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- co warto wiedzieć

Wsparcie dla uczniów 
i młodych sportowców

Nowa sala gimnastyczna
Pełnowymiarowa sala gimnastyczna zostanie wybudowana przy Szkole Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim. W ramach programu 
„Sportowa Polska 2020”. Ministerstwo Sportu dofinansuje inwestycję kwotą 2 257 300 zł.

Projekt sali był gotowy już w 2017 
roku. Jego szacunkowy koszt to 

prawie 8 mln zł, dlatego bez pomo-
cy zewnętrznej Miasto nie mogło go 
rozpocząć. Po dwóch latach starań 
o dofinansowanie, wreszcie się uda-
ło. Informacja o przyznanych ponad 
2 mln zł bardzo nas cieszy – mówi 
wiceprezydent miasta ds. technicz-
no-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.
Projekt przewiduje budowę wie-
lofunkcyjnej sali sportowej o po-
wierzchni 1092,35 m2 (27,22 x 45,03) 
z łącznikiem, który zostanie dobudo-
wany do istniejącego budynku szko-
ły. Obiekt będzie dwukondygnacyj-
ny o wysokość 9,55 m. Na parterze 
zaprojektowano trybuny składane, 
teleskopowe z możliwością ich prze-
suwania, a na piętrze, na balkonie 
pojawią się trybuny stałe. 
Oprócz pełnowymiarowej sali gim-

nastycznej, projekt zakłada budowę 
nowoczesnej siłowni o powierzchni 
78 m2, zaplecza higieniczno-spor-
towego oraz remont istniejącej salki 
gimnastycznej. Zaplecze składać się 
będzie z sanitariatów, szatni i maga-
zynów sportowych. Pojawi się tam 
nowy pokój dla nauczycieli w-f oraz 
węzeł cieplny. W małej salce wymie-
niona zostanie podłoga na poliureta-
nową. Odnowione będą ściany.
Nowy obiekt w pełni zostanie dosto-
sowany do potrzeb osób z niepełno-
sprawnością. Do sali będzie prowadził 
specjalny podjazd dla osób porusza-
jących się na wózkach inwalidzkich. 
Osoby z niepełnosprawnością będą 
mogły korzystać z wc na parterze, 
specjalnie dostosowanego do ich po-
trzeb.
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Nowa sala gimnastyczna

Siedzibę Komendy Hufca ZHP 
Starogard Gdański im. gen. Jó-

zefa Wybickiego do budynku sta-
nicy przeniesiono w styczniu 1966 
r. Znajduje się tam do dzisiaj. – Sta-
nicę zaczęto budować zaledwie 12 
lat po zakończeniu II wojny świato-
wej w miejscu, gdzie w czasie walk 
z Niemcami w 1945 r. spadały bomby. 
Teren przed budową nie zdążył się 
dobrze ułożyć, dlatego od lat męczy-
liśmy się z bardzo nierówną, zapada-
jącą się podłogą. Różnice poziomów 
dochodziły nawet do 20 cm. Teraz 
tego już nie ma. Usunęliśmy lekkie 
ścianki działowe, skuliśmy starą po-
sadzkę i położyliśmy 180 m2 nowej. 
Dostosowaliśmy pomieszczenia do 
obecnych wymogów. Przygotowuje-

Trwa remont stanicy harcerskiej
Budowa obecnej stanicy starogardzkich harcerzy rozpoczęła się w 1957 r. z przeznaczeniem na siedzibę harce-
rzy – wodniaków. Uroczyście otwarto ją 13 maja 1961 r. Od tamtej chwili minęło wiele lat, dlatego gruntowny 
remont tego miejsca to konieczność. Intensywne prace już trwają. 9 października z postępem prac zapoznał się 
prezydent miasta Janusz Stankowiak.

1
– Nowa sala przede wszystkim po-
prawi komfort lekcji w-f. Uczniowie 
zyskają dostęp do nowoczesnych 
rozwiązań, co na pewno pozytyw-
nie wpłynie na ich rozwój fizyczny 
i mam nadzieję sprawi, że aktywność 
sportowa stanie się dla nich wielką 
przyjemnością. Będzie to również 
doskonałe miejsce rozgrywek za-
wodów międzyszkolnych, powia-
towych, wojewódzkich i ogólnopol-
skich. Wiadomość o przyznanych 
miastu pieniądzach powinna ucieszyć 

wszystkich mieszkańców naszego 
miasta – mówi prezydent Starogardu 
Janusz Stankowiak.
Budowa sali gimnastycznej planowa-
na jest na lata 2020-2022. Jest czę-
ścią większej inwestycji dotyczącej 
rozbudowy szkoły z uwagi na stale 
rosnąca liczbę uczniów. Projekt wpi-
suje się w Strategię Rozwoju Społecz-
no-Gospodarczego Miasta Starogard 
Gdański, Strategię Rozwoju Kapitału 
Ludzkiego 2020 oraz w cele Strategii 
Rozwoju Kraju „Polska 2030”. 

my też drugie wejście, żeby mieć dwa 
wyjścia ewakuacyjne. Przebudowa-
liśmy korytarze tak, żeby spełniały 
wymogi przeciwpożarowe oraz ocie-
pliliśmy i wyremontowaliśmy cały 
dach. Teraz przechodzimy do etapu 
wykończenia pomieszczeń. Jedno 
jest już praktycznie gotowe – mówił 
Skarbnik Hufca ZHP Starogard Gdań-
ski harcmistrz Wojciech Mokwa.
– Gruntowny remont tego miejsca 
był już konieczny. Zakładamy, że 
zakończy się on do 14 kwietnia 2021 
r., czyli do dnia uroczystych obcho-
dów 100-lecia harcerstwa na ziemi 
starogardzkiej. Bardzo chciałabym 
móc zaprosić do wyremontowanej, 
bezpiecznej, nowoczesnej i ładnej 
stanicy nasze zuchy i harcerzy, ale 

też harcerzy – seniorów, którzy bar-
dzo nas wspierają. Zależy mi, żeby 
wszyscy członkowie starogardzkiego 
Hufca ZHP mieli piękną, przyjazną 
i spełniająca wszelkie wymogi sta-
nicę. Wszyscy traktujemy to miejsce 
jak nasz dom, dlatego chociaż wiele 
już udało się zrobić, wciąż prosimy 
o wsparcie – powiedziała Komendant 
Hufca harcmistrzyni Angelika Sie-
mieńska.
Według kosztorysu remont stanicy 
harcerskiej wyniesie ponad 300 tys. 
zł. Ze względu na zaangażowanie 
własne, rodziców harcerzy oraz przy-
jaciół, jak choćby druhów z OSP Si-
wiałka pod wodzą Krzysztofa Eggerta 
udaje się ograniczać koszty. 

Harcerzom jednak 
wciąż potrzebne jest 
wsparcie. Pomóc może 
każdy. Wystarczy 
wpłacić dowolną kwotę 
na portalu  
pomagam.pl

         Nowa sala przede wszystkim popra-
wi komfort lekcji w-f. Uczniowie zyskają 
dostęp do nowoczesnych rozwiązań, co na 
pewno pozytywnie wpłynie na ich rozwój 
fizyczny i mam nadzieję sprawi, że aktyw-
ność sportowa stanie się dla nich wielką 
przyjemnością.
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Wicemarszałek Leszek Bon-
na spotkał się z Prezydentem 

Miasta Starogard Gdański Januszem 
Stankowiakiem i jego zastępcą ds. 
techniczno-inwestycyjnych Tade-
uszem Błędzkim. W rozmowach 
uczestniczył też były wiceprezydent 
Starogardu ds. techniczno-inwesty-
cyjnych, obecnie burmistrz Czerska 
Przemysław Biesek-Talewski.
Wkrótce przebudowane zostanie 
skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 
222 z ul. Pomorską. Jedno z newral-
gicznych miejsc komunikacyjnych 
w Starogardzie zamieni się w rondo. 
Decyzję o terminie rozpoczęcia robót 

Modernizacja 
coraz bliżej
30 września z wizytą do naszego miasta przyjechał 
wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek 
Bonna. Głównym tematem spotkania z władzami 
Starogardu była modernizacja dróg wojewódzkich 
w obrębie miasta oraz przebudowa wiaduktu wzdłuż 
ul. Gdańskiej.

Dodatkowa scena w Starogar-
dzie Gdańskim dostosowana 

do standardów i wymagań w branży 
kulturalno-rozrywkowej z większą 
widownią jest niezbędna. To ostatni 
element w tym budynku, który po 25 
latach zostanie odświeżony. Ta prze-
strzeń ma szeroki wachlarz możli-
wości, które ze względu na dotych-
czasową konstrukcję i zagospodaro-
wanie nie są w pełni wykorzystane. 
Modernizacja otworzy nam – jako 
Starogardzkiemu Centrum Kultury – 
możliwości do rozwoju działalności 
kulturalnej w mieście i poszukiwań 
nowych form rozrywek dla miesz-
kańców – powiedziała dyrektor SCK 
Ewa Roman.
Modernizacja obejmuje wyłącznie 

Remont sceny w kinie
Scena w starogardzkim Kinie Sokół przechodzi modernizację. Będzie głębsza i le-
piej wyposażona, co przełoży się na większe możliwości jej wykorzystania.

poznamy może już w styczniu 2021 r.
Przebudowa wiaduktu wzdłuż ul. 
Gdańskiej realizowana będzie z no-
wego naboru środków w ramach 
Regionalnego Programu Rozwoju 
nowej perspektywy finansowej Unii 
Europejskiej dla województwa po-
morskiego. Obecnie aktualizowana 
jest dokumentacja budowlana. Prace 
nie rozpoczną się przed rokiem 2022.
Władze miasta Starogard Gdański od 
2015 r. współpracują z Samorządem 
Województwa Pomorskiego w zakre-
sie przebudowy odcinków DW 222 
(Gdańska, Pelplińska, Pomorska).
W maju 2015 r. Gmina Miejska Staro-

gard Gdański udzieliła pomocy finan-
sowej Samorządowi Województwa 
Pomorskiego na opracowanie doku-
mentacji technicznej kompleksowej 
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 
222 w granicach miasta, która objęła 
dwa odcinki:

• ul. Pelplińska od skrzyżowania z ul. Pomorską (wraz z niebezpiecznym 
skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (rondo Solidar-
ności)
• odc. ul. Gdańskiej od płn. granicy miasta do skrzyżowania z ul. M. Hillar 
(PKS) wraz z przebudową wiaduktu kolejowego.

scenę kina Sokół. Zlikwidowany zo-
stał już dotychczasowy stary ekran. 
Dzięki temu scena stała się głębsza, 
a jej powierzchnia zwiększyła się 
o 22 metry kwadratowe. Po obu jej 
stronach zawisną obracane kurtyny, 
a w tyle pojawi się kurtyna rozsuwa-
na. Ważnym elementem moderni-
zacji będzie instalacja elektrycznego 
ekranu z laserowym rzutnikiem. Pod 
sufitem zainstalowana zostanie kon-
strukcja, która umożliwi zawieszanie 
scenicznych lamp, czy scenografii. 
Podłoga sceny zostanie wycyklino-
wana i przemalowana na czarno.
Przebudowa powinna zakończyć się 
do połowy listopada. Jej koszt to po-
nad 150 tys. zł. 



