiego pod Strychem w gmi-

nie Zblewo pociągu, w którym według in-
formacji wywiadowczych znajdować miał 
się Adolf Hitler, w Muzeum obejrzymy lufę 
niemieckiego moździerza kaliber 80mm 
znalezioną w Czarnej Wodzie przy ul. Le-
śnej, sprawny agregat prądotwórczy do 
ładowania akumulatorów czołgów niemiec-
kich typu Tygrys i Pantera, a także granatnik 
panzerschrek, hełmy, menażki oraz inne 
elementy wyposażenia żołnierzy polskich, 
niemieckich i radzieckich/rosyjskich.

z POKOlenia na POKOlenie
- Jesteśmy wraz z Panem Burmistrzem 

Czarnej Wody niezmiernie wdzięczni 
członkom Stowarzyszenia Ilfing za wspar-
cie przy tworzeniu Muzeum i wieloletnią 
współpracę. Podziękowania składamy 
Państwu Elżbiecie i Tadeuszowi Damrat za 
przekazanie pamiątek po ojcu Ambrożym 
Paździe żołnierzu Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie biorącym udział w obronie 
Anglii który służył jako kanonier obsługu-
jący działo dużego kalibru u brzegu Kanału 
La Manche – dziękuje Piotr Szulc.

Jak ważnej jest to miejsce dowodzi fre-
kwencja, która od dnia otwarcia zaskoczyła 
pomysłodawców. Przyznają, że to dla nich 
największa nagroda za trud i zaangażowa-
nie, jakie włożyli w przygotowanie ekspo-
zycji. Przygotowanie wystawy i zaproszenie 
zwiedzających było możliwe dzięki współ-
pracy z Urzędem Miasta.

Muzeum Historii i Militariów znajduje 
się na oficjalnej liście Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Jego po-
wstanie stanowi znaczący element życia 
wspólnotowego związany z przekazywa-
niem przeszłości, którą my współcześni 
powinniśmy pozostawić po sobie kolej-
nym pokoleniom – informuje kustosz 
nowo otwartej placówki.

UM Czarna Woda

Muzeum Historii i Militariów 
w Czarnej Wodzie

CZarna woda | W Czarnej Wodzie na Kociewiu swoje podwoje otworzyło wyczekiwane przez miłośników historii Muzeum Historii i Militariów. Data 
powstania nie jest przypadkowa, bo 11 listopada podpisany został rozejm w Compiegne niedaleko Paryża, który zakończył konflikt 1918 roku przynosząc 
Polsce niepodległość po 123 latach w rękach zaborców.
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Koncepcja programowa jest opracowaniem 
projektowym, które doprecyzuje rozwiązania 
techniczne obwodnicy. W projekcie zawarty 
zostanie precyzyjny opis wyglądu i przebieg 
drogi.

- Cena była tylko jednym z kryteriów oceny 
ofert – 60%, do tego liczyło doświadczenie 
personelu projektowego – 25% oraz zespo-
łu geologicznego – 15%. – poinformowała 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad.

Na stworzenie koncepcji wykonawca ma 15 
miesięcy, będzie to podstawa do ogłoszenia 
przetargu na projekt i budowę obwodnicy.

W grudniu 2020 r. Komisja Oceny Przed-
sięwzięć Inwestycyjnych zatwierdziła wariant 
V obwodnicy, omijający miasto od południa. 
Trasa w tym wariancie będzie miała ok. 16,1 
km długości i klasę GP (droga główna ru-
chu przyspieszonego). W ramach inwestycji 
przewidziano budowę czterech węzłów dro-
gowych (ew. skrzyżowań, w zależności od 
wyników analiz): Starogard Zachód, Staro-
gard Południe, Jabłowo i Starogard Wschód. 
Określi to przyjęta koncepcja programowa. 

Głównymi celami budowy obwodnicy są 
zwiększenie płynności układu komunikacyj-
nego i skrócenie czasu podróży oraz poprawa 

bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkow-
ników. Nowa droga to również zapewnienie 
odpowiednich parametrów nośności na-
wierzchni, dla przejazdu pojazdów ciężkich 
o nacisku na oś 11,5 t, zmniejszenie negatyw-
nego oddziaływania transportu na otoczenie, 
w tym na warunki życia mieszkańców i śro-
dowisko. Będzie to możliwe dzięki obniże-
niu poziomu hałasu, drgań oraz ilości zanie-
czyszczeń emitowanych przez transport.

