DODATEK SPECJALNY

Kocham być
Polakiem

Starogard w liczbach

2

Rozmowa z Michałem Rychlickim, który
podczas obchodów
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Hallera.
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Mamy hojne serca
Podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Starogardzie Gdańskim i okolicznych
miejscowościach czuć było „wiatr w żaglach”. Mieszkańcy pokazali, że mają gorące, otwarte i hojne
serca. Zebrali ponad 220 tys. zł. O 34 tys. więcej niż w ubiegłym roku, a to nie był jedyny rekord, który
padł 12 stycznia 2020 roku w stolicy Kociewia. Wszystkie zebrane pieniądze zasiliły konto fundacji
Jurka Owsiaka z przeznaczeniem na leczenie i diagnostykę dziecięcej medycyny zabiegowej.
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stycznia 2020 roku starogardzianie oraz mieszkańcy Owidza, Osieka, Skarszew, Bobowa, Lubichowa, Skórcza, Rywałdu, Kokoszkowych i Rokocina udowodnili, że ich
serca biją mocno dla WOŚP. Łącznie

zebrali 222 426,84 zł, ustanawiając
nowy rekord o 34 tys. większy niż
w 2019 roku.
Pracował na to sztab wielu ludzi: wolontariusze, uczestnicy IV biegu „Policz się z cukrzycą”, morsy z grupy

Swój duży wkład w uzbieraną kwotę
mieli wolontariusze z: Lubichowa –
13 278,68 zł, Bobowa – 11 489,68 zł,
Kokoszkowych – 10 724,19 zł, Osieka – 3 306,71 zł, Rokocina – 6 109,63
zł, Rywałdu – 977,83 zł, Skarszew – 11
937,16 zł, Skórcza – 6 462,31 zł, Owidza – 3 492,23 zł, i Wielbramdowa
– 1 572,08 zł oraz ze szkół: I LO – 17
491,23 zł, II LO – 6 520,63 zł, ZSZ – 3
236,02 zł, ZSE – 6 180,13 zł , PSP 1 – 61
934 ,50 zł, PSP 3 – 11 057,83 zł, PSP 4
– 6 758,65 zł, PSP 6 – 7 325,71 zł, PSP
8 – 1 636,18 zł.

„Star Mors”, właścicielka cukierni
Słodka Pasja Lucy, pracownicy Starogardzkiego Centrum Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Banku
Spółdzielczego.
Przez cały dzień 12 stycznia 355 wo-

lontariuszy w Starogardzie Gdańskim
i 105 – w sąsiednich gminach kwestowało na rzecz niesienia pomocy najmłodszym poprzez wsparcie leczenia
i diagnostyki dziecięcej medycyny
zabiegowej. Wśród kwestujących
było wielu debiutantów, ale nie zabrakło też osób z kilkuletnim doświadczeniem. Wszyscy, którym udało się
zebrać do puszki kwotę powyżej 1000
zł, otrzymali na pamiątkę miniaturę
orkiestrowej puszki. Rekordzistkami
były Martyna i Marzena Rogalińskie
oraz Anna Chamier-Ciemińska, które
razem zebrały 3 046,76 zł.

Zdecydowanie więcej niż w ubiegłym roku, bo 3 585,14 zł udało się
zebrać SKL Filippides, który już po
raz czwarty zorganizował w Starogardzie Bieg Charytatywny „Policz
się z cukrzycą”. 146 biegaczy wystartowało w biegu na 5 kilometrów na
Stadionie Miejskim im. Kazimierza
Deyny. Swoim udziałem i wysiłkiem
wsparli fundusz przeznaczony na
zakup pomp insulinowych dla kobiet
w ciąży.
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Starogard w liczbach
Zuzanna i Maja dla dziewczynek oraz Szymon i Jakub dla chłopców. To właśnie
te imiona były najczęściej nadawane w 2019 roku przez świeżo upieczonych rodziców najmłodszych starogardzian. W sumie, według statystyk Urzędu Stanu
Cywilnego, w minionym roku w Starogardzie urodziło się 417 małych mieszkańców, o 3 dziewczynki więcej niż chłopców, ale o 39 starogardzian mniej niż
w 2018 roku.

W

2019 roku w Starogardzie
Gdańskim łącznie na świat
przyszło 417 dzieci – 210 dziewczynek
i 207 chłopców. Zmarło 496 starogardzian – 245 kobiet i 251 mężczyzn.
Liczba mieszkańców Starogardu
zmniejszyła się o 352 osoby. Na dzień
31 grudnia 2019 r. w Starogardzie
zameldowanych na pobyt stały było
44 138, a na pobyt czasowy – 1 122.
W 2019 roku w Starogardzie zameldowało się 790 mieszkańców z zewnątrz (419 na pobyt stały i 371 na
pobyt czasowy).
W 2019 podobnie jak w ubiegłym
roku, rodzice najchętniej nazywali
swoje córki: Zuzanna, Lena, Zofia,
Maja i Oliwia. Natomiast najpopularniejszymi imionami nadawanymi
chłopcom w Starogardzie były: Szymon, Aleksander, Franciszek, Jakub

i Nikodem. Nadal dużym zainteresowaniem cieszyły się imiona staropolskie, szczególnie męskie jak: Antoni,
Ignacy, Stanisław, Florian, Gniewko, Konstanty, Gustaw, czy Stefan.
Wśród „dawnych” imion żeńskich
prym wiodły Apolonia, Rozalia, Jagna, Franciszka, czy Antonina. Ciekawość budzą imiona, dla których
inspiracją bywają często bohaterowie
ulubionych filmów, seriali, gwiazdy
muzyki i estrady, ale też imiona zapożyczone z innych kultur i narodowości. I tak wśród dziewczynek pojawiły się: Emma, Kira, Sena, Polina,
Daga, Zoja, Bogdyna, Lorinna, Lava
i Mia. Wśród chłopców: Leo, Milan,
Teo, Noe czy Tytus.
Tak jak zmniejszyła się liczba ludności w Starogardzie, tak spadła też licz-

ba zawieranych małżeństw. W 2019
roku związek małżeński zawarło 340
par, tj. o 20 pary mniej niż w ubiegłym roku. W tym było 110 ślubów
cywilnych, 187 konkordatowych,
a 43 pary połączyły się za granicą (dla
porównania: w 2018 małżeństwa zawarło– 360 par, w 2017 – 433, w 2016
– 355, w 2015 r.- 347, a w 2014 r.- 355).
Liczba mieszkańców Starogardu
zameldowanych na pobyt stały na
dzień 31.12.2019 wynosiła w: 44 138.
W Urzędzie Stanu Cywilnego w 2018
roku sporządzono łącznie 2 596 akty,
w tym aktów urodzeń 1280 (dla
porównania w 2018 było ich 1417,
w 2017 – 1488, w 2016 r. – 1432, w 2015
r. – 1450, a w 2014 r. – 1303) oraz 976
aktów zgonu (dla porównania w 2018
było ich 916).

Kolejne wyróżnienie
W grudniu za wzorowy sposób zarządzania miasto
otrzymało certyfikat Europejskiego Zgromadzenia
Biznesowego w Oxfordzie.

P

odczas debaty liderów biznesu w Wielkiej Brytanii Starogard
pokazał się jako miasto przyjazne
mieszkańcom, turystom i inwestorom. Uczestnicy debaty obejrzeli
przesłany wcześniej do organizatorów anglojęzyczny film promocyjny miasta, który dostępny jest na

miejskim kanale YouTube i stronie
internetowej. Celem tej prezentacji
było zwrócenie uwagi międzynarodowych kręgów biznesowych na
potencjał i możliwości rozwojowe
miasta w szerokiej perspektywie inwestycyjnej.

W 2019 r. Starogard Gdański
zdobył m.in. tytuł najlepszej
gminy na Pomorzu i szóstej w
Polsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Zajął
pierwsze miejsce na Pomorzu i
dziewiąte w Polsce w Rankingu
Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Zmodernizowana Aleja Wojska Polskiego
oraz odrestaurowany budynek
dworca kolejowego uznane zostały za „Najlepszą Przestrzeń
Publiczną Województwa Pomorskiego 2019”.
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Komu przypadnie nagroda
prezydenta?
Juz po raz 21 w dniu święta powrotu Starogardu do Państwa Polskiego Prezydent Miasta wręczy nagrody osobom, instytucjom i firmom, które w minionym roku w sposób szczególny wyróżniły się w dziedzinie kultury, gospodarki
i inicjatyw społecznych. Zespoły Nominujace przyznały w tym roku po 5 nominacji w każdej dziedzinie. Komu przypadnie nagroda dowiemy się 30 stycznia
o godz. 17:00 podczas uroczystej Gali Wierzyczanki 2019 w Hali Miejskiej im.
Andrzeja Grubby.

N

a posiedzeniach w dniu 9 stycznia Zespoły Nominujące po
przeanalizowaniu złożonych wniosków oraz propozycji kandydatów,
zgłoszonych podczas spotkania do
nagrody „Wierzyczanka 2019”, nominowały następujące osoby, instytucje i firmy:

W dziedzinie kultury:

1) Klub Motocykli Dawnych – za inicjatywę i zaangażowanie w organizację ogólnopolskiej imprezy kulturalnej pn. „Zlot Weterenów Szos. Historia na Kołach”, która w 2019 roku
świętowała swoje 10 urodziny.
Klub Motocykli Dawnych działa w
Starogardzie od 2005 roku. Od 10 lat
współorganizuje starogardzki „Zlot
Weteranów Szos. Historia na Kołach”.
2) Jennifer Schroeder – za ogromny
talent muzyczny, sukcesy w konkursach pianistycznych oraz promocję
miasta w kraju i na świecie.
Jennifer Schroeder – w 2019 roku wygrała 29. Międzynarodowy Konkurs
Młodych Muzyków „Città di Barletta”. „Città di Barletta” to jeden z
najważniejszych konkursów dla młodych muzyków i szkół muzycznych
na całym świecie. Na 7. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym
w Ischii we Włoszech zdobyła First
Absolute Prize.

wolontariacką i zaangażowanie w pomaganie innym.
Michał Hinc pełni funkcję zastępcy
Komendanta Hufca ZHP. Jest specjalistą ds. organizacji imprez w Starogardzkim Centrum Kultury oraz
liderem Szlachetnej Paczki. Swoim
zaangażowaniem oraz uśmiechem
zaraża tłumy młodych ludzi.