4 październik 2020
STAROGARDZKI RATUSZ  INFORMACJE

Szanuję każdą pracę i każdego kto 
ją wykonuje – powiedział prezy-

dent. – Dlatego co roku wystawiam 
4 godziny swojego czasu na licytację 
dla WOŚP. W ten sposób mam szansę 
połączyć możliwość zdobycia nowe-
go doświadczenia w pracy dla tych, 
którzy podobnie jak ja, pomagają in-
nym – dodał prezydent Stankowiak. 
– Pracowałem już w składzie opału, 
roznosiłem gazety, sprzedawałem 
okna, przyjmowałem zamówienia 
w restauracji a także pakowałem pre-
zenty. Tym razem zmierzyłem się 
z branżą budowlaną.
– To była bardzo spontaniczna akcja. 
Przyjechałem na 28.finał WOŚP, by 
wspólnie z braćmi Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego w Starogardzie 
Gdańskim wpłacić na konto Orkie-
stry zebrane przez nas pieniądze. 

Prezydent w roli sprzedawcy
Wszystkich, którzy 14 października odwiedzili Hurtownię Materiałów Budowla-
nych firmy BROKER w Rokocinie pomiędzy 10:00 a 14:00, czekała niespodzianka. 
Obsługiwał ich nie kto inny, jak prezydent miasta Janusz Stankowiak. Przez 4 go-
dziny pracował w Dziale Sprzedaży. Jego pracę wylicytował prezes firmy podczas 
tegorocznego 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zobaczyłem na scenie prezydenta 
i całkiem przypadkiem dowiedziałem 
się, że przedmiotem licytacji są 4 go-
dziny jego pracy. Zacząłem licytować 
i wygrałem. Nie ukrywam ucieszyłem 

się, bo to była doskonała okazja, by 
jeszcze bardziej wesprzeć akcję Jurka 
Owsiaka. Poza tym miło jest gościć 
dzisiaj prezydenta w naszej Hurtow-
ni. Pracownicy solidnie się do tej wi-

zyty przygotowali, a klienci jak było 
widać byli trochę zdziwieni i zasko-
czeni, ale żaden z nich nie wyszedł 
niezadowolony – powiedział prezes 
firmy Mariusz Szwarc.
Firma Broker działa na rynku od 1991 
roku. Początkowo prowadziła sprze-
daż materiałów budowlanych na 
terenie lokalnym, dzisiaj ma 9 hur-
towni na Pomorzu, a dziesiąta jest 
w trakcie budowy. Czas, który prezy-
dent miasta spędził w Dziale Sprze-
daży firmy Broker był wypełniony 
intensywną pracą. Pomiędzy bezpo-
średnią obsługą klientów, prezydent 
przyjmował towar, sprawdzał zgod-
ność asortymentu z fakturą, metko-
wał produkty i układał je na półkach 
w salonie sprzedaży. Rozmawiał też 
z klientami i im doradzał.
Dla wielu klientów hurtowni spo-
tkanie z prezydentem, który ich ob-
sługiwał, było miłym zaskoczeniem. 

Kilku przyjechało spe-
cjalnie, aby zostać 
obsłużonym przez 
włodarza miasta.
– Prezydent to 

bardzo zdyscypli-
nowany pracow-

nik. Oczywiście nie 
sposób nauczyć kogoś 

całego asortymentu i zasad 

Starogard z prestiżową nagrodą
Prezydent Janusz Stankowiak 
jednym z najlepszych włodarzy w Polsce

Istnieje wiele rankingów, w których 
różni eksperci podejmują się oceny 

polskich samorządów. Perły Samo-
rządu to projekt unikatowy, bo oprócz 
najlepszych miast i gmin komisja wy-
biera również najlepszych włodarzy 
– prezydentów miast, burmistrzów 
i wójtów oraz skarbników. Ranking 
przygotowuje partner merytoryczny 
„Dziennika Gazety Prawnej” – firma 
Deloitte. Specjaliści oceniają spraw-
ność organizacyjną samorządów, ich 
aktywność w zakresie rozwijania usług 
dla mieszkańców oraz wysiłek, jaki 
podejmują, aby zapewnić im dobre 
życie. Włodarzy sprawdzają pod ką-
tem umiejętności zarządzania gminą, 
otwartości na dialog społeczny i po-
trzeby mieszkańców. Udział w Per-
łach jest całkowicie bezpłatny. Eks-

12 października w gdyńskim Muzeum Emigracji ogłoszono online wyniki prestiżo-
wego rankingu „Perły Samorządu 2020”. Starogard Gdański znalazł się w pierw-
szej 10 najlepszych samorządów w Polsce w kategorii gminy miejskie do 100 tys. 
mieszkańców. Prezydent Janusz Stankowiak zajął wysokie 4. miejsce w rankingu 
najlepszych włodarzy.

perci przy wyborze kierują się zasadą 
bezstronności, apolityczności oraz 
zapewnienia równych szans wszyst-
kim uczestnikom. Wysokie miejsce 
w rankingu świadczy o bardzo dobrze 
wykonanej pracy na rzecz rozwoju 
lokalnej społeczności, zaangażowa-
niu w rozwiązywanie jej problemów 
i podejmowaniu skutecznych działań, 
mających na celu podniesienie jakości 
życia mieszkańców. Ocenie podlegały 
działania podejmowane przez samo-
rządy i ich włodarzy w 2019 roku.
W kategorii „Najlepszy włodarz gmi-
ny do 100 tys. mieszkańców” prezy-
dent Starogardu Janusz Stankowiak 
zajął wysoką czwartą pozycję, ustę-
pując jedynie prezydentom Ciecha-
nowa, Ostrowa Wlkp i Ełku. Komisja 
oceniła go, jako włodarza, który nie 

boi się wyzwań, jest otwarty na ludzi 
i ich oczekiwania oraz uważnie wsłu-
chuje się w głos lokalnej społeczności, 
dbając przy tym o poziom i komfort 
ich życia. Komisja podkreśliła rów-
nież istotę zróżnicowanych funkcji, 
jakie pełni dla rozwoju miasta zgodnie 
z przyjętą misją, wizją i strategią.
Gala wręczenia „Pereł Samorządu 
2020” była podsumowaniem trwa-
jącego dwa dni (12-13 października) 
Kongresu, podczas którego samo-
rządowcy z całej Polski rozmawiali 
z ekspertami o aktualnych proble-
mach i bolączkach polskiej samorząd-
ności oraz projektowaniu rozwiązań 
dla lepszego funkcjonowania miast, 
gmin i powiatów. Relacja z Kongresu 
dostępna jest na stronie www.gazeta-
prawna.pl.  

sprzedaży w 4 godziny, ale prezydent 
świetnie radził sobie z powierzony-
mi mu zadaniami. Przede wszystkim 
uważnie słuchał i dopytywał o specy-
fikę naszej branży. Miło też, że w trak-
cie wykonywania pracy, docenił nasz 
zawód – stwierdził kierownik Hur-
towni w Rokicinie Waldemar Kałuski.
– Jestem pełen podziwu dla wszystkich 
pracowników Hurtowni, zwłaszcza dla 
pań, które naprawdę znają się na rze-
czy. Cieszę się też, że mamy w Staro-
gardzie tak prężnie działających przed-
siębiorców jak pan Mariusz Szwarc, 
którym nieobojętna jest pomoc in-
nym. Z tej lekcji oprócz przekazanej 
mi wiedzy, zapamiętam też życzliwość 
z jaką zostałem przyjęty przez zespół 
jego pracowników. Bardzo im za to 
dziękuję – powiedział na pożegnanie 
Janusz Stankowiak.
To, że prezydent Starogardu Gdań-
skiego co roku wystawia 4 godziny 
swojego czasu na licytację dla Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy stało się 
już tradycją. W sumie w taki sposób na 
konto fundacji przekazać udało się już 
ponad 23 tys. zł. Mariusz Szwarc, jak do 
tej pory, za pracę Janusza Stankowiaka 
zapłacił najwięcej. Do puszki włożył 5,5 
tys. zł. Pieniądze trafiły na konto Fun-
dacji na leczenie i diagnostykę dziecię-
cej medycyny zabiegowej. 

– Zrównoważony rozwój mia-
sta, który towarzyszy nam od 
2015 roku, przynosi konkretne, 
wymierne korzyści, które po-
zwalają miastu konkurować na 
arenie polskiej samorządności. 
Bardzo mnie cieszy, że ta praca 
została dostrzeżona i docenio-
na przez Kapitułę, choć nie to 
jest naszym celem. Staramy się 
równoważyć budowę nowych 
dróg i poprawę istniejącej in-
frastruktury z  tworzeniem 
przyjaznych przestrzeni do aktywności fizycznej, wypoczynku 
i relaksu, dbając jednocześnie o środowisko i gospodarkę. Ce-
lem podejmowanych w tym zakresie przedsięwzięć jest przede 
wszystkim poprawa komfortu życia mieszkańców, opartego 
na poczuciu bezpieczeństwa, z dostępem do mieszkań, ryn-
ku pracy, dobrze wyposażonych szkół i przedszkoli oraz bo-
gatej oferty imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych. 
Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie mieszkańcy miasta 
i moi współpracownicy. Bardzo im dziękuję za zaufanie i chęć 
współpracy, za otwartość i  wyrozumiałość. Bez ich pomocy 
Starogard nie byłby dzisiaj perłą polskiej samorządności, a ja 
nie stałbym w szeregu najlepszych włodarzy. Jestem dumny 
z tego, że mieszkam wśród tak fantastycznych ludzi, w mie-
ście, które stale się rozwija. Chciałbym, aby każdy mieszkaniec 
Starogardu czuł dumę myśląc o swoim miejscu do życia, aby 
młodzi ludzie chcieli tu zostać, przedsiębiorcy – inwestować, 
a turyści chętnie odwiedzali   stolicę Kociewia –  powiedział 
prezydent Janusz Stankowiak.
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Głównym celem prowadzonych 
przez ŚDS działań jest zapew-

nienie osobom niepełnosprawnym 
oparcia społecznego, które pozwoli 
im na zaspokojenie ważnych potrzeb 
życiowych, usamodzielnienie i inte-
grację społeczną. Proces usamodziel-

Wirtualny spacer
Środowiskowy Dom Samopomocy w Starogardzie 
Gdańskim zaprasza na wirtualny spacer i bliższe za-
poznanie się z dostępną w Domu ofertą wsparcia. 

niania i aktywizacji życiowej odbywa 
się poprzez terapię społeczną i zawo-
dową w oparciu o współpracę z naj-
bliższą rodziną oraz mieszkańcami 
miasta.
– Nasz Dom jest przestrzenią przy-
jazną dla osób niepełnosprawnych 

Już po raz trzeci Fundacja Dajemy 
Dzieciom Siłę i starogardzkie Cen-

trum Pomocy Dzieciom zaprosiły do 
Starogardu ekspertów, którzy w sali 
widowiskowej Starogardzkiego Cen-
trum Kultury, podzielili się swoją 
wiedzą i doświadczeniem z pracow-
nikami różnych instytucji działający-
mi na rzecz dzieci. Konferencja odby-
ła się w trzech blokach tematycznych, 
w których mowa była o skali proble-
mu i jego konsekwencjach, o tym, 
czym jest dobro dziecka i jak pomóc 
pokrzywdzonym, by odzyskać te ele-
menty, które na to dobro się składają 
i wreszcie jak zadbać o siebie w trud-
nej pracy związanej z niesieniem po-
mocy pokrzywdzonym.