Inwestycja jest przygotowywana w ramach 
programu budowy 100 obwodnic o łącznej 

długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyż-
szych parametrach technicznych, dostoso-
wane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. 
Inwestycjom tym będą towarzyszyły urzą-
dzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
w tym oświetlenie spełniające wytyczne pra-
widłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został osza-
cowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa 
będzie finansowana ze środków Krajowego 
Funduszu Drogowego prowadzonego przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wiemy kto wykona 
obwodnicę Starogardu

StaroGard GdańSki | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała siedem ofert 
w przetargu na przygotowanie koncepcji programowej obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu 
DK22. W przetargu zwyciężyła firma Europrojekt Gdańsk, oferując kwotę 4,7 mln zł. 

Jest Praca
Szukamy ambitnych 
i pozytywnych oSób.

Praca w jednej z najszybciej 

rozwijających się firm w Europie 

Pracujemy z domu. 

Możliwość bardzo dużego 

rozwoju oraz zarobków. 

Szkolimy od podstaw. 

Praca z elastycznym grafikiem 

w świetnej atmosferze 

z najlepszymi ekspertami. 

Entuzjazm, Uśmiech, Zadowolenie 

GWARANTOWANE !!!

Po szczegóły zapraszam 
do kontaktu e-mail: 
moniqa.poplawska@gmail.com 

Wymagania 18+
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Dnia 5 grudnia br. w Lubichowie odbyły się Gmin-
ne Mikołajki. Zgromadzonych mieszkańców przy-
witał Wójt Gminy Lubichowo Andrzej Toczek. Nie 
zabrakło Św. Mikołaja oraz wspólnej zabawy - tym 
razem poprowadzonej przez Elzę i Olafa. Przepysz-
ne smakołyki przygotowali właściciele Restaura-
cji Anioł z Lubichowa, a o oprawę oświetleniową 
i nagłośnieniową zadbał Gminny Ośrodek Kultury 
w Lubichowie. Podczas Mikołajek wystąpiły dzie-
ci uczęszczające na zajęcia taneczne w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Lubichowie.

Gwiazdą Mikołajek była jednak wyjątkowa CHO-
INKA ODBLASKOWA.

Przez wiele dni dzieci z Klubiku Dziecięcego 
w Lubichowie, Przedszkola oraz Szkoły Podsta-
wowej przygotowywały nietypowe ozdoby. Była to 

ważna lekcja dla wszystkich małych i dużych i jak 
powiedział uczestniczący w Mikołajkach, pomysło-
dawca tejże choinki, Marek Konkolewski -„ odblask 
to nie obciach”.

Każdy mieszkaniec gminy może podejść do choin-
ki, zdjąć odblask i zabrać go ze sobą. Nosząc go, za-
pewnieni sobie lepszą widoczność i tym samym bez-
pieczeństwo na drodze. Po ogłoszeniu komunikatu „ 
daj odblaskowi drugie życie - niech nie leży w szafce 
skrycie” mieszkańcy przynosili swoje odblaski, któ-
rymi chcieli się podzielić do Urzędu Gminy. Do akcji 
przyłączyła się Gmina Zblewo, Powiat Starogardzki 
oraz wiele firm prywatnych jak i media.

Cieszymy się, że wspólnymi siłami możemy 
zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu dro-
gowego.

Nietypowa, odblaskowa 
z Lubichowa
lubiChowo | Niczym gwiazdka na niebie swym od- blaskiem zaświeciła w centrum Lubichowa choinka 
wyjątkowa.

Doradca Podatkowy mec. Kamil 
Wielewiecki w bardzo dostępny i zro-
zumiały sposób (mamy nadzieję, że 
dla większości słuchaczy) nakreślił 
możliwe sposoby, prawnie dostepne 
na zmniejszenie strat przedsiębiorców, 
przedstawiając główne założenia obsza-
ru biznesu dotyczące podatków zawar-
te w „Polskim Ładzie”. Przedsiębiorcy 
otrzymali informacje w formie usys-
tematyzowanej wiedzy dot. formy do-
stępu dla podmiotów gospodarczych, 
w zakresie podatku liniowego czy zry-
czałtowanego, ich wady i zalety a tak-
że opinie wskazujące na niekorzystne 
formy prowadzenia działalności gospo-
darczej od 2022 roku oraz preferowane 
dostępne metody optymalizacji. 