W dziedzinie gospodarki

1) Piotra Osnowskiego – Catering
przepis – za umiejętne łączenie biznesu z działanością społeczną oraz
wspieranie akcji społecznych i obywatelskich.
W 2019 roku wraz z małżonką i ze-
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dowanie wizerunku solidnego partnera na rynku usług i towarów biurowych i informatycznych.
Firma PESTAR istnieje od 1991 roku.
Dzisiaj Spółka podzielona jest na
dwie firmy: PESTAR Zielony i PESTAR Niebieski. „Niebieski” oznacza sprzedaż i autoryzowany serwis
urządzeń firmy Karcher, sprzedaż
sprzętu i serwisy informatyczne oraz
biuroserwis. Przez 28 lat budowała wizerunek solidnego partnera na
rynku usług oraz towarów biurowych
i informatycznych.
4) Teresę Jasińską – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Teresa

Zofia Sumczyńska – malarka, witrażystka, ilustratorka i bajkopisarska.
W 2019 roku obchodziła jubileusz
25-lecia pracy twórczej.
5) Annę Sakowicz – za propagowanie i
promowanie regionalizmu oraz facynację Kociewiem, które jest najczęstszym miejscem akcji jej powieści.
Anna Sakowicz – autorka serii powieści tzw. trylogii kociewskiej „Złodziejka marzeń”, „To się da!” oraz
„Już nie uciekam”. Na swoim literackim koncie ma trzy książki z kategorii
literatury dziecięcej pt.: „Leniusiołki”, „Wiewiórka Julia i magiczny
orzeszek” oraz „Listy do A.”.

W dziedzinie
inicjatyw społecznych:

1) Instytut Filmowy Unisławskiego Towarzystwa Historycznego – za
zrealizowanie filmu dokumentalnego „Szpęgawsk 1939”.
Film „Szpęgawsk 1939” opowiada
o wydarzeniach sprzed i początku II
wojny światowej, podsyconych wypowiedziami świadków mordu w Lesie Szpęgawskim. Do udziału w produkcji zaangażowano setki mieszkańców miasta, którzy statystowali
w kręconych do filmu scenach. Film
obejrzało kilka tysiecy widzów.

3) Aleksandrę Miczek – za kultywowanie kociewskich tradycji, rozpowszechnianie regionalnych treści
oraz aktywne działania na rzecz rozwoju twórczego środowiska tetralnego w Starogardzie Gdańskim.
Aleksandra Miczek jest nauczycielem
jezyka polskiego. Prowadzi dwa zespoły teatralne: młodziezowy „Napararawan” oraz dziecięcy „Pleciuga”, a
także kapelę kociewską „Fefernóski”.

2) Centrum Pomocy Dziecom – za
bycie oazą bezpieczeństwa dla najmłodszych mieszkańców Starogardu
Gdańskiego oraz skuteczne wspieranie rodziców w procesie wychowania
i opieki nad nimi.
Placówka oferuje pomoc psychologiczną, prawną oraz medyczną
dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom. Rok 2019 był
rokiem szczególnym dla organizacji
ze względu na przypadający w nim
jubileusz 10-lecia istnienia Punktu
Interwencji Kryzysowej.

4) Zofię Sumczyńską – za działania twórcze, propagowanie kultury i
sztuki oraz promocję miasta w kraju
i za granicą.

3) Akcję „I Ty możesz Zostać św.
Mikołajem” – za propagowanie dobroczynnosci wśród mieszkańców
Starogardu Gdańskiego i umiejętne

aangażowanie ich w dzielenie się dobrem.
Inicjatorkami akcji „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” są Dorota Dorau,
prezes Stowarzyszenia „Można Inaczej” oraz Roma Kamrowska – właścicielka Biura Rachunkowego. 11 lat
temu zapoczątkowały inicjatywę,
która polega na pisaniu przez podopiecznych listów do św. Mikołaja.
Listy trafiają do ludzi o otwartych
sercach, którzy spełniają zawarte w
nich marzenia. W 2019 roku do rąk
darczyńców trafiło 80 listów.
4) Akcję „Kociewiacy dla Hospicjum” – za profesjonalne umacnianie
współpracy międzysektorowej.
Dzięki niej zbierane są środki i materiały konieczne do niesienia pomocy
osobom śmiertelnie chorym, które
ostatnie dni swojego życia spędzają
w starogardzkim domowym lub stacjonarnym hospicjum przy Centrum
Rehabilitacyjno-Leczniczym Medpharma.
5) Michała Hinca – za wyjątkową
osobowość, umiejętne motywowanie
ludzi do działania, wzorową postawę

społem współpracowników wspierał
takie działania, jak: organizację Święta dla rodzin w Wirtach, spotkania
integracyjne dla członków organizacji
pozarządowych, spotkanie świąteczne przy wigilijnym stole dla dzieci,
które napisały listy w ramach akcji
„I ty możesz zostać sw. Mikołajem”,
czy Powiatową Galę Wolontariatu.
2) Bartosza Grochowskiego –
PressMann – za innowacyjność, profesjonalizm i skuteczność w działaniu
oraz zaangażowanie w życie społeczno-kulturalne Starogardu Gdańskiego.
Od 7 lat firma sprowadza z zagranicy
i sprzedaje na miejscu m.in. sprężarki, kompresory, siłowniki i narzędzia
pneumatyczne. Jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę czeskiego producenta Atmos. Obsługuje warsztaty
samochodowe, zakłady wulkanizacyjne, ale też duże firmy produkcyjne. Chętnie angażują się w życie kulturalno-sportowe miasta, wspierając
szereg imprez sportowych.
3) Eugeniusza Piechowskiego –
PESTAR – za innowacyjność oraz bu-

Jasińska – za konekwencję i wytrwałość w działaniu, gwarancję stabilnej
pracy i umiejętność przekazywania
wiedzy i doświadzcenia innym.
Przdsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe Teresa Jaśińska rozpoczęło
działność 24 stycznia 1992 roku. Jest
wieloletnią członkinią Zrzeszenia
Handlu i Usług. W grudniu 2019 roku
na okoliczność uroczystości 100-lecia
W.Z.H.U. została odznaczona złotą
odznaką członkowską Zrzeszenia.
5) Janusza i Krystynę Patanowskich
– PAT – za konsekwencję w działaniu oraz budowanie silnej i stabilnej
pozycji dostawcy części i akcesoriów
samochodowych.
Janusz i Krystyna Patanowscy rozpoczęli działalność handlową w 1992
roku. Skupili się głównie na środkach smarnych oraz częściach i akcesoriach samochodowych. Oprócz
działalności biznesowej, państwo Patanowscy wspierają sportowo-kulturalne imprezy w naszym mieście. Od
pierwszego Zlotu Weteranów Szos są
fundatorami nagród. Pomagają też
przy organizacji imprez sportowych
przez KS „RING Kociewie”.
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Ferie w mieście
Trwają ferie zimowe w naszym mieście. Na najmłodszych wciąż czeka wiele atrakcji.

M

iejska Biblioteka Publiczna zaprasza najmłodszych w wieku
6-12 lat wraz z opiekunami do spędzenia czasu w bibliotece. Dowiecie
się między innymi jak być eko oraz

1

będziecie mogli wspólnie świętować
Dzień Babci i Dziadka.
Dzieci i młodzież od 7 roku życia na
Akcję Zima zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji. W godz. 10:00 – 13:00

w Miejskiej Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby organizatorzy zapewniają zajęcia sportowe i edukacyjne
pod opieką wykwalifikowanej kadry.
W programie także atrakcje dodatkowe: kino, basen czy wycieczki.
Na półkolonie dla dzieci w wieku 7-14
lat zaprasza Spółdzielnia Mieszkaniowa Kociewie. Zajęcia odbywać się
będą w Osiedlowych Domach Kultury przy al. Wojska Polskiego 16 oraz
na os. 60-lecia 14 w godzinach 10-14
w dni powszednie.
Muzeum Ziemi Kociewskiej kieruje
swoją ofertę dla grup zorganizowanych wraz z opiekunami. W programie m.in. seanse filmowe, lekcje
muzealne oraz zwiedzanie wystaw.
Świetną zabawę dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 12 lat gwarantuje
również Grodzisko Owidz. Od 9:00
do 14:00, czekać będzie moc atrakcji.
W drugim tygodniu ferii towarzyszyć
najmłodszym w zabawie będzie Chudy i Buzz Astral. Koszt uczestnictwa
dla jednej osoby – 50 zł/dzień. W cenie
obiad. Na wszystkie zimowe atrakcje
obowiązują wcześniejsze zapisy.

Mamy hojne serca

Rekordową sumę z puszki – 24 360
zł – wyciągnęli też Jan Radzewicz,
Łukasz Rocławski i Michał Hinc ze
Starogardzkiego Centrum Kultury. Przez prawie 5 godzin prowadzili
licytacje w Galerii Neptun. Licytowane na rzecz Orkiestry przedmioty i gadżety cieszyły się ogromnym
powodzeniem. M.in. za niebagatelną
sumę 1500 zł poszła koszulka siatkarskiej reprezentacji Polski z autografami podarowana przez Pawła Papke.
Mieszkańcy i uczestnicy WOŚP czuli „wiatr w skrzydłach” i jak widać
chętnie otwierali swoje serca i portfele. Dowodem tego była licytacja
4 godzin pracy prezydenta miasta,
która wywołała chyba największe
emocje. Stawka z roku na rok rośnie.
Ostatecznie po ciężkim boju wygrał ją
Mariusz Szwarc – prezes firmy Broker. Na konto WOŚP wpłacił 5 500 zł.
Dodatkowo Strzeleckie Bractwo
Kurkowe wpłaciło na konto fundacji 2400 zł, które członkowie Klubu
zebrali podczas ostatniego turnieju
strzeleckiego.
Uczestnikom i obserwatorom licytacji czas umilały występy artystyczne. Na scenie pojawili się: uczestnicy
zajęć tanecznych „ESTA FIESTA”,
zespół Rokocinianki, taneczna grupa dziecięca „Dejka Fit Studio”, Julia
Masłowska oraz zespoły: STONE HEADS i FLYWHEEL .

Tradycyjnie można było też kupić
słodkości od Słodkiej pasji Lucy. Bezy,
babeczki, i słony karmel w zgrabnych słoiczkach rozeszły się w ciągu
pól godziny. Właścicielka – Lucyna
Warembier cały dochód z ich sprzedaży w kwocie 3 343,90 zł tradycyjnie
przeznaczyła na WOŚP.
Podobnie jak w ubiegłym roku podczas orkiestrowego grania w Starogardzie nie zabrakło morsów z grupy
Star Mors. Jej członkowie najpierw
solidnie się rozgrzali pod okiem pani
Kasi z Esta Fiesta na placu przed SCK,

po czym wykąpali się w basenie pełnym zimnej wody. Zachęcali w ten
sposób mieszkańców do aktywności, wspierając przy tym WOŚP. Ich
wolontariuszka Dorotka zebrała do
puszki 1 285,51 zł.
Dzień zakończył się tradycyjne
„Światełkiem do Nieba”. Zanim
jednak mieszkańcy obejrzeli fajerwerki, uczcili minutą ciszy tragicznie zmarłego podczas 27. Finału
WOŚP – prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza.

