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Kierowca autobusu bohaterem
Marek Kamm nieprzypadkowo nazwany został bohaterem. Wszystko, dlatego, że wykazał się postawą godną naśladowania. Kierowca MZK uratował życie pasażerowi, który 1 listopada stracił przytomność w autobusie.

W

piątek, 1 listopada pan Marek prowadził autobus linii 16. Jechał akurat ulicą Jagiełły
w kierunku ulicy Nowowiejskiej,
kiedy na wysokości Destylarni Sobieski pasażerowie poinformowali
go, że jeden z mężczyzn prawdopodobnie stracił przytomność.
– To było ok. godz. 10:30. Natychmiast zatrzymałem autobus na
najbliższym przystanku. Podszedłem do mężczyzny i sprawdziłem
czy oddycha – nie oddychał – powiedział Marek Kamm. – To był postawny mężczyzna, dobrze zbudowany. Ciężki. Wspólnie z jednym
z pasażerów udało nam się ułożyć
go na plecach na podłodze między
tylnymi siedzeniami. Przyłożyłem
głowę do klatki piersiowej – klatka
się nie ruszała. Bez wahania przystąpiłem do masażu serca. Pomagał
mi ten sam pasażer. On również
zasłużył na wielkie uznanie. Przez
dwie minuty na przemian masowaliśmy serce. W tym czasie inny
pasażer wezwał karetkę pogotowia.
Wszystko działo się bardzo szybko
– dodał kierowca autobusu.
Zanim na miejsce przyjechała fachowa pomoc, kierowcy i jego pomocnikom udało się przywrócić
pasażerowi czynności życiowe.
Nieoficjalnie wiadomo, że mężczyzna opuścił szpital tego samego
dnia cały i zdrowy.

przełożonych i kolegów. Swojego czynu nie uważa za coś wyjątkowego, lecz za normalną w takiej sytuacji reakcję.

Cieszę się, że mogłem
pomóc. Po prostu wiedziałem co robić

– Cieszę się, że mogłem pomóc. Po
prostu wiedziałem co robić – dodał
Pan Marek. – Niedawno – w związku z montażem w autobusach defibrylatorów – wszyscy kierowcy
Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Starogardzie przeszli intensywne szkolenie z udzielania pierwszej
pomocy. To były dobre warsztaty.
Jak się okazało – niezwykle pomoc-

ne. Co prawda akurat w autobusie, który tego dnia prowadziłem,
nie było defibrylatora, ale zdobyta
podczas szkolenia wiedza podparta praktycznymi ćwiczeniami na
fantomie, pozwoliły mi na szybką
reakcję. Wiedziałem, że w takiej
sytuacji, liczy się każda sekunda,
aby nie doszło do nieodwracalnych
zmian w mózgu. Po tej akcji na-

pisałem do przedstawicieli firmy
szkoleniowej i podziękowałem im
za to szkolenie. Nie tylko dowiedziałem się, jak dobrze wykonać
resuscytację
krążeniowo-oddechową, ale jak widać, nauczyłem
się ją stosować w praktyce – dodał
kierowca.
Marek Kamm pracuje w MZK 18
lat. Cieszy się dobrą opinią wśród

Wyjątkowość jego zachowania dostrzegł jednak prezydent miasta.
14 listopada nagrodził godną naśladowania postawę pana Marka.
– Udowodnił Pan, że możemy czuć
się bezpieczni w autobusach. Nie
tylko wykazał się wiedzą na temat pierwszej pomocy, ale przede
wszystkim nie bał się jej udzielić.
Wielu ludzi panikuje w takich sytuacjach. Pan zachował zimną krew.
To godne szacunku i wyróżnienia
– powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak, wręczając kierowcy upominek i dyplom uznania. – Gratuluję naszemu miastu
tak odważnych ludzi i cieszę się, że
mamy w szeregach MZK kogoś takiego – zakończył prezydent.
Prezydent obiecał też zawnioskować u dyrektora MZK o nagrodę finansową dla kierowcy bohatera.
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Najcieplejsza forma biznesu
Wiedza, doświadczenie, a przede wszystkim pasja wyróżniają właścicieli
rodzinnej firmy MADAR Kominki w Starogardzie Gdańskim. Najprościej
mówiąc – zajmują się projektowaniem i montażem „ognisk domowych”. 6
listopada gośćmi właścicieli firmy Małgorzaty i Dariusza Wylęgły byli prezydent Janusz Stankowiak, wiceprezydent Tadeusz Błędzki. Grzegorz Borzeszkowski – prezes Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców.

F

irma powstała z przypadku –
powiedział gościom Dariusz
Wylęgły. – Byłem dystrybutorem
materiałów budowlanych. Zaopatrywałem podobne firmy i za
każdym razem, gdy je odwiedzałem, czułem, że ta branża jest mi
bliższa niż każda inna. W 2000 r.
postanowiliśmy z żoną spróbować
własnych sił i tak zaczęła się nasza
przygoda z kominkami. Dzisiaj po
prawie 20 latach mogę powiedzieć,
że to był „strzał w dziesiątkę”. Robię to, co kocham, co daje mi niesamowitą satysfakcję i spełnienie,
a nasza firma jest już rozpoznawalną i cenioną przez klientów marką
– dodał gospodarz spotkania.
Pierwsze, co poczuli zaproszeni
goście po wejściu do zakładu, to bijące z każdej części pomieszczenia
ciepło. Nic dziwnego, skoro firma
MADAR Kominki reprezentuje najcieplejszą formę biznesu. Przedsiębiorstwo jest przedstawicielem
czterdziestu renomowanych producentów wkładów kominkowych
z całej Europy. Klienci mogą wybierać spośród około 8000 różnych
modeli.
Właściciel pokazał gościom przykładowe kominki wykonane w różnej technologii od konwekcyjnych,
poprzez wolnostojące tzw. kozy
i piecyki na pelet, sterowane elektronicznie, aż po nowoczesne eko-

Spotkanie z mieszkańcami
Mieszkańcy Alei Wojska Polskiego i okolic skorzystali z zaproszenia na drugie w tej kadencji
spotkanie z władzami miasta, przedstawicielami
Spółdzielni, Straży Miejskiej i Policji.

S

logiczne kominki elektryczne, gazowe, czy na parę wodną. Po kolei
wyjaśnił zasady ich działania, zastosowania i wykonania.
Gości bardzo zaciekawił kominek na
parę wodną, który można zamontować nawet w małym mieszkaniu
w bloku. Co prawda uzyskany w ten
sposób ogień nie daje ciepła, ale wizualnie i estetycznie nie można mu
niczego zarzucić.
Gospodarz wspomniał, że obecnie
w modzie są biokominki, działające
na zasadzie rynienki, w którą wlewa
się bioetanol. Dodał jednak, że niestety podczas jego spalania mimo

wszystko wytwarzają się spaliny,
dlatego taki kominek wymaga bardzo dobrej wentylacji pomieszczeń.
Dodał, że alternatywą dla ludzi, którzy nie mają czasu na rąbanie i suszenie drewna, ani miejsca na jego
składowanie, czy wybieranie popiołu z paleniska i jego czyszczenie, są
obecnie kominki gazowe.
- Oprócz kompleksowej obsługi
klienta, od projektu do rozpalenia pierwszego płomienia, firma
świadczy usługi doradcze. Po prostu
uczymy ludzi obsługiwania ognia –
mówi gospodarz.
W MADAR Kominki pracuje obecnie
8 osób. Firma realizuje inwestycje
na terenie całej Polski i w Niemczech. 90% jej klientów to osoby
prywatne. 10% stanowią małe zakłady np. kancelarie prawne, zakłady fryzjerskie – głównie takie, które
wynajmują lokale i chcą być niezależne cieplnie. Firma jest jedynym
dystrybutorem kafli w regionie.
Od 2009 r. należy do prestiżowego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
„Kominki Polskie”, które propaguje
umiejętności ekologicznych technik palenia. Co najważniejsze produkty, które oferuje, oznakowane
są znakiem „ekoprojekt”, a usługi
certyfikowane. W najbliższych latach planuje rozbudować zakład.

potkanie, które zainicjował radny Wojciech Pielecki, skupiło się
głównie wokół spraw dotyczących
remontu ulicy Osiedlowej, peronów
kolejowych, dostępności obiektów
użyteczności publicznej dla osób
z niepełnosprawnościami, remontów w blokach mieszkaniowych,
bezpieczeństwa i walki ze smogiem.
– Modernizacja ulicy Osiedlowej
ułatwi mieszkańcom komunikację
poprzez bezpośrednie połączenie jej
z ulicą Kolejową – powiedział naczelnik WTI Janusz Karczyński. – Dzięki
tej inwestycji pojawi się dodatkowych 35 miejsc postojowych. Ulica
zostanie oświetlona, a przestrzenie
pomiędzy blokami doświetlone.
Na pytanie o uwzględnienie potrzeb
osób niepełnosprawnych podczas
remontu peronów kolejowych wiceprezydent Tadeusz Błędzki, poinformował zebranych, że za ich
remont odpowiada PKP.
– Przez najbliższe 5-6 lat, wind na
naszych peronach na pewno nie
będzie. Wynika to z faktu, że PKP
postanowiło modernizować i elektryfikować całą sieć kolejową na linii
Chojnice-Tczew. To zadanie w Starogardzie wypadło z portfela zadań
inwestycyjnych Pomorza. Jako
miasto nie mamy na to wpływu. To,
że perony są remontowane jest zasługą prezydenta, który wymusił to
zadanie na PKP – komentował Tadeusz Błędzki.
Komendant Stra Jarosław Cysarczyk
dodał, że PKP zamknęło również
boczne przejście torami na peron.
– Boczna bramka jest zamknięta.
Osoby, które chciałyby skorzystać
z tego przejścia, muszą wcześniej
poinformować telefonicznie PKP
o planowanym wyjeździe osoby
niepełnosprawnej. PKP kontaktuje
się wówczas z nami i ustala dzień
i godzinę otwarcia bramki. Dodat-

kowo zamieściliśmy na bramce informację z numerem telefonu, bo
w razie nagłych sytuacji, poinformowani strażnicy przyjdą z pomocą
i np. pomogą przenieść wózek dziecięcy po schodach na peron – dodał
Jarosław Cysarczyk.
Podczas spotkania sporo uwagi poświęcono kwestiom bezpieczeństwa w mieście oraz dostępności
różnych obiektów użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Prezydent Janusz Stankowiak podziękował radnemu Pieleckiemu za zaproszenie. Podkreślił,
że cieszy go, że kontynuuje spotkania z mieszkańcami, które stają się
dobrą praktyką tej dzielnicy.
Prezydent wyjaśnił również mieszkańcom dlaczego na obchody
100-lecia powrotu Starogardu do
Macierzy w 2020 roku na placu
przed dworcem PKP nie powstanie
pomnik gen. Józefa Hallera.
– Spotkaliśmy się z brakiem urzędniczego zrozumienia – powiedział
Janusz Stankowiak. – Uważamy,
że taki monument jest elementem małej architektury. Niestety
zdaniem pracowników Starostwa
Powiatowego pomnik jest budowlą, która wymaga wielu pozwoleń.
Dwukrotnie prosiliśmy Starostwo
o zgodę, argumentując, iż mała architektura nie jest nigdzie dokładnie
określona co do wielkości, szerokości i wysokości. Dwukrotnie otrzymaliśmy negatywną odpowiedź.
W związku z tym musimy zmienić
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, co prawdopodobnie potrwa do 1,5 roku. Zatem to,
co miało powstać w 2020, przesunie się o jakieś dwa lata. W styczniu
przyszłego roku możemy co najwyżej wmurować kamień węgielny
pod budowę pomnika – zakończył
prezydent.
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Mamy najlepszą przestrzeń
Starogard Gdański z wyjątkowym wyróżnieniem. To tutaj jest najlepsza przestrzeń miejska na Pomorzu 2019 roku! Marszałek
Województwa Pomorskiego rozstrzygnął XIV edycję konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego”.
Jury doceniło włodarzy miasta za modernizację Alei Wojska Polskiego oraz odrestaurowany dworzec PKP.