Liczy się dobro dziecka
Skala przemocy, depresja i samookaleczanie się jako 
jej skutek, dobro dziecka – czym jest i jak o nie dbać 
oraz mindfulness jako metoda redukcji stresu u osób 
niosących pomoc pokrzywdzonym – to tylko część 
tematów, wokół których zgromadzili się profesjona-
liści podczas trzeciej edycji konferencji „Dziecko po-
krzywdzone przestępstwem”. 

Ze względu na epidemię i obowiązu-
jące obostrzenia w sesji uczestniczyła 
ograniczona liczba uczestników. Ci 
którzy, nie mogli być obecni w SCK, 
a zarejestrowali się swój udział 
w konferencji, mieli możliwość wy-
słuchania wszystkich wykładów on-
-line następnego dnia.
Konferencja była współfinansowa-
na ze środków Gminy Miejskiej Sta-
rogard Gdański w ramach realizacji 
zadania pod nazwą Centrum Pomocy 
Dzieciom oraz ze środków programu 
„Prawa, równość i obywatelskość 
Unii Europejskiej (2014-2020)” 
w ramach projektu Barnhaus Poland. 

Pomoc w formie darów przeka-
zywana jest rodzinom podczas 

Weekendu Cudów Szlachetnej Pacz-
ki, który tym razem odbędzie się 
w dniach 12 – 13 grudnia 2020 r.
Podczas XIX edycji Szlachetnej Paczki 
w 2019 r. materialną pomoc o łącznej 
kwocie 45,860 mln zł otrzymały 14 
562 rodziny. Od kilku lat dodatko-
wym celem realizowanym w ramach 
Szlachetnej Paczki jest edukacja fi-
nansowa i popularyzacja postawy 
proaktywnej w życiu zawodowym, 
a także prywatnym.
– Będziemy docierać do wszystkich 
bardzo potrzebujących rodzin. Chce-
my odnaleźć ludzi, którzy po cichu 
szukają wsparcia. Bardzo ważnym 
momentem jest dla nas wszystkich 
otwarcie bazy, które przewidziane 
jest na 15 listopada 2020 r. To właśnie 
tego dnia będziemy wybierać tych, 
którym chcemy pomóc, poznamy 
ich historię i zaczniemy przygoto-
wywać kolorowe paczki na święta 
Bożego Narodzenia. Weekend Cudów 

Szlachetne serca znów otwarte
Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowa-
rzyszenie „Wiosna”, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc 
rodzinom oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Opiera się na 
pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy w całej Polsce koordynowanej z centrali 
w Krakowie. 

intelektualnie oraz osób przewlekle 
chorych psychicznie lub wykazu-
jących inne zaburzenia czynności 
psychicznych. Oferujemy szeroką 
gamę zajęć terapeutycznych i reha-
bilitacyjnych, które są realizowane 
codziennie od poniedziałku do piątku 
od godz. 8:00 do 16:00 – informuje 
dyrektor ŚDS Aleksandra Formela.
Szczegółowych informacji na te-
mat oferty Środowiskowego Domu 
Samopomocy oraz procedury doty-
czącej przyjęcia nowego uczestni-
ka udzielają pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej przy Al. 
Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdań-
skim od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8:00 – 14:00. Można je uzy-
skać też udając się bezpośrednio do 
siedziby Domu przy Al. Jana Pawła II 5 
i 6 oraz przy ul. Pelplińskiej 3.
– Dołącz do naszej społeczności i bądź 
aktywny razem z nami – apelują pra-
cownicy ŚDS. 

już w połowie grudnia. Zaczynamy 
więc intensywnie pracować i szukać 
potrzebujących. Prosimy o śledzenie 
naszej facebookowej strony https://
www.facebook.com/szlachetnapacz-
kastg/, gdzie można będzie znaleźć 

wszystkie informacje o naszej dzia-
łalności, a przede wszystkim o tym 
jak pomóc i zostać „Paczkowym Bo-
haterem” – zachęca lider Szlachetnej 
Paczki w Starogardzie Gdańskim Mi-
chał Hinc.

https://www.facebook.com/szlachetnapaczkastg/
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Dzięki zaangażowaniu dyrektorów 
Moniki Segerskiej, Marioli Ałtyn 

i Arkadiusza Kobierzyńskiego przy 
wsparciu Miasta w SP nr 1, 2 i 4 w Sta-
rogardzie Gdańskim od października 
działać będą kluby mediacji rówie-
śniczych. Mają one służyć społecz-
ności szkolnej jako miejsce spotkań 
i praktyki umiejętnego rozwiązywa-
nia konfliktów wolnych od przemo-
cy. Dla uczniów pozostałych szkół 
taki klub powstał w Stowarzyszeniu 

Spotkanie z młodymi mediatorami
Młodzież ze starogardzkich szkół od czerwca uczy się, jak rozwiązywać konflik-
ty w drodze mediacji rówieśniczych. 1 października spotkała się z wiceprezyden-
tem Maciejem Kalinowskim. Przekazała mu w formie listu kilka postulatów, które 
mają ułatwić prowadzenie mediacji w szkołach, aby projekt „PokłociMY czy Po-
rozmawiaMY” mógł dalej funkcjonować w praktyce.

Można Inaczej przy Starogardzkim 
Centrum Wolontariatu.
- Rozwijanie mediacji rówieśniczych 
i powstanie klubów jest możliwe 
dzięki dwóm projektom. Realizato-
rem pierwszego jest Stowarzyszenie 
Można Inaczej. Zadanie jest współ-
finansowane z pieniędzy miejskich. 
Drugi projekt to działanie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, wspar-
te ze środków Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej. Oba 

W ramach warsztatów otrzymać 
można:

Pomoc w powrocie do pracy:
– aktywizacja zawodowa osób, które 
z powodu choroby swojej lub kogoś 
bliskiego wycofały się z aktywności 
na rynku pracy
– wsparcie rozwoju zawodowego i po-
moc pacjentom w zmianie profesji
– doradztwo zawodowe dla cho-
rych prowadzących własną firmę lub 
chcących założyć działalność.
Wsparcie dietetyczne:
– informacje o właściwym odżywia-
niu w trakcie choroby i leczenia onko-
logicznego oraz po jego zakończeniu 
– rozmowa o zmianie zwyczajów ży-
wieniowych
– doradztwo w zakresie zdrowego 
odżywiania jako profilaktyki chorób 
nowotworowych.

Porozmawiaj o tym, czego potrzebujesz
Jeśli jesteś w trakcie leczenia onkologicznego, diagnozowania choroby nowotwo-
rowej, zakończyłeś leczenie onkologiczne bądź ktoś z Twoich bliskich choruje lub 
chorował onkologicznie, warsztaty świadomości onkologicznej są dla Ciebie.

Starogardzie Centrum Mediacji 
Rówieśniczych to efekt projektu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, który zaprosił nas do jego współ-
tworzenia przy współpracy mediator 
Mediacje MD Magdaleny Dittmer. 
Niezmiernie się cieszę, że młodzież, 
która rozpoczęła w czerwcu warsz-
taty mediacyjne, od 8 października 
ma miejsce, w którym może dalej 
uczyć się rozwiązywania konfliktów 
bez przemocy w praktyce – powie-
działa prezes Stowarzyszenia Dorota 
Dorau. 
Dorota Dorau podziękowała również 
wiceprezydentowi Maciejowi Kali-
nowskiemu oraz dyrektorce Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Urszuli Ossowskiej za to, że jako 
pierwsi wyciągnęli do nich pomocną 
dłoń i nie pozwolili im zwątpić. Po-
dziękowała również radnemu Jaro-
sławowi Janaszkowi, który osobiście 
pomagał im przy demontażu podłogi 
i cały czas interesował się postępami 
poszczególnych prac remontowych.

Punkt mediacji otwarty
Od 8 października w Starogardzie Gdańskim oficjalnie 
działa Starogardzki Punkt Mediacji Rówieśniczych. 
Jego siedziba mieści się w budynku Stowarzyszenia 
„Można Inaczej”. Tego samego dnia swoją działal-
ność rozpoczęły również Szkolne Kluby Mediacji Ró-
wieśniczych w PSP nr 1, 2 i 4.

Podziękowania popłynęły także do 
wszystkich, którzy wsparli zbiórkę 
pieniędzy na remont pomieszczeń 
Stowarzyszenia oraz ich wyko-
nawców: Firmy NadiBud p. Marci-
na Felchnera, p. Sławomira Pliszki, 
który wykonał nową hydraulikę oraz 
producenta mebli „Integra” p. Hie-
ronima Bielińskiego. Wszystko stało 
się możliwe również dzięki wspar-
ciu wielu wspaniałych mieszkańców 
naszego miasta, Polski i zagranicy 
bo np. podłogę ufundował Grzegorz 
z Siedlec, a wylewkę na podłogi, 
gładź szpachlową,  lampy i kontakty 
– Stowarzyszenie Niemiecko-Polskie 
w Diepholz. Środki na remont pozy-
skano również z Narodowego Insty-
tutu Wolności.
Pierwszy dyżur młodzieży, która 
szkoli się w zakresie mediacji rówie-
śniczych w nowej siedzibie Staro-
gardzkiego Punktu Mediacji Rówie-
śniczych odbył się 15 października. 
Zainteresowanych zapraszamy do 
kontaktu tel.  + 48 58 560 0459. 

zadania wspiera Magdalena Dittmer 
-Mediacje MD. – powiedziała Dorota 
Dorau prezes Stowarzyszenia Mozna 
Inaczej. 
Podczas spotkania z zastępcą prezy-
denta ds. społecznych Maciejem Ka-
linowskim młodzież wspólnie ustaliła 
dyżury mediacyjne, które będą pro-
wadzić w każdy czwartek w siedzibie 
Stowarzyszenia Można Inaczej. 

