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Olek choruje na SMA, rdzeniowy 
zanik mięśni. Jedyną szansą, by 

mógł normalnie żyć jest bardzo kosz-
towna terapia genowa, nazywana 
najdroższym lekiem świata. Oluś po-
ruszył mnóstwo serc i szybko zyskał 
armię sprzymierzeńców. W ciągu 8 
miesięcy udało się osiągnąć wyma-
rzony cel.

– Kochani! Bardzo dziękujemy Wam, 
że przez 8 miesięcy walczyliście 
z nami o zdrowie i życie naszego 
Olusia. To Wy dawaliście nam wiarę i 
nadzieję w to, że ten cel choć wyda-
wałoby się, że jest nieosiągalny, stał 
się możliwy do zrealizowania. Dzię-
kujemy, że pokochaliście naszego 
synka i stał się dla Was kimś wyjąt-
kowym. Dziękujemy wszystkim dar-
czyńcom zaangażowanym w pomoc 
dla Oleczka, osobom prywatnym, 
firmom, instytucjom. Wszystkie ak-
cje, inicjatywy i darowane złotówki 
każdego dnia przybliżały nas krok 
po kroku do zebrania ponad 9,5 mln 
złotych na zakup terapii genowej, 
która zatrzymuje postęp SMA. Dziś 
jako rodzice jesteśmy przepełnieni 
ogromnym szczęściem, że nasz ko-
chany synuś otrzyma lek, który daje 
wielką nadzieję na poprawę jego sta-
nu zdrowia. Na zawsze pozostaniecie 
w naszych sercach – powiedzieli ro-
dzice Oleczka. 
Oluś jest właśnie w trakcie leczenia w 
szpitalu w Lublinie. Przed nim jesz-
cze bardzo długa i kręta droga. Walka 
z SMA po podaniu terapii potrwa wie-
le lat, prawdopodobnie całe życie. 

Wielkie serca zadziałały

Jestem 
Kociewiakiem

Rozmowa 
z Mirosławem 

Kalkowskim, 
prezesem 

Towarzystwa 
Miłośników 

Ziemi 
Kociewskiej. 

Duża pomoc Miasta 
dla NGO-sów

Wykazali się wielką odwagą

9,5 mln złotych to kwota, jaką udało się zebrać na leczenie 2-letniego Aleksandra Lewandowskiego z Czar-
nej Wody. W zbiórkę pieniędzy dla małego wojownika zaangażowana była cała Polska.
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Planowany kompleks rekreacyjno-
-wypoczynkowy składać się będzie 

z trzech basenów o różnej wielkości i 
głębokości. Baseny zostaną otoczone 
drewnianymi pomostami. W pobliżu 
pojawi się sporo miejsca do plażowania 
i wypoczynku. Dla dzieci dostępny bę-
dzie wodny plac zabaw z płytkim bro-
dzikiem, armatkami wodnymi i zjeż-
dżalniami. W planowanym na ten rok 
zakresie prac ujęte są również budowa 
boiska do piłki plażowej, parking dla 
camperów, droga pożarowa oraz duży 
wybieg dla psów. Zarówno baseny, jak 
i pozostałe atrakcje dostosowane będą 
do potrzeb osób z niepełnosprawno-
ścią, rodzin z dziećmi i seniorów.
– W wyznaczonym terminie wpłynę-
ły cztery oferty na budowę basenów 
letnich na Piekiełkach. Wszystkie 
przeanalizowaliśmy pod względem 
zgodności ze Specyfikacją Warunków 
Zamówienia. Z przyczyn formalnych 
dwie z nich zostały odrzucone – powie-
dział Tadeusz Błędzki, wiceprezydent 
Starogardu Gdańskiego. – W dalszym 
postępowaniu pod uwagę brana jest 
oferta firmy AS PRODUKT z Małej 
Nieszawki o wartości ponad 7,5 mln 
zł. oraz spółki ROKA Budownictwo ze 
Starogardu Gdańskiego o wartości po-
nad 7,6 mln zł. Z wykonawcami prze-
prowadzimy negocjacje jeszcze w tym 
tygodniu. Po ich zakończeniu oferenci 
będą mieli 5 dni na złożenie nowych 
ofert. Zależy nam na jak najszybszym 
wybraniu wykonawcy, aby budowa 
mogła rozpocząć się już na wiosnę 
– dodał zastępca prezydenta ds. tech-
niczno-inwestycyjnych.
Zgodnie ze Specyfikacją Warunków 
Zamówienia baseny powinny zostać 
wybudowane w niecałe 4 miesiące od 
daty podpisania umowy.  

Wyłonią wykonawcę basenów
Cztery oferty wpłynęły na budowę basenów otwartych na Piekiełkach. Miasto sprawdza ich poprawność, by 
wyłonić wykonawcę pierwszego etapu inwestycji, który zaplanowało na ten rok. Cały kompleks ma być goto-
wy do 2022.

Projekt rozbudowy Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 8 prze-

widuje budowę wielofunkcyjnej sali 
sportowej o powierzchni ponad 1000 
m2 z łącznikiem, który zostanie do-
budowany do istniejącego budynku 
szkoły. Obiekt będzie dwukondygna-
cyjny o wysokość 9,55 m. Nowa sala 
pozwoli zaspokoić potrzeby nie tylko 
uczniów i nauczycieli, ale także lokal-
nej społeczności. Uczniowie zyskają 
dostęp do nowoczesnych rozwiązań. 
Sala będzie też idealną przestrzenią 
do rozwijania sportowych talentów w 
różnych dyscyplinach sportu.

Prace wykonawcze mają rozpocząć 
się wiosną 2021 r. a zakończyć – w 
III kwartale 2022 r. Łączną wartość 
inwestycji oszacowano na ok. 9 mln 
zł. 80% tej kwoty Miasto pozyskało z 
Ministerstwa Sportu w ramach pro-
gramu „Sportowa Polska 2020” oraz 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych, łącznie ponad 7 mln zł.

Coraz bliżej budowy sali
Dziesięć ofert wpłynęło na ogłoszony przez Miasto przetarg na budowę sali spor-
towej w Starogardzie Gdańskim. Miasto wkrótce wyłoni wykonawcę rozbudowy 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 przy Al. Jana Pawła II 10.

– Rozpoczęliśmy analizę złożonych 
ofert – mówi Tadeusz Błędzki, wice-
prezydent Starogardu Gdańskiego. 
– Wpłynęło 10 ofert. Osiem z nich 
mieści się w przedziale od 8,5 do 9,7 
mln zł. Wartość dwóch pozostałych 
jest skrajna. Najtańsza to 6,5 mln zł, 
najdroższa – 13,4 mln zł. Sprawdzamy 
kompletność wymaganych doku-
mentów oraz zgodność ofert z SIWZ 
( Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia). Od 1 stycznia br. Prawo 
zamówień publicznych dopuszcza też 
możliwość przeprowadzenia nego-
cjacji z oferentami. Przymierzamy 
się, aby z tego prawa skorzystać. Jeśli 
cała procedura przebiegnie prawi-
dłowo i bezproblemowo – nie będzie 
skarg i odwołań – podpisanie umowy 
z wykonawcą odbędzie się prawdo-
podobnie już w marcu – dodał zastęp-
ca prezydenta ds. techniczno-inwe-
stycyjnych.  
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Park Nowe Oblicze to przestrzeń 
publiczna, którą Miasto konse-

kwentnie rozbudowuje i upiększa 
od 2015 roku. Budowę rekreacyj-
no-wypoczynkowego parku przy 
Starogardzkim Centrum Kultury za-
inicjowały dwie licealistki Wiktoria 
Badzioch i Julia Kulsz, które zgłosiły 
swój pomysł na zagospodarowanie tej 
przestrzeni do pierwszej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego. Wybudowa-
no tam wówczas tylko siłownię pod 
chmurką, ale prezydent Janusz Stan-
kowiak obiecał pomysłodawczyniom, 
że będzie kontynuował ten projekt i 
jak dotąd słowa dotrzymuje.
Oficjalnie Park Nowe Oblicze otwar-
ty został 5 sierpnia 2017 roku. Rok 
później pojawił się tam nowoczesny 
skatepark, a w 2019 roku – plac zabaw 
dla najmłodszych. W wyróżnionym 
jako „Najlepsza Przestrzeń Publiczna 
Województwa Pomorskiego 2018” 
parku co roku pojawia się coś nowego, 
co uatrakcyjnia przestrzeń oferując 
mieszkańcom dodatkowe możliwości 
spędzania wolnego czasu.
W tym roku, do końca kwietnia MSP 
„SMOK” wybuduje tam małą sce-
nę oraz toaletę. Spośród czterech 
uczestników przetargu, oferta firmy 
ze Starogardu Gdańskiego okazała się 
najatrakcyjniejsza. W grudniu 2020 