P

rojekt „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego
w Starogardzie Gdańskim” otrzymał Główną Nagrodę ex aequo
z Gminą Władysławowo. Starogardzki projekt został doceniony
za istotną pozytywną zmianę jako-

ściową w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta.
Doceniono walory nowego standardu i jakości Alei Wojska Polskiego
– ulicy, która łączący integracyjny węzeł transportowy z centrum
miasta oraz ich znaczenie w przy-

wróceniu temu miejscu dawnego
symboliczno-kulturowego charakteru, który nie tylko podniósł rangę
miasta, ale stał się jego wizytówką.
Komisja doceniła również całościowe rozwiązanie architektoniczne
dla jednej z ważniejszych osi kom-

pozycyjnych Starogardu Gdańskiego. Jego kompleksowość i wielofunkcyjność , które pozwoliły
na wprowadzenie innowacyjnego
powiązania funkcji kulturowych,
rekreacyjnych,
turystycznych
i transportowych. Ich pomysłowość oraz wykonawstwo.
7 listopada podczas uroczystej Gali
Rozdania Nagród w ramach Kongresu Smart Metropolia 2019 w
Gdańsku główną nagrodę w imieniu
Miasta odebrał prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak.
– Na ubiegłorocznej Gali starogardzki Park Nowe Oblicze otrzymał wy-

Kontrolujemy jakość powietrza
Przypominamy, że od 1 października w naszym mieście działa 10 nowoczesnych czujników do pomiaru pyłu zawieszonego – PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. smog). Czujniki pojawiły się w naszym mieście dzięki
projektowi społecznemu pn. „Czy wiesz, czym oddychasz? Ogólnomiejski
system monitorowania jakości powietrza” zrealizowanemu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Jego wnioskodawcą była Anna Lembicz.

L

okalizacje i konkretne wyniki
mieszkańcy mogą sprawdzić na
stronie http://naszepowietrze.pl. Po
zaznaczeniu konkretnego czujnika,
pojawia się krótki komunikat dotyczący aktualnego stanu powietrza,
temperatury, wilgotności i ciśnienia.
Główną przyczyną przekroczeń
pyłów zawieszonych, w tym pyłu
PM10 i PM2,5, jest spalanie paliw
stałych, szczególnie w przestarzałych, nisko produktywnych kotłach
i piecach używanych w gospodar-

stwach domowych do celów grzewczych.
Jednym z narzędzi poprawienia
jakości powietrza w naszym mieście jest rządowy program „Czyste
Powietrze”. W jego ramach mieszkańcy mogą starać się o dofinansowanie do wymiany starego urządzenia grzewczego oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
Coraz więcej jest przykładów, że
wymiana ogrzewania, dzięki której
poprawia się komfort życia zarówno
użytkownika, jak i jego otoczenia,

nie pociąga za sobą zwiększonych
kosztów ogrzewania (w ujęciu sezonowym).
Odpowiedzi na wszelkie pytania
związane z programem „Czyste Powietrze” udziela Wydział Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański, mieszczący się przy
ul. Zblewskiej 18 (budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1). Kontakt telefoniczny pod numerem 58
56 13 778.

różnienie, a że starogardzianie są
ludźmi ambitnymi i bardzo pracowitymi, uznaliśmy, że stać nas na
więcej. Dzisiaj w imieniu wszystkich mieszkańców odbieram główną nagrodę, za co bardzo dziękuje
panu Marszałkowi i całej kapitule.
To wielkie wyróżnienie dla Starogardu Gdańskiego – powiedział
prezydent.
Koszt budowy węzła integracyjnego wraz z przyległymi ulicami
i infrastrukturą podziemną wyniósł
prawie 43 mln zł. Ponad 34 mln zł.
Miasto pozyskało z funduszy unijnych.
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Królowie parkietu
Czwarte z kolei wielkie święto tańca towarzyskiego w Starogardzie Gdańskim pełne było niespodzianek. Na Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego IV Memoriał Edwarda Kowalke 3 listopada
przyjechało blisko 200 par z całej Polski. Pokazowy
taniec zatańczyli znani z udziału w telewizyjnym
show „Dancing with the Stars” Jan i Lenka Klimentowie. Do grupowego tańca piosenkę Kamila
Bednarka „Spragniony” zaśpiewał finalista X edycji The Voice of Poland Tadeusz Seibert. Uroczystą
galę poprowadziła jurorka wszystkich edycji „Tańca z Gwiazdami” Iwona Pavlović, a sam Turniej
obejrzało ponad tysiąc widzów.

O

d wczesnych godzin rannych
do późnych godzin wieczornych halę wypełniali tancerze,
ich rodzice, przyjaciele i miłośnicy tańca towarzyskiego. Tancerze
startowali w przedziałach wiekowych od najmłodszych, 7-8 lat,
9-11 lat, 12-13 lat i 14-15 lat przez
pary dorosłe (powyżej 15. roku ży-

cia), aż do kategorii senior hobby.
Swoje umiejętności prezentowali
w klasach tanecznych dla początkujących H i F oraz sportowych E,
D i C.
Turniej rozegrano w trzech blokach
tanecznych. Każdy po kolei otwierała żona Edwarda Kowalke patrona
Turnieju – Helena Kowalke.

Jesienna zaduma
Nietuzinkowe aranżacje, znakomite wokale i recital gwiazdy polskiej estrady to tradycja Nocy Bardów. 23 listopada to pełne refleksji muzyczne wydarzenie odbyło się w Starogardzie Gdańskim już
po raz dwudziesty siódmy.

W

przeglądzie XXVII Nocy
Bardów im. Ryszarda Rebelki swoje umiejętności zaprezentowali: Wiesław Chrzanowski,
duet Agnieszka Brzoza i Mirosława Möller, Dorota Piekarz, Valeriy
Alekseyev, Jacek Ćwikliński, Teatr
Kuźnia Bracka, Młoda Kuźnia, Julia

Michalska, Białe Moje & Przyjaciele
oraz Czarownice i Ropuchy.
Zaśpiewał również Jan Radzewicz, któremu do męskiej wersji piosenki „Kiedy mnie już nie
będzie” na gitarze przygrywał
Sławomir Hoduń. Właśnie ten
duet od 2000 r. stoi za organi-

– Jestem dumna, że Starogard
Gdański pamięta o moim zmarłym mężu. Edward bardzo kochał
taniec. Wychował kilka pokoleń
tancerzy. Wielu z nich jest dzisiaj
trenerami i sędziami. Cieszyłby
się, widząc tak piękną i tak dobrze,
z wielkim rozmachem zorganizowaną imprezę ku jego czci – powiedziała Helena Kowalke.
Kulminacyjnym punktem Turnieju
była Gala. Poprowadziła ją znana
jurorka wszystkich edycji „Tańca
z Gwiazdami” Iwona Pavlovic. Już
po raz trzeci przyjechała do Starogardu, by zachęcić publiczność do
wspólnej zabawy.
W ostatnim, tanecznym bloku
startowały pary klas C i B. Profesjonalne figury, perfekcyjne gesty,
lekkość ruchów potwierdzały mistrzowską klasę tancerzy. Najlepsi
otrzymali medale, dyplomy i puchary ufundowane przez władze
samorządowe oraz sponsorów. Nagrody, w tym również pieniężne,

wręczyli im dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury Ewa Roman
oraz żona pana Edwarda – Helena
Kowalke. Wiele par awansowało też
do wyższej klasy tanecznej.
W tej części imprezy o miano najlepszych walczyli również seniorzy
hobbyści.
Blasku i uroku wyjątkowemu wieczorowi dodali Jan i Lenka Klimentowie. Zatańczyli salsę i zmysłową
rumbę. Publiczność przyjęła ich
bardzo ciepło, a po występie zgotowała im owacje na stojąco.
Turniej zakończył się tradycyjnie
wspólnym tańcem ku czci Edwarda Kowalke w wykonaniu uczestników Turnieju i zaproszonych
gości. Wspólnie zatańczyli walca
do utworu Kamila Bednarka „Spragniony”, który na żywo wykonał
finalista X edycji The Voice of Poland Tadeusz Seibert.
Organizatorami imprezy byli: Starogardzkie Centrum Kultury i Klub
Tańca Towarzyskiego „Impuls”.

Turniej przygotowali we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim oraz
wolontariuszami Stowarzyszenia
„Pozytywni”.
Impreza odbyła się w strukturach
działania Federacji Tańca Sportowego, w której skład wchodzą
przedstawiciele profesjonalnego
i amatorskiego ruchu tanecznego
w Polsce oraz Pomorskiego Związku Tańca Sportowego.
Partnerem imprezy było Starogardzkie Stowarzyszenie Fotograficzne. Nad całością czuwał Kierownik Artystyczny Turnieju Łukasz Rocławski ze Starogardzkiego
Centrum Kultury.
Patronat nad wydarzeniem sprawowali Prezydent Starogardu
Gdańskiego Janusz Stankowiak,
Starosta Powiatu Starogardzkiego
Kazimierz Chyła, Wójt Gminy Starogard Gdański Magdalena Forc-Cherek.

zacją starogardzkiej Nocy Bardów.
W tradycję tego wydarzenia na
stałe wpisał się także występ
publiczności, która co roku
śpiewa fragment poezji Elżbiety Adamiak: „Rzeczywiście tak,
jak księżyc, ludzie znają mnie
tylko z jednej, jesiennej strony”. W tym roku całą piosenkę wykonała grupa Czarownice
i Ropuchy z towarzyszeniem
Prezydenta Miasta Starogard
Gdański Janusza Stankowiaka
oraz dyrektor Starogardzkiego
Centrum Kultury Ewy Roman.
Chwilę po zaśpiewaniu tego utworu prezydent miasta i dyrektor SCK
podziękowali Stefanowi Lubawskiemu, który od lat jest sponso-

rem Nocy Bardów. Podziękowania
i kwiaty otrzymała także żona nieżyjącego od 24 lat patrona imprezy,
Irena Rebelka.