Z uwagi na różnorodność form praw-
nych podmiotów gospodarczych przed-
siębiorców, doradca podatkowy zwró-
cił uwagę także na odpowiedzialność 
właścicieli i zarządów spółek, w tym 
komandytowych, komandytowo-ak-
cyjnych, spółkach z ograniczoną odpo-
wiedzialnością także „Estońską” spółką 
z o.o. określając jednocześnie możliwo-

ści prawnych rozwiązań podatkowych 
w spółkach cywilnych, spółkach jaw-
nych czy partnerskich.

Spotkanie zostało ocenione jako bar-
dzo profesjonalne. Pomimo możliwość 
kierowania pytań i uzyskania w więk-

szości odpowiedzi, pozostał niedosyt 
wiedzy w tym zakresie oraz niepewność 
i obawa przed podjęciem decyzji bizne-

sowej w zakresie planowania podatków 
od 2022 roku zwłaszcza w mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstwach. 

„Polski Ład” a w przepisach 
i głowach … nieład

StaroGard GdańSki | Przedsiębiorcy Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związku Pracodawców mieli możliwość skorzystania z profesjonalnego do-
radztwa podatkowego podczas spotkania z Doradcą Kancelarii Podatkowej Mentzen, które odbyło się w Sali narad Starostwa Powiatu Starogardzkiego 
dnia 16.12.2021.
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Podsumowanie konkursu „najpiękniejsza 
kartka Bożonarodzeniowa”

Dziękujemy dzieciom pracowników STEICO za zaangażowanie w przygotowanie prac konkursowych. Otrzymaliśmy 40 kartek, wszystkie są 
wyjątkowe i zasługują na wyróżnienie. Każde dziecko bez wyjątku zostanie nagrodzone słodkim upominkiem. O szczegółach odbioru nagród 
poinformujemy bezpośrednio zainteresowanych.

W niedzielę 05.12.2021 w Świetlicy Miejskiej „Kulturalnia” odbył się Kiermasz ozdób Bożonarodzeniowych. Pracownicy młodociani STEICO, 
przygotowali bazę do ozdób świątecznych, z której to dzieci z Przedszkola w Czarnej Wodzie stworzyły piękne ozdoby świąteczne. 
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koCiewie | Wiadomo nie od dzisiaj, że ten jedyny wieczór w roku ma swój ustalony od pokoleń porządek. Pod obrusem leży sianko a zwierzęta mówią 
ludzkim głosem. Co jeszcze istotnego jest w tym dniu?

Przy StOle
Kolacja wigilijna była skromna, a na stole 

stawiano potrawy przygotowane głównie z su-
szonych grzybów, fasoli, grochu czy kapusty 
i ziemniaków oraz maku. Podawano kluski 
z makiem, kapustę z grzybami, zupę z piwa 
i chleb z makiem.

Dawniej ilość potraw nie przekraczała dzie-
sięciu, na stole stało sianko a to co zostało po 
kolacji otrzymywały zwierzęta wraz z najlepszą 
paszą. Wierzono, że zwierzęta w tą jedyna noc 
mówią ludzkim głosem, ale ludzie nie mogli 
tego usłyszeć bo przynosi to pecha całej rodzi-
nie. W Wigilię dzieci stawiały na okno talerze, 
by rano znaleźć je wypełnione łakociami. 

gwiazdKa- czyli KOlędnicy
Na orszak składają się policjant, dziad 

z babą, śmierć z kosą, diabeł, skaczący kozioł, 
bocian podszczypujący dziewczyny, niedź-
wiedź prowadzony przez Cygana i żołnierz ja-
dący na drewnianym koniu. W adwencie ko-
lędowali też chłopcy z szopką z drewnianymi 
lub szmacianymi kukiełkami. Adwentowym 
zwyczajem pochodzenia niemieckiego jest 
wieszanie pod sufitem wieńca z 4 świeczkami 
zapalanymi po 1 w kolejne niedziele adwentu. 
W Sylwestra przybywają oni by strzelać z bi-
czy i odpędzić stary rok, przy czym robią psi-
kusy sąsiadom wciągając na przykład na dach 
psia budę lub kozę.