Park Nowe Oblicze 
na wiosnę rozkwitnie
Firma „SMOK” ze Starogardu Gdańskiego wybuduje scenę i toaletę w Parku Nowe 
Oblicze w Starogardzie Gdańskim. Umowa z wykonawcą została podpisana w 
grudniu 2020 r. Prace ruszą na wiosnę i potrwają do końca kwietnia. Ich koszt to 
ponad 1 mln zł.

roku prezydent miasta podpisał z wła-
ścicielami Mariuszem Keisterem i Mi-
rosławem Ksepką umowę na realizację 
inwestycji. Jej koszt to 1 065 403,86 zł.
– Prace budowlane mają się rozpocząć 
na wiosnę. Zgodnie z umową potrwają 
do końca kwietnia. Wszystko będzie 
zależało od warunków atmosferycz-
nych. Wykonawca jest gotowy, ma 
potrzebne pozwolenia, tylko pogo-
da musi dopisać – zaznaczył Tadeusz 
Błędzki wiceprezydent miasta ds. 
techniczno-inwestycyjnych.
Zadaszona scena letnia o powierzchni 
75 m kw. i wysokości ok. 6 mb. stanie 
po wschodniej stronie budynku SCK 
na niezagospodarowanym dotąd te-
renie zielonym. Scena przygotowana 
będzie do organizowania niedużych 
koncertów i występów artystycznych 
dla „kameralnej” widowni.  Zostanie 
wyposażona w nowoczesne oświetle-
nie. Będzie też miała dobre zaplecze 
techniczne. 
Toaleta będzie funkcjonować w prze-
strzeni jako obiekt wolnostojący. 
Będzie w pełni zautomatyzowana i 
dostosowana do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. Będzie to 
obiekt samonośny, do postawienia na 
utwardzonym podłożu bez wylewania 
fundamentów z płaskim dachem.

Oprócz pomieszczeń publicznych dla 
kobiet, mężczyzn i osób niepełno-
sprawnych, znajdzie się tam też po-
mieszczenie techniczno-serwisowe 
z zabezpieczonym oddzielnym wej-
ściem zewnętrznym dostępnym dla 
obsługi serwisującej toaletę.
– Oba nowe obiekty mają służyć 
wszystkim mieszkańcom. To właśnie 
z myślą o nich nie ustaję w rozwijaniu, 
rozbudowywaniu i modernizowaniu 
miejskich przestrzeni i obiektów, czy-
niąc je bardziej przyjaznymi dla oto-
czenia i ich użytkowników. Wszyscy 
wiemy, jaką popularnością cieszą się 
kameralne koncerty, czy występy ar-
tystyczne, organizowane na świeżym 
powietrzu. To doskonała okazja do 
wyjścia z domu, spotkania się z przy-
jaciółmi i spędzenia wolnego czasu w 
inny, bardziej urozmaicony sposób, 
zwłaszcza w letnie ciepłe wieczory. 
Pandemia kiedyś się skończy, a wte-
dy przypuszczam wszyscy odczujemy 
takie potrzeby. Właśnie takiej inte-
gracji ma służyć nowa scena i zaple-
cze sanitarne, które niedługo pojawią 
się w parku. Mam nadzieję, że będą z 
nich korzystać zarówno najmłodsi, 
jak i najstarsi mieszkańcy Starogardu 
– powiedział prezydent Janusz Stan-
kowiak.  

Przebudowa 5 dróg i 4 obiektów 
mostowych jest jedną z najważ-

niejszych inwestycji planowanych w 
Starogardzie Gdańskim na lata 2021-
2023. Dzięki niej znacznie poprawi 
się bezpieczeństwo kierowców i pie-
szych oraz komfort jazdy z południo-

Największa inwestycja 
drogowa w mieście
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg przygotowuje się do 
rozpoczęcia I etapu przebudowy mostu na ul. Tczew-
skiej wraz z modernizacją tej ulicy i ulicy Kanałowej. 
26 lutego firma przejęła plac budowy.

Jeśli Wykonawca otrzymamy zgodę 
na wprowadzenie tymczasowej or-
ganizacji ruchu, a pogoda nie spłata 
żadnych psikusów, roboty powinny 
rozpocząć się w drugiej połowie mar-
ca.
– W pierwszej kolejności zajmie-

wych dzielnic miasta na wschód i do 
centrum.
26 lutego po spotkaniu branżowym 
w Urzędzie Miasta, prezydent Janusz 
Stankowiak oficjalnie przekazał wy-
konawcy plac budowy.
– Czekamy na zatwierdzenie pro-
jektu tymczasowej organizacji ruchu 
– powiedział wiceprezes PBD Kamil 
Rozmus. – Przebudowa tej części 
miejskiej infrastruktury odbywać się 
będzie przy całkowitym zamknięciu 
dojazdów do mostu od ulic Tczew-
skiej, Sobieskiego i Kanałowej. Będzie 
się to niestety wiązało ze sporymi 
utrudnieniami dla kierowców i objaz-
dami, ale nie możemy inaczej prze-
prowadzić tej modernizacji – dodał 
wykonawca.
Prace drogowe rozpoczną się od re-
montu mostu na ulicy Tczewskiej. 
Przy tej okazji zmodernizowana zo-
stanie sama ulica. Następnie prace 
przeniosą się na skrzyżowanie ulic 
Kanałowej, Tczewskiej i Sobieskiego 
w kierunku ul. Kanałowej do mostu 
łączącego Kanałową z ulicą Podgórną.

my się uporządkowaniem terenu i 
przygotowaniem zaplecza budowy, 
m.in. musimy rozebrać most, a tak-
że przebudować całą infrastrukturę 
podziemną. Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji STAR-WiK wy-
buduje kanalizację sanitarną i wodo-
ciąg – zaznaczył dalej Kamil Rozmus 
– Aktualnie kontraktujemy podwy-
konawców i kupujemy materiały nie-
zbędne do rozpoczęcia zadania – do-
dał wiceprezes PBD.
Jeśli prace przebiegać będą zgodnie z 
planem, to pierwszy etap tego zada-
nia zakończy się w IV kwartale 2021 
roku.