Wieczór swoim recitalem uświetnił
Janusz Radek.
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Kolorowy jubileusz
Przyjaciele, znajomi i zaproszeni goście Zofii Sumczyńskiej 8 listopada wypełnili Galerię „A”, gdzie
mogli podziwiać namalowane przez nią obrazy.
Wystawa powstała z okazji jubileuszu 25-lecia pracy twórczej artystki.

K

iedy 6 maja tego roku świętowaliśmy wspólnie mój jubileusz w Klubokawiarni Szafa obiecałam, że niedługo zaprezentuję więcej moich prac. Jestem niezmiernie
szczęśliwa, że jesteście tu dzisiaj
ze mną. Dodajecie mi sił i chęci do
pracy. Bardzo dziękuję opiekunom
Galerii „A”, którzy pomogli mi wyeksponować obrazy. Tym bardziej,
że nie spodziewali się, że będzie ich
aż tyle – otwierając wystawę mówiła Zofia Sumczyńska.
Do realizacji ekspozycji wykorzystane zostały środki stypendium Prezydenta Miasta Starogard
Gdański. – Wspaniale, że dzięki temu wsparciu powstają takie
projekty. Zaprezentowane prace
są różnorodne i ciekawe. Niektóre
wywołują uśmiech, a inne skłaniają do refleksji. Wszystkie obrazy są
nasycone kolorami, dzięki czemu
pięknie prezentują się na jasnych
ścianach odnowionej Galerii „A”
im. Michała Faryseja – powiedziała naczelnik Wydziału Informacji
Społecznej Urzędu Miasta Starogard Gdański Renata Połomska.

Malarstwo i grafika Dariusza Syrkowskiego

5

Rzeźby i rysunki
Dwukrotna stypendystka prezydenta miasta Edyta Szalewska zajmuje się malarstwem i rzeźbą. 21
listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył
się wernisaż jej prac.

Malarstwo Eleny Kalininy
W Ratuszu odbył się wernisaż wystawy pt. „Marzenia jak ptaki szybują. Artystyczne impresje Eleny Kalininy”. Organizatorem było Muzeum Ziemi
Kociewskiej.

Dariusz Syrkowski, malarz i grafik, profesor sztuk pięknych, laureat kilku prestiżowych nagród i wyróżnień w dziedzinie grafiki, malarstwa i scenografii,
stypendysta Prezydenta Miasta Starogard Gdański oraz dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obchodził 30-lecie pracy artystycznej.

W

ernisaż malarstwa i grafiki Dariusza Syrkowskiego,
który odbył się 22 listopada w Galerii Osiedlowego Domu Kultury przy
ul. Reymonta zgromadził liczne
grono fanów artysty, przenosząc
ich w jego świat. Miłośnikom sztuki wieczór umilił debiutujący zespół
muzyczny Expressio z ODK. Tworzą
go absolwenci starogardzkiej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego.
Autor omawiając prace zaprezentowane na wystawie przytaczał wspomnienia z dzieciństwa
i historie sprzed lat. Opowiadał
o początkach swoich kontaktów
z malarstwem. Pierwszą pracą
Syrkowskiego była lokomotywa ze
starogardzkiego dworca narysowana fioletową kredką.
Wszystkie obrazy, które zostały
zaprezentowane na wernisażu były
wystawiane na ważniejszych wystawach w kraju. - Polska grafika
jest bardzo doceniana i szanowana
na świecie – podkreślał Syrkowski.
Jego graficzne prace brały udział
w blisko dziesięciu międzynaro-

dowych konfrontacjach artystycznych na świecie. Między innymi
w Chinach, Japonii, Tajlandii, Korei, czy Indiach.
Artysta wspomniał również o tzw.
kipie kociewskiej (kipa, czyli
w gwarze kociewskiej kosz), która
jest dla niego ważnym elementem
twórczości.
Techniką graficzną jest linoryt,
należący do technik druku wypu-

kłego. Niezwykle trudna praca wykonywana za pomocą dłuta, noży
i innych narzędzi umożliwiających
cięcie materiału. W tej technice artysta zrobił około stu grafik.
Wystawę prac Dariusza Syrkowskiego będzie można oglądać
w Osiedlowym Domu Kultury do 20
grudnia. Serdecznie zapraszamy!

Morskie opowieści
W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z pisarzem Andrzejem Perepeczko.

6

KULTURA

STAROGARDZKI RATUSZ

listopad 2019

Spektakl
Doroty Landowskiej

Sentymentalnie i romantycznie

5 i 6 grudnia zobaczymy w Starogardzie monodram
„STRYJEŃSKA. Let’s dance, Zofia!”, w głównej roli
– starogardziankę Dorotę Landowską.

W wyjątkową podróż do przełomu XIX i XX wieku udać można się w Starogardzkim Centrum Kultury. Do 4 grudnia wystawione są tam prace Alfreda
Wierusza Kowalskiego i innych polskich malarzy, którzy warsztat zdobywali
w Monachium.

H

T

istoria, którą zobaczymy
w sali Dworca PKP, to opowieść o życiu Zofii Stryjeńskiej,
jej wielkiej miłości do męża Karola
i marzeniu o rodzinnym gnieździe, przy jednoczesnej potrzebie
samotności, w której Stryjeńska
spełniałaby się jako malarka. Nieustannie rozdarta pomiędzy miłością do męża i sztuki, Zofia oddaje
dzieci na wychowanie Żańci brzyduli, czyli swojej bratowej. Pracuje jak w obłędzie: nie je, nie myje
się. Wystawia obrazy w Polsce i na
świecie. Wykonuje ilustracje do
książek: „Trenów” Kochanowskiego, „Sielanek” Szymonowica,
„Monachomachii”
Krasickiego,
wierszy Przerwy-Tetmajera. Tworzy scenografie i projekty kostiumów do baletu Szymanowskiego
„Harnasie”. Maluje polichromie.
Tworzy wnętrza statków „Piłsudskiego” i „Batoryego”. Żyje pełną piersią, pragnąc, by życie było
jak szalony taniec. Niestety dobre
czasy mijają szybko. Traci syna
Jacka. Osamotniona Zofia tuła się
po hotelach i wynajmowanych
pracowniach, żyje jak kloszard,
pożycza pieniądze, zastawia obrazy i garderobę, żyje w ubóstwie.
Wybucha wojna. Zofia trzyma się

o już 26. wystawa z cyklu
„Sztuka Polska”, który organizujemy od 1999 r. Jego ideą jest
pokazanie prac polskich artystów
w niecodziennym zestawieniu. Są
to bowiem dzieła, które pochodzą
zarówno z muzeów narodowych,
okręgowych, jak i zbiorów prywatnych. Tym razem sięgnęliśmy
po malarstwo przełomu XIX i XX
wieku, które powstawało w Monachium. Tam grupie polskich twórców przewodniczyli Alfred Wierusz

Kowalski i Józef Brandt – mówił
Adam Jakub Haras.
– Malarstwo z tamtego czasu jest
niezwykłe. Na ekspozycji nazwanej „Polskie Monachium. Alfred
Wierusz Kowalski i inni malarze”
zobaczyć można przede wszystkim portrety, wiejskie jarmarki
oraz pejzaże, które są wyjątkowo
sentymentalne i romantyczne.
Polscy malarze, którzy większość
swoje dorosłego życia spędzili
w Monachium po prostu tęsknili

za Ojczyzną. Tę tęsknotę wyraźnie
widać w ich pracach – powiedziała
kurator wystawy Eliza Ptaszyńska
z Muzeum Okręgowego im. Alferda Wierusza Kowalskiego w Suwałkach.
Wernisaż wystawy odbył się 25
października. Uświetnił go fortepianowy duet Aleksandra Cwil
i Zofia Słupek, a także Jakub Narloch, który zagrał utwory Fryderyka Chopina oraz Ignacego Jana
Paderewskiego.

stość Wszystkich Świętych. Dzisiaj
zmarłych, zwłaszcza tych bardzo
zasłużonych dla świata, wspominamy radośnie – mówił.
Do tańca grał i śpiewał zespół Przyjaciele. Imponujące akrobatyczne
umiejętności zaprezentował UKS
Piramida. Pokaz iluzji dali magicy
z Duo Paulo.

Honorowym patronatem objęli ją
Ordynariusz Diecezji Pelplińskiej
Jego Eksclencja ks. biskup Ryszard Kasyna, Prezydent Miasta
Starogard Gdański Janusz Stankowiak, Starosta Powiatu Starogardzkiego Kazimierz Chyła oraz
Wójt Gminy Starogard Gdański
Magdalena Forc-Cherek.

Polski, choć ma szwajcarski paszport. Próbę wyjazdu podejmuje
dopiero wówczas, gdy do Krakowa wkraczają Rosjanie. W główną
postać w monodramie „STRYJEŃSKA. Let’s dance, Zofia!” wciela się
znana polska aktorka – Dorota Landowska, rodowita starogardzianka.
Na spektakl   zaprasza Starogardzkie Centrum Kultury i Gmina Miejska Starogard Gdański. Widzowie
będą mogli go obejrzeć 5 grudnia i 6
grudnia o godz. 18:00. Oba przedstawienia odbędą się w sali na piętrze Dworca PKP.
Wstęp wolny – po wcześniejszym
zarezerwowaniu i odebraniu wejściówki w recepcji Starogardzkiego Centrum Kultury. Liczba miejsc
ograniczona!

Święci balowali
„Wybierz świętego i przebierz się za niego” – takie hasło przyświecało starogardzkiemu Balowi
Wszystkich Świętych, który odbył się 31 października w hali sportowej przy ul. Hallera.