„Przebojowa zima”
z Radiem Zet

W weekend 24-26 stycznia Starogard odwiedzi
ekipa Radia ZET. Od piątku do niedzieli na Rynku będzie można pojeździć na łyżwach, pobiegać na nartach i spróbować sił w strefach Snow
Tubingu i Snowboardzie. Będą relacje na żywo,
konkursy z nagrodami oraz mnóstwo atrakcji dla
dzieci i dorosłych. Sobotnią dyskotekę na lodzie
na antenie Radia ZET relacjonować będzie Marcin
Wojciechowski. Jako alternatywę dla uzależnień
będziemy promować zdrowy styl życia, a przy
okazji dobrze się razem bawić!

P

rojekt odwiedził już Poznań, Łódź
i Kraków. Na specjalnie zbudowanych lodowiskach bawili się również mieszkańcy Ostrowa Wielopolskiego, Starachowic i Bochni. Teraz
czas na starogardzian. Na przekór
pogodzie, aby uatrakcyjnić dzieciom
i młodzieży ferie zimowe, prezydent
miasta zaprosił do Starogardu ekipę Radia ZET. Radiowcy przywiozą ze sobą mobilne lodowisko, tor
do biegówek oraz strefę Snow Tubing’u i Snowboard’u dla maluchów.
To wszystko w czwarty weekend
stycznia na Rynku w Starogardzie
Gdańskim! Startujemy w piątek, 24
stycznia o godz. 15:00. Bawić się będziemy do godz. 20:00, by zacząć
znowu w sobotę o godz. 11:00. Zabawa potrwa do godz. 20:00, a może
i dłużej. Kontynuować ją będziemy
w niedzielę od godz. 10:00 do 15:00.
Oprócz zimowego szaleństwa wspólnie z ekipą Radia ZET na uczestników
wydarzania czekać będzie mnóstwo
atrakcji.
Wśród nich:

•lodowisko
•tor do biegówek
•strefa Snow Tubing’u

akademia
Snowboard’u dla najmłodszych

•kociewska

kawiarenka ze smakowitymi niespodziankami
•animacje sportowo-rekreacyjne
•gry i konkursy z nagrodami
•disco-lodowisko przy największych
przebojach muzycznych ze szczytów list przebojów z relacją na żywo
Marcina Wojciechowskiego na antenie radia ZET (sobota 25 stycznia
godz. 17:00 – 20:00) – gadżet od
Radia Zet dla wszystkich, którzy
przyjdą na dyskotekę w przebraniu
•wspólne malowanie historii miasta
w rocznicę 100-lecia powrotu Starogard do Państwa Polskiego
•stoisko promocyjne miasta,
a w nim wiele atrakcji związanych
z miastem oraz profilaktyką i zapobieganiem uzależnieniom.
Zapraszamy całe rodziny na „zimowy” weekend z Radiem ZET na Rynku w Starogardzie Gdańskim. Każdy
znajdzie tu coś atrakcyjnego dla siebie.
Będziemy się bawić, edukować i na
sportowo świętować stulecie odzyskania przez miasto niepodległości.
W sobotę 25 stycznia o godz. 13:00 zapraszamy wszystkich do zrobienia
wspólnej fotografii z drona i uczczenia w sposób szczególny 100-lecia
powrotu Starogardu do Państwa Polskiego.
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Tyle razem dróg przebytych...
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale złote i diamentowy gody to jubileusze niezwykłe, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem ponad
pół wieku. 15 stycznia w magistracie odebrali okolicznościowe medale.

S

Orszak Trzech Króli
W Dzień Objawienia Pańskiego 6 stycznia, już po
raz szósty ulicami Starogardu Gdańskiego przeszedł Orszak Trzech Króli. W barwnej i rozśpiewanej paradzie ulicznej uczestniczyło tysiące
mieszkańców.

W

tym roku w role Mędrców
ze Wschodu wcielili się: prezydent miasta Janusz Stankowiak,
który jako król Kacper poprowadził
mieszkańców w barwach czerwieni
w Orszaku Europejskim, król Bractwa Kurkowego Mariusz Szwarc został Królem Melchiorem i wędrował
w Orszaku Zielonym – Azjatyckim,
natomiast starosta Powiatu Starogardzkiego Kazimierz Chyła, jako
Król Baltazar, przewodził Niebieskiemu Orszakowi Afrykańskiemu. Trzy
wystrzały z armaty, którą odpalili
Bracia Kurkowi, dały sygnał do wy-

marszu trzem orszakom w kolorach:
niebieskim, zielonym i czerwonym,
symbolizującym wiarę, nadzieję
i miłość. Poprowadzili je trzej królowie, którzy wspólnie z mieszkańcami
miasta, dzięki wskazującej im drodze
Gwieździe Betlejemskiej udali się
w stronę kościoła pw. św. Wojciecha,
gdzie znajdował się żłóbek. W roli
Maryi i Józefa wystąpiła rodzina Bielińskich, Katarzyna i Maciej z malutkim Maksymilianem jako Jezusem.
Następnie wszyscy udali się do kościoła św. Wojciecha, gdzie wspólnie
odśpiewali kolędy.

Koncert noworoczny
Starogardzkie Centrum Kultury tradycyjnie nowy
rok zainaugurowało koncertem noworocznym,
który 6 stycznia odbył się w Kinie Sokół. Wiedeńska Gala Operetki w wykonaniu zespołu śpiewaków operowych i solistów instrumentalistów
„Artes Ensemble” przyciągnęła tłumy melomanów.

łowa uznania pod adresem dostojnych jubilatów, podziękowania za długie pożycie małżeńskie
i piękny przykład dla młodego pokolenia wyrazili Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak
oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski, którzy odznaczyli pary okolicznościowymi medalami Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.
Okazję do wspólnego świętowania miało 61 par. Listy gratulacyjne
z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego otrzymali: Teresa i Adam Borzyszkowscy oraz Maria i Jan Czarnotta. Jubileusz 50-lecia świętowali:
Krystyna i Czesław Beyer, Janina
i Edward Bielińscy, Daniela i Bolesław
Burczyk, Teresa i Józef Bonk, Gabriela
i Edward Chraniuk, Renata i Sławomir
Cichoccy, Elżbieta i Tadeusz Cierzan,
Jerzy i Gabriela Cieślak, Leona i Stanisław Czarnota, Kazimiera i Franciszek Galikowscy, Krystyna i Roman
Gilla, Danuta i Kazimierz Gołuńscy,
Jadwiga i Marian Górnowicz, Regina i Stanisław Grochowscy, Renata
i Ginter Hejmyk, Stefania i Ryszard

Hinc, Irena i Walerian Kamińscy,
Teresa i Henryk Klimas, Krystyna
i Ryszard Knuth, Gabriela i Mieczysław Konopaccy, Jadwiga i Tadeusz
Konotopscy, Maria i Tadeusz Kośnik,
Wiesława i Ryszard Krause, Lidia
i Gerard Kreft, Maria i Henryk Kreft,
Mirosława i Zygmunt Kurowscy, Elżbieta i Henryk Królikowscy, Renata
i Stanisław Latoszewscy, Krystyna
i Jerzy Lasek, Barbara i Tadeusz Lech,
Rita i Józef Lindeau, Renata i Ryszard

Lubawscy, Eugenia i Roman Makowscy, Helena i Mieczysław Maluga,
Jadwiga i Edmund Mania, Jadwiga
i Mieczysław Michałowscy, Teresa
i Szczepan Mistelscy, Elżbieta i Stanisław Olak, Genowefa i Stanisław
Oller, Elżbieta i Stanisław Olszewscy,
Irena i Mieczysław Olszewscy, Renata
i Wojciech Owsiany, Helena i Ryszard
Piątkowscy, Teresa i Alfons Płoccy,
Teresa i Władysław Płoccy, Sybilla
i Stanisław Rożewicz, Regina i Józef
Rydlewscy, Romana i Alfred Schuttenberg, Wanda i Jan Słomscy, Halina i Franciszek Smukała, Bernadeta
i Romuald Sniechowscy, Wiesława
i Paweł Sobeccy, Helena i Mieczysław
Spica, Bożena i Stefan Stark, Janina
i Henryk Stosik, Agnieszka i Leon
Syntek, Stefania i Gerard Szymańscy,
Teresa i Czesław Wrzosek, Kazimiera
i Czesław Zaborowscy.
Wszystkim parom życzymy wielu
dalszych lat wspólnego życia, pełnych optymizmu i radości. Niech
mijają one w otoczeniu najbliższych,
kochającej rodziny, dzieci i wnuków.
Wszystkiego najlepszego!

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Starogardzie Gdańskim
zaprasza na

Wieczorki taneczne

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Galerii Smaków przy ul. Kanałowej
1 w Starogardzie Gd. 26 stycznia oraz 23 lutego w godz. 15:00 – 21:00.
Zapisy przyjmowane są w biurze Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, pokój 027 w Urzędzie Miasta od wtorku do piątku w godzinach
9:00 – 13:00.
							
Serdecznie zapraszamy!
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Pożegnanie Henryka Klechy
Po 37 latach pracy w Miejskim Zakładzie Komunikacji na zasłużoną emeryturę 3 stycznia odszedł dyrektor Henryk Klecha. Żegnali go współpracownicy oraz władze miasta. Pan Henryk został uhonorowany medalem „Za zasługi dla Starogardu”.

Nowy dyrektor MZK
Po przejściu na emeryturę Henryka Klechy, nowym dyrektorem Miejskiego Zakładu Komunikacji
został dotychczasowy główny specjalista ds. utrzymania zieleni i dróg Wojciech Szambowski.

Aleksandra Formela
szefową ŚDS

P

racę w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Starogardzie Gdańskim rozpocząłem dokładnie 3 stycznia 1983 r. Dyrektorem zostałem
1 lipca 1990 r. Był to czas ciężkiej
i stresującej pracy. Przeszliśmy od
uruchamiania autobusów zimą za
pomocą pochodni w latach 80-tych
aż do luksusowych autobusów z klimatyzacją obecnie. Można pokusić
się o stwierdzenie, że tamten czas
i teraźniejszość to dwa różne światy.
Przeszliśmy ogromną metamorfozę –
mówił Henryk Klecha.
Za swoje największe osiągnięcie pan
Henryk uważa otwarcie siedziby MZK
przy ul. Tczewskiej 20. – Jestem też
bardzo zadowolony z tego, że udało
nam się wymienić tabor na autobusy niskopodłogowe spełniające najwyższe normy ekologiczne. W ogóle
autobusy niskopodłogowe wprowadziliśmy jako jedno z pierwszych
miast. Zakupu w 80% dokonano
z dofinansowaniem z funduszy Unii
Europejskiej. Zastosowaliśmy nowe
tablice informacyjne. O technicznych
aspektach mojej pracy mógłbym
mówić bez końca. Chcę podkreślić,
że bardzo się cieszę, że przez tyle lat
pracowałem z zespołem ludzi, którzy
mają poczucie podmiotowości i przekonanie, że to, co robią jest potrzebne. Swoje obowiązki wykonują w pełni profesjonalnie. Służą mieszkańcom miasta. Mogą być dumni z siebie
i MZK – powiedział.