Cała inwestycja obejmuje przebudo-
wę 4 obiektów mostowych i 5 dróg 
w całości lub części. Prace potrwają 
prawdopodobnie do końca września 
2023 roku. Koszt całkowity przed-
sięwzięcia wyniesie ponad 11 mln 
złotych. Umowę na realizację zadania 
podpisano 29 stycznia. Wykonawcą 
inwestycji jest starogardzka firma 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg.
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BIZNES

GPEC STAROGARD obsługuje w 
Starogardzie Gdańskim ponad 

800 odbiorców. Sieć ciepłownicza 
przekracza 37 km. Firma dysponuje 
227 węzłami własnymi i obsługuje 185 
węzłów należących do klientów.
– Naszym celem nadrzędnym jest in-
westowanie w urządzenia ciepłowni-
cze i sieć przesyłową. 60% naszej sieci 
to nowoczesna sieć preizolowana, 
która dzięki systemom alarmowym 
pozwala na skuteczniejsze monitoro-
wanie ewentualnych ubytków i awa-

Stawiają na ekologię
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest 
nie tylko partnerem biznesowym dla wielu instytucji 
w mieście, ale również aktywie udziela się społecznie.  
19 lutego gościem prezesa zarządu Piotra Dembiń-
skiego był prezydent miasta Janusz Stankowiak.

jesteśmy w stanie zapewnić klientom 
usługę całorocznego ciepła, czyli do-
staw zależnych od rzeczywistej tem-
peratury powietrza, a nie od pory roku 
– dodaje.
GPEC STAROGARD nie tylko pro-
dukuje ciepło, ale również aktywnie 
udziela się w różnych akcjach społecz-
nych, co roku sponsorując wydarzenia 
miejskie.
– Chcemy być częścią społeczności 
lokalnej, dlatego udzielamy się w ak-
cjach, imprezach kulturalnych i spor-

naszych usług i czuli się z nami bez-
piecznie – dodał Piotr Dembiński.
W ciepłowni w Starogardzie działają 
cztery kotły. Ich maksymalna moc 
przekracza zapotrzebowanie przyłą-
czonych mieszkańców. Ciepłownia 
regularnie modernizuje urządzenia 
do produkcji i przesyłu ciepła. Tylko w 
ciągu ostatnich 5 lat ograniczyła emi-
sję CO2 o ponad 8 ton rocznie.
– W GPEC STAROGARD mamy cie-
płownię węglową, która jest regular-
nie modernizowana tak, by maksy-
malnie ograniczyć emisję pyłów do 
atmosfery. Nasze urządzenia są pod 
stałym monitoringiem Wojewódz-
kiego Inspektoratu Środowiska, a 
dwukrotnie w ciągu roku przepro-
wadzamy cykliczne pomiary spalin. 
Dzięki inwestycjom w urządzenia do 
odpylania jesteśmy w stanie zapewnić 
dużą wydajność kotłowni przy jedno-
czesnej niewielkiej emisji spalin – mó-
wił Piotr Dembiński, prezes zarządu 
GPEC STAROGARD.
– W planach na najbliższe lata mamy 
kolejne inwestycje, których celem 
jest dalsza redukcja emisji. Poza wy-
miarem ekologicznym, moderniza-
cje pozwalają zachować urządzenia 
w dobrym stanie technicznym, a to 
przekłada się na ich niezawodność 
– zaznaczył Andrzej Borkowski, kie-
rownik działu wytwarzania w Grupie 
GPEC
Temu służy też zintegrowany system 
zarządzania awariami. Goście dowie-
dzieli się m.in. że u każdego klienta 
w węźle zainstalowane są specjal-
ne urządzenia, które pozwalają na 
zdalne rozpoznanie awarii, co z kolei 
umożliwia pracownikom firmy na-
tychmiastową reakcję, często zanim 
wyciek lub parowanie widoczne są dla 
mieszkańców. Firma nie tylko moni-
toruje zdalnie indywidualne liczniki, 
ale również pracę węzłów. 

rii, co przekłada się na bezpieczeństwo 
dostaw dla mieszkańców – podkreślił 
Piotr Dembiński. – Dzięki nowocze-
snym węzłom ciepłowniczym, z za-
instalowaną automatyką pogodową, 

towych ważnych dla mieszkańców. 
Podejmujemy też wiele inicjatyw, 
których celem jest wsparcie lokalnych 
instytucji. Zależy nam, aby miesz-
kańcy Starogardu wierzyli w jakość 

26 stycznia w życie weszła nowe-
lizacja ustawy covidowej. Pre-

zydent powołując się na nowe przepi-
sy zaproponował zwolnienie przed-
siębiorców, posiadających zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych, z 
opłat za tzw. koncesję na alkohol.
– Właściciele lokali gastronomicz-
nych chyba najdotkliwiej odczuli 
skutki, wprowadzonych przez rząd 
obostrzeń z powodu Covid-19 – po-
wiedział Janusz Stankowiak. – Przez 
wiele miesięcy nie mogli prowadzić 
swoich interesów, bądź prowadzili 
je w bardzo ograniczonym zakresie. 
Dlatego, aby utrzymać biznes dla 
wielu z nich, pożądana jest każda na-
wet najmniejsza pomoc. Skoro prze-
pisy takową pomoc umożliwiły, ani 
przez chwilę nie wahaliśmy się, by jej 
udzielić – dodał prezydent.
Zaproponowane wsparcie dotyczy 
całkowitego zwolnienia z drugiej i 

Pomoc dla restauratorów
Rada Miasta zatwierdziła formę pomocy dla przedsię-
biorców, którzy mają pozwolenie na sprzedaż alko-
holu w swoich lokalach gastronomicznych. Przyjęła 
propozycję prezydenta miasta, by całkowite zwolnić 
ich z II i III raty za tzw. „koncesję”, a w przypadku 
opłaty z góry za cały rok,  zwrócić jej część.

trzeciej raty opłaty należnej w 2021 
roku za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu przeznaczonego 
do spożycia w miejscu sprzedaży. Ci, 
którzy już taką opłatę wnieśli i zapła-
cili jednorazowo za cały rok, mogą 
wnioskować o zwrot dwóch trzecich 
poniesionych kosztów. Dodatkowo 
prezydent zaproponował wydłużenie 
terminu wpłaty pierwszej raty do 31 
marca 2021 roku, dla tych, którzy nie 
uczynili tego w terminie do 31 stycz-
nia 2021 roku.
– Szacujemy, że pomoc, której udzie-
limy przedsiębiorcom, działającym w 
branży gastronomicznej, kosztować 
będzie Miasto ok 40 tys. zł – poin-
formował wiceprezydent Starogardu 
Gdańskiego Tadeusz Błędzki. – To być 
może niewiele, ale w sytuacji, w jakiej 
znaleźli się właściciele lokali gastro-
nomicznych, liczy się każda oszczęd-
ność. 

Określone zostały one w uchwale 
Rady Miasta nr XXXIV/317/2016. 

Zgodnie z nią od budynków lub ich 
części: 
a) mieszkalnych – osoby prywatne 
płacą 0,72 zł/mkw powierzchni użyt-
kowej, 
b) związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej – 22,63 zł/mkw. po-
wierzchni użytkowej, 
c) związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń – 4,61 zł/mkw. po-
wierzchni użytkowej, 
d) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 

Mamy jedne z najniższych  
podatków od nieruchomości
Podatki lokalne to jedno z największych źródeł dochodu gminy. Mimo to, z myślą 
o mieszkańcach oraz przedsiębiorcach w Starogardzie Gdańskim wysokość sta-
wek podatkowych obowiązujących w bieżącym roku nie wzrosła od kilku lat.