StrOjenie cHOinKi
Wcześniej w kącie izby stawiano snopek sia-

na by przyszły rok obfitował w plony. Po tej 
tradycji obecnie zostało władanie sianka pod 
obrus na stole wigilijnym. Obecnie świątecz-
ne drzewko przystraja się w wigilię małymi 
opłatkami oraz ręcznie robionymi ozdobami 
ze słomy lub papieru.

Prezenty tylKO Od gwiazdOra
Nie Święty Mikołaj a Gwiazdor przynosi pre-

zenty dla domowników. Ubrany jest w odwró-
cony na spodnią stronę kożuch, przewiązany 
w pasie słomianym sznurem. Na głowie ma 

myce (czapkę), na nogach skorznie (kalosze), 
a w ręce korbacz, czyli rózgę, ale również cipe 
(kosz) z łakociami dla grzecznych dzieci. Na 
twarzy ma maskę z cielęcej skóry nazywaną 
larwą. W obecnych czasach najczęstszym stro-
jem Gwiazdora jest przyozdobiony kolorowy-
mi wstążkami płaszcz i słomiana korona.

Zadaniem Gwiazdora jest przepytywanie 
dzieci ze znajomości pacierza i dowiedzenie 
się od rodziców, czy maluch były grzeczne. 
Niegrzeczne dzieci karci rózgą, a grzeczne 
otrzymują smakołyki z kosza.

Kociewskie tradycje Bożonarodzeniowe
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– Poziom turnieju jak zwykle był bardzo wysoki. Do sa-
mego końca trwały zacięte, pełne zaangażowania i emocji 
pojedynki. Nikt nie odpuszczał. Najważniejsze było jednak 
to, że mogliśmy się znowu spotkać, porozmawiać, wspólnie 
się pośmiać i powspominać poprzednie turnieje, bo gramy 
już od 2014 roku – podsumowali organizatorzy.
Tym razem zgłosiło się 8 zawodników. Grano systemem 
każdy z każdym. Mistrzem Starogardu Gdańskiego w roku 
2021 został Oleg Dziewanowski, któremu serdecznie gra-
tulujemy.
Pozostała kolejność:
2 miejsce – Sebastian Gramburg
3 miejsce – Kamil Wyskida
4 miejsce – Kamil Goebel
5 miejsce – Szymon Wołoszyk
6 miejsce – Kazimierz Zieliński
7 miejsce – Tomasz Pląder
8 miejsce – Robert Wojtaś
Nagrody w kwocie 1 500 zł ufundowała Gmina Miejska 
Starogard Gdański.
Źródło - Urząd Miasta Starogard Gdański

miStrzOStwa StarOgardu
BadmintOn | Pod koniec listopada KPKS cor cordium 
zorganizował Viii Otwarte mistrzostwa Starogardu 
gdańskiego w badmintonie.

fot. Urząd Miasta Starogard Gdański
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Po ciężkiej walce 
przegrany mecz

koSZykówka | W środę wieczór 15.12.  koszykarze SKS Starogard, ostatni raz w tym roku rozegrali 
mecz koszykówki. Tym razem na własnym parkiecie gościli drużynę MKKS Żak Koszalin. 

Po mocno emocjonującym i ciężkim spo-
tkaniu koszykarze Kociewskich Diabłów 
przegrały z drużyną z Koszalina 75:82 
(I-20:16, II-27:22, III-18:18, IV-10:26).

Duże emocje towarzyszyły kibicom pod-
czas środowego meczu Kociewskich Dia-
błów z drużyną MKKS Żak Koszalin. Od 

początku meczu emocje były bardzo duże, 
a przez większość w meczu prowadziła dru-
żyna Kociewskich Diabłów. Jednak po dużej 
walce na parkiecie, lepsi w meczu okazali się 
koszykarze z Koszalina. W ostatnim meczu 
w tym roku, koszykarze SKS Starogard, prze-
grali z drużyną z MKKS Żak Koszalin 75:82. 

Dziękujemy wszystkim naszym kibicom za 
gorący doping.

Najwięcej punktów dla drużyn zdobyli:
SKS Starogard: Filip Stryjewski-20, Szymon 

Ryżek-14, Paweł Śpica-8.
MKKS Żak Koszalin: Jakub Dłoniak-27, Fi-

neto Lungwana-19, Marcin Tomaszewski-14.