Uroczyste pożegnanie pana Henryka
było znakomitą okazją do wręczenia
mu przyznanego przez Radę Miasta
medalu „Za zasługi dla Starogardu”.
– Przez wszystkie lata swojej niełatwej i pełnej wyzwań pracy służył Pan
miastu i jego mieszkańcom. Jesteśmy
za to niezwykle wdzięczni. Bardzo się
cieszę, że mogę wręczyć Panu to wyróżnienie – mówiła przewodnicząca
Rady Miasta Anna Benert.
W imieniu wszystkich mieszkańców
Starogardu Gdańskiego podziękowania panu Henrykowi złożyli także
Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak oraz jego zastępcy
Maciej Kalinowski i Tadeusz Błędzki. Za owocną współpracę dziękował

również naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta Starogard Gdański Janusz Karczyński.
Oficjalne pożegnanie Henryka Klechy odbyło się przy bazie Miejskiego
Zakładu Komunikacji. Towarzyszyło
mu harmonijne trąbienie autobusów.
– Pierwszy raz tak wzruszony byłem
w tym miejscu, kiedy oddawaliśmy
je do użytku. Nie sądziłem, że dzisiaj
również będę z takim trudem wydobywał z siebie głos. Bardzo dziękuję za te dowody uznania i sympatii.
Ostatni dzień mojej pracy w Miejskim Zakładzie Komunikacji zostanie
w mojej pamięci na zawsze – powiedział Henryk Klecha.

2 stycznia w gabinecie prezydenta Janusza Stankowiaka Aleksandra Formela złożyła uroczysty
akt ślubowania i została dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy w Starogardzie
Gdańskim.

W bibliotece bez zmian
30 grudnia z rąk Prezydenta Miasta Janusza Stankowiaka Anna Zagłoba-Góralska odebrała akt
powołania na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Paderewskiego 1. Pani
Anna od 15.11.2018 roku pełniła obowiązki dyrektora MBP.

OŚWIATA
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1920-2020
ROCZNICA POWROTU

STAROGARDU

1920-2020

SłońcaROCZNICA
wschód 8,40POWROTU
zachód 17,19

STAROGARDU

DO PAŃSTWA POLSKIEGO

Dziś: czwartek, dnia 29 stycznia, Bolesława

Księżyca wschód 10,33 zachód 1,15

DO PAŃSTWA POLSKIEGO

Dnia 4 go lutego gen. Haller ze świtą zwiedził odzyskane
przez Armię Pomorską miasta:
Pelplin, Tczew i Starogard.
Powitanie w Starogardzie,
mieście w większej połowie
polskiem nosiło również serdeczny charakter. Burmistrz
Niemiec p. Komossa zapewnił
o lojalności Niemców wobec
Rzeczpospolitej, co pan Generał przyjął zadowoleniem do
wiadomości i obiecał o tem zawiadomić Naczelnika Państwa.
Wyraził przytem zdanie, że
prawdziwa niemiecka kultura,
tkwiąca korzeniami w klasycyzmie niemieckim pogodzi się
z polską kulturą. Ale dotychczasowa „Hetzkultur” musi
zniknąć. Przemawiał nadto,
pomiędzy innymi przedstawiciel robotników, który ślubował pracę dla Polski, na co Generał odpowiedział okrzykiem
„niech żyje praca”. Cały duży
i pięknie przystrojony rynek
Starogardzki zapełnił się delegacjami, wojskiem i dziećmi szkolnemi, wznoszącymi
okrzyki. Po przedstawieniu się
delegacji i defiladzie odbyło się
przyjęcie. Ks. Deryng wznosząc

toast na cześć pana Generała, mówił że tu na Kaszubach,
wobec germanizacji w szkole i urzędzie tylko kościół był
opiekunem polskiego języka
i twierdzą polskiego ducha,
księża byli to pierwsi Hallerczycy, którzy bronili narodowości polskiej ludu. Nagrodą
dla nich jest dzisiaj przybycie
Generała Hallera. Tu mówca
wspomniał, że to już „czwarty
Haller” przychodzi odbierać
dla Polski Pomorze: pierwszymi „Hallerami” byli niegdyś
król Bolesław, Przemysław
i Kazimierz Jagiellończyk. Gorącą mowę wygłosił następnie
Gen. Haller o znaczenia morza
dla wzrostu świadomości naszej siły, o miłości jaką Polska
niesie Pomorzanom, o naszych
hasłach wolności, braterstwa
ludów i wolności i zakończył toastem: „wiwat Sejm, wiwat Naród, Naczelnik Państwa, wiwat
wszystkie stany” Po wycieczce
do Klonówki pan Generał powrócił do Torunia. W podroży
towarzyszyli mu oficerowie
sztabu z ppłk. Iwanowskim na
czele i grupa dziennikarzy literatów warszawskich.
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WIELKI DOWÓDCA

IPRAWDZIWY PATRIOTA
Należał do szlachetnego grona najznamienitszych postaci zasłużonych w zmaganiach
o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej początku XX wieku.
Józef Haller stworzył
Armię Polską we Francji. Był generalnym
inspektorem
Armii
Ochotniczej podczas
wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

Józef Haller von Hallenburg
urodził się 13 sierpnia 1873 roku
w Jurczycach koło Krakowa.
Był potomkiem Jana Hallera,
właściciela pierwszej w Polsce
oficyny wydawniczej i synem
arystokraty Henryka Hallera

von Hallenburga, uczestnika Od 1911 roku działał w rodzącym się ruchu skautowym i Topowstania styczniowego.
warzystwie
Gimnastycznym
W wieku 9 lat Józef Haller roz- „Sokół”. Jako instruktor wojpoczął edukację w gimnazjum skowy współtworzył tajne kursy
niemieckim we Lwowie, po żołnierskie, podoficerskie i ofiktórego ukończeniu zapisał się cerskie dla młodzieży polskiej
do wojskowej Niższej Szkoły Re- oraz drużyny „Sokoła”.
alnej w Koszycach, a później do
renomowanej Wyższej Szkoły W lipcu 1918 roku wyruszył do
Realnej w Hranicach na Mora- Francji, gdzie w październiku
wach. Po ich zakończeniu wstą- został szefem powstającej arpił na wydział artylerii wiedeń- mii polskiej. Do wojska mogli
wstępować Polacy z armii franskiej Akademii Technicznej.
cuskiej, zbiegli jeńcy z armii
Ukończenie studiów przez Józe- Niemiec i Austro-Węgier oraz
fa Hallera zbiegło się z nomina- Polonia z Brazylii i Stanów Zjedcją na stopień podporucznika noczonych. Państwa Ententy 28
i początkiem służby w wojsku września 1918 roku uznały Błęaustriackim, którą pełnił do kitną Armię, zwaną tak od ko1910 roku w 11. Pułku Artylerii loru mundurów, za sojuszniczą
we Lwowie.
i samodzielną armię polską.
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Kocham być Polakiem
Rozmowa z Michałem Rychlickim, który podczas obchodów 100. rocznicy powrotu Starogardu do Państwa Polskiego wcieli się w postać generała Józefa Hallera.
Od kiedy odgrywa Pan postać
generała Hallera? Skąd w ogóle wziął się ten pomysł?
Jak to w życiu bywa, czasami
tym, co robimy lub gdzie się znajdziemy kieruje los, przeznaczenie, opatrzność albo szczęście,
któremu zgodnie z „instrukcją”
wypada dopomóc. Jeśli chodzi
o generała Hallera, znaczenie
miało wszystko po trochu. Trzy
lata temu skontaktowali się ze
mną przedstawiciele władz i instytucji Pelplina, proponując mi
odegranie tej postaci podczas
corocznych obchodów rocznicy
Powrotu Pomorza do Macierzy.
Dlaczego akurat ja? Prowadzę
działalność zawodową o charakterze historyczno-artystycznym
(organizuję w szkołach pokazy
historyczne), więc ktoś pewnie
założył, że będzie mi łatwiej,
a po drugie jestem mieszkańcem Pelplina, w dodatku świadomym wyzwania, przed którym mnie postawiono. A, że lubię swoją pracę i de facto nigdy
nie miałem okazji wcielać się
w rolę tak wyjątkowych postaci,
przyjąłem propozycję z dużą radością.

Odpowiedź na to pytanie pozornie nie powinna przysparzać
zbyt wielu problemów, czy dylematów. Generał Haller to dowódca Błękitnej Armii, wojska
które po 148 latach niewoli przyniosło na francuskich bagnetach wolność Pomorzu i mieszkającym na nim Polakom.
I właściwie tyle. Jest rocznica,
a Józef Haller jest z nią związany. Na tym powinna się kończyć
motywacja odgrywania tej roli,
ale tak nie jest. Zabrzmi to może
banalnie, ale generał Haller jest
naprawdę niezwykłą postacią.
Oprócz tego, że to wybitny żołnierz, dowódca Błękitnej Armii
liczącej 70 tys. żołnierzy, jeden
z Ojców Polskiej Niepodległości
to także w pewnym sensie, biorąc pod uwagę jego służbę wojskową w czasie l wojny światowej, postać tragiczna, której życie wpisuje się w dramat całego
pokolenia Polaków walczących
po różnych stronach frontu
w czasie wielkiej wojny.

Zapewne zgłębił Pan życiorys
Józefa Hallera. Co najbardziej
zaimponowało Panu w dowódcy Błękitnej Armii?
Jest Pan odtwórcą postaci ge- Honor, który nie pozwolił mu
nerała Józefa Hallera. Dlacze- zapomnieć kim jest. Proszę
pamiętać, że przed 1918 r. nie
go akurat ta postać?

było Polski. Były za to Prusy,
Austro-Węgry i Rosja..., które
skutecznie uniemożliwiały nam
odzyskanie niepodległości. Na
terenach zaborów pruskiego
i rosyjskiego z pełną zaciekłością walczono z polskością.
Tłumienie powstań, rusyfikacja, kulturkampf i rugowanie.
Wszystkie dążenia Polaków do
odzyskania wolności dławione były w zarodku ku uciesze
carów i kanclerzy. Bismarck
w liście do swojej siostry pisał,
że Polacy to owce, a Niemcy
wilki, wszak nie jest winą wilka,
który kierując się instynktem,
zabija owce... Mikołaj I Romanow po stłumieniu powstania
listopadowego, miał drwiąco
powiedzieć do swoich generałów: „Może jeszcze będzie kiedy
jaka Polska, ale wiem jedno na
pewno, nie będzie w niej Polaków...” Dzisiaj ludzie wyjeżdżają za granicę zaledwie na kilka
lat. Ich dzieci często nie mówią
w ojczystym języku, a Polacy
w tamtych czasach, nie bacząc
na konsekwencje, nie tylko pozostali w sercu Polakami, ale
jeszcze byli w stanie wykrzesać
z siebie silę do walki o kulturę
i wolność, niezależnie od ceny
jaką trzeba było za to zapłacić. To niezwykle wzruszające.