Miasto Podatek od budynków mieszkalnych Podatek od budynków zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej

Tczew 0,85 zł/mkw. 24,84 zł/mkw.
Malbork 0,80 zł/mkw. 22 zł/mkw.
Pruszcz Gdański    0,75 zł/mkw. 22 zł/mkw.
Starogard Gdański 0,72 zł/mkw. 22,63 zł/mkw.

działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publiczne-
go – 7,60 zł/mkw. powierzchni użyt-
kowej. 
3) od budowli - 2% ich wartości okre-
ślonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 
ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

Dla porównania zgodnie z obwiesz-
czeniem Ministra Finansów górna 
granica stawki podatku od budynków 
w 2021 r. dla osób fizycznych wynosi 
0,85 zł/mkw. Górna stawka dla przed-
siębiorców wynosi natomiast 24,84 zł/
mkw. 
Warto dodać, że podatki od nierucho-
mości w Gminie Miejskiej Starogard 
Gdański są jednymi z najniższych 
stawek opłat w okolicy najbliższych 
miast. 
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Od 2017 roku właściciele domów 
i zabytkowych kamienic mogą 

uzyskać zwolnienie od podatku od 
nieruchomości. Muszą jedynie zde-
cydować się na odnowienie ich ele-
wacji. Dodatkowo od 2018 roku mogą 
starać się o dotację celową na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy elewacji fron-
towej budynków wpisanych do Gmin-
nej Ewidencji Zabytków.
W 2020 roku do Urzędu Miasta wpły-
nęły cztery wnioski o dofinanso-
wanie remontu frotowych elewacji 
budynków zlokalizowanych na Ryn-
ku i w pobliżu. Wszystkie przeszły 
pozytywną weryfikację. Ich właści-
ciele otrzymali 30% wsparcie plano-
wanego, wynikającego z kosztorysu, 
kosztu prac – łącznie prawie 70 tys. 
zł.  Zadecydowała o tym Rada Miasta, 
podejmując stosowna uchwałę w tej 
sprawie na sesji w dniu 24 lutego br. 

Remont elewacji z pomocą miasta
Miasto przekaże prawie 70 tys. zł na remont elewacji frontowych trzech kamienic i budynku mieszkalno-han-
dlowego w Starogardzie Gdańskim. 

Renowację i konserwację witraży 
przeprowadziła Pracowania Wi-

traży PM-Witraż z Gdańska. Trwała 
ona od 1 września do 31 października 
2020 r. Zakres prac obejmował m.in. 
miejscową dezynfekcję okien i ele-
mentów wokół nich; konserwację 
szklenia witrażowego i rekonstrukcję 

Miasto dba o zabytki Naprawa nawierzchni dróg

W zeszłym roku przeprowadzone zostały prace konserwatorsko-renowacyjne 
dwóch historycznych witraży w kościele pw. św. Mateusza. Na sesji w dniu 24 lu-
tego radni podjęli decyzję o zrefundowaniu połowy ich kosztów. 

Ze względu na zły stan nawierzch-
ni ulica Staszica w trybie awaryj-

nym została zamknięta dla ogólnego 
ruchu! Poruszać się po niej mogą 
wyłącznie mieszkańcy tej ulicy i nie-
zbędne służby komunalne.
Prosimy o respektowanie ustawione-
go oznakowania i nie wjeżdżanie w tę 
ulicę.
Służby miejskie tymczasowo zabez-
pieczą najgroźniejsze miejsca, gdzie 
nastąpiły znaczne zdeformowania/

Odnowione zostaną fronty: budyn-
ku mieszkalno-handlowego przy ul. 
Rynek 18 – Rycerska 1 oraz trzech ka-
mienic przy ul. Sobieskiego 11, Rynek 
14 i Rynek 25. Remonty planowane są 
na rok 2021.

Warunkiem udzielenia przez miasto 
zarówno jednej, jak i drugiej formy 
pomocy, jest zastosowanie odpo-
wiedniej kolorystyki i rozwiązań ar-
chitektonicznych zaakceptowanych 
przez miasto. 

Koncepcja kolorystyki elewacji fron-
towych kamienic na Rynku, która 
wskazuje jak mogą one docelowo 
wyglądać, dostępna jest na stronie 

internetowej stg.rewitalizacja.e-ge-
oportal.pl.
Celem pomocy, zaproponowanej 
mieszkańcom, jest ochrona i popra-
wa stanu technicznego budynków w 
obszarze Rynku i śródmieścia oraz 
zahamowanie procesu niszczenia za-
bytków naszego miasta.
Wszelkich wyjaśnień w tej sprawie 
oraz pomocy udzielają pracownicy 
Wydziału Planowania i Urbanistyki 
Urzędu Miasta Starogard Gdański. 

brakujących elementów; demontaż 
witraży przed renowacją i montaż po 
niej; montaż rusztowań; zabezpie-
czenie otworów okiennych płytami, a 
także konserwację ślusarki okiennej, 
ceglanych parapetów zewnętrznych 
i tynków ościeży okiennych. Koszt 
prac wyniósł 44 083,20 zł, refundacja 

ze środków Gminy Miejskiej wynie-
sie dokładnie 49,9% rzeczywistego, 
udokumentowanego kosztu prac, 
czyli 22 040,00 zł. 

– Stan zachowania 9 witraży w na-
szym kościele wymaga pilnej reno-
wacji. Stabilność konstrukcji jest już 
mocno naruszona. Gołym okiem wi-
dać liczne spękania i rozszczelnienia. 
Planujemy przeprowadzić konser-
wację oraz renowację ich wszystkich. 
Dwa witraże udało się odrestaurować 
w zeszłym roku. W imieniu wszyst-
kich parafian oraz swoim bardzo 
dziękuję prezydentowi miasta i rad-
nym za podjęcie decyzji o refundacji 
połowy kosztów tych prac. Ta kwo-
ta bardzo nam pomoże. Zwłaszcza, 
że jeszcze w tym roku chcielibyśmy 
odrestaurować jeszcze trzy witraże 
po północnej stronie kościoła. Jeden 
z nich jest już odnowiony i gotowy 
do montażu – powiedział proboszcz 
Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Ma-
teusza w Starogardzie Gdańskim ks. 
prałat dr Eugeniusz Stencel.  

1 marca rozpoczęły się prace porządkowe związane z 
usuwaniem dziur w nawierzchniach miejskich ulic. 
Ubytków na drogach po zimie jest dużo, w związku z 
czym prosimy wszystkich o wyrozumiałość, cierpli-
wość, a przede wszystkim o ostrożność.

zapadnięcia nawierzchni z kostki 
betonowej. Luźne elementy zosta-
ną zdjęte i zastąpione tymczasowo 
płytami YOMB. W dalszej kolejności 
Miasto przystąpi do dokładniejsze-
go obmiaru nawierzchni, na której 
trzeba będzie wykonać wzmocnienia 
lub podbudowę wraz z przełożeniem 
nawierzchni. W związku z powyż-
szym prosimy mieszkańców tej ulicy 
o zachowanie ostrożności i wyrozu-
miałość. 
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30 stycznia ośmioletnia Aurelia 
ze swoim młodszym bracisz-

kiem poszli do parku miejskiego w 
poszukiwaniu swojego psa. Niefor-
tunnie dziewczynka wpadła do rzeki. 
Spanikowany braciszek zaczął wzy-
wać pomocy. Pomógł mu starszy pan 
– Czesław, który akurat był w parku 
na spacerze. Ich wołanie usłysze-
li dwaj mężczyźni – Daniel i Łukasz, 
którzy szli przez park w kierunku 
Starostwa Powiatowego.
– Usłyszeliśmy wołanie o pomoc. Po-
biegliśmy w jego stronę i ujrzeliśmy 
dziecko w wodzie jakieś 2 metry od 

Wykazali się wielką odwagą
Daniel Wojnarowski i Łukasz Jakusz bez wahania rzucili się na ratunek tonącemu 
dziecku. Narażając własne życie uratowali 8 letnią dziewczynkę. Prezydent Miasta 
osobiście podziękował im za ten wielki akt odwagi.