D

ata tego wydarzenia nie została wybrana przez przypadek,
gdyż w wielu krajach obchodzi się
Halloween. Jego elementy coraz
bardziej widoczne są w popkulturze. Jako alternatywa, a jednocześnie przypomnienie o kulturze
chrześcijańskiej parafia św. Wojciecha w Starogardzie po raz trzeci zorganizowała Bal Wszystkich
Świętych.
Rozpoczęło go wspólne odmówienie różańca w kościele pw. św.
Wojciecha. Stamtąd barwny korowód świętych, sióstr i barci zakonnych oraz licznych aniołków,
za które przebrani byli jego uczestnicy przeszedł ulicami miasta. Tam
błogosławieństwa
uczestnikom
zabawy udzielił ks. biskup Ryszard
Kasyna.
Do wspólnej zabawy zaprosił też
proboszcz parafii św. Wojciecha ks.
Janusz Lipski. – Jutro obchodzimy
pełną zadumy i refleksji uroczy-
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Roztańczona Seniorada
Po raz pierwszy 24 października w Dziennym Domu „Senior+” w Starogardzie
Gdańskim odbyła się „Roztańczona Seniorada 2019”.

U

czestnicy Dziennego Domu
„Senior+” w Starogardzie
Gdańskim spośród wielu aktywności w sposób szczególny upodobali
sobie taniec. Tańczą nie tylko wtedy, kiedy jest ku temu szczególna
okazja, ale wtedy, kiedy mają na to
ochotę. Taniec nie jest tylko formą
rozrywki, ale i sposobem na zachowanie sprawności fizycznej – mówi
Magdalena Rożek, fizjoterapeuta
w DDS+.
– Te pozytywne spostrzeżenia
skłoniły mnie do zainicjowania organizacji „Roztańczonej Seniorady
2019” – mówi Ilona Walendziak,
starszy specjalista pracy socjalnej
koordynator w DDS+. W wydarzenie zaangażowani byli wszyscy
pracownicy naszego Domu, mu-

zycznie wspierał nas DJ Wodzirej
Piotr Dąbrowski, a warsztat taneczny „Z przyjemnością dla zdro-

Wesoły Wieczór Seniora
Zespół Zbigniewa Kostki oraz Duet Egzotyczny
Ireny i Edmunda Konowalczyków grały seniorom
do tańca na wieczorku zorganizowanym przez starogardzki Zarząd Rejonowy PZERiI.

wia” poprowadziła trenerka z Premium Fitness & Gym Starogard
Gdański. „Roztańczona Seniorada
2019” była spotkaniem międzypokoleniowym i międzymiastowym.
Wzięli w niej udział seniorzy z naszego miasta, uczestnicy Dziennego Domu „Senior +”, z-ca dyrektora, kierownik i pracownicy socjalni
MOPS w Starogardzie Gdańskim,
przedstawicielki Polskiego Związku Głuchych oraz goście z dziennego Domu „Senior +” w Czersku.
Senioradę dopełniła wymiana
doświadczeń i część wykładowa
pn. „Taniec drogą do sprawności
w wieku senioralnym” z perspektywy fizjoterapeuty DDS+.  

C

o znaczy mieć życiowe doświadczenie... Za oknem szaro
i mokro, a seniorzy w Starogardzie
Gdańskim doskonale wiedzą jak
najlepiej spędzić ten czas. Wydaje
mi się, że nie ma w Polsce drugiego miasta, w którym Dzień Seniora świętuje się przez cały miesiąc.
W stolicy Kociewia tak się dzieje
dzięki Państwu. Macie energię
i ochotę na zabawę, więc życzę
Wam, żeby znowu się udała – powiedział prezydent miasta Janusz
Stankowiak.
Podczas zabawy zabrzmiały znane wszystkim przeboje polskiej
piosenki. Do tańca dali się porwać
nie tylko emeryci, ale i prezydent
Starogardu, przewodniczący starogardzkiego oddziału Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Jan Brdak, czy przewodniczący Rady Seniorów Bogdan
Adam.   

Pierwsze urodziny
Dzienny Dom Senior+ w Starogardzie Gdańskim
działa od dwunastu miesięcy. 5 listopada minął
dokładnie rok od pierwszych zajęć.

J

esteście najlepszym dowodem
na to, że wiek senioralny może
być piękny. Dzięki Waszej energii, pogodzie ducha i chęciom widzimy, że osoby starsze mogą być
aktywne, radosne, towarzyskie,
pomocne i twórcze. Tak trzymać!
– rozpoczynając obchody pierwszej
rocznicy działalności Dziennego
Domu Senior+ powiedziała Urszula Ossowska, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, który
prowadzi placówkę.
– Żeby naszym seniorom chciało
się chcieć, mamy dobrych motywatorów, którymi są pracownicy
domu. Zarówno ci, których każdego dnia widzicie tutaj, na miejscu, ale też tacy, którzy w siedzibie
MOPS-u przy al. Jana Pawła II 6
pracują nad zaopatrzeniem, rozliczeniami, pozyskiwaniem pieniędzy. Dzisiaj mamy wspaniałą okazję, żeby im podziękować – mówiła
Urszula Ossowska.
– Przyznam, że kiedy dwa lata temu
przewodniczący Rady Seniorów
Bogdan Adam przyszedł do mnie
z pomysłem, żeby w Starogardzie
powstał dzienny dom seniora, nie
sądziłem, że tak szybko uda nam

się zrealizować tę inwestycję. Dzisiaj bardzo się z tego cieszę, tym
bardziej, że widzę jak bardzo takie
miejsce było potrzebne. Wiem, że
chętnie i regularnie się tu spotykacie, uczestniczycie w zajęciach,
rozwijacie swoje talenty i pasje –
powiedział Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.
Oprócz prezydenta Starogardu
wśród zaproszonych gości znaleźli się też m.in. jego zastępca ds.
społecznych Maciej Kalinowski,
zastępca ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki, dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji Marzena Klein, dyrektor Miejskiego
Przedszkola Publicznego Nr 3 „Miś
Uszatek” Maria Ziemer, przewodniczący Rady Seniorów Bogdan
Adam, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej Mirosław Kalkowski.
Jak przystało na urodziny, nie zabrakło życzeń i prezentów od gości oraz pysznego tortu. O oprawę
muzyczną zadbał Teatr Kuźnia
Bracka. Zaprezentowali nawet
piosenkę o Dziennym Domu Senior +, do którego sami napisali
słowa.
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STOP krzywdzeniu
Pracownicy wielu instytucji pomocowych w Starogardzie Gdańskim Dzień
Pracownika Socjalnego świętują w sposób szczególny. Już po raz trzeci 21 listopada spotkali się w Polpharmie na Konferencji. Temat brzmiał „WySTARczy
chcieć – RAZEM przeciwko krzywdzeniu dziecka”.

U

czestniczyli w niej pracownicy
z obszarów: edukacji, pomocy
społecznej, ochrony zdrowia, administracji rządowej i samorządowej, zajmujący się polityką społeczną, wymiaru sprawiedliwości
w tym funkcjonariusze policji oraz
specjaliści przekazu medialnego.
Było też wiele osób, które przyszły
dla samych siebie, aby poszerzyć
swoją wiedzę.
– Przekazem naszej Konferencji
jest w szczególności uwrażliwienie na postrzeganie symptomów
krzywdzenia dziecka, uświadomienie obowiązku reagowania
w sytuacji krzywdzenia drugiego człowieka, zwłaszcza dziecka,
wzmocnienie kompetencji specjalistów pracujących w obszarze
wsparcia dziecka i rodziny oraz
integracja środowiska pracującego
w obszarze przeciwdziałania przemocy. Dlatego tak ważny jest dobór tematów i prelegentów – mówi
Urszula Ossowska dyrektor MOPS.
Jako, że konferencja odbyła się
w Dniu Święta Pracownika Socjalnego i Dniu Życzliwości, prezydent
Janusz Stankowiak złożył wszystkim pracownikom instytucji pomocowych najlepsze życzenia.

Anna Maria Wesołowska
w Starogardzie
Żyjemy w czasach, które stawiają przed nami
mnóstwo zagrożeń. Dzieci stykają się z nimi od
najmłodszych lat. Często można temu zapobiec.
Trzeba tylko wiedzieć jak. 20 listopada sędzia Anna
Maria Wesołowska rozmawiała o tym z rodzicami
uczniów starogardzkich szkół.

– W tytule dzisiejszego spotkania
jest jedno ważne słowo „razem”.
Instytucje, stowarzyszenia, organizacje, osoby prywatne – razem
możemy bardzo wiele. Jeżeli połączymy siły i wspólnie będziemy
działać przeciwko krzywdzeniu
drugiego człowieka, osiągniemy
sukces – powiedział prezydent.
Konferencję zorganizowali: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim i Stowarzyszenie „Można Inaczej”.
Partnerami byli: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Ho-

tel Ren, PSP Nr 1 w Starogardzie
Gdańskim, Zakład Przetwórstwa
Mięsnego Lucyna Herold-Wąs.
Konferencję honorowym patronatem objęli: Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich, Prezydent Miasta
Janusz Stankowiak, Wójt Gminy Starogard Gdański Magdalena
Forc-Cherek, Starosta Starogardzki Kazimierz Chyła.
Organizatorzy pozyskali dofinansowanie od Wojewody Pomorskiego, Gminy Miejskiej Starogard
Gdański, Gminy Starogard Gdański
i Starostwa Powiatowego.

S

potkanie odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w budynku przy ul. Szwoleżerów 4.
Zorganizowały je stowarzyszenie
„Można Inaczej”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz PSP
Nr 1. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent miasta
Janusz Stankowiak.
– Bardzo cieszymy się, że sędzia
Anna Maria Wesołowska zgodziła się przyjąć nasze zaproszenie
i przyjechała do Starogardu. Od
kilku lat odwiedza polskie przedszkola i szkoły, gdzie rozmawia nie
tylko z rodzicami, ale i z dziećmi.
Dzieli się z nimi swoją wiedzą nabytą podczas wieloletniej praktyki
w zawodzie sędziego. Do słuchaczy
najbardziej przemawiają autentyczne historie, które opowiada –
powiedziała prezes stowarzyszenia
„Można Inaczej” Dorota Dorau.
– Na działania społeczne kładziemy bardzo duży nacisk, co zostało
docenione chociażby w „Rankingu

Samorządów 2019” przeprowadzonym przez „Rzeczpospolitą”.
Zawsze lepiej jest zapobiegać niż
zmagać się z negatywnymi skutkami, dlatego takie spotkania jak to
dzisiejsze są niezwykle potrzebne –
mówił zastępca prezydenta Starogardu Gdańskiego ds. społecznych
Maciej Kalinowski.
Wystąpienie sędzi Anny Marii
Wesołowskiej zatytułowane było
„Jak wspierać dziecko i tworzyć
jego bezpieczne otoczenie chroniąc przed konsekwencjami prawnymi?”. – Obecnie jestem sędzią
w stanie spoczynku, ale za sobą
mam wieloletnią praktykę na
sali rozpraw. Orzekałam zarówno w sprawach dotyczących mafii, jak i w sprawach rodzinnych.
Te drugie są na ogół dużo bardziej
skomplikowane, bo dotyczą przede
wszystkim silnych emocji. Nie
wszystko można racjonalnie wytłumaczyć – stwierdziła Anna Maria
Wesołowska.
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50. urodziny poradni
Starogardzka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Grunwaldzkiej skończyła 50 lat. 15 listopada świętowała swój jubileusz w auli I LO.