Czy generał Józef Haller von
Hallenburg zrobiłby karierę
w austriackim lub niemieckim
wojsku? Oczywiście! Pochodził
z rodziny o tradycjach wojskowych, ukończył akademię wojskową, miał niezwykły talent
organizacyjny i nazwisko, ale
do pełnego szczęścia brakowało
mu jednego... Polski, o którą bił
się do śmierci jako żołnierz: Legionów, wojsk walczących dla
Ententy, Błękitnej Armii i Wojska Polskiego.
Generał Haller wraz ze swoją
Błękitną Armią odegrał niezwykle ważną rolę w historii
Starogardu i całego Kociewia.
Jest tutaj hołdowany na miarę
swoich zasług?
Nie ma w dziejach narodów
piękniejszych wartości niż wolność i honor. Generał Haller
przyniósł nam wolność, wolność dzięki której, My Kociewiacy odzyskaliśmy honor.
Tak. Generał Haller jest hołdowany w Starogardzie i na Kociewiu na miarę swoich zasług.
Zdecydowanie.
Jak Pan rozumie słowo „patriotyzm” w obecnych czasach?
Ja po prostu kocham być Polakiem. Dlaczego? Na to pytanie
odpowiada polska historia, która dzisiaj często na silę próbuje
być wypaczana i zmieniana.
Bardzo mnie to irytuje i wręcz

obraża. Przez zachowanie jednostek próbuje oceniać się
naród, który od zarania dziejów stał na straży wartości, na
których budowano kulturę
na naszym kontynencie. Pozwolę sobie przypomnieć, że
w tym roku mamy także 100.
rocznicę Bitwy Warszawskiej,
w której ważyly się losy...
Świata! Polacy nie przepuścili
Bolszewików, którzy na całym
froncie mieli 5-krotną przewagę! Marsz rewolucji na Berlin,
a być może nawet na Paryż
został zatrzymany! Komunizm
miał jednak szansę, żeby zawładnąć światem! Do sforsowania pozostała jedynie Rzeczpospolita, która o ironio ledwo
co powstała z kolan, a już miała
stawić czoła jednemu z najbardziej ohydnych i potężnych
totalitaryzmów świata. Polacy
wygrali (niektórzy twierdzą, że
cudem...) przypieczętowując
swoją niepodległość, ale Stalin
nie zapomniał. Cenę zapłaciliśmy 20 lat później w... Katyniu... Mówię o tym, bo właśnie
dla mnie jedną z miar patriotyzmu dzisiaj jest znajomość
historii. To ona buduje patriotyzm, a patriotyzm naród. Nie
da się tego rozdzielić. To znaczy da się, ale wtedy przestajemy być narodem, a zaczynamy
być po prostu zwykłym zbiorowiskiem ludzi... bez historii,
a z... histerią.

Czwartek, dnia 29 stycznia 2020
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100. ROCZNICA POWROTU
DO PAŃSTWA POLSKIEGO
W 2020 roku mija dokładnie 100 lat od momentu,
kiedy Starogard powrócił do Państwa Polskiego.
Wielka radość towarzyszyła ówczesnym wydarzeniom, w styczniu i lutym

1920 roku. Mieszkańcy
wiwatowali na cześć wkraczającej do Starogardu
„Błękitnej Armii” z generałem Józefem Hallerem na
czele. 29 stycznia 2020 roku
przywołamy te wspomnie-

nia od nowa. Zapraszamy
wszystkich starogardzian
do radosnego powitania
w mieście generała Józefa
Hallera i udziału w obchodach 100-lecia odzyskania
przez Starogard wolności.

Przyłączenie Starogardu do ziem
polskich było jednym z wielu wydarzeń wielkiego procesu powrotu Pomorza Gdańskiego do Polski,
które rozpoczęło się latem 1919
roku. Chociaż „Błękitna Armia”
gen. Hallera wjechała do Starogardu 4 lutego 1920 roku, datą, która
przyjęła się jako symbol odzyskania przez Starogard wolności został
dzień 29 stycznia. W tym roku mija
równo 100 lat od momentu, kiedy
nasze miasto powróciło do Państwa Polskiego.
W związku z tak okrągłą i wyjątkową rocznicą prezydent miasta Janusz Stankowiak, przewodnicząca Rady Miasta Anna Berent oraz
komitet organizacyjny obchodów
100-lecia powrotu Starogardu do
Macierzy zapraszają wszystkich
mieszkańców do świętowania tego
ważnego dla starogardzian wydarzenia przez cały najbliższy rok.
Mimo przejmującego zimna, 29
stycznia 1920 roku starogardzianie
z entuzjazmem wylegli na ulice,
ciesząc się z odzyskanej wolności.
Na zachowanych z tamtego dnia

fotografiach widać pięknie udekorowany Rynek i ludzi z radością
witających polskich żołnierzy z Błękitnej Armii generała Józefa Hallera. 1.Pułk Ułanów Krechowieckich
wkroczył do Starogardu od strony
Pelplina. Na fasadach budynków
powiewały biało-czerwone flagi.
Mieszkańcy przygotowali bramy
powitalne z napisami: „Niech żyje
żołnierz polski” oraz „Królowo Korony Polskiej módl się za nami”. Na
widok polskiej armii, przejeżdżającej przez Rynek, wykrzykiwali
„Niech żyją” i głośno śpiewali „Rotę”
Marii Konopnickiej. / Józef Milewski Styczeń 1920, luty i marzec 1945
na Kociewiu, Starogard Gd., 1984./
Aby przywołać w pamięci tę radosną chwilę z 1920 roku, obchody
100. rocznicy powrotu Starogardu
do Państwa Polskiego, rozpocznie
symboliczny wjazd gen. Józefa Hallera do miasta – 29 stycznia. Dowódca Frontu Pomorskiego, który
przejął Pomorze z rąk niemieckich
wjedzie do Starogardu od strony
Pelplina ok. godz. 12:00. Przy Starogardzkim Centrum Wsparcia Ro-

dziny przy ul. Kościuszki 56 czekać
na niego będzie prezydent miasta.
Po powitaniu ok. 12:15, wspólnie,
w asyście koni udadzą się na starogardzki Rynek, by tam – spotkać się
z mieszkańcami.
Ok.godz. 12:30 gen. Józef Haller wygłosi orędzie do narodu, a delegacje
złożą kwiaty ku pamięci wydarzeń
sprzed 100 lat.
O godz. 13:00 w Kościele p.w. św.
Mateusza odbędzie się uroczysta
msza św. w intencji ojczyzny z udziałem gen. Józefa Hallera.
O godz. 18:00 organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców miasta i gości na koncert Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „MAZOWSZE”,
który będzie ukoronowaniem tego
radosnego dnia. Koncert odbędzie
się w Hali Miejskiej im. Andrzeja
Grubby przy ul. Olimpijczyków 1.
Wstęp wolny!
Niech ten dzień będzie radosny!
Niech Rynek będzie biało–czerwony, niech powiewają flagi i sztandary! Pokażmy wszystkim, że jesteśmy
dumnymi starogardzianami!
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Zostaw 1% swojego podatku
w Starogardzie Gdańskim
Rozliczanie PIT 2019 może przynieść wiele korzyści innym, także samemu
miastu. Twój 1% może wspomóc starogardzkie organizacje pożytku publicznego. Złożenie rocznej deklaracji podatkowej PIT w Starogardzie Gdańskim
może zasilić budżet miasta.

Z

roku na rok coraz więcej starogardzian, decyduje się zostawić
swój 1% podatku w Starogardzie
Gdańskim. Zachęcamy do przyłączenia się do tej grupy.

Co to są organizacje pożytku
publicznego (OPP, NGO)?

Organizacje pożytku publicznego to
hospicja, stowarzyszenia, fundacje
czy kluby sportowe działające non
profit. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe pozyskiwane przez OPP
przeznaczane są na wspieranie prywatnego lub publicznego dobra, a nie
na osiąganie zysku. Organizacje pomagają podopiecznym, którzy zmagają się z ciężkimi chorobami, wymagającymi odpowiedniego leczenia,
czy rehabilitacji. Dbają o nasze materialne i niematerialne dziedzictwo

kulturowe, wspierają środowisko
naturalne, chronią i dbają o zwierzęta
lub angażują się w projekty kulturalne
czy sportowe.
Jeśli zdecydujesz się przeznaczyć
1% swojego podatku na ich rzecz,
na pewno łatwiej będzie im realizować pomysły, które służą wszystkim
mieszkańcom. To żaden wysiłek,
wystarczy w odpowiednią rubrykę
formularza PIT wpisać nazwę firmy –
organizacji pożytku publicznego oraz
podać numer KRS (Krajowego Rejestru Sadowego) wybranej organizacji.

Rozlicz się w Starogardzie

Zachęcamy wszystkich, bez względu
na to, czy są zameldowani w Starogardzie czy nie, do składania rocznej
deklaracji podatkowej PIT w mieście,
w którym mieszkają, pracują i odpo-

czywają, korzystając z lokalnej komunikacji i infrastruktury.
Zeznanie roczne należy składać do
urzędu właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania, które stanowi
centrum interesów życiowych podatnika. Nie ma znaczenia zameldowanie, lecz faktyczne zamieszkanie.
Jeżeli np. podatnik mieszka w Starogardzie i wskazuje to miejsce jako
centrum interesów życiowych na
koniec 2019 oku, to za rok 2019 powinien rozliczać się w Starogardzie.
Dzięki temu, że rozliczymy się w Starogardzie, część pieniędzy z podatku
trafi do budżetu miasta. Wówczas
miasto mogłoby w większym stopniu inwestować w nowe chodniki,
oświetlenie, komunikację czy obiekty sportowe.
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Organizacje Pozarządowe działające na terenie miasta Starogard Gdański uprawnione do otrzymywania 1% za 2019 r.:

Starogardzkie Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi
„Amazonka”, KRS: 0000168137
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pinokio”, KRS:
0000174927
Stowarzyszenie Wspomagające osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych
„Można Inaczej”, KRS: 0000174929
Klub Sportowy Beniaminek 03, KRS: 0000212950
Fundacja Szpitala Św. Jana, KRS: 0000235020
Stowarzyszenie Starogardzkie Rodziny, KRS: 0000629539
Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, KRS:
0000258173
Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia, KRS: 0000293928
Klub Piłkarski „Starogard”, KRS: 0000318946
Stowarzyszenie „Nasz Starogard”, KRS: 0000380607
Kociewskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie, KRS: 0000021452
Fundacja - Dom Św. Elżbiety „Nie Będziesz Sam”, KRS: 0000431399
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, KRS 0000204426 z dopiskiem CPD w Starogardzie Gdańskim
Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, KRS: 0000099691 z dopiskiem: Koło Powiatowe PZN w Starogardzie Gdańskim
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, z informacją: KRS:
0000273799 z dopiskiem: Hufiec ZHP w Starogardzie Gdańskim
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, KRS: 0000154454 z dopiskiem: Oddział w Starogardzie Gdańskim
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”, KRS:
0000069730 z dopiskiem: Schronisko w Starogardzie Gdańskim
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, KRS: 0000114618 z dopiskiem: koło w Starogardzie Gdańskim
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną: KRS: 0000162757 z dopiskiem: koło w Starogardzie Gdańskim.