brzegu. Tak naprawdę zobaczyliśmy 
tylko plecy dziewczynki wygiętej w 
łuk. Nogi i twarz były pod wodą. To 
był straszny widok – opowiadają pa-
nowie Daniel Wojnarowski i Łukasz 
Jakusz.
– Bez wahania położyłem się na 
brzegu. Asekurował mnie Łukasz. 
Musiałem mocno się wychylić, aby 
przyciągnąć dziewczynkę do siebie. 
Woda była lodowata, kiedy wspólnie 
z Łukaszem z wielkim trudem wycią-
gnęliśmy dziecko na brzeg i odwróci-
liśmy, twarz dziewczynki była sina. 
Jej ręce były sine, a brzuszek wzdę-

ty – opowiada dalej z przejęciem pan 
Daniel.
– Działaliśmy w takich emocjach, że 
nie pamiętamy, jak znaleźliśmy się na 
tym drugim brzegu Wierzycy od stro-
ny ul. Chojnickiej. Od razu przystąpi-
liśmy do reanimacji, aby przywrócić 
dziewczynce oddech. Odkrztusiła, 
ale była ciągle nieprzytomna. Dopie-
ro po drugiej serii sztucznego oddy-
chania ocknęła się. Nie czuliśmy ani 
zimna, ani chłodu, ani tego że jeste-
śmy kompletnie przemoczeni. Kiedy 
Aurelia zaczęła oddychać, przywo-
łaliśmy jeszcze jednego pana, który 
szedł ścieżką wzdłuż rzeki od strony 
ul Parkowej. Musiał przebiec przez 
drewniany most, by dostać się do 
nas na drugi brzeg rzeki, ale zrobił to 
natychmiast. To on zajął się małą, by 
utrzymać ją przy życiu. Okrył czymś 
ciepłym, co miał na sobie i uspakajał 
zszokowaną dziewczynkę. Nawet nie 
wiemy, jak się nazywa i kim jest, ale 
bardzo mu za to dziękujemy. Kiedy 
nadjechała profesjonalna pomoc i 
dziecko było już bezpieczne oddali-
liśmy się, aby jak najszybciej zdjąć 
mokre ubrania – wspominają dalej 
nasi bohaterowie.
Wszystko wydarzyło się w sobotnie 
przedpołudnie. Na miejsce wypadku 

Mama dziewczynki Ramona Ra-
dawiecka na porodówkę trafiła 

w Sylwestra. Poród rozpoczął się do-
kładnie o północy. Dorotka urodziła 
się 1 stycznia o godz. 3:20 nad ranem. 
– Szpital był przepełniony. Mnóstwo 
kobiet rodziło w tym czasie, dlatego 
tym bardziej jestem szczęśliwa i za-
skoczona, że to właśnie moja córecz-
ka urodziła się akurat jako pierwsze 
dziecko w Starogardzie w nowym 
roku. Zupełnie się tego nie spodzie-
wałam – mówiła pani Ramona.

Dorotka pierwszym 
dzieckiem
Jest grzeczna, ale potrafi walczyć o swoje. Zdrowo się rozwija i rośnie „jak na 
drożdżach”. Dorotka Radawiecka na świat przyszła jako pierwsza starogardzianka 
w 2021 r.

przyjechały 4 zastępy straży pożarnej 
w sile 14 ratowników z Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej w Starogardzie 
Gdańskim i OSP Starogard Gdański. 
Kiedy przybyli dziewczynka leżała już 
bezpieczna na prawym brzegu rzeki. 
Chociaż nadal była w szoku, oddy-
chała samodzielnie. Działania straży 
pożarnej ograniczyły się więc do za-
bezpieczenia dziecka przed wychło-
dzeniem i udzielenie mu wsparcia 
psychicznego oraz zabezpieczeniu 
terenu działań. Wezwane na miejsce 
pogotowie zabrało poszkodowaną do 
szpitala.
Gdyby nie bohaterski czyn dwójki 
mężczyzn, ta niewinna, samodzielna 
wyprawa do parku dwojga małolet-
nich dzieci mogła skończyć się bardzo 
tragicznie. Na szczęście znaleźli się 
ludzie gotowi bez wahania poświęcić 
się dla ratowania ludzkiego życia.
W uznaniu dla aktu ich odwagi 5 lute-

go prezydent miasta Janusz Stanko-
wiak zaprosił obu panów do siebie, by 
osobiście podziękować bohaterom.
– Bardzo Wam Panowie dziękuję. 
Jestem ogromnie dumny, że mogę 
uścisnąć dłoń tak odważnym lu-
dziom. Wykazaliście taką postawę, 
której oczekiwalibyśmy od każde-
go, a nie zawsze tak jest. Narażając 
własne życie i zdrowie uratowaliście 
tę małą dziewczynkę, której groziła 
śmierć. Wasze zachowanie to powód 
do satysfakcji i dumy, dla nas do na-
śladowania. W imieniu wszystkich 
mieszkańców i rodziców tej dziew-
czynki bardzo Wam dziękuję – po-
wiedział prezydent miasta Janusz 
Stankowiak.
Prezydent dziękuje również panu 
Czesławowi i czwartemu mężczyź-
nie, którzy także z wielkim oddaniem 
przyczynili się do uratowania małej 
Aurelii. 

Dorotka na narodziny wybrała sobie 
wyjątkowy dzień, więc już od po-
czątku życia odwiedzają ją wyjątkowi 
goście. 4 lutego z wizytą przyjechał 
do niej Prezydent Miasta Starogard 
Gdański Janusz Stankowiak.
– Odwiedzanie malutkich starogar-
dzian, którzy na świat przyszli jako 
pierwsi w danym roku to długolet-
nia tradycja. Takie wizyty należą do 
najprzyjemniejszych momentów w 
pracy prezydenta Starogardu. Dorot-
ka jest urocza. Podczas naszego spo-

tkania była bardzo spokojna i chyba 
zadowolona, że pojawili się u niej 
goście – powiedział prezydent Janusz 
Stankowiak.
Jak na odwiedziny u maluszka przy-
stało, włodarz miasta nie przyjechał 
z pustymi rękoma. Dorotka dostała 
m.in. fotelik samochodowy, maskot-
kę, body i skarpetki z miejskim ozna-
kowaniem oraz miejskie gadżety. 
Prezenty otrzymał także starszy brat 
dziewczynki Wiktor, a mama kwiaty 
i list gratulacyjny. 
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1 Wielkie serca zadziałały
To, co SMA odebrała Olusiowi będzie 
trzeba stopniowo poprzez rehabilita-
cję, krok po kroku odbudować i przy-
wrócić utracone lub nienabyte umie-
jętności. Cały czas bardzo potrzebna 
jest pomoc. Środki, które obecnie 
są zbierane przeznaczone na dalszą 
rehabilitację, turnusy i warsztaty re-
habilitacyjne, zakup sprzętu orto-
pedycznego i rehabilitacyjnego oraz 
ewentualne dalsze leczenie.
Zbiórka pieniędzy do puszek-skar-
bonek ulokowanych w sklepach, fir-
mach, zakładach pracy, piekarniach, 
salonach fryzjerskich, kosmetycz-
nych trwa do 30.06.2021 r. Rodzi-
ce Oleczka nadal proszą o tę formę 
wsparcia. Zapełnione skarbonki 
wymieniane są na nowe. W sprawie 
zwrotu lub wymiany puszek dzwonić 
należy na nr 666 058 249.  

Fundacja Siepomaga – zbiórka jest aktywna do 15.03.2021 r. 
www.siepomaga.pl/olus-sma
Tutaj również można wysyłać SMS dla Olusia:
Numer 72365, Treść 0069450, koszt SMS 2,46 zł

Wsparcie online w Caritas: https://www.uratujecie.pl/potrzebu-
jacy/Olek

Fundacja dzieciom Zdążyć z pomocą 
https://dzieciom.pl/podopieczni/37873 
Przekaż 1% podatku na podopiecznego
W formularzu PIT wpisz numer: KRS 0000037904
W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” 
podaj: 37873 Lewandowski Aleksander 
Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola 
„Wyrażam zgodę”. 