Wsparcie psychoonkologiczne:
– rozmowa wspierająca dla osoby 
chorującej onkologicznie i jej bliskich 
– możliwość rozmowy z psychoon-
kologiem dziecięcym
– oparcie dla par, w których jedna 
osoba choruje onkologicznie.
Pomoc w podejmowaniu aktywności 
fizycznej:
– dobór bezpiecznych form aktyw-
ności fizycznej na różnych etapach 
choroby, leczenia i rekonwalescencji 
– profilaktyka obrzęków
– motywacja do podejmowania róż-
nych form aktywności fizycznej i re-
habilitacji.
Wszystkie konsultacje będą prowa-
dzone po rejestracji na numer telefo-
nu 792 832 230 lub 792 831 884.
Konsultacje odbywać się będą przez 

komunikatory internetowe (tele-
fon, WhatsApp, Skype, Messenger). 
Łatwo, wygodnie i bez wychodzenia 
z domu. Oferta ważna do 5 grudnia 
2020 r. 
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Najlepsi maturzyści
W tym roku w Starogardzie Gdańskim maturę naj-
lepiej zdali Martyna Smolińska, Kacper Wołoszyk 
i Przemysław Pastwa. W dowód uznania za wspaniałe 
wyniki egzaminu dojrzałości Rada Miasta przyznała 
im nagrody pieniężne. 

Wnioski pobrać można ze stro-
ny http://bip.starogard.pl.Wy-

pełnione należy złożyć w Biurze Ob-
sługi Klienta Urzędu Miasta Starogard 
Gdański, ul. Gdańska 6, lub przesłać 
pocztą (decyduje data wpływu do 
Urzędu). Rozpatrzone zostaną w cią-
gu dwóch tygodni od daty uchwalenia 
budżetu Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański.
Komórką odpowiedzialną za obsługę 
wniosków stypendialnych jest Wy-
dział Informacji Społecznej. Infor-
macji tel. udziela p. Anna Gracz tel. 58 
530-60-93. 

Stypendia kulturalne  
– można składać wnioski
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu przyznawania stypendiów 
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, 
upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami 
oraz ustalenia ich wysokości informujemy, że do dnia 
30 listopada 2020 r. można składać wnioski o stypen-
dium w dziedzinie kultury, które realizowane będą 
w roku 2021.

Przekazanie obuwia dyrektorom 
starogardzkich szkół podstawo-

wych, którzy rozdysponują je wśród 
swoich uczniów odbyło się 19 paź-
dziernika w Miejskiej Hali Sporto-
wej im. Andrzeja Grubby. W imieniu 
starogardzkiego samorządu za dary 
podziękował zastępca prezydenta ds. 
techniczno-inwestycyjnych Tadeusz 
Błędzki. – Poprzez wspieranie spor-
tu patronujemy temu wydarzeniu. 
Potrzeby odbiorcy, czyli sportowca 
najlepiej zna klub, w którym on tre-
nuje. Powiązanie klubu, samorzą-
du i uczniów uprawiających sport to 
bardzo dobra inicjatywa – powiedział 
wiceprezydent.
– Wszystko zaczęło się od projektów 
Partnerskich Klubów Biznesu. Jeste-
śmy organizacją, która łączy sport 
z biznesem i biznes ze sportem na 
zasadzie wymiany korzyści, które 
powodują, że przedsiębiorcy chętniej 
wspierają lokalne kluby sportowe. 
Zrzeszamy dzisiaj ponad 1200 przed-
siębiorców w całym kraju. Współpra-
cujemy z uznanymi klubami sporto-

Wsparcie dla uczniów i młodych sportowców
Dzięki Współpracy Partnerskich Klubów Biznesu, Fundacji ESPA, Klubu Piłkarskiego Starogard oraz Urzędu 
Miasta w Starogardzie Gdańskim do najmłodszych, najbardziej potrzebujących dzieci trafi 210 par butów spor-
towych oraz 1200 maseczek ochronnych.

Wszyscy najlepsi starogardzcy 
maturzyści 2020 r. są absol-

wentami I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Marii Skłodowskiej-Curie. 
Martyna Smolińska uczęszczała do 
klasy o profilu biologiczno-chemicz-
nym. Oprócz obowiązkowych przed-
miotów na poziomie podstawowym 
maturę zdawała także z rozszerzonej 
biologii, chemii oraz języka angiel-
skiego. Jako kolejny etap edukacji ob-

rała sobie kierunek lekarski na Gdań-
skim Uniwersytecie Medycznym. 
Kacper Wołoszyk chodził do klasy 
lingwistycznej. Na poziomie rozsze-
rzonym uczył się języka polskiego, 
angielskiego i niemieckiego. Na ta-
kim też poziomie zdawał je na matu-

go, niemieckiego i hiszpańskiego – 
zdradził Kacper. 
Przemysław Pastwa maturę rozsze-
rzoną zdawał z języka angielskiego, 
matematyki oraz chemii. – Naukę 
będzie kontynuował na Politechni-
ce Gdańskiej na kierunku chemia. 

– Swoją pracę zawodową chciałbym 
związać właśnie z chemią, dlatego 
myślę o pracy w jakimś laboratorium 
– mówił Przemek.
Maturzyści nagrody i dyplomy 
uznania odebrali osobiście z rąk 
przewodniczącej Rady Miasta Sta-
rogard Gdański Anny Benert i pre-
zydenta Janusza Stankowiaka. 
Zabrakło tylko Kacpra Wołoszyka, 
który wyjechał już na studia. Listy 
gratulacyjne otrzymali również ro-
dzice wyróżnionych oraz dyrektor 
I LO Wiesława Górska.  

rze. - Aktualnie przebywam w War-
szawie i podejmuję tutaj studia na 
Wydziale Lingwistyki Stosowanej, 
będę kontynuować naukę angielskie-

wymi i mamy przyjemność współ-
pracować z KP Starogard. Współpraca 
z Fundacją ESPA jest jednym z ele-
mentów naszej misji. Wspieramy 
młodzież i dzieci w całej Polsce. Dzię-
ki uprzejmości Prezydenta Miasta 
Starogard Gdański mogliśmy prze-

kazać 210 par butów na rzecz najbar-
dziej potrzebujących. Liczę również 
na dalszą współpracę. Jesteśmy po 
to, aby wspierać KP Starogard oraz 
lokalną społeczność – wyjaśnił  dy-
rektor Partnerskich Klubów Biznesu 
Tomasz Kośmider.

– Jest nam niezmiernie miło, że dzię-
ki współpracy z Partnerskimi Kluba-
mi Biznesu, Urzędem Miasta i funda-
cją ESPA możemy przekazać obuwie 
sportowe najbardziej potrzebującym 
dzieciom z naszego miasta. Dodat-
kowo, klub otrzymał około 60 par 

butów sportowych przeznaczonych 
dla naszych wychowanków, którzy 
już trenują w nowym obuwiu. Jestem 
szczęśliwy, że mogę pomóc naszym 
dzieciom w taki właśnie sposób – 
podsumował akcję prezes KP Staro-
gard Jacek Meier.
ESPA to  organizacja pozarzą-
dowa o charakterze non–profit. 
Głównym celem fundacji jest 
edukowanie oraz kształtowanie 
dzieci i młodzieży na ludzi odpo-
wiedzialnych, wyróżniających się 
wartościami społecznymi i mo-
ralnymi. Działania fundacji sku-
pione są na realizowaniu zadań 
w zakresie niesienia pomocy lu-
dziom młodym (w szczególności: 
osieroconym, osamotnionym, 
porzuconym) poprzez: aktywizo-
wanie ich do działania i pokony-
wanie barier utrudniających roz-
wój. Fundacja ESPA współpracuje 
z Partnerskimi Klubami Biznesu. 
Wspólnie wspierają kluby spor-
towe oraz samorządy, przekazu-
jąc sprzęt sportowy najbardziej 
potrzebującym dzieciom i mło-
dzieży. W 2019 r. Fundacja ESPA 
przekazała darowizny rzeczowe 
na łączną kwotę 7 mln złotych. 
W 2020 r. dzięki współpracy 
z Partnerskimi Klubami Biznesu 
przekazała sprzęt sportowy na 
kwotę 400 tys zł. 
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Od 24 października obostrzenia 
dotyczące strefy czerwonej będą 

obowiązywać w całej Polsce. Dodat-
kowo wprowadzamy nowe zasady 
bezpieczeństwa w zakresie edukacji, 
gospodarki oraz życia społecznego. 
Będą to:
- objęcie nauczaniem zdalnym klas 
4-8 szkół podstawowych – (szcze-
góły określi MEN w rozporządzeniu);
- w dniach nauki szkolnej, w godzi-
nach 8:00-16:00 obowiązek prze-
mieszczania się dzieci do 16. roku 
życia pod opieką rodzica lub opie-
kuna. Zasada ta nie obowiązuje: kie-
dy dziecko idzie do szkoły lub wraca 
z niej do domu, a także w weekendy 
i dni wolne od nauki.
- zawieszenie działania sanatoriów 
z możliwością dokończenia już roz-
poczętych turnusów;
- zawieszenie stacjonarnej działal-
ności lokali gastronomicznych i re-
stauracji przy dopuszczeniu prowa-
dzenia działalności w zakresie dowo-
zu lub na wynos;
- max. 5 osób spoza wspólnego go-
spodarstwa domowego podczas 
imprez, spotkań i zebrań w prze-
strzeni publicznej (z wyjątkiem spo-
tkań służbowych). Dotyczy to także 
zgromadzeń w rozumieniu ustawy 
o zgromadzeniach publicznych;
- ograniczenie przemieszczenia się 
osób powyżej 70. roku życia – z wy-
łączeniem wykonywania czynności 
zawodowych, zaspokajania niezbęd-
nych potrzeb związanych z bieżący-
mi sprawami życia codziennego czy 
też udziału we mszy świętej lub ob-
rzędów religijnych.

Uwaga!
W całej Polsce obowiązują wcze-
śniej ustalone limity i ograniczenia 
dla strefy czerwonej, w tym m. in. 
w zakresie wydarzeń religijnych 
odbywających się w kościele, ist-
nieje obowiązek zakrywania ust 
i nosa, z wyłączeniem osób spra-
wujących kult. W uroczystościach 
religijnych limit 1 osoba na 7 m kw.

Zostańmy w domach 
i przestrzegajmy zasad
Skala rozprzestrzeniania się korona-
wirusa zależy od nas samych. Dlatego 
ważne jest przestrzeganie ustalonych 

Cała Polska w strefie czerwonej! Kolejne obostrzenia
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną od soboty 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy. 
Wśród zmian znajdą się: zajęcia zdalne również w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku 
życia pod opieką rodzica lub opiekuna, a także ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych, sanatoriów oraz organizacji im-
prez, spotkań i zgromadzeń. Rząd uruchamia też Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – program przeznaczony do koordynacji 
pomocy osobom starszym, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. 

obostrzeń i reżimów sanitarnych. 
Wszystkim zalecamy pozostawa-
nie w domach, o ile jest to możliwe. 
Ograniczajmy wychodzenie z domu 
do absolutnego minimum, poza wy-
konywaniem pracy, czy zaspoka-
janiem niezbędnych potrzeb zwią-
zanych z bieżącymi sprawami życia 
codziennego.

Zalecenie DDMA+W Skuteczna walka 
z koronawirusem jest możliwa dzięki 
przestrzeganiu podstawowych zasad 
postępowania. Rozszerzamy zasadę 
DDMA na DDMA+W, czyli: dystans, 
dezynfekcja, maseczka, aplikacja 
STOP COVID – ProteGO Safe, wie-
trzenie.