W 2019r. 1% podatku rozliczono w 34437 zeznaniach. Na NGO
z naszego powiatu było 1006 odpisów na kwotę 118371,09 zł.

Kibice „Kociewskich Diabłów”
walczą o klub!
Wspieramy, bo to kochamy! – pod takim hasłem ruszyła internetowa zbiórka pieniędzy. Każdy z nas, nawet symboliczną złotówką może wesprzeć „Kociewskie Diabły”. Zbiórka ma trwać do 6 lutego, ale to nie wszystko, co robią
kibice, by pomóc swojemu klubowi.

P

o 16 latach nieprzerwanej gry
w najwyższej klasie rozgrywkowej drużyna ze Starogardu Gdańskiego może zniknąć z koszykarskiej
mapy Polski. Powód jest jeden – brak
funduszy.
– Chcemy pokazać, że jesteśmy
z drużyną na dobre i na złe. Postanowiliśmy więc zrobić co się tylko da,
aby ratować klub – podkreślają kibice
„Kociewskich Diabłów”. – Jesteśmy
w bardzo trudnej sytuacji, ale jak mówią – „niemożliwe nie istnieje”.
Kibice chcą zebrać 40 tysięcy złotych.
Ich zbiórka ma trwać do 6 lutego.
Zebrane poprzez portal zrzutka.pl
pieniądze mają zostać przeznaczone na wzmocnienie drużyny. Nie
ukrywają, że zależy im na tym, aby
zostały przeznaczone na konkretny
cel – kontrakt zawodnika, który był-

by realnym wzmocnieniem. Organizatorzy akcji liczą, że uda się w ten
sposób uchronić ich ukochany zespół
przed spadkiem z ekstraklasy.
Przypomnijmy, że to właśnie do Starogardu przyjeżdżali kibice z całej Polski, aby dopingować swoje drużyny.
Do historii już przeszły zacięte boje
z AZS Koszalin, a spotkaniom z Prokomem Trefl Sopot, czy Anwilem
Włocławek zawsze towarzyszyła pełna mobilizacja. Po obu stronach koszykarskich trybun! Mecze z Polpakiem Świecie, Czarnymi Słupsk – tego
żaden z kibiców nie mógł przegapić.
– Nie chcemy, aby ta wspaniała przygoda z koszykówką się skończyła
– podkreślają kibice. – Dziś klub boryka się z poważnymi problemami,
wśród których należy wymienić liczne kontuzje zawodników. Obawiamy

się nawet, że możemy nie dokończyć
sezonu. Uznaliśmy więc, że musimy
pokazać, iż Starogard Gdański koszykówką żyje, nawet jeśli nasz zespół
nie zajmuje czołowych miejsc w ligowej tabeli. To właśnie dzięki koszykówce rodziły się przyjaźnie, w tym
także z kibicami z innych miast.
Wierzymy, że razem możemy więcej. Prosimy więc wszystkich, którzy
czytają ten apel o wsparcie. Nawet
przysłowiowa złotówka może sprawić, że dogramy sezon, a przy tym
pokażemy jaką razem mamy moc.
Akcja kibiców to nie tylko zrzutka.
Założyli również profil na Facebooku.
Zamieszczane są tam nie tylko informacje o postępach w osiągnięciu celu
internetowej zrzutki, ale również licytacje, filmiki nagrane przez wielu
znanych koszykarzy. Fani basketu

mogą się stać np. właścicielem koszulki z numerem 11. Z tym numerem występował na starogardzkich
parkietach niejaki Wiaczesław Rosnowski, piłek z autografami zawodników z obecnego, ale i minionych
sezonów, klubowych szalików, a nawet wybrać się autokarem z drużyną
na mecz ze Spójnią w Stargardzie.

Pomysłodawcy akcji zapowiadają, że
takich perełek będzie zdecydowanie
więcej.
Potrzebna jest tak naprawdę każda
kwota. Pomóżcie nam! W drużynie
siła! – apelują kibice. Akcję wsparli
już kibice z innych miast, jak choćby
z Włocławka, Sopotu, Gliwic, czy Torunia.

Zbiórkę można znaleźć pod adresem: https://zrzutka.pl/ty4xsd
O inicjatywie kibiców można przeczytać też na Facebooku:
https://fb.me/wspieramybotokochamy
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Pozytywne wsparcie
Po raz pierwszy w naszym mieście zorganizowano regranting – w ramach tej
formy samorząd sam nie organizuje konkursów i nie rozdaje dotacji, ale znajduje partnera (operatora) – organizację pozarządową, która znając potrzeby
lokalnej społeczności potrafi dostosować warunki konkursu oraz uprościć procedury ubiegania się o środki.

S

towarzyszenie POZYTYWNI, jako
operator regrantingu, pod hasłem
„Pozytywne wsparcie” dofinansował
20 projektów. Organizacje oraz grupy
nieformalne w ramach regrantingu
otrzymały ponad 24 tys. zł wsparcia ze
środków Gminy Miejskiej Starogard
Gdański, przy czym same w ramach
środków własnych i pracy społecznej dołożyły 32 tys. zł. W projektach
zaangażowano ponad 50 wolontariuszy, którzy bezpłatnie przepracowali
blisko 700 godzin. Z 44 wydarzeń
sfinansowanych w ramach „Pozytywnego wsparcia” skorzystało ponad
1700 starogardzian.

Stowarzyszenie REKORD zorganizowało RUNGYM Hardcorowy Trening
Obwodowy polegający na pokonaniu
przeszkód, między innymi: basenu
z wodą, czołgania pod siatką maskującą czy ścianki wspinaczkowej. Całość podzielona była na dwie kategorie
RunGymKids dla dzieci, oraz RunGymClassic dla młodzieży i dorosłych.
Stowarzyszenie Starogard 2030 pokolorowało Starogard muzyką po raz kolejny. Na starogardzkim dworcu PKP
stanęło pianino miejskie, które w ramach projektu, członkowie stowarzyszenia zakupili, ozdobili i udostępnili
każdemu, kto ma ochotę zagrać. To
kolejna edycja, cieszącej się dużą popularnością inicjatywy.
Grupa nieformalna Mole Książkowe
wraz z partnerem Osiedlowym Domem Kultury SM Kociewie, zainicjowała Starogardzki Dzień Książki.
W ramach wydarzenia odbył się kiermasz książki przeczytanej, koncert
poezji śpiewanej, wspólne czytanie
oraz spotkanie autorskie z Anną Sako-

wicz. Tego dnia ogłoszono także wyniki i nagrodzono laureatów konkursu
literackiego „Serce w moim mieście”.
Fundacja Pokój Muzyczny przeprowadziła dwa koncerty w ramach inicjatywy „Muzyka łączy pokolenia – zapraszamy do biesiady”. Młodzi muzycy
dzielnie ćwiczyli pod okiem instruktora, by dwie grupy seniorów (Uniwersytet Trzeciego Wieku SCK i Klub
Seniora ODK) zachwycić wspaniałymi
występami. Biesiadzie towarzyszyło
wspólne śpiewanie, tańce i wiele radości.
Polski Związek Niewidomych Okręg
Pomorski – Koło Powiatowe w Staro-

gardzie Gdańskim to autorzy projektu
„Niepełnosprawni – zintegrowani”.
Osoby z różnymi typami niepełnosprawności zostały zaproszone do
nietypowej integracji w formie Turnieju Kręglarskiego Osób Niepełnosprawnych.
Malborskie Stowarzyszenie OŚ przeprowadziło 2 warsztaty pod hasłem
„Młodzież = Zmiana”. Młodzież z Lisewa Malborskiego pokazywała młodzieży ze Starogardu Gdańskiego, jak
wzmocnić swoje kompetencje społeczne, zdobyć narzędzia przydatne
w przyszłej pracy zawodowej i poznać nowoczesne rozwiązania IT, a to
wszystko za sprawą aktywnego działania na rzecz lokalnej społeczności.
Koło Gospodyń Miejskich zaangażowało swoje siły w projekt „Maskotki pełne serca – rodziny dzieciom”.
Podczas kilku spotkań uczestnicy
przygotowali szablony, wykonali wykroje, by w końcu uszyć 160 miękkich
ozdób choinkowych. Maskotki zostały
przekazane dzieciom ze Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Starogardzie Gdańskim z okazji Mikołajek.
Edu-animatorzy (grupa nieformalna)
pokazała, że Starogard ma dużo do
powiedzenia w kwestii akcji dla młodzieży organizując I Kociewską Konferencję Praktyków Edukacji i Animacji
pt. „Jak angażować współczesną młodzież”. Nauczyciele, bibliotekarze,
pracownicy instytucji kultury, animatorzy społeczni, młodzież, członkowie
i wolontariusze organizacji edukacyjnych i kulturalnych, mieli okazję
wysłuchać wykładu inauguracyjnego
oraz prelekcji praktyków, wziąć udział
w wymianie doświadczeń, networkingu oraz warsztatach.
Grupa AniKA Team zaproponowała starogardzianom udział w przedsięwzięciu pod nazwą „Cichy spacer
– medytacja w ruchu”. Przeprowadzono prelekcję dotyczącą medytacji
i technik oddechowych, a podczas
spaceru uczestnicy doświadczali wiedzy w praktyce. Każdy otrzymał Plan
Rozwoju Mentalnego, by móc jeszcze
dłużej cieszyć się efektami projektu
i móc praktykować medytację także
w domowym zaciszu, biurze i każdym
innym miejscu.
Młodzieżowa Rada Miasta zainspirowana potrzebami swoich rówieśników zorganizowała Młodzieżową
Szkołę Rozwoju. Poprzez cykl warsztatów z zakresu naturalnych predyspozycji zawodowych, autentyczności
zawodowej, rozmów rekrutacyjnych,
wyboru studiów oraz poszukiwania pracy, uczniowie starogardzkich
szkół średnich, mogli zwiększyć swoją
świadomość, kompetencje, umiejętności i wiedzę i lepiej przygotować się
na start w przyszłość.
„Różnorodni” to nieformalna grupa kobiet, która postanowiła pomóc
starogardzianom w budowaniu świadomości własnych kompetencji organizując „Pracujące spotkania”. Podczas warsztatów prowadzonych przez
trenera i coacha – Marzenę Dembicką,
uczestniczki rozwijały się w temacie
emocji, motywacji, odwagi i radzenia
sobie z porażką.
Grupa nieformalna „Żeby Ci się chciało” postanowiła skupić się na potrzebach brodatej części społeczności
inicjując projekt „Mężczyzna na mak-