Wpłacenie darowizny w Fundacji Olka Lewandowskiego, 
www.fundacjaolka.pl
Dane do przelewu:
Fundacja Olka Lewandowskiego
Czarna Woda 83-262, ul. Jarzębinowa 26
Alior Bank, Nr konta: 93 2490 0005 0000 4530 1225 6783
Tytułem: Lewandowski Aleksander darowizna

Dziewczynkę można wesprzeć 
wpłacając datki na zbiórkę na 

portalu www.siepomaga.pl oraz na 
aukcjach na Facebooku. Warto pod-
kreślić, że grupa licytacyjna Olusia 
z Czarnej Wody przekazana zosta-
ła przez administratorów na rzecz 
walki o zdrowie Oleńki i funkcjonuje 

Pomagamy  
Oleńce
Zakończyła się już zbiórka pieniędzy i nakrętek dla 
Olusia Lewandowskiego. Czas na nowego wojowni-
ka! A raczej wojowniczkę – Oleńkę Dzienniak. Na-
krętki dla Oleńki zbieramy przy Stadionie Miejskim 
im. Kazimierza Deyny, przy parkingu Starogardzkie-
go Centrum Kultury oraz w Urzędzie Miasta. Jeste-
śmy przekonani, że i tym razem pokażecie jak wielkie 
serca drzemią w mieszkańcach Kociewia.

Z krzyżówką z okazji Światowego 
Dnia Kociewia poradziliście sobie 

bez problemów, wykazując się dużą 
wiedzą o naszym regionie. W Walen-
tynki pytaliśmy Was za co kochacie 
Starogard. Za piękne miejsca, park, 
Rynek, ciągły rozwój i zmiany. Takie 
najczęściej padały odpowiedzi. Rowe-
rzyści docenili miejskie ścieżki rowe-
rowe, a rodzice place zabaw dla swoich 
pociech. „O mój pączku kochany, od 
rana z ochotą zjadany” Na Wasze wier-
sze, limeryki i rymowanki czekaliśmy 
w Tłusty Czwartek. W naszym słod-
kim konkursie pomysłowych i kre-
atywnych odpowiedzi nie brakowało. 
Przypominamy również, że przez cały 
rok trwa zabawa pt. „Kadr z STG”. Na 
Wasze zdjęcia przedstawiające uroki 
miasta czekamy pod adresem wis@
um.starogard.pl. Z nadesłanych fo-
tografii wybierzemy zdjęcie miesiąca, 
które trafi na kartkę kalendarza na rok 
2022. 

Świętowaliśmy konkursowo
Na naszym facebookowym profilu Starogard Gdański luty minął pod znakiem kon-
kursów. Wszystko za sprawą zabaw, jakie organizowaliśmy dla naszych internautów. 

teraz pod nazwą „Oluś Pokona SMA. 
Ratujemy serduszko Oleńki”. Losy 
dziewczynki śledzić można na face-
bookowym profilu „Oleńka marzy o 
zdrowym serduszku”. Poza tym, po-
dobnie jak dla Oleczka, dla małej Oli 
także kręcimy kilometry.  

Życzymy Olusiowi dużo zdrowia i mocno trzymamy za niego kciuki.
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Ponad 2 mln złotych trafi do ro-
dzin, dzieci, młodzieży i seniorów 

z powiatu starogardzkiego w formie 
pomocy, którą zorganizują dla nich 
starogardzcy harcerze wspólnie z 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej. Harcerze poprowadzą świe-
tlicę dla rodzin i klub seniora. Zaopie-
kują się też dziećmi na podwórkach. 
W tym celu w nowo wyremontowa-
nym budynku Hufca ZHP przy ul. 
Hallera w Starogardzie Gdańskim 
powstanie placówka wsparcia dzien-
nego pn. „Stacja Starogard Gdański.” 
Będzie to miejsce spotkań dzieci i 
młodzieży w wieku 7-19 lat oraz ich 
rodzin, którzy zgłoszą się do projek-
tu. Spotykać się będą w harcerskiej 
świetlicy trzy razy w tygodniu. Har-
cerze zapewnią im ciekawy program 
i profesjonalną kadrę wychowawców. 
Nie zabraknie działań animacyjnych, 
wykładów oraz wyjazdów, np. do te-
atru. Dodatkowo w czterech grupach 
na terenie powiatu starogardzkiego 
dla dzieci i młodzieży poprowadzą 
zajęcia podwórkowe na wzór drużyn 
harcerskich. Znajdzie tu też swoje 

Harcerze będą 
wspierać rodziny
Harcerze poprowadzą świetlicę dla rodzin i klub se-
niora. Zaopiekują się też dziećmi na podwórkach. 
Otrzymali na to fundusze z Unii Europejskiej. 

miejsce klub seniora dla 20 osób. 
Uczestnicy zajęć świetlicowych i po-
dwórkowych zostaną objęci wspar-
ciem psychologicznym i pedagogicz-
nym w ramach Poradni Rodzinnej, 
prowadzonej przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Starogardzie 
Gdańskim. Dodatkowo specjaliści 
poprowadzą zajęcia rozwijające wie-
dzę i umiejętności rodzicielskie, będą 
uczyć ich aktywności i radzenia sobie 
z problemami.
Wszyscy, którzy skorzystają z tej 
oferty, otrzymają również wsparcie 
specjalistyczne, w tym psychologa, 
prawnika, dietetyka, logopedy itp. 
Będzie one dobierane do indywidu-
alnych potrzeb dzieci, młodzieży, ro-
dziców i seniorów. 
Działania wspierające rodziny ze Sta-
rogardu i powiatu starogardzkiego 
harcerze poprowadzą do 31 marca 
2023 roku. 8 lutego prezydent miasta 
Janusz Stankowiak podpisał umowę 
partnerską z komendantem Chorą-
gwi Gdańskiej ZHP harcmistrzem Ar-
turem Glebko i skarbniczką Chorągwi 
Gdańskiej ZHP Katarzyną Musyt-

Wyremontowałyśmy dwa po-
mieszczenia, z których korzy-

stamy. Teoretycznie zmiany nie są 
duże, ale efekty od razu można za-
uważyć. Cieszymy się, że mamy teraz 
lepsze warunki. Od razu przyjemniej 
się działa. Od jakiegoś czasu chciały-
śmy to zrobić i teraz się udało – opo-
wiadały Amazonki.
Podczas spotkania podzieliły się z 
zaproszonymi gośćmi planami na 
najbliższy czas. – W wielu działaniach 
przeszkadza nam pandemia, ale ro-
bimy wszystko, co możliwe, żeby 

Pokazały efekty remontu
Starogardzkie Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi AMAZON-
KA przeprowadziło niedawno remont swojej siedziby. 10 lutego członkinie stowa-
rzyszenia zaprosiły władze miasta i powiatu, by pokazać efekty prac.

-Łanowską. Podpisaniu partnerstwa 
towarzyszyli przedstawiciele wyko-
nawców projektu: Urszula Ossowska 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starogardzie Gdańskim 
oraz skarbnik hufca ZHP Starogard 
Gdański Wojciech Mokwa.