D

ługą historię placówki przypomniała dyrektor Bernadeta
Grunwald. O tym, czym zajmuje się
poradnia na co dzień opowiedziała
zastępca dyrektora Iwona Lewandowska. Podziękowania otrzymali
byli dyrektorzy, aktualni pracownicy oraz goście.
Gratulacje i życzenia złożył pracownikom poradni wiceprezydent
Maciej Kalinowski. W liście gratulacyjnym, który przekazał na ręce
pani dyrektor prezydent podkreślił
wagę i znaczenie wykonywanej
przez poradnię pracy.
Podczas uroczystości Bernadeta
Grunwald wręczyła pierwszą w historii poradni statuetkę o nazwie
„Prometeusz”, wykonaną przez
Michała Majewskiego i Zofię Sum-

W patriotycznym tonie
„Czerwone maki na Monte Cassino”, „O mój rozmarynie”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Serce w plecaku”, czy „Wojenko, wojenko” to tylko
część patriotycznych utworów, które 9 listopada
usłyszeć mogliśmy podczas koncertu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii
im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.

P

rzy akompaniamencie Marcina Janiszewskiego śpiewali
soliści Anna i Romuald Spychalscy (mezzosopran i tenor). Pomiędzy pieśniami deklamowano wiersze patriotyczne m.in.:
„Barwy ojczyste”, „Hymn do
miłości ojczyzny”, „Naprzód”,
„Oblicze Ojczyzny”, „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”, „Tu
wszędzie Polska”, „Twój dom”.

czyńską. Symbol kształtowania
człowieka, światła, wrażliwości,
mądrości i otwartości serca otrzy-
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Wśród zaproszonych na wydarzenie gości znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta Starogard
Gdański z prezydentem Januszem
Stankowiakiem na czele, przedstawiciele wojska, kombatanci
oraz weterani wojenni wraz z rodzinami.
Partnerem koncertu był Totalizator Sportowy - właściciel marki
Lotto.

mała Aniela Gemba, przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Skarszewach.

Srebrny jubileusz Radia Głos
Radio Głos, Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej, obchodzi w tym
roku 25-lecie. Z tej okazji 23 listopada rozpoczęły się oficjalne obchody jubileuszu, w którym, na zaproszenie ks. prałata dr Ireneusza Smaglińskiego
– dyrektora i założyciela radia oraz ks. Zbigniewa Giełdona – wicedyrektora,
uczestniczył Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.

W

Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie obchody zaingurowała
konferencja popularnonaukowa poświęcona działalności Radia Głos.
– Profil radia, który sobie od początku założyliśmy i go kontynuujemy
to ukazanie piękna i osiągnięć ludzi,
którzy kochają Boga i drugiego człowieka – podkreślił na wstępie ks.
prałat dr Ireneusz Smagliński.
Prelegentami były osoby wywodzące się ze środowiska blisko
współpracującego z pelplińską rozgłośnią. Mówiły one o jej roli zarówno w duszpasterstwie diecezji jak
i w środowisku lokalnym. Konferencje uzupełniały filmy prezentujące działalność radia.
Po jej zakończeniu odbyła się uroczysta gala jubileuszowa, podczas
której podziękowano pracownikom
Radia Głos, a ks. prałat dr Ireneusz
Smagliński wręczył wyróżnienia
osobom i instytucjom wspierającym rozgłośnię.

Można zgłaszać kandydatów
Do 20 grudnia starogardzki magistrat czeka na
zgłoszenia kandydatów do nagrody Prezydenta
Miasta „Wierzyczanka”.

O

d 21 lat prezydent przyznaje ją osobom i instytucjom za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, gospodarki i inicjatyw
społecznych w Starogardzie Gdańskim.
Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody – Wierzyczanka za 2019 rok. Nominowane
mogą być do niej osoby fizyczne,
przedsiębiorcy lub instytucje, które w swoich działaniach na rzecz
mieszkańców Starogardu Gdańskiego w sposób szczególny wyróżniły się na polu kultury, gospodarki
i inicjatyw społecznych w mijającym roku.
Nominacja, czyli wniosek o nagrodę, powinna być zaadresowana do

Prezydenta Miasta i zawierać: opis
osoby/instytucji
nominowanej
ze szczególnym uwzględnieniem
działań w roku 2019; podpis osoby
nominowanej z informacją, że zapoznała się z treścią wniosku; dane
kontaktowe osoby nominującej.
Wnioski można składać w Urzędzie Miasta ul. Gdańska 6, 83-200
Starogard Gdański osobiście (Biuro Obsługi Klienta w godz. pracy
Urzędu) lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Urzędu).
Informacji dotyczących składanych wniosków udziela pracownik
Wydziału Informacji Społecznej
Urzędu Miasta Anna Gracz tel. 58
530 60 93, anna.gracz@um.starogard.pl
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Gwiazdkowe granie

Nagroda dla sportsmenki

Starogardzki Klub Sportowy zorganizował turniej koszykówki dziewcząt i chłopców „Gwiazdka
2019”. Najlepszym żeńskim zespołem okazał się
Bat Sierakowice. Dziewczęta SKS zajęły 5. miejsce.
Wśród chłopców zwyciężyli gospodarze turnieju.

Starogardzianka Wiktoria Wierzba zajęła 6. miejsce na Mistrzostwach Świata Młodzieżowców U22
w pięcioboju nowoczesnym w Drzonkowie. Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak
przyznał jej za to osiągnięcie nagrodę.

N

ajpierw zaczęłam biegać,
potem pływać. Wkrótce potem spodobało mi się strzelanie.
Wychodziło całkiem nieźle, więc
jeszcze wyżej postawiłam sobie
poprzeczkę i zaczęłam trenować

pięciobój nowoczesny. Uwielbiam tę dyscyplinę chyba przede
wszystkim za to, że wymaga
wszechstronności, więc pozwala
doskonalić się w kilku dziedzinach
– powiedziała Wiktoria Wierzba.

Sukces młodych piłkarzy
Drużyna juniorów starszych Klubu Piłkarskiego Starogard awansowała niedawno do Ligi Makroregionalnej. 13 listopada tego sukcesu pogratulował im
prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Pełni pasji i zacięcia
Młodzi piłkarze KS Beniaminek 03 zdobyli w tym
roku złoty medal Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w piłce nożnej chłopców „Piłkarska Kadra
Czeka” w Zamościu. W zwycięskiej drużynie znalazło się kilku starogardzian. 13 listopada sukcesu
pogratulował im prezydent miasta Janusz Stankowiak.

B

S

tarogardzka piłka nożna rośnie
w siłę. Najlepszym tego dowodem są sukcesy Waszego klubu.
Mam tu na myśli zarówno seniorów, jak i Was, juniorów starszych.
Wiem, że awans do Ligi Makroregionalnej jest pierwszym w historii. Już teraz jesteśmy z Was dumni,
ale myślę, że w przyszłości będziemy jeszcze bardziej. Kto wie, może
jest wśród Was następca wybitego
starogardzianina Kazimierza Deyny – powiedział prezydent miasta
Janusz Stankowiak.
– Ten awans jest dla naszych piłkarzy wielkim sukcesem, ale też
wyzwaniem. Wszyscy doskonale
zdajemy sobie sprawę, że czeka nas dużo ciężkiej pracy, która
podczas rozgrywek będzie podda-

na weryfikacji. Panie Prezydencie,
bardzo dziękujemy za zaproszenie
i dzisiejsze spotkanie, bo dla tych
młodych zawodników to wielka
nagroda i zaszczyt. Korzystając
z okazji, bardzo dziękuję również
za wieloletnie wsparcie finansowe
klubu ze strony Miasta – mówił wiceprezes Klubu Piłkarskiego Starogard Adam Sobiecki.
– Kiedy patrzę na tych chłopaków,
czuję ogromną dumę. Pamiętam
jak zaczynali chodzić na treningi.
Byli małymi chłopcami. Kadra trenerska, kierownik klubu i jego władze patrzyły jak rosną, rozwijają się
i nabierają coraz większych umiejętności. Dzisiaj niektórzy z ich
zasilają drużynę seniorów. Apetyty
na sukces mają ogromne. Regular-

nie trenują, nie zapominając o edukacji. Świetnie radzą sobie nie tylko
na boisku, ale i w szkole – zaznaczył
trener drużyny Jerzy Siora.
Podczas spotkania kapitan juniorów starszych KP Starogard Michał
Uszacki wręczył prezydentowi
miasta Januszowi Stankowiakowi
oraz jego zastępcy ds. społecznych
Maciejowi Kalinowskiemu proporczyki.
– W imieniu wszystkich zawodników bardzo dziękuję za zaproszenie
do Urzędu Miasta oraz spotkanie
z Panem Prezydentem. Dziękuję
także moim kolegom z drużyny za
to, że daliśmy radę i jesteśmy w Lidze Makroregionalnej – na zakończenie wizyty mówił Mateusz Romanowski.  

arwy Starogardu Gdańskiego
oraz klubu Beniaminek 03 reprezentowali Kryspin Ossowski,
Krzysztof Wetta, Kamil Roll i Michał Neihs. – Takie wizyty lubię
najbardziej. Gratuluję wam sukcesu i życzę kolejnych. Wiem, że
czynne uprawianie sportu kosztuje
was mnóstwo energii, tym bardziej, że regularne treningi łączycie z chodzeniem do szkoły. Wasza
determinacja i konsekwencja są
godne podziwu – mówił prezydent
Janusz Stankowiak.
– To dobra okazja, by podkreślić,

że chłopcy są nie tylko świetnymi
zawodnikami, ale też uczniami. Ze
znakomitymi wynikami dostali się
do dobrych szkół średnich. Podstawówkę ukończyli z wyróżnieniem. Nadal trzymają ten poziom,
a trenują pięć razy w tygodniu
– podkreślił prezes zarządu Klubu
Sportowego Beniaminek 03 Marcin
Kaszubowski.
Młodzi piłkarze otrzymali od prezydenta Starogardu sprzęt sportowy oraz upominek dla swojego
trenera.
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Beniaminek 03
dla przedszkolaków
Wszystko zaczęło się w grudniu 2013 r. Zarząd Klubu Beniaminek 03 zgłosił
się do Miejskich Przedszkoli Publicznych w Starogardzie Gdańskim z pomysłem nauczyciela i trenera Marcina Drewsa, by zorganizować nieodpłatne dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci w wieku 5-6 lat.