Utrzymywanie dystansu społecznego 
min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich de-
zynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to 
podstawowe czynności, które pozwa-
lają ograniczyć ryzyko zakażenia koro-
nawirusem. Warto też często wietrzyć 
pomieszczenia, w których przebywa-
my, szczególnie w miejscach pracy czy 
placówkach oświatowych.

Walkę z zagrożeniem wspiera też 
aplikacja STOP COVID – ProteGO 
Safe.   Jest ona w pełni bezpieczna, 
bezpłatna i dobrowolna. Im więcej 
osób będzie z niej korzystać, tym 
szybciej i skuteczniej ograniczymy 
tempo i zasięg rozprzestrzeniania się 
koronawirusa.

Solidarnościowy Korpus 
Wsparcia Seniorów
Zgodnie z zapowiedziami rząd uru-
chamia program Solidarnościowy 
Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki 
któremu pomoc seniorom w okre-
sie pandemii koronawirusa i dzia-
łania podejmowane w tym zakre-
sie przez rząd, samorządy, ośrodki 
pomocy społecznej i wolontariuszy 
będą przebiegały sprawniej, a osoby 
starsze uzyskają niezbędną pomoc 
w trudnym czasie. Koordynatorem 
programu jest Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej.

Specjalna darmowa infolinia dla se-
niorów – 22  505 11 11
W ramach Korpusu uruchomiona zo-
stanie specjalna, bezpłatna infolinia 
przeznaczona dla seniorów (22 505 
11 11). Za jej pośrednictwem osoby 
starsze będą mogły poprosić o pomoc 
w czynnościach, które wymagają 
wyjścia z domu, a które utrudnione są 
przez pandemię.

Dane kontaktowe zgłaszającego się 
seniora będą przekazywane do wła-
ściwego terytorialnie ośrodka pomo-
cy społecznej, które będą się kontak-

tować z osobą zainteresowaną   w celu 
ustalenia zakresu pomocy. W takie 
wsparcie seniorów będą zaangażo-
wani wolontariusze i organizacje po-
zarządowe, a także Ochotnicza Straż 
Pożarna, Wojska Obrony Terytorial-
nej i harcerze.

Jeśli chcesz pomagać potrzebującym 
osobom starszym, zgłoś się! Jak to 
zrobić?
Zadzwoń na infolinię. Wypełnij an-
kietę dostępną na stronie: www.
wspierajseniora.pl
Przyjdź do ośrodka pomocy społecz-
nej w Twojej gminie – ich lista znaj-
duje się na stronie: www.gov.pl/web/
koronawirus/wolontariat

Jak skorzystać ze wsparcia?
Korzystanie z infolinii, a także udzie-
lenie pomocy, np. zrobienie i do-
starczenie zakupów jest bezpłatne. 
Senior korzystający ze wsparcia 
w ramach Korpusu pokrywa jedynie 
koszty ewentualnych zakupów.

Pomoc skierowana jest do osób po-
wyżej 70. roku życia. W szczególnych 
przypadkach wsparcie otrzymają też 
młodsi seniorzy. Realizacja usługi 
w postaci dostarczenia zakupów nie 
przysługuje jednak osobie, która ko-
rzysta z usług opiekuńczych, bądź 
specjalistycznych usług opiekuń-
czych. 
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 KORONAWIRUS - co warto wiedzieć

W Starogardzie test można wy-
konać w Kociewskim Centrum 

Zdrowia przy ul. Dra Józefa Balew-
skiego 1, tel. 887 662 785 od ponie-
działku do niedzieli w godzinach 6:55-
11:00 i dodatkowo w środy w godz. 
popołudniowych od 14:35 do 18:40.

Sprawdź gdzie zrobić test

Wprowadzone zmiany wynikają 
z konieczności podejmowania 

działań związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19.
W celu minimalizowania ryzyka zara-
żenia koronawirusem, od 20 sierpnia 
br. obsługa klienta w Urzędzie Miasta 
w Starogardzie Gdańskim odbywa się 
bez możliwości bezpośredniego, bie-
żącego kontaktu z pracownikami. Nie 
dotyczy to spraw szczególnej wagi. 
W takich przypadkach klienci ob-
sługiwani są w magistracie po wcze-
śniejszym umówieniu się telefonicz-
nym (pod nr tel. +48 58 530 60 20 lub 
+48 58 530 60 22) w specjalnie wy-
znaczonej strefie na parterze Urzędu. 
Obsługa odbywa się z zachowaniem 
obowiązujących zasad bezpieczeń-
stwa (obowiązkowa maseczka, po-
miar temperatury, dezynfekcja rąk).
Dodatkowo, w związku z rosnącą 
liczbą zachorowań w powiecie sta-
rogardzkim, prezydent miasta Ja-
nusz Stankowiak zarządził częściową 
zmianę organizacji pracy. Pracownicy 
Urzędu Stanu Cywilnego oraz Wy-
działu Spraw Obywatelskich otrzy-
mali polecenie naprzemiennej pracy 
zdalnej. Zostaną podzieleni na dwie 
grupy. Co kilka dni grupy będą się 
wymieniać – jedna grupa będzie pra-
cować zdalnie, a druga stacjonarnie. 
W siedzibie tych wydziałów codzien-
nie zapewniona będzie obsada w wy-
sokości 50 proc. pełnego jego stanu 
osobowego.
–Chcemy utrzymać możliwie naj-
wyższy stopień bezpieczeństwa, 
dlatego w Urzędzie wprowadzamy 
częściowo pracę zdalną. Dotyczy to 
wydziałów, w których zdarza się naj-
więcej przypadków bezpośredniej 
obsługi klientów z zewnątrz. Pozo-
stałe wydziały będą pracować w nor-
malnym trybie pracy stacjonarnej. 
Jednocześnie apeluję do wszystkich 

Obsługa klientów  
online lub telefonicznie
Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19, Prezydent, w trosce o zdro-
wie i bezpieczeństwo pracowników i klientów Urzędu Miasta w Starogardzie 
Gdańskim, zdecydował o zmianie trybu organizacji pracy magistratu. Od 8 paź-
dziernika pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich 
pracują w trybie pracy naprzemiennej. Bezpośrednia obsługa klientów się nie 
zmienia – pozostaje zawieszona.

mieszkańców o załatwianie spraw 
w trybie online. Bądźmy odpowie-
dzialni, reagujmy na bieżąco na sytu-
ację. Wiele spraw naprawdę możemy 
zrealizować zdalnie – przypomina 
prezydent miasta Janusz Stankowiak.
Prezydent zapewnił, że urząd mimo 
częściowo zmienionej organizacji 
pracy będzie pracował sprawnie, bez 
ryzyka opóźnienia czy utrudnienia 
w załatwianiu spraw. Dla większe-
go komfortu osób, oczekujących na 
bezpośredni kontakt z pracownika-
mi Urzędu, który w obecnej sytuacji 
jest mocno ograniczony, prezydent 
zarządził wystawienie namiotu przed 
wejściem do magistratu. Ma chronić 
klientów Urzędu przed skutkami at-
mosferycznymi obecnej i nadciągają-
cej pory roku. Podobny namiot stanie 
również przy wejściu do  budynku 
Urzędu Stanu Cywilnego.
W celu uzyskania informacji, ustale-
nia czy sprawa bezwzględnie wyma-
ga osobistego stawiennictwa i umó-
wienia wizyty należy kontaktować 
się z pracownikami Urzędu w usta-
lonych godzinach pracy za pomocą 
poczty elektronicznej lub telefonicz-
nie. Numery telefonów dostępne są 
na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej.
Pracownicy Urzędu zachęcają też do 
załatwiania spraw przez profil zaufa-

Seniorzy w wieku 70 lat i więcej, 
którzy zdecydują się pozostać 

w domu dzwonią na ogólnopolską 
infolinię 22 505 11 11 uruchomioną 
w ramach Solidarnościowego Korpu-
su Wsparcia Seniorów. 
Przez system Centralnej Aplika-
cji Statystycznej osoba przyjmująca 
zgłoszenie przekazuje prośbę o po-
moc do MOPS-u. Następnie pracow-
nik Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej kontaktuje się telefonicznie 
z seniorem, weryfikuje zgłoszenie 
i ustala usługę wsparcia. Polegać ma 
ono w szczególności na dostarczeniu 

MOPS wspiera seniorów
Sytuacja epidemiczna jest obecnie dynamiczna w ca-
łym kraju. Najbardziej zagrożone są osoby starsze. 
Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sta-
rogardzie Gdańskim przystąpił do programu Mini-
sterstwa Rodziny i Polityki Społecznej na 2020 r. 
„Wspieraj Seniora”.  

Masz objawy zakażenia i lekarz skierował Cię na test? 
Zrób go w mobilnym punkcie pobrań. Wynik znaj-
dziesz na Internetowym Koncie Pacjenta.

Biuro Obsługi Klienta 
tel. +48 58 530 6020 
tel. +48 58 530 6021 
tel. +48 58 530 6022 
tel. +48 58 530 6080 
bok@um.starogard.pl

Sekretariat Prezydenta 
tel. +48 58 530 6006 
fax. +48 58 530 6000 
ratusz@um.starogard.pl 

Urząd Stanu Cywilnego 
tel. +48 58 530 6147 
tel. +48 58 530-6144 
tel. +48 58 530-6146 
usc@um.starogard.pl

Infolinia 
+ 801 002 514 
dla numerów stacjonarnych 
+ 587 319 950 
dla numerów komórkowych

Rejestracja zgonów – możliwa po uprzednim umówieniu się 
telefonicznym (tel. +48 58 530 61 44, +48 58 530 6 147, +48 58 
530 61 46)

Rejestracja urodzeń – wyłącznie przez platformę ePUAP, Profil 
Zaufany bądź telefonicznie. (tel.+48 58 530 61 44, +48 58 530 6 
147, +48 58 530 61 46)

Referat Lokalowy przy ul. Traugutta 56- nr tel.: 881 200 181 lub 
601 598 682,

Wydział Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18; nr telefonu 
+48 58 56 13 778 bądź drogą mailową: odpady@um.straogard.
pl lub srodowisko@um.starogard.pl.

Najważniejsze kontakty:

osobom starszym zakupów, zgodnie 
ze wskazanym zakresem, obejmują-
cych artykuły podstawowej potrzeby, 
w tym artykuły spożywcze, środki 
higieny osobistej. Koszty zakupów 
pokrywa senior. 

Pracowników MOPS-u mogą wspie-
rać wolontariusze, harcerze, żołnie-
rze WOT, członkowie ochotniczych 
straży pożarnych. Wszystkich senio-
rów, którzy zdecydują się skorzystać 
z tej formy wsparcia prosimy o czuj-
ność i zgłaszanie potrzeby pomocy 
tylko w sposób opisany powyżej.  