Całkowita wartość projektu wynosi: 
2 078 456,88 zł, w tym wkład wła-
sny wnoszony przez instruktorów 
Związku Harcerstwa Polskiego, Cho-
rągwi Gdańskiej w formie przepraco-
wania na rzecz projektu 3 848 godzin 
o wartości 103 922,84 zł.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. 

wspierać się także w tym trudnym 
czasie. W tej chwili jest nas 49 i 3 oso-
by wspierające – mówiły.
Miasto od lat wspiera Starogardzkie 
Stowarzyszenie Kobiet z Problemami 
Onkologicznymi AMAZONKA. – Za-
wsze chętnie pomagamy w realiza-
cji potrzebnych i dobrych inicjatyw. 
Korzystając z okazji, deklaruję, że nie 
zamierzamy tego zmieniać. Zawsze 
mogą Panie na nas liczyć – podczas 
spotkania powiedział Prezydent Mia-
sta Starogard Gdański Janusz Stanko-
wiak. 
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Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 
dnia 26 sierpnia 2020 r. dotacja 

na realizację zadań z zakresu rozwoju 
sportu przyznawana jest na pisemny 
wniosek klubu. Przy rozpatrywa-
niu wniosków dotyczących szkole-
nia sportowego pod uwagę brane są: 
osiągnięcia sportowe za poprzedni 
rok; liczba zawodników w ogóle, ilość 
zawodników powołanych do kadry 
narodowej, wojewódzkiej, uczestni-
czących w rywalizacji międzywoje-
wódzkiej; wysokie wyniki sportowe, 
osiągane minimum na Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży (do III 
miejsca) i Mistrzostwach Polski, or-
ganizowanych przez Polskie Związki 
Sportowe (do VIII miejsca); wkład 
własny; poziom sportowy/klasa roz-
grywkowa, a także poziom dotych-
czasowej współpracy wnioskodawcy 
z Gminą Miejską Starogard Gdański.

Stawiamy na sport
19 klubów sportowych otrzyma w tym roku łącznie 
840 tys. zł na szkolenie sportowe, w szczególności 
dzieci i młodzieży. Pieniądze przeznaczone będą też 
na rywalizację seniorskiej drużyny piłki nożnej w III 
lidze, a także organizację zawodów oraz turniejów 
sportowych.

Z zakresu organizacji zawodów i tur-
niejów sportowych pod uwagę brane 
są natomiast takie kryteria, jak: za-
sięg realizowanego zadania; liczba 
jego adresatów oraz dotychczasowe 
doświadczenie w realizacji zadań po-
dobnego typu.
Prezesi wszystkich klubów, które 
otrzymały dotacje z Urzędu Miasta 11 
lutego podpisali umowy.
– W tym roku po raz pierwszy nie 
spotykamy się wszyscy razem. Każdy 
klub ma wyznaczoną konkretną go-
dzinę podpisania umowy. Zdaję so-
bie sprawę, że to nie są wystarczające 
środki na rozwój sportu w mieście, ale 
wierzę, że Państwu pomogą, zwłasz-
cza w tym trudnym czasie, który klu-
by sportowe odczuwają wyjątkowo 
mocno – powiedział Prezydent Miasta 
Starogard Gdański Janusz Stanko-
wiak. 

Centrum Organizacji Pozarządo-
wych w 2021 roku poprowadzi 

tandem dwóch organizacji pozarzą-
dowych: Stowarzyszenie Pozytywni 
oraz Lokalna Grupa Działania „Chata 
Kociewia”. Otrzymają one od miasta 
pieniądze na rozwój działań pomoco-
wych i wspierających inne organiza-
cje III sektora. 2 marca br. prezydent 
Janusz Stankowiak podpisał umowę 
o współpracy z ich przedstawicielami 
– Ewą Czepliną oraz Marcinem Kar-
wowskim.
– Zależy mi bardzo na budowaniu 
pozytywnych relacji z mieszkańcami 
z różnych grup społecznych, które 
na szczeblu samorządowym repre-
zentują właśnie organizacje poza-

Duża pomoc  Miasta 
dla NGO-sów
Środowisko NGO-sów ma w Starogardzie miejsce, które sprzyja ich wzajemnemu 
poznawaniu się, wsparciu i rozwojowi. Od września 2017 roku działa w mieście 
Centrum Organizacji Pozarządowych (COP). 2 marca prezydent podpisał kolejną 
roczną umowę o współpracy z operatorem tych działań. Są one skierowane do or-
ganizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz mieszkań-
ców Starogardu Gdańskiego.

rządowe. Co roku na współpracę z 
nimi przeznaczamy blisko 3 miliony 
złotych. COP jest bardzo ważnym 
spoiwem tej działalności – powiedział 
prezydent Janusz Stankowiak
COP w Starogardzie to nic innego jak 
dedykowany NGO-som miejski pro-
jekt. Od 2020 roku jest realizowany 
w przeznaczonej na ten cel siedzibie 
przy ul. Mickiewicza. Spotykają się 
tam członkowie organizacji pozarzą-
dowych i grup nieformalnych działa-
jących na rzecz mieszkańców Staro-
gardu Gdańskiego. Zaangażowani w 
projekt specjaliści i eksperci służą im 
radą i wsparciem. Doradzają m.in. w 
różnych ważnych dla nich sprawach 
dotyczących prowadzenia księgo-

wości, ubiegania się o dotacje unijne, 
przygotowania projektów o dofi-
nansowanie, czy sprawozdań z dzia-
łalności. Są łącznikiem z Urzędem, 
organizują szkolenia i doradztwo, 
wreszcie reprezentują COP na wy-
darzeniach ogólnopolskich. Mówiąc 
ogólnie – pomagają, edukują, szkolą, 
promują, informują i organizują pracę 
– wszystko w ramach zwartej z Mia-
stem umowy.
– Organizacje pozarządowe w mieście 
bardzo się profesjonalizują. Miasto 
stara się być dla nich mocnym i solid-
nym filarem. Wiele z nich działa coraz 
aktywniej i na większą skalę, oferując 
mieszkańcom szerszy i bardziej pro-
fesjonalny wachlarz usług. Ale ciągle 
powstają nowe, a te które powstały 
niedawno potrzebują wsparcia. Dla-
tego tak ważne jest działanie COP, 
który swoją ofertę kieruje głównie w 
stronę nowych NGO-sów – powie-
działa Pełnomocnik Prezydenta Mia-
sta ds. Organizacji Pozarządowych, 
Dzieci i Młodzieży Sylwia Ossowska.
– Dzięki wsparciu ze strony Miasta 
od tego roku ruszamy z doradztwem 
finansowym, ale też po raz pierwszy 
rozliczać będziemy mikroorganiza-
cje, co mamy nadzieję pomoże takim 
właśnie małym podmiotom wystar-
tować – dodał Marcin Karwowski. 
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Wystawa rzeźby W Galerii A Starogardz-
kiego Centrum Kultury 
odbył się wernisaż pn. 
„Transkrypty” autorstwa 
Mariusza Burdka. Na wy-
stawę złożyły się 4 insta-
lacje rzeźbiarskie. 
Było to pierwsze spotka-
nie po długiej przerwie 
spowodowanej dotych-
czasowymi obostrze-
niami. Wystawę można 
oglądać do 16 marca. 