sa”. Zorganizowano dwa spotkania –
pierwsze dotyczyło rozgrzewki umysłowej, gdzie Edwin Trzos oraz Adrian
Bardecki opowiadali uczestnikom
o swoich ekstremalnych doświadczeniach; drugiego dnia panowie zmierzyli się nie tylko intelektualnie, ale
i fizycznie podczas toru przeszkód siłowych z zagadkami umysłowymi.
Pasjonatki Tańca zaprosiły seniorów
do „Zumby Gold dla każdego”. W ramach siedmiu spotkań, uczestnicy
poprawili swoją kondycję fizyczną
oraz poznali różne style taneczne,

chuty w interpretacji Zofii Juszczyk.
Starogardzkie Stowarzyszenie Kobiet
z Problemami Onkologicznymi AMAZONKA w ramach inicjatywy udowadniały, że „Rak to nie wyrok”. Podczas
spotkania szkoleniowo-uspołeczniającego, w programie którego znalazły
się: prelekcja lekarza specjalisty na temat leczenia onkologicznego oraz doboru metod leczenia i ich uwarunkowań, indywidualne rozmowy chorych
ze specjalistą oraz wspólny posiłek.
Stowarzyszenie
„Moto-Kociewie-Stg” zrealizowało Szkolenie służb

a wszystko to w swobodnej atmosferze, wzajemnym wsparciu i dużym
poczuciu radości.
Starogardzki Klub Morsów „Lodołamacze” przełamał lody, organizując Dzień Lodołamacza – spotkanie
podczas którego uczestnicy usłyszeli
o zasadach zdrowego trybu życia oraz
poznali techniki morsowania. W ramach doświadczania, najmłodsi wzięli
udział w przygotowanych grach i quizach, a dorośli mogli spróbować kąpieli w wodzie z lodem.
Kociewscy biegacze (grupa nieformalna) wraz z partnerem Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji, zorganizowali Biegi
Towarzyszące podczas 28. Biegu Kociewskiego z Polpharmą. Inicjatorzy
zapewnili atrakcje dla dzieci, wspaniały pakiet startowy i zdrową sportową
rywalizację udowadniając, że każda
aktywność fizyczna jest darem dla naszego zdrowia.
Fundacja Kociewiacy dla Hospicjum
w ramach programu „Kreatywni
Pomagacze” zaproponowała starogardzkim wolontariuszom warsztaty
z Katarzyną Kałduńską wspomagające
zrozumienie niepełnosprawności oraz
szkolenie z Przemysławem Buksińskim z zakresu międzypokoleniowej
pracy zespołowej.
Stowarzyszenie Działań Teatralnych
obdarowało starogardzian projektem
„Spektakl muzyczny – Wędrowanie”.
W ramach inicjatywy zorganizowano
dwa spotkania pod nazwą „Godzina
miłowania”, podczas których artyści
prezentowali piosenki Marka Gre-

informacyjnych i porządkowych.
Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy uzyskali uprawnienia członków
służby informacyjnej i porządkowej,
co pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo
starogardzian poprzez zabezpieczanie
imprez masowych, w tym koncertów,
zlotów, festynów, imprez sportowych
na terenie Kociewia przez profesjonalny zespół.
Stowarzyszenie Wspomagające Osoby
ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej” zainicjowało spotkanie
świąteczne „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. Projekt stanowi
kontynuację corocznego działania,
w ramach którego dzieci piszą listy
do św. Mikołaja, a następnie spotykają się, by podczas wspólnego świątecznego wieczoru dzielić się radością
obdarowywania i kultywować tradycję
Świąt Bożego Narodzenia.
Operator
konkursu
„Pozytywne
wsparcie”, Stowarzyszenie POZYTYWNI, pragnie serdecznie podziękować wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym, które zrealizowały projekty w ramach regrantingu.
Jesteśmy wdzięczni za Wasz wkład
w inicjatywy, bardzo ciekawe pomysły i ciągłe wzbogacanie oferty skierowanej do mieszkańców Starogardu
Gdańskiego. Tak ogromny sukces
projektu jest naszym wspólnym dziełem – dziękujemy!
Projekt „Pozytywne wsparcie” został
dofinansowany ze środków Gminy
Miejskiej Starogard Gdański.
Marcin Karwowski
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Przywitaliśmy Nowy Rok

Wrzuć elektroodpady do specjalnego pojemnika

Tradycyjnie 1 stycznia władze Starogardu Gdańskiego oraz mieszkańcy spotkali się na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny, by wspólnie
podsumować zeszły i powitać Nowy Rok.

W naszym mieście pojawiły się tzw. Miejskie Punkty Elektroodpadów, które mają
służyć mieszkańcom do oddawania zużytych płyt CD, tonerów, telefonów, ładowarek, baterii i żarówek.

S

potkanie rozpoczął pokaz filmu
podsumowującego najważniejsze
kulturalne i sportowe wydarzenia,
które w 2019 roku odbyły się w stolicy Kociewia. – Miniony rok był dla
Starogardu Gdańskiego wyjątkowy.
Spadł na nas deszcz nagród. Do użytku oddaliśmy zmodernizowany Park
Miejski. Rozbudowaliśmy Park Nowe
Oblicze. Powstały Otwarte Strefy Aktywności. Zakończyliśmy remont
ulicy Kopernika. Korzystając z okazji,
bardzo dziękuję Państwu za wyrozumiałość i przepraszam za wszelkie

utrudnienia i niedogodności związane z remontami, a przede wszystkim za opóźnienia, które nie zawsze
są winą naszą, czy wykonawcy danej
inwestycji – mówił Prezydent Miasta
Starogard Gdański Janusz Stankowiak.
Następnie włodarz zaprosił wszystkich na pokaz fajerwerków. – Być
może za rok, po konsultacjach
z mieszkańcami miasta, zdecydujemy się na inną formę powitania Nowego Roku – powiedział prezydent
Starogardu.

M

PE jest ogólnodostępny. Dogodne lokalizacje w centrum
miasta, informacje zamieszczone
bezpośrednio na tubach, to wszystko ma w założeniu przyczyniać się
do budowania wśród mieszkańców
postaw proekologicznych oraz zwrócić uwagę na to jak niebezpieczne dla
środowiska są elektrośmieci i ich niewłaściwe składowanie.
Miejski Punkt Elektroodpadów wyposażony jest w 7 tub, dzięki czemu
drobne sprzęty i przedmioty elektroniczne są od razu segregowane.
Informacje o tym, co możemy do takiego pojemnika wrzucić znajdziemy
bezpośrednio na urządzeniu. Są więc
pojemniki na płyty CD, DVD, zużyte
żarówki i baterie, tonery, zepsute telefony, ładowarki a poza tym wszelką
drobną elektronikę, w tym niesprawne piloty, kalkulatory, zegarki elektroniczne itp.
Zachęcamy do korzystania z Miejskich Punktów Elektroodpadów.

Na obecną chwilę ustawione są 3 pojemniki MPE:
• Przy markecie Carrefour obok paczkomatu (vis a vis targowiska)
• Na Alei Jana Pawła II przed wejściem do galerii Neptun
• Na ul. Hallera przy zejściu na Bulwar Diepholz

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.
oferuje do wynajęcia
lokal użytkowy o pow. 48,03 m2 przy ul. Hallera 2 w Starogardzie Gdańskim.
Informacja: tel. 58 562 24 33 wew. 33
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Rada Miasta Starogard Gdański
http://radamiasta.starogard.pl/

Anna
Benert

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

XVI sesja Rady Miasta

27 listopada
2019 roku

Tematy ujęte w porządku obrad:
Informacja Prezydenta Miasta Starogard Gdański o opłacie planistycznej za 2019 r.
Podjęcie uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 20202031 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej
Starogard Gdański na 2020 r.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr XVII/199/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na
lata 2020-2031,
Uchwała Nr XVII/200/2019 w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2020 r.,
Uchwała Nr XVII/201/2019 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 r. (zmiana
12),
Uchwała Nr XVII/202/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2031 (zmiana
12),
Uchwała Nr XVII/203/2019 w sprawie zakresu i zasad
przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie
gospodarki pozabudżetowej,
Uchwała Nr XVII/204/2019 w sprawie przyjęcia Raportu
z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016-2019
z perspektywą na lata 2020-2023,
Uchwała Nr XVII/205/2019 w sprawie wprowadzenia
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują rodziny wielodzietne,
Uchwała Nr XVII/206/2019 zmieniająca uchwałę w spra-

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.

wie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej
Starogard Gdański oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
Uchwała Nr XVII/207/2019 w sprawie ustalenia regulaminu
Targowiska Miejskiego w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XVII/208/2019 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,
Uchwała Nr XVII/209/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na kolejne okresy do 3 lat,
Uchwała Nr XVII/210/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy gruntu na kolejne okresy do
3 lat,
Uchwała Nr XVII/211/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XVII/212/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XVII/213/2019 w sprawie uchwalenia Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2020 r.,
Uchwała Nr XVII/214/2019 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
Uchwała Nr XVII/215/2019 w sprawie przedłużenia terminu
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim.

Zgony
1. Mirosław Łabiszak l. 49
2. Bronisław Czapiewski l. 81
3. Stanisław Ryk l. 84
4. Janina Turzyńska l. 83
5. Krystyna Lux l. 94
6. Jadwiga Wróbel l. 82
7. Tadeusz Frankiewicz l. 67
8. Janina Kurkowska l. 88
9. Teresa Streng l. 64
10. Teresa Recka l. 76
11. Janina Ossowska l. 87
13. Kryspina Potulska l. 82
14. Józefa Neyder l. 91

15. Krzysztof Milkowski l. 60
16. Wojciech Konkel l. 51
17. Radosław Wolf l. 43
18.Agnieszka Ossowska l. 73
19. Włodzimierz Repetowski l. 57
20. Wanda Kałduńska l. 91
21. Stanisław Ruszkowski l. 66
22. Albin Dunajski l. 82
23. Franciszek Schulz l. 77
24. Edmund Malinowski l. 79
25. Genowefa Oller l. 69
26. Lidia Daszkowska l. 55
27. Sławomir Harasymów l. 55

29. Teresa Banaś l. 80
30. Sławomir Bator l. 56
31. Henryk Pliszka l. 60
32. Roman Cherek l. 70
33. Zbigniew Buniek l. 85
34. Ryszard Ebertowski l. 78
35. Marcin Aszyk l. 88
36. Czesława Krakowska l. 67
37. Bożena Olińska l. 58
38. Ewa Smukała l. 58
39. Edwin Burczyk l. 73
40. Bogdan Janiszewski l. 64
41. Irena Zagrodnik l. 86

Pożegnaliśmy
Edwarda Pałłasza
10 stycznia w Kościele Środowisk Twórczych przy
Placu Teatralnym w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Edwarda Pałłasza - znanego kompozytora, Honorowego Obywatela Miasta
Starogard Gdański.