P

rzedszkola podjęły wyzwanie początkowo w formie
innowacji pedagogicznej zatwierdzonej przez organ prowadzący – Prezydenta Miasta oraz
organ nadzorujący – Kuratorium
Oświaty w Gdańsku, a od 2015
r. w formie realizacji programu
pn. „Mały Sportowiec”. To jeden
z pierwszych programów w Polsce, w którym uczestniczy ponad
800 dzieci z 7 miejskich przedszkoli.
Przez cały rok szkolny raz
w miesiącu pod czujnym okiem
trenerów z Klubu Sportowego
Beniaminek 03 dzieci ze wszystkich miejskich przedszkoli rozwijają swoje sportowe umiejętności i ćwiczą koordynację
ruchów, kształtują świadomość
znaczenia zdrowia i wypoczynku
na świeżym powietrzu. Uczą się
w jaki sposób dbać o higienę, jak
należy się odżywiać i aktywnie
spędzać czas na powietrzu, czyli
po prostu jak prowadzić zdrowy styl życia. W okresie zimowym zajęcia odbywają się w sali,
a w letnim w ogródkach przedszkolnych.  
Od 2015 r., co roku organizowany jest Turniej Mikołajkowy na
sali PSP 1. Udział biorą w nim

reprezentacje z 7 przedszkoli
miejskich wraz z rodzicami oraz
przedszkole „Aniołek” ze Skarszew. Impreza ma na celu integrację dzieci z placówek przedszkolnych. Ponadto od 6 lat na
Hali Miejskiej im, Andrzeja Grubby odbywa się podsumowanie zajęć sportowych w formie
międzyprzedszkolnego turnieju
sportowego, na który zawsze
zaproszeni są goście oraz rodzice. Na turnieju dzieci z poszczególnych przedszkoli prezentują
zdobyte umiejętności ruchowe.
Nagrodzeni medalami zostają
wszyscy zawodnicy.
Dzięki programowi Europejski
Korpus Solidarności, w zajęciach
brali również udział wolontariusze z Hiszpanii, czy Turcji. Dzieci miały więc okazję zapoznać
się z kulturą oraz językiem tych
krajów.
Różnorodność zajęć jest atrakcyjna zarówno dla chłopców, jak
i dziewczynek, dlatego dzieci
z niecierpliwością czekają na zajęcia ogólnorozwojowe.
W tym roku, od 17 do 30 czerwca
mieszkańcy Starogardu Gdańskiego 772 głosami (705 internetowo, 67 papierowo) zdecydowali, że Projekt Społeczny nr

15 „Zdrowy, radosny, sprawny
maluszek” powinien być realizowany w miejskich przedszkolach. Wnioskodawcą autorskiego
projektu był Prezes Klubu Beniaminek 03 Marcin Kaszubowski.
Projekt zakłada realizację cyklu
zajęć sportowo-rekreacyjnych
adresowanych do około 960
dzieci w wieku 4-6 lat uczęszczających do starogardzkich przedszkoli publicznych i prywatnych. Zajęcia projektowe będą
miały na celu kontynuację wcześniejszych zadań prowadzonych
w porozumieniu pomiędzy Klubem Sportowym Beniaminek 03
a starogardzkimi przedszkolami. Ponadto poszerzenie wśród
dzieci zainteresowań związanych ze sportem i aktywnym
trybem życia, doskonaleniem
koordynacji ruchowej i orientacji przestrzennej, a także pobudzaniem procesów kreatywnego
myślenia. Za realizację projektu
odpowiedzialny będzie zespół
wykwalifikowanych trenerów,
instruktorów oraz nauczycieli
posiadających certyfikaty kursów specjalistycznych z zakresu
pracy z dziećmi. Projekt rozpocznie się już w styczniu 2020
r.
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Powrót do przeszłości
W dniach 5-7 listopada stowarzyszenie „Kocborowo z dawnych lat” po raz drugi zaprezentowało kolekcję historycznych zdjęć przedstawiających architekturę, wnętrza i życie toczące się
w szpitalu kocborowskim.

Uśmiech leczy
W fantazyjnych strojach i kolorowych noskach
przypominają postaci wyjęte z bajek. W dziecięcych szpitalach i placówkach specjalnych „leczą
smutek”, czerpiąc z iluzji, żonglerki, improwizacji oraz psychologicznej wiedzy. Dzięki wolontariuszom Fundacji „Dr Clown” podopieczni mogą
zapomnieć o bólu i chorobie oraz przenieść się
w świat magii, radości i spontanicznej zabawy.

F

undacja działa od 1999 r., na
Pomorzu od 2005. Każdego
roku w województwie pomorskim
wolontariusze pomagają 5 tysiącom chorych i niepełnosprawnych
(w całym kraju – 57 000 osób). Regularnie (zwykle raz w tygodniu)
zanoszą uśmiech potrzebującym
w Gdańsku, Gdyni, Starogardzie
Gdańskim, Tczewie, Malborku,
Kościerzynie i Rumi. Przeszkoleni
w dziedzinie klaunady, psychopedagogiki, improwizacji „leczą
śmiechem”. Gdy przekraczają próg
szpitala, przeobrażają się w „Doktorów Clownów”. Bawiąc, likwidują
napięcia spowodowane trudną sytuacją chorych malców. Prowadzą
warsztaty, muzykoterapię i choreoterapię.
– Idea „Terapii śmiechem” opiera
się na wiedzy o jego dobroczynnych
właściwościach. Śmiech wzmacnia
odporność, przyspiesza zdrowienie i rekonwalescencję, dotlenia,

poprawia krążenie i jest sprzymierzeńcem w walce ze stresem, co ma
kluczowe znaczenie dla zdrowienia
i dobrego funkcjonowania – wyjaśnia Natalia Budzyńska, pełnomocnik Fundacji „Dr Clown” na Pomorzu, a zarazem Dr Smerfetka.
W Starogardzie Gdańskim „Doktorów Clownów” można spotkać
w Kociewskim Centrum Zdrowia
oraz w Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, gdzie na oddziale
młodzieżowym oprócz programu
„Terapii śmiechem” fundacja organizuje również, przy współpracy
z firmą Mars Polska, zajęcia z dogoterapii połączonej z „Terapią
śmiechem” oraz akcje specjalne,
takie jak „Dzień Chorego”, „Dzień
Uśmiechu”.
Każdy wolontariusz przechodzi
szkolenia i okres przygotowawczy do pełnienia roli „Dr Clowna”.
Chętnych zapraszamy do kontaktu:
natalia.budzynska@drclown.pl.
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Narodowy Dzień Niepodległości
Dokładnie 101 lat temu państwo polskie wróciło na mapę Europy i świata po
123 latach niebytu, zaborów, czekania, nadziei, walki i cierpienia. Od 11 listopada 1918 roku Polska znowu jest niepodległa i zjednoczona.

Pole do rozwoju
Rozmowa z Krzysztofem Reczko, prezesem Klubu Strzeleckiego „Tarcza” LOK Starogard Gd.

W

grudniu Liga Obrony Kraju
obchodzi 75-lecie. To znakomita okazja do podsumowań.
Co udało Wam się przez ten czas
zrobić?
Jesteśmy Stowarzyszeniem ogólnopolskim, patriotycznym skupiającym w swoich szeregach obywateli dążących do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, jak
również gotowych do jej obrony.
Być może są to słowa górnolotne,
ale Liga od początku swojego istnienia jest wierna tradycjom walki
narodu i oręża polskiego o niepodległość Ojczyzny. W swej działalności nawiązuje do historycznego
dorobku wszystkich organizacji
wspierających jej obronność. Zarząd Powiatowy LOK w Starogardzie Gdańskim skupia w swoich
strukturach: Klub Strzelecki „Tarcza” LOK, Kociewski Klub Żołnierzy
Rezerwy LOK, Klub Wodny LOK,
Klub Łączności LOK SP2KFD, Koło
LOK Adamantos – Damy i Rycerze
Księstwa Pomorskiego, Klub Miłośników Pojazdów Militarnych
LOK, Koło Strzeleckie LOK w Czarnej Wodzie oraz Koło Miejskie LOK
w Skórczu. Stowarzyszenie od 1995

r. współpracuje na mocy podpisanych porozumień z Ministerstwem
Obrony Narodowej, Ministerstwem
Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. W tym
okresie zrealizowaliśmy kilkadziesiąt zadań zleconych m.in. zawody
w trójboju obronnym w systemie
eliminacji i finałów, szkolną Ligę
Strzelecką (od 1996 r. cyklicznie co
roku), zawody w wieloboju obronnym, konkursy marynistyczne,
zawody żołnierzy rezerwy, obozy
z przysposobienia obronnego. Ponadto w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego
organizujemy pozalekcyjne zajęcia
sportowe i rekreacyjne, w szczególności w okresie przerw w nauce. Są
to: „Akcja Lato z LOK”, „Akcja Zima
z LOK” oraz Otwarte „Kociewskie”
zawody strzeleckie w wieloboju.
Klub Strzelecki „Tarcza” działa
prężnie. Ilu ma obecnie członków.
Na czym polega Wasza działalność?
Klub Strzelecki Tarcza LOK, który
powstał w 2002 r. poprzez usamodzielnienie się ze struktur Klubu
Strzeleckiego Senior LOK w Gdańsku, obecnie posiada największą
ilość członków tj. 600, w tym ponad

400 młodzików i juniorów, a zaczynaliśmy od 68 seniorów. Klub
posiada licencję Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego. Zawodnicy uczestniczą w zawodach PZSS,
w tym w zawodach międzynarodowych. Klub dysponuje kadrą instruktorską i sędziowską zrzeszoną
w Polskim Związku Strzelectwa
Sportowego. Kadra instruktorska
to 15 wykwalifikowanych trenerów – strzelectwa sportowego i instruktorów strzelectwa sportowego
oraz 22 sędziów – zarejestrowanych
w Polskim Związku Strzelectwa
Sportowego. Działalność klubu skupiona jest na szkoleniu zawodników
w kategoriach młodzików, juniorów
oraz seniorów, polegająca na przygotowaniu zawodników do udziału
w zawodach klasyfikacyjnych oraz
w zawodach grupy powszechnej,
po uprzednim zdaniu państwowych
egzaminów na patent strzelecki
oraz po uzyskaniu licencji zawodniczej. Ponadto Klub w swoich strukturach posiada sekcję kolekcjonerską oraz sekcję dynamiczną. Sekcja
kolekcjonerska skupia miłośników
broni, którzy ratują od zapomnienia historyczne konstrukcje. W ich
rękach znajduje się broń czarnoprochowa, popularne konstrukcje
z czasów I i II wojny światowej oraz
duma polskiej myśli technologicznej, jak na przykład pistolet VIS
wz35. Sekcja dynamiczna natomiast
skupia amatorów strzelectwa ty-