Wszystkie punkty pobrań dostępne 
w Polsce znajdują się na stronie www.
pacjent.gov.pl pod nazwą – Znajdź 
mobilny punkt pobrań. Na stronie 
znajdziesz też informacje na temat 
jak przygotować się do badania dia-
gnostycznego.

ny. Osoby, które go nie mają, mogą 
go potwierdzić za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej, bez ko-
nieczności wizyty w urzędzie. Ta me-
toda pozwala wszcząć każdą sprawę, 
a także składać pisma i większość 
wniosków wraz z załącznikami. Skar-
gi i interwencje można zgłaszać także 
poprzez pocztę elektroniczną na ad-
res ratusz@um.starogard.pl 
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Las w słoiku?
Panie ze Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia po-
trafią zamknąć las w słoiku. Zadanie zostało dofinanso-
wane ze środków Gminy Miejskiej Starogard Gdański. 

Artyści w kadrze
Do końca października w Galerii A Starogardzkiego 
Centrum Kultury oglądać można wystawę fotogra-
fii Artura Hossy. Ekspozycja zrealizowana została ze 
środków stypendium Prezydenta Miasta. 

Moja bajka
Ze środków stypendium Prezydenta Miasta Małgo-
rzata Nowopolska zrealizowała wystawę malarstwa 
i twórczości literackiej. Ekspozycję oglądać można 
do 13 listopada w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. 
Reymonta 1. 

Starogardzkie Centrum Kultury
W listopadzie czeka nas XXVIII Noc 
Bardów im. Ryszarda Rebelki. Pierw-
szy raz w historii odbędzie się online.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Podczas listopadowego odcinka 
OSiR TV dowiemy się co słychać nie 
tylko w starogardzkim sporcie, ale 
i dookoła nas.

Miejska Biblioteka Publiczna
Na bieżąco udostępnia ciekawostki 
czytelnicze na swojej stronie inter-
netowej i Facebooku. 

W najbliższym czasie

Na zakończenie liturgii Krzysztof 
Kamysz, w imieniu Prezydenta 

Miasta Janusza Stankowiaka, wrę-
czył osobom zaangażowanym w pro-
wadzenie chóru listy gratulacyjne. 
Otrzymali je m.in. ks. proboszcz Ja-
nusz Lipski, opiekun chóru ks. Piotr 
Pruski, dyrygent chóru Julia Kamysz. 
„Biedronki” to najprawdopodobniej 
największy chór dziecięcy w Polsce, 
a może nawet w Europie bądź na ca-
łym świecie. Tworzy go około 300 
dzieci z Polski północnej. Chór cały 
czas się rozwija, powiększa.
„Biedronki” to nie tylko szkoła 
śpiewu. To sposób na życie wesołe 
i radosne, to sposób na zwiedzanie 
świata. „Biedronki” są „doskonałym 
przykładem na to, jak można wycho-
wywać przez sztukę, uwrażliwiać na 
muzykę i piękno od najmłodszych lat, 
pozwalać dzieciom aktywnie wyrażać 
swoje emocje”.

Biedronki śpiewają już 10 lat
Chór Dziecięcy ,,Biedronki” działający przy parafii św. Wojciecha w Starogardzie 
Gdańskim 25 października obchodził jubileusz 10-lecia istnienia. Świętowanie 
rozpoczęła uroczysta msza św, po której odbył się urodzinowy koncert. 

21 września 2010 r. podczas uroczy-
stości związanych z nadaniem imie-
nia Kawalerów Orderu Uśmiechu 
Szkole Podstawowej w Osieku, Ry-
szard Rynkowski – znany wokalista, 
kompozytor i pianista powiedział: 
„Wspaniały Chór Biedronki”. 
Chór działa w kilku oddziałach, w róż-
nych miejscowościach. Poszczególne 
grupy funkcjonują niezależnie, ale 
w każdej chwili gotowe są do wspól-
nych występów. „Biedronki” działają 
w miastach i na wsiach, przy para-
fiach i w szkołach. Wspólnie spędzają 
wakacje i ferie zimowe, bawią się na 
dyskotekach. Taki chór może działać 
praktycznie w każdej miejscowości 
(wszystkich chętnych do założenia 
kolejnego oddziału prosimy o kon-
takt).
Od 1991 r. chór występował w róż-
nych miejscowościach w Polsce 
i Europie, i nadal aktywnie kon-

certuje w szkołach, kościołach, 
domach kultury, na festynach itd. 
Do tej pory wydał pięć płyt kom-
paktowych. Najważniejszym wy-
darzeniem w dotychczasowej hi-
storii chóru było spotkanie z Janem 
Pawłem II podczas Audiencji Ge-
neralnej na Placu Świętego Piotra 
w Watykanie, 20 czerwca 2001 r. 
Podczas audiencji chór dał 45-mi-
nutowy koncert, wykonując pio-
senki w różnych językach. 
„Biedronki” brały udział w kilku 
programach telewizyjnych oraz 
w licznych audycjach radiowych.
1 lutego 2019 r. ks. Andrzej Daniel-
ski – opiekun, kierownik duchowy 
i bez wątpienia najbardziej zaanga-
żowana w życie Biedronek osoba na 
świecie, otrzymał Order Uśmiechu 
– najważniejsze wyróżnienie przy-
znawane przez dzieci.  

Muzeum Ziemi Kociewskiej
W listopadzie zaprasza na dodatko-
we wykłady online, o których infor-
mować będzie na stronie interneto-
wej.
Doktorant Piotr Fudziński przedstawi 
temat „Między Słupią a Wierzycą, 
cmentarzyska kultury pomorskiej 
z Kaszub i Kociewia”. 
13 listopada 2020 r. o godz. 15:00 
doktorantka w Katedrze Porównaw-
czych Studiów Cywilizacji Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie Na-

talia Tołsty opowie o medycynie 
tradycyjnej w Meksyku. 
28 listopada 2020 r. o godz. 12:00 
odbędzie się wykład pt. „Koro-
naKryzys jako geopolityczny 
i społeczno-kulturowy blitzkrieg 
XXI wieku” prof. Gracjana Cimka 
z Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni. 

Wykłady online dostępne będą na 
facebookowym profilu Muzeum. 
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SPORT

Dla naszego miasta na dwóch kół-
kach jeździło ponad 360 osób. 

Łącznie przejechały 94 708,50 km.
Wśród kobiet najwięcej kilometrów 
nakręciły: Magdalena Wolszlegier 3 
155,27 km – I miejsce, Natalia Bonk 2 
922,59 km – II miejsce, Iwona Jurkie-
wicz-Pisarska 925,01 km – III miejsce.
Spośród mężczyzn najlepsi okazali 
się: Franciszek Kortas 5 755,45 km – 
I miejsce, Dawid Seroka 3 300,23 km 
– II miejsce, Jarosław Bonk 3 062,50 
km – III miejsce.
– Bardzo dziękuję Państwu za udział 
w zabawie i wielkie zaangażowanie. 
Wiem, że bardzo zależało Wam na jak 
najwyższej lokacie naszego miasta, 

Nakręcili najwięcej
Przez cały wrzesień trwała zabawa Rowerowa Stolica 
Polski. Zaciekle rywalizowali w niej rowerzyści z 44 
miast. Starogard Gdański zajął wysokie 6. miejsce. 
15 października prezydent Janusz Stankowiak po-
dziękował i wręczył nagrody najbardziej aktywnym 
uczestnikom, którzy kręcili kilometry dla Starogardu.

Podczas trwającej przez cały wrze-
sień zabawy Rowerowa Stolica Pol-
ski nakręcił Pan 5 755, 45 km. W jaki 
sposób udało się to osiągnąć?
Kluczem do tego rezultatu jest samo-
dyscyplina. Codziennie wstawałem 
o godz. 3:00 nad ranem. Już przed 
4:00 wyruszałem na trasę. Z prze-
rwami jeździłem cały dzień. Stawać 
trzeba było, żeby zregenerować siły. 
Starałem się, bo bardzo zależało mi na 
tym, by nasze miasto zajęło w tej ry-
walizacji jak najwyższą lokatę. Jesz-
cze ostatniego dnia przejechałem 300 
km w nadziei, że jednak wskoczymy 
na 5. miejsce. 

Ilość przejechanych przez Pana na 

Aktywność polecam każdemu
Rozmowa z Franciszkiem Kortasem, który w zabawie Rowerowa Stolica Polski 
przejechał dla Starogardu Gdańskiego najwięcej kilometrów. 

rowerze kilometrów wydawała się 
niektórym niemożliwa.
Zgadza się. To, że znalazły się oso-
by, które wątpiły, że można nakręcić 
tyle kilometrów, motywowało mnie 
jeszcze bardziej. Chciałem pokazać, 
że wystarczy chcieć. Oczywiście na 
jazdę na rowerze mogłem poświęcić 
o wiele więcej czasu niż inni uczest-
nicy zabawy, ponieważ jestem eme-
rytem. Kiedy już wiedziałem, że spo-
śród osób kręcących dla Starogardu 
wysuwam się na prowadzenie, po-
stanowiłem go nie stracić.

Na rowerze jeździł Pan jednak nie 
tylko we wrześniu.
Wiele kilometrów przejechałem też 

podczas przygotowań do walki o Pu-
char Rowerowej Stolicy Polski, czyli 
tzw. treningu. Właściwie w tym roku 
jazdę o zwiększonej intensywności 
zacząłem już w kwietniu. W sierpniu, 
w dniu moich urodzin, postanowiłem 
przejechać tyle kilometrów, ile skoń-
czyłem lat, czyli 66. Wyszło jednak 
tak, że nakręciłem 68. 

Jazda na rowerze jest Pana ulubioną 
formą aktywności?
Na rowerze jeżdżę od dwóch lat. Kie-
dy byłem aktywny zawodowo, bie-
gałem. Zacząłem mieć jednak pewne 
problemy z mięśniami. Teraz bar-
dziej odpowiednia i bezpieczna jest 
dla mnie jazda na rowerze. Sprawia 
mi wiele przyjemności. Jeśli aura na 
to pozwala, jeżdżę także zimą. 

Jest Pan doskonałym przykładem na 
to, że sport sprzyja zdrowiu i dobrej 
formie. 
Aktywność polecam każdemu. Wia-
domo, niektórzy wolą bieganie, inni 
pływanie, niektórzy gry zespołowe, 
czy właśnie jazdę na rowerze. Ważne, 
żeby robić to, co sprawia nam przy-
jemność. Ja od kwietnia straciłem 20 
kg. Dzięki aktywnemu stylowi życia, 
czuję się zdecydowanie lepiej. Od-
dycham pełną piersią. Nic mnie nie 
boli. Sport, nawet jeżeli uprawiamy 
go amatorsko, pozwala zachować nie 
tylko kondycję, ładną sylwetkę, ale 
przede wszystkim zdrowie. 

z czego niezmiernie się cieszę. Jestem 
pod ogromnym wrażeniem Państwa 
wyników. Przejechać tak wiele kilo-
metrów w ciągu miesiąca, to nie lada 
wyczyn. Podziwiam i serdecznie gra-
tuluję – powiedział Prezydent Miasta 
Starogard Gdański Janusz Stanko-
wiak.
Najlepsi zawodnicy otrzymali nagro-
dy główne w postaci rowerów ufun-
dowanych przez Salon Rowerowy 
Kross. 
Wszystkim, którzy kręcili kilometry 
dla #STG bardzo dziękujemy! Liczy-
my na Wasze wsparcie w kolejnych 
edycjach Rowerowej Stolicy Polski. 
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Poza dyskusją na temat zagrożenia 
epidemicznego, podczas spotka-

nia omówiono także przebieg i wyni-
ki kontroli prowadzonych w Strażach 
Gminnych i Miejskich Województwa 
Pomorskiego; zamierzenia rządowe 
dotyczące zmian prawnych zwią-
zanych z formacją Straży Miejskich 
i Gminnych; sposoby na wykorzy-
stanie antynarkotykowej walizki 
edukacyjnej w działaniach profilak-

Konferencja o epidemii
25 września w Starogardzie Gdańskim odbyła się Kon-
ferencja Komendantów Straży Gminnych i Miejskich 
Województwa Pomorskiego oraz Unii Metropolii Pol-
skich na temat stanu zagrożenia epidemicznego.