N

agrodzony wieloma prestiżowymi nagrodami muzycznymi.,
działacz środowiska artystycznego.
Uhonorowany państwowymi odznaczeniami m. in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia
Polski. Na każdym kroku okazywał
dumę z rodzinnych korzeni i wielokrotnie w swoich kompozycjach
odnosił się do folkloru kociewskiego,
pisząc piosenki o mieście, z którego
pochodził. Był przyjacielem Witolda
Lutosławskiego – patrona starogardzkiej Państwowej Szkoły Muzycznej.
Wybitnego kompozytora tłumnie
żegnała rodzina, przyjaciele, przedstawiciele środowisk artystycznych
i kulturowych. Kondolencje w imieniu prezydenta Janusza Stankowiaka
oraz mieszkańców Starogardu Gdańskiego złożyła rodzinie zmarłego
Magdalena Dalecka – Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta.
Edward Pałłasz spoczął na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich
Powązkach. Zmarł 22 grudnia 2019
roku. Miał 83 lata.
Urodził się 30 sierpnia 1936 r. w Starogardzie Gdańskim, w rodzinie nauczycielskiej. Podczas swojej kariery kompozytorskiej współpracował
z wieloma teatrami m. in Bim-Bom,
Studenckim Teatrem Satyryków,

czy warszawskim Teatrem Komedia,
gdzie przez dwa lata (1964-1966) pełnił obowiązki kierownika muzycznego. W latach 1969-1975 wykładał na
Wydziale Reżyserii Dramatu PWST
w Warszawie. Zasiadał w komisji Repertuarowej Festiwalu „Warszawska
jesień” (1981-1996). Był członkiem
Rady Kultury przy Prezydencie RP
(1991-1995) oraz dyrektorem Programu II Polskiego Radia (1995-1998).
W latach 1988-1993 oraz 2003-2009
był też prezesem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Jego bogatą i różnorodną twórczość, obejmującą miniatury
muzyczne, suity, symfonie, koncerty
skrzypcowe, pieśni i utwory rozrywkowe oraz liczne popularne piosenki
estradowe, rozpowszechniali znani
wokaliści i piosenkarze, m. in. w Kabarecie Olgi Lipińskiej. Skomponował
wiele utworów do spektakli teatralnych i telewizyjnych, widowisk muzyczno-poetyckich, programów dla
dzieci, musicali oraz filmów krótkometrażowych. Prawie do końca swojego życia był czynny zawodowo. Jego
najnowsze dzieła to napisana w 2012
r. opera „Ja, Kain?” oraz kompozycja
na Polski Chór Kameralny „Et..naucz
mnie, Panie”, której światowe prawykonanie odbyło się 19 marca 2016
r. w Bazylice św. Mikołaja w Gdańsku.
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Nowe zasady gospodarki odpadami
Od 1 stycznia 2020 r. segregacja odpadów nie jest już wyborem, lecz obowiązkiem.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którzy w 2017 roku
zadeklarowali zbiórkę nieselektywną, do 10 lutego powinni złożyć nową deklarację. Zmianie ulegają też zasady przyznawania ulg w opłatach za śmieci.

O

bowiązek złożenia nowej deklaracji będzie dotyczył właścicieli
nieruchomości:
– zamieszkałych, którzy do tej pory
deklarowali nieselektywny sposób
zbiórki odpadów (termin złożenia –
do 10 lutego 2020 r.)
– zamieszkałych, którzy do tej pory
odpady ulegające biodegradacji zagospodarowywali we własnym zakresie
w kompostowniku (termin złożenia –
do 10 lutego 2020 r.)
– zamieszkałych, którzy do tej pory
korzystali z ulgi z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości rodzin wielodzietnych (termin złożenia ustalony zostanie w momencie wejścia
w życie nowej uchwały w sprawie
zwolnienia w części z opłaty – tj. po
upływie 14 dni od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego)
– niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (termin
złożenia – do 10 lutego 2020 r.)
WAŻNE! W pozostałych przypadkach
właściciele nieruchomości otrzymają
zawiadomienie o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie którego będą
obowiązani do wnoszenia opłaty
w wysokości wskazanej w zawiadomieniu.

Segregacja

Sposób segregacji odpadów się nie
zmienia. Odpady u źródła należy segregować na 5 frakcji, tj. bio, papier,
szkło, metale i tworzywa sztuczne
oraz odpady zmieszane z zastrzeżeniem, że ze strumienia odpadów,
oprócz tych 5 frakcji, należy dodatkowo wydzielić:
– odpady niebezpieczne, do których
należy zaliczyć takie odpady jak świetlówki, rtęciówki, paliwa, oleje silnikowe i hydrauliczne, smary, filtry
olejowe, paliwowe i powietrzne itp.,
– przeterminowane leki i chemikalia,
do których należy zaliczyć takie odpady jak detergenty, kwasy, alkalia,
środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, a także opakowania
po tych preparatach,
– odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, do którego należy zaliczyć sprzęt AGD, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,

sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne,
urządzenia pomiarowe itp.,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe, tzn. niemieszczące się na
danej nieruchomości, ze względu
na swoje rozmiary i masę, w pojemnikach o pojemności do 1100
l, do których należy zaliczyć takie
odpady jak stoły, szafy, krzesła,
dywany, materace, kołdry, zabawki
dużych rozmiarów itp.,
– zużyte opony,
– odpady budowlane i rozbiórkowe,
które powstają podczas remontów,
budów i rozbiórek, do których należy
zaliczyć takie odpady jak okna, panele, deski, gruz, styropian budowlany,
aparatura sanitarno-grzewcza itp.

Pojemniki

W przypadku pojemników na odpady
obowiązywać będą dotychczasowe
zasady, tj. właściciele nieruchomości
niezamieszkałych i zamieszkałych
wielolokalowych otrzymają komplet
5 pojemników do segregacji na każdą
z 5 frakcji, natomiast właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych wyposażani są lub zostaną
w 4 pojemniki (na bio, szkło, metale
i tworzywa sztuczne i zmieszane)
oraz worek na papier.
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15

Ulgi

Segregacja odpadów na nieruchomościach, na których do tej pory nie
była prowadzona selektywna zbiórka
śmieci, obowiązywać będzie od momentu pojawienia się na posesji pojemników jw.
Pojemniki będą różnić się kolorami.
Dodatkowo zostaną oznaczone specjalnymi naklejkami. Pojemnik na bio
będzie miał kolor brązowy, pojemnik
na szkło – kolor zielony, pojemnik na
papier – kolor niebieski, pojemnik na
metale i tworzywa sztuczne – kolor
żółty, pojemnik na zmieszane – kolor
czarny.
PUK „Starkom” do 30 czerwca 2022
r., sukcesywnie wymieni wszystkie
pojemniki.
Istotna zmiana, jaka nastąpi od 1
stycznia 2020 roku, dotyczyć będzie tylko i wyłącznie odpadów bio.
Właściciel nieruchomości jednorodzinnej, który do 10 lutego złoży
nową deklarację, w której zadeklaruje
kompostowanie odpadów bio na terenie swojej posesji, będzie zwolniony z posiadania pojemnika na odpady
bio. Jednocześnie pomniejszy swoją
miesięczną opłatę za wywóz odpadów o 6 zł, gdyż w takim przypadku
nie będzie realizowany odbiór tych

2 zł miesięcznie od gospodarstwa
domowego dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne według definicji
z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
6 zł miesięcznie od gospodarstwa
domowego dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy bioodpady zagospodarują we własnym
zakresie w przydomowym kompostowniku.
W styczniu, najdalej w lutym 2020
r. ulga dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne posiadające Kartę
Dużej Rodziny, przestanie obowiązywać w dotychczasowej formule. Nowe zasady przyznawania
ulg będą zgodne z aktualnymi wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, która jasno
określiła, iż ulga musi być wyrażona
kwotowo, nie można różnicować jej
wysokości np. ze względu na powierzchnię zajmowanego przez rodzinę wielodzietną lokalu mieszkalnego, a przede wszystkim nie można warunkować jej przyznania np.
posiadaniem Kart Dużej Rodziny.
W związku z tym ustalono, że nowa
ulga wyniesie 2 zł miesięcznie od
gospodarstwa domowego i będzie
przysługiwać wszystkim właścicielom nieruchomości, na których
zamieszkują rodziny wielodzietne
według definicji z ustawy o KDR
z mocy prawa. Skutkiem tej interpretacji przepisów będzie zwiększenie zakresu osób uprawnionych
do ulgi, co determinuje ustalenie jej
wysokości na dużo niższym poziomie, niż do tej pory.

odpadów z posesji. Przy czym Miasto
zastrzega, że w przypadku kontroli
nieruchomości ze strony pracowników Urzędu Miasta pod kątem posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów, w przypadku stwierdzenia
niezgodności stanu fizycznego z deklarowanym, prawo do zwolnienia
w części z opłaty z tego tytułu będzie
odbierane.

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 SIÓDMY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic: Krętej i Granicznej, KW GD1A/00034706/3, obr. 5, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr
działki

Pow.
w m2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza
w zł (zawiera wartość
i podatek VAT - 23%)

wadium
w zł

postąpienie
minimalne
w zł

1

2

3

4

5

6

7

1.

187/73

1.264

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan,
garaży (05.MN)

128 600,00

12 860,00

1 290,00

2.

187/79

1.237

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan,
garaży (05.MN)

119 900,00

11 990,00

1 200,00

3.

187/81

1.460

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan,
garaży (02.MN)

148 600,00

14 860,00

1 490,00

4.

187/86

871

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (06.MN,U)

99 100,00

9 910,00

1 000,00

5.

187/87

872

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (06.MN,U)

99 200,00

9 920,00

1 000,00

6.

187/88

871

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (06.MN,U)

99 100,00

9 910,00

1 000,00

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy ww. działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania dla tego terenu oraz przepisami prawa.
Nieruchomości ww. (poz. 1-6) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 stycznia 2019 r., drugi 13 marca 2019 r., trzeci 15 maja 2019 r., czwarty 31 lipca 2019 r., piąty 9 października 2019 r.,
a szósty 11 grudnia 2019 r. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 4 marca 2020 r. (środa) o godz. 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska nr 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 27 lutego 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 3 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, II piętro, tel. (58) 5306082.