C

o roku tego dnia wszyscy Polacy świętują Narodowy Dzień
Niepodległości. W Starogardzie
Gdańskim punktualnie o godz.
15:00 rozpoczął go „Marsz ku Wolności”. Wyposażeni w kotyliony
i chorągiewki starogardzianie przeszli ulicami miasta. Biało-czerwony korowód skończył się w Parku
Miejskim, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości.
Na znak pamięci o poległych za
wolność władze samorządowe oraz
delegacje stowarzyszeń, partii politycznych, instytucji i szkół złożyły

przy tablicy upamiętniającej powrót Starogardu do Macierzy wiązanki kwiatów. Po oficjalnej części
uroczystości, przy dźwiękach muzyki granej przez orkiestrę dętą ze
Starogardzkiego Centrum Kultury, wszyscy przemaszerowali do
kościoła pw. św. Mateusza, gdzie
odprawiono Mszę Świętą w intencji
Ojczyzny i mieszkańców Starogardu Gdańskiego.
Wieczorem Teatr Kuźnia Bracka
zaprosił do kościoła pw. św. Katarzyny na wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych.

powo obronnego w międzynarodowych formatach, jak IDPA/PIRO
oraz bardzo widowiskowej konkurencji IPSC, gdzie liczy się celność
i szybkość realizacji zadania strzeleckiego. Konkurencje te realizowane są z wykorzystaniem broni krótkiej, długiej oraz strzelb gładkolufowych. Taka różnorodność daje pole
do rozwoju każdemu, od zwykłego
sympatyka obronności, strzelectwa
sportowego, po aktywnych uczestników zawodów sportowych.
Jakie trzeba mieć predyspozycje,
żeby zostać członkiem „Tarczy”?
Członkiem klubu może zostać

każdy, z tym, że osoba niepełnoletnia musi uzyskać zgodę rodzica
na udział w treningach i zawodach
organizowanych przez klub bądź
uczestniczących w zawodach organizowanych przez PZSS. W zależności od ambicji nowego członka,
może realizować się jako zawodnik/
sportowiec, społecznik/organizator
w realizacji przedsięwzięć klubowych, menadżer w dbaniu o interesy klubu i ich członków, a młodzież
w kształtowaniu potrzebnych w codziennym życiu postaw takich, jak
odpowiedzialność, zaangażowanie
i współpraca.
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Pomoc dla bezdomnych
Przed nami okres chłodów i kolejna zima. W tym czasie szczególnym zainteresowaniem powinno się obejmować osoby bezdomne. Pomimo aktualnie
sprzyjających warunków atmosferycznych ta pora roku jest bardzo trudna dla
osób pozostających bez dachu nad głową. Zmienne warunki atmosferyczne
jak również możliwość pojawienia się ujemnych temperatur mogą doprowadzić do wychłodzenia organizmu, co bezpośrednio zagraża życiu.

11

października Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim – jak każdego
roku – zorganizował spotkanie,
w którym wzięli udział przedstawiciele Straży Miejskiej oraz
starogardzkiej Policji. W trakcie
rozmów, poza wymianą doświadczeń i wskazaniu miejsc gromadzenia się osób bezdomnych,
ustalono plan skoordynowanych
działań mających na celu objęcie
osób bezdomnych kompleksowym wsparciem. Zaplanowanym
działaniem będzie między innymi
regularne monitorowanie miejsc
niemieszkalnych,
pustostanów
oraz altan działkowych w których
gromadzą się osoby bezdomne. To
działanie realizowane przy współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej pozwoli na dotarcie
z pomocą do osób bezdomnych
pozostających poza schroniskami. Poza godzinami pracy Ośrodka
oraz w dni wolne od pracy funkcjonariusze starogardzkiej Policji

również będą monitorowali wskazywane miejsca.
– Od 4 listopada 2019 r. osoby bezdomne, które odmówią przyjęcia
skierowania do schroniska i będą
przebywały na terenie Starogardu
Gdańskiego będą mogły otrzymywać gorący posiłek od poniedziałku do piątku oraz suchy prowiant
na soboty i niedziele. Umożliwione będzie również korzystanie
z zabiegów higieniczno–sanitarnych oraz uzyskanie niezbędnej
odzieży dostosowanej do panujących warunków atmosferycznych.
Realizatorem tej pomocy – na zlecenie Ośrodka – jest Zespół CARITAS przy Parafii p.w. Miłosierdzia
Bożego, który świadczy pomoc
w swoich obiektach przy ul. Lubichowskiej 56 – informuje Grzegorz
Formela specjalista pracy socjalnej
Ośrodka.
Ośrodek na mocy podpisach umów
współpracuje ze schroniskami
w Grudziądzu, Smętowie Granicznym, Gdańsku, Nowym Stawie

i Borowym Młynie. Ta współpraca
gwarantuje zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego.
Osoba bezdomna, która wyrazi
chęć może zostać skierowana do
jednej z wymienionych placówek.
– Warunkiem otrzymania wsparcia
w formie tymczasowego miejsca
noclegowego jest bycie trzeźwym
i zachowanie trzeźwości podczas
pobytu w placówce – dodaje Grzegorz Formela.
– Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Prosimy, aby
każdą informację o osobach, których sytuacja w naszej ocenie jest
trudna, nietypowa i wymagająca
interwencji, przekazali Państwo
służbom pomocowym. Państwa
wrażliwość oraz szybka i właściwa
reakcja może pomóc przetrwać
zimę, a nawet uratować zdrowie
i życie osobom będącym na życiowy zakręcie – apeluje Urszula
Ossowska, dyrektor Ośrodka.

1. Komenda Powiatowa Policji
ul. Bohaterów Getta 2
tel. 58 737-02-22
tel. alarmowy 112 (całodobowo)

2. Straż Miejska

ul. Kolejowa 5A
tel. 58 530-60-95
(poniedziałek – sobota w godz. 6:00–22:00;
niedziela 14:00-22:00)
tel. alarmowy 986
(poniedziałek – sobota w godz. 6:00–22:00;
niedziela 14:00-22:00)

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

al. Jana Pawła II 6
tel. 58 562-44-58
(poniedziałek – piątek w godz. 8:00–15:30)

Kolejny defibrylator
Na budynku Straży Miejskiej przy ul. Kolejowej 5a
pojawił się defibrylator AED – proste w obsłudze
urządzenie, które może uratować komuś życie. To
szczególnie istotne, zwłaszcza w pobliżu dworca kolejowego, gdzie każdego dnia pojawia się wiele osób.

D

efibrylator AED wydaje komendy głosowe i krok po kroku podpowiada co robić. Dlatego
obsłużyć może go każdy. – Użycie
defibrylatora do reanimacji nieprzytomnej osoby zwiększa jej
szanse na przeżycie o 75 proc., pod
warunkiem że użyjemy sprzętu
w ciągu kilku minut od zatrzymania krążenia – tłumaczy ratownik
medyczny Adrian Cichawa.
Gdy w roku 2018 Gmina Miejska
została zaproszona do współtworzenia projektu „Kociewie nadaje
rytm”, który realizuje założenia
systemu PAD, czyli Publicznego
Dostępu do Defibrylatorów, urzą-

dzenie zostało zamontowane przy
głównym wjeździe na Stadion
Miejski im. Kazimierza Deyny przy
ul. Olimpijczyków Starogardzkich
1.
Radni Rady Miasta popierając
tę ideę, 29 maja 2018 r. podjęli
uchwałę w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta Starogard
Gdański o podjęcie działań mających doprowadzić do poprawy
bezpieczeństwa
mieszkańców
Starogardu Gdańskiego, poprzez
wyposażenie wszystkich autobusów MZK w urządzenia AED.
W tym roku w defibrylatory wyposażono dziewięć z nich.
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Jesteśmy gotowi na zimę
W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, 14 listopada w Urzędzie
Miasta odbyło się spotkanie zarządców dróg i służb zaangażowanych w koordynowanie działań zapewniających utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta.

I

ntensywne opady śniegu, czy
gołoledź mogą utrudniać ruch
w mieście, dlatego zanim zima
zaatakuje warto przypomnieć sobie kilka istotnych informacji.
W Starogardzie odśnieżaniem ulic,
chodników, ścieżek rowerowych,
przystanków autobusowych i parkingów zajmuje się Miejski Zakład
Komunikacji. Do dyspozycji posiada
m.in. 4 pługopiaskarki, 7 ciągników
z pługami i piaskarkami do odśnieżania chodników, parkingów i dróg
gruntowych, 5 ładowarek do sporządzania i załadunku mieszanki,
odśnieżania i wywozu śniegu z ulic.

Telefony alarmowe
W przypadku intensywnych opadów śniegu bądź powstania niebezpiecznych oblodzeń na drogach
i chodnikach mieszkańcy mogą
zgłosić to do dyspozytora zimowego
utrzymania dróg. Dyżur pełniony
jest całodobowo pod numerem telefonu 58/56-230-02 lub kom. 661
969 331.
Obowiązki mieszkańców
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
oraz regulaminem czystości w mieście, właściciele nieruchomości muszą sami dbać o odśnieżanie dróg
i chodników w granicach swoich
posesji. Dotyczy to spółdzielni oraz
wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków, firm, a także

osób prywatnych. Ich obowiązkiem
jest oczyszczanie ze śniegu, lodu
i błota oraz innych zanieczyszczeń
chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości,
niezależnie od tego czyją stanowią
własność.
Ważne jest też, aby kierowcy
(szczególnie w porze nocnej) nie
pozostawiali pojazdów na ulicach,
gdyż utrudnia to usunięcie śniegu
z jezdni, a niejednokrotnie uniemożliwia przejezdność.
Informujemy również, że na terenie Gminy Miejskiej Starogard
Gdański poza drogami gminnymi
zlokalizowane są drogi innych zarządców. Wszelkie uwagi dotyczące
zimowego utrzymania poniższych
dróg należy kierować odpowiednio:
1. Drogi krajowe (droga nr 22,
ulice: Zblewska, Jagiełły, Sikorskiego i Mickiewicza) Obwód Drogowy w Bytoni, tel. 516 008 640
2. Drogi wojewódzkie (droga
nr 222, ulice: Gdańska, Al. Niepodległości, Pomorska i Pelplińska) Rejon Dróg Wojewódzkich
w Starogardzie Gdańskim
tel.
58 56-269-70 lub 609-690-207
3. Drogi powiatowe (ulice: Skarszewska, Lubichowska, Droga
Owidzka i odcinek drogi ok. 150m
od drogi krajowej nr 22 w kierunku
na Rywałd) Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim tel. 58/ 532-14-01
lub 58/ 562-34-61.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Chrztu Polski, KW GD1A/00034706/3, obr. 1, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr
działki

Pow.
w m2

1

2

Przeznaczenie w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23% VAT)

wadium
w zł

postąpienie minimalne
w zł

3

4

5

6

7

325 600,00

32 560,00

3 260,00

1.