Z  okazji urodzin Kazimierza Dey-
ny zastępca prezydenta mia-

sta ds. techniczno-inwestycyjnych 
Tadeusz Błędzki, dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Marzena Klein, 
wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Marek Jankowski radny Jarosław Ja-
naszek oraz były trener Kazimierz 
Jankowski złożyli kwiaty i zapalili 
znicze pod pamiątkową tablicą piłka-

73. rocznica urodzin  
Kazimierza Deyny
Kazimierz Deyna, znakomity piłkarz ze Starogardu 
obchodziłby w tym roku 73. urodziny. Rodzinne mia-
sto o nim pamięta.

Organizatorem był Prezydent 
Miasta Janusz Stankowiak oraz 

Kolegium Prezesów Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych. Do konkur-
su wpłynęły 23 zgłoszenia i to na ich 
podstawie komisja konkursowa wy-
łoniła zwycięzców. Nagrody wręczali 
Bogdan Grzela Przewodniczący Ko-
legium Prezesów PZD w Starogardzie 
Gdańskim oraz w imieniu Prezydenta 
Miasta Naczelnik Wydziału Gospo-

Poznaliśmy laureatów
„Zielony Starogard 2020”, pod tym hasłem do 30 lip-
ca przyjmowaliśmy konkursowe fotografie ukwieco-
nych ogrodów, balkonów i ogródków ROD. Do udzia-
łu w zabawie mogli zgłaszać się wszyscy mieszkańcy 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

rza – Honorowego Obywatela Miasta 
przy stadionie miejskim jego imienia.
Legenda „Kaki” nie przemija. Nie-
przerwanie pozostaje idolem i auto-
rytetem kolejnych pokoleń fanów 
piłki nożnej. Zapisał się w historii 
jako najlepszy rozgrywający lat 70-
tych i postrach wszystkich stadio-
nów, na których przyszło mu grać. 

tycznych, a także główne zadania Eko 
Patrolu, czyli nowego referatu Straży 
Miejskiej w Gdańsku.
Konferencja stała się też doskonałym 
momentem na nadanie Krzyża Za-
sługi Komendantowi Straży Miejskiej 
w Rumi Romanowi Świrskiemu. To 
zaszczytne wyróżnienie przyznaje 
Krajowa Rada Komendantów Straży 
Miejskich i Gminnych Rzeczpospoli-
tej Polskiej.  

Nagrodę Prezydenta 
Miasta Starogard Gdański 
otrzymał Grzegorz 
Wałaszewski (balkon/
taras). Nagroda Prezesa 
Okręgu Pomorskiego PZD 
w Gdańsku trafiła na ręce 
Krzysztofa Kamińskiego 
(ogród działkowy) oraz Anny 
Rosani (przydomowy ogród).
Laureatem głosowania 
internetowego została Monika 
Michna, której przydomowy 
ogród otrzymał 437 głosów
Pozostali laureaci: 
W kategorii: Ogrody 
Działkowe: 
I Miejsce Lidia Worzała 
II Miejsce Michał Zaremski 
III Kazimiera i Zenon Lubak
Wyróżnienia: Hanna Pater, 
Iwona Karapuda, Barbara 
Langowska, Ewa Szwarc, 
Bogumił Czerski, Dawid 
Stanek, Teresa Bukowska, 
Henryk Jendernalik 
W kategorii: Przydomowy 
ogród: 
• I Miejsce Andrzej Mazurowski 
• II Miejsce Barbara Szarmach
Wyróżnienia: Katarzyna Kicka, 
Renata Krzemińska
W kategorii: Balkon lub taras: 
• I Miejsce Natalia Biesiada 
• II Miejsce Jerzy Bigus
Wyróżnienia: Justyna Cylka, 
Wojciech Walkowski

darki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa 
Grażyna Putkamer-Jankowska.
-Dziękuję mieszkańcom oraz dział-
kowcom za to, że tak dbają o nasz 
Starogard. Konkursowe zdjęcia były 
dla nas dużym zaskoczeniem i żału-
ję, że w tym roku mogliśmy zoba-
czyć Wasze ogrody tylko na fotogra-
fiach – powiedział  Przewodniczący 
Kolegium Prezesów PZD, Bogdan 
Grzela.

Kocia Kawiarnia rozpieszcza 
swoich gości pysznym ciastem 

i kawą oraz ma na celu niesienie 
bezpośredniej pomocy zwierzę-
tom. Pupile swobodnie chodzą po 
kawiarni, mają kontakt z gośćmi, 
można je oglądać, głaskać, zaprzy-
jaźnić się i zaadoptować. Pomysł 
na stworzenie takiego miejsca 
zrodził się z miłości do zwierząt. 
Właściciele kawiarni Izabela Zyn-
tek i Damian Szank pracowali kie-
dyś w starogardzkim schronisku.
Kawiarnia dzięki swojej działal-
ności daje obecnie schronienie 16 
futrzakom, które potrzebują do-
mów, a oprócz tego dokarmiane są 
również wolno bytujące koty. Pod 
opieką jest około 40 zwierząt. Do 
adopcji od początku istnienia tego 
miejsca trafiło już 18 kociaków. We 
wtorki właściciele zapraszają do 
kawiarni rodziców z dziećmi. 

Filemon Kocia Kawiarnia przyjazna seniorom
Filemon Kocia Kawiarnia to pierwszy lokal gastronomiczny w Starogardzie Gdań-
skim, który oferuje zniżki dla seniorów. Każdy posiadacz Karty Seniora otrzymuje 
15% zniżki na cały paragon, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00.

Jak zostać posiadaczem Karty Seniora? 
Aby otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora mieszkańcy Starogardu Gdań-
skiego mogą zgłaszać się do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Starogard Gdański w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego dla 
uczestników programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. Formularz zgło-
szeniowy do pobrania ze strony glosseniora.pl. Seniorzy mieszkający poza 
Starogardem Gdańskim mogą samodzielnie pobrać, wypełnić i wysłać 
formularz do Stowarzyszenia MANKO na adres al. J. Słowackiego 46/30, 
30-018 Kraków, dołączając do wysyłki zaadresowaną do siebie kopertę 
i znaczek pocztowy, a Karta Seniora zostanie im wysłana pocztą. 
Pełna lista firm będących partnerami Programu „Ogólnopolska Karta 
Seniora” i honorujących Kartę znajduje się na stronie: 
glosseniora.pl.

Zapraszamy przedsiębiorców 
Serdecznie zapraszamy firmy, które chciałyby przystąpić do Pro-
gramu do kontaktu ze Stowarzyszeniem MANKO lub 
z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Starogard Gdański. Wszelkie 
informacje można znaleźć na stro-
nie glosseniora.pl.
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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 każdą środę w godz. 
od 15:30 do 16:30 w biurze poselskim posła Kacpra Płażyńskiego w Ra-
tuszu Staromiejskim.

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.

Przewodnicząca 
Rady Miasta

Anna
Benert

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

Rada Miasta Starogard Gdański

Dyżury radnych

XXVII sesja Rady Miasta 29 września
2020 roku

http://radamiasta.starogard.pl/

Tematy ujęte w porządku obrad:
Wręczenie nagród najlepszym maturzystom. 
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
Informacja na temat działalności samorządu ws. poprawy jakości powietrza 
w Starogardzie Gdańskim.

Podjęte uchwały:
Uchwała Nr XXVII/322/2020 w sprawie przyznania nagrody Rady Miasta Staro-
gard Gdański dla najlepszego maturzysty,
Uchwała Nr XXVII/323/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Sta-
rogard Gdański na 2020 rok (zmiana 9),
Uchwała Nr XXVII/324/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2020-2031 
(zmiana 9),
Uchwała Nr XXVII/325/2020 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
gminnej w Starogardzie Gdańskim – ulica Bracka,
Uchwała Nr XXVII/326/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 
dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat,
Uchwała Nr XXVII/327/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów 
przez Gminę Miejską Starogard Gdański,
Uchwała Nr XXVII/328/2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
Uchwała Nr XXVII/329/2020 w sprawie przekazania skargi na działania Zastęp-
cy Prezydenta Miasta ds. Społecznych do rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta 
Starogard Gdański.

Modlitwę za ofiary zbrodni nie-
mieckiej w Lesie Szpęgawskim 

odmówił duchowy opiekun tego 
miejsca ksiądz Janusz Lipski, pro-
boszcz parafii świętego Wojciecha 
w Starogardzie Gdańskim.

W 81. rocznicę  
zbrodni
W niedzielę 27 września 
w miejscu Pamięci Naro-
dowej w Lesie Szpęgaw-
skim wspólną modlitwą 
mieszkańcy Kociewia, 
rodziny pomordowa-
nych, przedstawiciele 
władz krajowych i samo-
rządowych, organizacji 
kombatanckich i stowa-
rzyszeń oraz młodzież 
szkolna oddali hołd ofia-
rom II wojny światowej. 

Jubileusz 50-lecia istnienia koła 
zorganizowany został 10 paździer-

nika w Sali Kryształowej. Zebranych 
na uroczystości powitały obecna 
prezes koła Joanna Cwojdzińska oraz 
pracownik oddziału Katarzyna Kie-
lusiak, która przypomniała histo-
rię działalności Polskiego Związku 
Głuchych na Kociewiu. – Wszystko 
zaczęło się od grupy związkowej za-
łożonej 11 kwietnia 1970 r. Uchwałą 
zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

Wspierają się od 50 lat
W codziennym życiu napotykają wiele trudności. Nie 
zawsze udaje im się ze wszystkimi porozumieć. Ro-
bią jednak wszystko, by niwelować bariery. Osoby 
niesłyszące i słabo słyszące w Starogardzie Gdańskim 
zrzeszone są w Kole Terenowym Polskiego Związku 
Głuchych, które istnieje od pół wieku.

w Gdańsku w roku 1976 przekształciła 
się w Koło Terenowe z siedzibą w Sta-
rogardzie Gdańskim. Jego pierwszym 
prezesem został obecny na sali Hen-
ryk Hermański. Na dzień 30 września 
2020 r. zarejestrowanych w bazie da-
nych jest 306 członków naszego koła 
– mówiła.
Jubileusz był znakomitą okazją do 
złożenia podziękowań wszystkim, 
którzy wspierają koło. Decyzją za-
rządu głównego Polskiego Związku 

Głuchych w Warszawie najbardziej 
zaszczytne wyróżnienia, Złote Od-
znaki za zasługi na rzecz osób niesły-
szących i słabo słyszących, otrzymali 
Prezydent Miasta Starogard Gdański 
Janusz Stankowiak oraz członek za-
rządu Koła Terenowego PZG w Staro-
gardzie Gdańskim Regina Kulas.
– To dla mnie zawsze olbrzymia przy-
jemność i niezwykły zaszczyt gościć 
u Państwa, ale tym razem szczegól-
nie, ponieważ obchodzicie Państwo 
50-lecie istnienia swojego koła. Jako 
osobie słyszącej trudno jest mi wy-
obrazić sobie z czym musicie się mie-
rzyć, jakich problemów dotykacie. 
Wiem jednak, że gdy tylko zajdzie 
taka potrzeba, należy Wam poma-
gać. Zawsze taką pomoc deklarowa-
łem i deklaruję nadal. W tych trud-
nych czasach życzę Państwu przede 
wszystkim zdrowia. Dbajcie o sie-
bie nawzajem tak, abyśmy za 50 lat 
mogli wspólnie obchodzić jubileusz 
100-lecia Waszej organizacji – mówił 
prezydent Starogardu Gdańskiego Ja-
nusz Stankowiak. 

Delegacje władz, organizacji, sto-
warzyszeń oraz szkół zapaliły zni-
cze i złożyły wiązanki kwiatów pod 
tablicą upamiętniającą ofiarę po-
mordowanych. 
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W okresie jesienno-zimowym 
w mieszkaniach i domach 

jednorodzinnych wzrasta ryzyko 
powstania pożarów. Najczęściej do-
chodzi do nich w wyniku wad, albo 
niewłaściwej eksploatacji urządzeń 
grzewczych, elektrycznych i gazo-
wych. W tym samym okresie odno-
towywany jest także wzrost liczby 
zatruć tlenkiem węgla, zwanym „ci-
chym zabójcą”, gdyż jest niewidocz-
ny, nie ma smaku, ani zapachu.
„Czujka na straży Twojego bezpie-
czeństwa!” to ogólnopolska kam-
pania edukacyjno-informacyjna na 
temat zagrożeń związanych z możli-
wością powstania pożarów w miesz-
kaniach lub domach jednorodzin-
nych oraz zatruciem tlenkiem węgla. 

Skąd się bierze czad i  dlaczego jest 
tak niebezpieczny?
Czad, czyli tlenek węgla powstaje 
podczas procesu niecałkowitego spa-
lania materiałów palnych. Ma silne 
własności toksyczne, jest lżejszy od 
powietrza dlatego też gromadzi się 
głównie pod sufitem. Niebezpie-
czeństwo zaczadzenia wynika z fak-
tu, że tlenek węgla jest:
• bezwonny, 
• bezbarwny, 
• pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do organi-
zmu, poprzez zajmowanie jego miej-
sca w hemoglobinie (czerwonych 
krwinkach), powodując przy długo-
trwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć 
tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budyn-
kach mieszkalnych jest niespraw-
ność przewodów kominowych: wen-
tylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe 
działanie może wynikać z:

Czujka na straży  
twojego bezpieczeństwa
Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE po-
czujesz! To „cichy zabójca”. Zabezpiecz się i bądź 
czujny.

• nieszczelności, 
• braku konserwacji, w tym czysz-
czenia, 
• wad konstrukcyjnych, 
• niedostosowania istniejącego 
systemu wentylacji do standardów 
szczelności stosowanych okien 
i drzwi, w związku z wymianą sta-
rych okien i drzwi na nowe.

Co zrobić by spać spokojnie?
• Co roku, a tym bardziej przed roz-
poczęciem sezonu grzewczego nale-
ży wykonać obowiązkowe okresowe 
przeglądy i czyszczenie przewodów 
kominowych oraz sprawdzenie in-
stalacji wentylacyjnej.
• Państwowa Straż Pożarna reko-
menduje instalowanie czujek dymu 
i tlenku węgla.
• Państwowa Straż Pożarna przypo-
mina o obowiązku właściwego utrzy-
mania stanu technicznego czujek 
dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę 
baterii). Osobom starszym strażacy 
gotowi są pomóc w zamontowaniu 
danej czujki lub wymianie w nich ba-
terii.
• Państwowa Straż Pożarna zwraca 
uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla 
nie zastępuje przeglądu technicznego 
przewodów wentylacyjnych i komi-
nowych.
 
PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z 7.06 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budyn-
ków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), 
w obiektach, w których odbywa się 
proces spalania paliwa stałego, cie-
kłego lub gazowego, usuwa się zanie-
czyszczenia z przewodów dymowych 
i spalinowych:

• cztery razy w roku w domach opa-
lanych paliwem stałym (np. węglem, 
drewnem),
• dwa razy w roku w domach opala-
nych paliwem ciekłym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeże-
li przepisy miejscowe nie stanowią 
inaczej od palenisk zakładów zbioro-
wego żywienia i usług gastronomicz-
nych.
• co najmniej raz w roku usuwamy 
zanieczyszczenia z przewodów wen-
tylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) 
zobowiązuje właścicieli i zarządców 
bloków mieszkalnych i domów jed-
norodzinnych do okresowej kon-

troli, co najmniej raz w roku stanu 
technicznego instalacji gazowych 
oraz przewodów kominowych (dy-
mowych, spalinowych i wentylacyj-
nych).

RADZIMY!
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? 
1. Systematycznie czyść, sprawdzaj 
szczelność i wykonuj przeglądy tech-
niczne przewodów kominowych.
2. Użytkuj tylko sprawne techniczne 
urządzenia, zgodnie z instrukcją pro-
ducenta.
3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urzą-
dzeń grzewczych.
4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek 
wentylacyjnych.
5. W przypadku wymiany okien na 

nowe, sprawdź poprawność działania 
wentylacji, nowe okna są najczęściej 
o wiele bardziej szczelne w stosun-
ku do wcześniej stosowanych w bu-
dynku i mogą pogarszać wentylację. 
Nie bagatelizuj objawów takich jak: 
bóle i zawroty głowy, duszność, 
senność, osłabienie, przyspieszona 
czynność serca, mogą one być sygna-
łem, że ulegamy zatruciu tlenkiem 
węgla.
W takiej sytuacji natychmiast prze-
wietrz pomieszczenie, w którym się 
znajdujesz i zasięgnij porady lekar-
skiej. 

Informacje: Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Starogardzie Gdańskim.
Opracowano w Wydziale Prewencji 
Społecznej KG PSP
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PRZETARGI / INFORMACJE

Zgony
1. Zbigniew Szulc l. 58
2. Antoni Falgowski l. 96    
3. Mieczysław Burczyk l. 56  
4. Wiesława Maczkowska l. 70  
5. Bronisława Mazurowska l. 65  
6. Józef Kuchta l. 84  

7. Helene a Ciesewska l. 77  
8. Henryk Mikulski l. 71      
9. Gertruda Kupczyk l. 82     
10. Henryk Śliwiński l. 82     
11. Małgorzata Łącka l. 92     
12. Danuta Serocka l. 64     

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 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 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Wiosennej (III przetarg) – działka nr 22/21 o pow. 15 188 m², obręb 7, KW 24794;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 760 000,00 zł (siedemsetsześćdziesiąttysięcyzłotych);
wadium w wysokości 76 000,00 zł (siedemdziesiątsześćtsięcyzłotych);
postąpienie minimalne 7 600,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.164.ZP,U1 – teren zieleni urządzonej. Parki, zieleńce oraz usługi – w szczególności 
schroniska dla zwierząt, wyklucza się funkcje mieszkaniowe – w trakcie procedury zmiany funkcji terenu: tereny przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej i usług. 
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Przez działkę nr 22/21 obr. 7 (przy północnej granicy działki) przebiegają sieci: wodociągowa i kanalizacja deszczowa.
Konieczność ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania z dostępu do sieci: wodociągowej i kanalizacji deszczowej znajdujących się na działce nr 22/21 obr. 7.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 8 kwietnia 2020 r., a drugi 29 lipca 2020 r.
….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 9 grudnia 2020 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 3 grudnia 2020 r. 
(czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 8 grudnia 2020 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru 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.
Informacje o przetargu: - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania 
i Urbanistyki tel. 58-5306082.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 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 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kochanki (III przetarg) – działka nr 22/29 o pow. 13 368 m², obręb 7, KW 24794;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 482 000,00 zł (czterystaosiemdziesiątdwatysiącezłotych)
wadium w wysokości 48 200,00 zł (czterdzieściosiemtysięcydwieściezłotych);
postąpienie minimalne 4 820,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.166.P2,U1 – zabudowa techniczno-produkcyjna, magazyny, składy, bazy, parkingi, 
garaże, a także zabudowa usługowa.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Przez działkę nr 22/29 obr. 7 przebiega sieć gazowa, a brzegiem linia energetyczna, napowietrzna.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 8 kwietnia 2020 r., a drugi 29 lipca 2020 r.
….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 9 grudnia 2020 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 3 grudnia 2020 r. 
(czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 8 grudnia 2020 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru 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.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania 
i Urbanistyki tel. 58-5306082.

NIERUCHOMOŚCI  Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 13 października 2020 r. wydane zostały:
1) Zarządzenie Nr 411/10/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 16 pozycji: 1) - 16) ul. Chrztu Polski –  działki nr: 5/18 – 5/23, 5/25 – 5/28, 5/30 – 5/33, 5/35, 5/36 o pow. 817 
m² – 1 322 m², obręb 1, KW 34706, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – A.20.MN.2, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
2) Zarządzenie Nr 412/10/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 2 pozycje: 1) - 2) ul. Kręta – działki nr: 187/87 o pow. 872 m² i 187/88 o pow. 871 m², obręb 5, KW 34706, pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – 06.MN, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na 
stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości  w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075.

               Prezydent Miasta Starogard Gdański
                Janusz Stankowiak        

13. Ryszard Markowski l. 63     
14. Zygmunt Kaczorowski l. 72            
15. Zbigniew Szczukowski l. 60        
16. Ryszard Michnowski l. 76            
17. Danuta Baska l. 72        
18. Franciszek Cerowski l. 83       

19. Henryka Marciniak l. 95    
20. Zofia Kiwacz l. 89    
21. Jerzy Pakmur l. 72    
22. Anna Marut l. 86     
23. Konrada Reszczyńska l. 79     
24. Wojciech Kortas l. 61    

25. Krystyna Połom l. 78   
26. Antonina Kaiser l. 82  
27. Agnieszka Bejrowska l. 100  
28. Andrzej Kuchta l. 69