5/11

3.321

A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące
funkcji podstawowej, wbudowane

2.

5/12

5.414

A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące
funkcji podstawowej, wbudowane

504 800,00

50 480,00

5 050,00

3.

5/13

3.952

A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące
funkcji podstawowej, wbudowane

387 500,00

38 750,00

3 880,00

4.

5/14

6.091

A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące
funkcji podstawowej, wbudowane

567 900,00

56 790,00

5 680,00

5.

5/15

3.194

A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące
funkcji podstawowej, wbudowane

313 200,00

31 320,00

3 140,00

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz
przepisami prawa. Nieruchomości wymienione w poz. 1-5 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00034706/3.
Przez nieruchomości wymienione w poz. 4-5 (przy wschodniej granicy działek - wzdłuż ul. Skarszewskiej) przebiegają sieci: energetyczna, gazowa i wodociągowa.
Konieczność ustanowienie na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania z dostępu do sieci wodociągowej znajdujących się na działkach nr 5/14 i 5/15, obr. 1.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 26 czerwca 2019 r., a drugi 16 października 2019 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 marca 2020 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do
dnia 5 marca 2020 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 10 marca 2020 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia
uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok.
204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306082.
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Pożegnaliśmy
Tadeusza Kubiszewskiego

Rada Miasta Starogard Gdański
Anna Benert
Przewodnicząca
Rady Miasta

14 listopada zmarł wieloletni nauczyciel języka polskiego, francuskiego, etyki,
filozofii, wychowawca wielu pokoleń młodzieży i dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Tadeusz Kubiszewski. Miał 90 lat. Pożegnaliśmy go 23 listopada.

T

adeusz Kubiszewski był polonistą pełnym pasji. Jego uczniowie
jeszcze wiele lat po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Skłodowskiej-Curie
wspominają
prowadzone przez niego lekcje.
– Wspaniały nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń, bibliofil,
znawca literatury, przyjaciel ludzi, człowiek o złotym sercu – tak
o panu Tadeuszu powiedziała Regina Sikorska.
Tadeusz Kubiszewski urodził się

w 1929 r. w Czersku. W 1930 r. razem z rodzicami przeprowadził
się do Starogardu Gdańskiego. Od
tego momentu był mocno związany z naszym miastem. – Jestem
żywym dowodem miłości do Starogardu Gdańskiego. Mógłbym

Znam je jako uczeń, potem nauczyciel, później emeryt – mówił.
Był współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej; założycielem i wieloletnim
prezesem Starogardzkiego Oddziału Towarzystwa Literackiego
im. Adama Mickiewicza. Starogardzianie na pewno będą pamiętać
go jako niekwestionowany autorytet w dziedzinie literatury i posiadacza unikalnego zbioru woluminów. Zorganizował wiele sesji

po studiach zostać w większym
mieście. Ukończyłem Uniwersytet
Warszawski. Kiedy poszedłem po
przydział pracy poprosiłem o swoje
miasto. To była bardzo krótka rozmowa i wróciłem do szkoły, którą skończyłem, dzisiejszego I LO.

popularno-naukowych i spotkań
z pisarzami, których był również
pomysłodawcą. Odznaczony m.in.:
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.  
– Tadeusza Kubiszewskiego znałem w dwóch przestrzeniach
czasowych. Najpierw, kiedy był
moim nauczycielem języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym. Bardzo angażował się wtedy
w ruch recytatorski, gdzie ja także
miałem przyjemność się udzielać.
Później znałem go już jako dorosły
człowiek zarówno na płaszczyźnie
zawodowej, jak i prywatnej. Przyjaźniliśmy się i my, i nasze rodziny. Jako poloniści dużo rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy na wiele
tematów. Chciałbym podkreślić,
że przez wszystkie lata swojej zawodowej aktywności Tadeusz Kubiszewski integrował środowisko
humanistyczne w Starogardzie.
Organizował i prowadził spotkania
z literatami. Wielką jego zasługą
było założenie w roku 100-lecia
I Liceum Ogólnokształcącego im.
Marii Skłodowskiej-Curie, czyli w 1980 r. Starogardzkiego Oddziału Towarzystwa Literackiego
im. Adama Mickiewicza, któremu
przewodził przez wiele lat. To dzięki niemu działało prężnie do około
2014 r., kiedy ze względu na stan
zdrowia zrezygnował z prezesury –
powiedział sekretarz Towarzystwa
Miłośników Ziemi Kociewskiej Ryszard Szwoch.

Zgony
1. Edward Faleńczyk l. 79
2. Henryk Cysarczyk l. 86
3. Eugeniusz Marchewicz l. 79
4. Jadwiga Byrszel l. 70
5.Władysława Kostka l. 82
6. Renata Szulc l. 72
7. Franciszek Kiżewski l. 75
8. Karol Meka l. 23
9. Roman Stawicki l. 58
10. Jadwiga Engler l. 60

11. Honorata Burczyk l. 71
12. Alicja Markowska l. 76
13. Andrzej Grygiel l. 57
14. Ryszard Rogalski l. 74
15. Roman Lange l. 69
16. Ryszard Rączkowski l. 63
17. Elżbieta Rosanowska l. 80
18. Regina Nawrot l. 89
19. Lidia Jacob l. 79
20. Stanisław Sówka l. 66

21. Krystyna Urban l. 76
22. Agnieszka Pawłowska l. 85
23. Aleksander Wrzesiński l. 72
24. Teresa Pilarska l. 64
25. Roman Kaźmierczak l. 87
26. Włodzimierz Wojciechowski
l. 67
27. Eugeniusz Włoch l. 61
28. Urszula Modrzejewska l. 68
29. Helena Wiśniewska l. 90

15

pełni dyżur w każdą środę
w godz. od 15:30
do 16:30 w Urzędzie Miasta,
pok. 108

Dyżury radnych
Klub Radnych „Nasz Starogard” – w każdą środę w godz. od 15:00
do 16:00 w Urzędzie Miasta, pok. 108
Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” – w każdy wtorek w godz.
15:00 do 16:00 w Urzędzie Miasta, pok. 108
Klub Radnych „Koalicja Obywatelska” – w każdy czwartek w godz.
od 16:30 do 18:00 w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP Sławomira
Neumanna, ul. Kilińskiego 11. Można też umawiać się telefonicznie pod
numerem Biura Rady Miasta 58 530 60 25.

XV sesja Rady Miasta

30 października
2019 roku

Tematy ujęte w porządku obrad:
- Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych
- Informacja na temat polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Starogard Gd.
Podjęte uchwały:
1. Uchwała Nr XV/160/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok (zmiana 10)
2. Uchwała Nr XV/161/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 20192031 (zmiana 10)
3. Uchwała Nr XV/162/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad
przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
4. Uchwała Nr XV/163/2019 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami oraz ustalenia ich wysokości
5. Uchwała Nr XV/164/2019 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w klubach sportowych
w Starogardzie Gdańskim
6. Uchwała Nr XV/165/2019 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Starogardzkiemu
7. Uchwała Nr XV/166/2019 w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
8. Uchwała Nr XV/167/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
9. Uchwała Nr XV/168/2019 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji
Starogard Gdański i wyznaczenia aglomeracji Starogard Gdański
10. Uchwała Nr XV/169/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na kadencję 2020-2023
11. Uchwała Nr XV/170/2019 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla
przeprowadzenia wyborów ławników
12. Uchwała Nr XV/171/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Starogardzie Gdańskim na kadencję 2020-2023
13. Uchwała Nr XV/172/2019 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”
14. Uchwała Nr XV/173/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Urzędzie Miasta Starogard Gdański Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Projekty uchwał procedowane, których Rada Miasta nie podjęła:
- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin
- Projekt uchwały wyrażającej stanowisko Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim w sprawie sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych oraz promocji tej ideologii w życiu publicznym

http://radamiasta.starogard.pl/

ZAPOWIEDZI IMPREZ
29 listopada
Godz. 18:00, Kino „Sokół”,
koncert charytatywny
„Gramy dla Tosi”.
Godz. 18:00, 24B - Autorska
Galeria Sztuki, wernisaż
wystawy malarstwa
Krzysztofa Bagorskiego
„Po prostu portret”
Godz. 19:00, Osiedlowy
Dom Kultury ul. Reymonta
1, Godzina Miłowania –
Grechuta w interpretacji
Zofii Juszczyk. Wstęp 10 zł
Godz. 20:00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja
Grubby, mecz Polskiej Ligi
Koszykówki Polpharma
Starogard Gdański – Enea
Astoria Bydgoszcz

30 listopada
Godz. 16:00 i 19:00,
Kino „Sokół”, spektakl
komediowy pt. „Mayday
2”, wstęp 90 zł

13 grudnia
Godz. 19:00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja
Grubby, mecz Polskiej Ligi
Koszykówki Polpharma
Starogard Gdański –
HydroTruck Radom

do 4 grudnia
w Galerii „A” Starogardzkiego
Centrum Kultury można
oglądać wystawę
„Sztuka Polska: Polskie
Monachium. Aflred
Wierusz Kowalski i inni
malarze”.

do 20 grudnia
w Osiedlowym Domu Kultury
przy ul. Reymonta 1 można
oglądać wystawę malarstwa
i grafiki Dariusza
Syrkowskiego.

13 grudnia
Godz. 17:20, Muzeum Ziemi
Kociewskiej, obchody 38.
rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego
Miejska Hala Sportowa
im. Andrzeja Grubby, XIII
Mikołajkowe Granie –
turniej piłki siatkowej

15 grudnia
Miejska Hala Sportowa
im. Andrzeja Grubby, XIII
Mikołajkowe Granie –
turniej piłki siatkowej

1 grudnia
Godz. 11:00, Charytatywny
spływ Mikołajów oraz
Jarmark w Grodzisku
Owidz

5 grudnia
Godz. 18:00, sala na piętrze
Dworca PKP Starogard
Gdański, spektakl
„Stryjeńska. Let’s Dance
Zofia” w wykonaniu
Dorota Landowskiej

8 grudnia
Godz. 11:00-17:00, Rynek,
Jarmark Świąteczny
w Starogardzie Gdańskim

11 grudnia
Godz. 17:00, Muzeum Ziemi
Kociewskiej, promocja
książki Natalii Zacharek
„Kociewskie demony
ludowe”

więcej informacji na stronie www.starogard.pl

do 31 grudnia
w Ratuszu Miejskim można
oglądać wystawę malarstwa
Eleny Kalininy pt. „Marzeni
jak ptaki szybują…”