Otaczają nas przeróżne przedmio-
ty, z których korzystamy każde-

go dnia. Ich obecność w naszym życiu 
jest na tyle oczywista, że rzadko kiedy 
zastanawiamy się nad pochodzeniem 
tych rzeczy. Zwiedzając wystawę po-
znamy m.in. historię artykułów spo-
żywczych: zupy instant, waty cukro-
wej, herbaty, ketchupu, musztardy, 
pizzy, czekolady, czy gumy do żucia.
Garść informacji uzupełnią ekspona-
ty, począwszy od chińskiej porcela-
ny, przez ubrania z jeansu, telefony 
komórkowe, banknoty, flakony po 
perfumach, PRL-owską suszarkę do 
włosów, termofor, syfon, telewizor, 
komputer, a skończywszy na zabaw-
kach: puzzlach, klockach Lego i lal-
kach Barbie.
Ekspozycja dostępna jest od ponie-

Historia artykułów 
codziennego użytku
Kiedy wysłany został pierwszy sms? Jak wyglądał 
pierwszy ołówek? Co zainspirowało twórcę wiesza-
ka? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi znaleźć 
można na wystawie „Skąd to? Historia artykułów co-
dziennego użytku”, która od 24 lutego znajduje się w 
Ratuszu Staromiejskim. Przygotował ją Dariusz Wa-
łaszewski z Fabryki Sztuk w Tczewie.

działku do piątku w godz. 8:00-16:00. 
Bilety do nabycia w budynku admini-
stracyjnym Muzeum Ziemi Kociew-
skiej przy ul. Bocznej 2. Bilet normal-
ny kosztuje 6 zł, a ulgowy 3 zł. Cena 
biletu zawiera możliwość zwiedze-
nia całego muzeum. Za dodatkową 
opłatą 10 zł towarzyszyć będzie nam 
przewodnik. Można również umówić 
się na konkretny termin odwiedze-
nia muzeum pod nr tel. 58 562 46 75, 
adresem: muzeum-starogard@wp.pl 
albo napisać wiadomość na muze-
alnym profilu na Facebooku https://
www.facebook.com/muzeumkocie-
wie. Zwiedzanie muzeum odbywa się 
z zachowaniem reżimu sanitarnego 
i z ograniczeniem liczby zwiedzają-
cych do 1 osoby na 15 m kw. 

Wzmożone patrole Straży Miej-
skiej odbywały się w okolicach 

starogardzkich placówek oświa-
towych. Funkcjonariusze zwracali 
szczególną uwagę na zdarzenia ma-
jące wpływ na bezpieczeństwo dzieci, 
stan odśnieżania chodników, parko-
wanie pojazdów w otoczeniu szkół, 
oświetlenie drogi do placówek czy 
też noszenie elementów odblasko-
wych przez najmłodszych. Dodat-
kowo przeprowadzono 48 kontroli. 
Starogardzka Straż Miejska rozdała 

Odblask ważna rzecz
W dniach 18-31 stycznia Straż Miejska w Starogardzie Gdańskim prowadziła dzia-
łanie w ramach akcji ,,Bądź widoczny – odblask to nie obciach”. Strażnicy szcze-
gólną opieką otoczyli wracających do szkół po długiej przerwie uczniów klas I-III.

najmłodszym uczniom z klas pierw-
szych 541 elementów odblaskowych. 
Dzieci otrzymały opaski na rękę, za-
wieszki na plecaki, nalepki odblasko-
we oraz odblaski na koła od rowerów.
– O noszeniu odblasków przypomi-
namy regularnie. Chcemy uświado-
mić najmłodszym, że ich używanie 
jest niezwykle istotne. Jesteśmy 
dzięki nim bardziej widoczni na 
drodze, co zdecydowanie zwiększa 
nasze bezpieczeństwo, zwłaszcza w 
miesiącach zimowych, kiedy szybko 

zapada zmrok. Prawidłowo noszone 
elementy odblaskowe mogą urato-
wać życie pieszym – wyjaśnia prefekt 
Straży Gminnych i Miejskich Wo-
jewództwa Pomorskiego, Zastępca 
Komendanta Straży Miejskiej w Sta-
rogardzie Gdańskim Krystyna Kwi-
dzińska-Kulas.

Organizatorem akcji jest Prefektura 
Straży Miejskich i Gminnych Woje-
wództwa Pomorskiego. 
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W hołdzie pamięci, Prezydent 
Miasta Janusz Stankowiak, 

Przewodnicząca Rady Miasta Anna 
Benert oraz dyrektor Muzeum Ziemi 
Kociewskiej w Starogardzie Gdań-
skim Mariusz Brodnicki złożyli wią-
zankę kwiatów pod Krzyżem Poświę-
conym Ofiarom Systemu Komuni-
stycznego.

Święto ustanowiono dziesięć lat 
temu, w rocznicę rozstrzelania przy-
wódców IV Zarządu Głównego Zrze-
szenia „Wolność i Niezawisłość”. 
Powojenna konspiracja niepodległo-
ściowa była – aż do powstania „Soli-
darności” – najliczniejszą formą zor-
ganizowanego oporu społeczeństwa 
polskiego wobec narzuconej władzy. 

Pamięć o niezłomnych
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który został 
ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie 
światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Z pomocy skorzystać może każ-
dy, kto nie posiada wystarcza-

jących środków finansowych, żeby 
otrzymać pomoc odpłatną i kto złoży 
odpowiednie oświadczenie. Pomoc 
udzielana jest także osobom fizycz-
nym, które prowadzą jednoosobo-
wą działalność gospodarczą i w ciągu 
ostatniego roku nie zatrudniały in-
nych osób.

Lista jednostek nieodpłatnego porad-
nictwa prawnego i obywatelskiego 
dostępna jest na stronie starogard.pl 
pn. Nieodpłatna pomoc prawna i po-
radnictwo obywatelskie.

We wszystkich punktach istnieje 
możliwość skorzystania z nieodpłat-
nej mediacji. W Starogardzie Gdań-

Nieodpłatna pomoc
Na terenie powiatu starogardzkiego działają punkty, 
gdzie bezpłatnie uzyskać można pomoc prawną, a 
także obywatelską, psychologiczną, czy pedagogicz-
ną.

11 lutego w obecności swojego za-
stępcy Macieja Kalinowskiego 

spotkał się z kierownikiem placówki, 
by zapytać o przebieg i ewentualne 
problemy, które wynikają z realizacji 
Programu.
– Szczepionki na bieżąco dostar-
czane są do punktów szczepień po 
uprzednim złożeniu zapotrzebo-
wania do Agencji Rezerw Materia-
łowych za pośrednictwem Systemu 
Dystrybucji Szczepionek. Z tego co 
nam wiadomo, kolejną grupą prze-
widzianą do szczepień, będą nauczy-
ciele, wychowawcy, pedagodzy oraz 
osoby zatrudnione w administracji 
szkół, przedszkoli i innych placówek 
oświatowych. Tyle, że te szczepienia 
wykonają punkty szczepień do tego 
wyznaczone – mówiła kierownik 

Jak przebiegają 
szczepienia?
To jak wygląda obecnie sytuacja szczepień przeciw 
Covid-19 w miejskiej Przychodni Lekarskiej, osobi-
ście sprawdził prezydent miasta. Jego wizyta w Przy-
chodni zbiegła się z obchodami Światowego Dnia 
Chorego.

Przychodni Patrycja Dziewiątkow-
ska-Dudek.
Prezydenci dowiedzieli się, że wszel-
kie niepożądane objawy po szczepie-
niu, w razie ich wystąpienia, pacjenci 
zgłaszają bezpośrednio do swoich 
lekarzy rodzinnych. Przed szcze-
pieniem lekarz bada każdego i tym 
samym kwalifikuje bądź odracza wy-
konanie szczepienia. Dodatkowo pa-
cjent zobowiązany jest do wypełnie-
nia i podpisania specjalnej ankiety.
W przypadku, gdyby ktoś po pierw-
szym szczepieniu zachorował, o 
terminie podania kolejnej dawki 
decyduje lekarz. Wszystkie zareje-
strowane na szczepienie osoby na 

dzień przed wyznaczonym terminem 
otrzymują powiadomienie sms-em 
o umówionym miejscu i godzinie 
szczepienia.
Każda zaszczepiona osoba ma obo-
wiązek po zastrzyku odczekać min. 
15 minut w poczekalni. Prezydent 
podczas czwartkowej wizyty w Przy-
chodni miał więc okazję, by chwi-
lę porozmawiać z oczekującymi na 
szczepienie i zaszczepionymi. 
Prezydent zapytał też o produkty, na 
których Przychodnia pracuje. Czy to 
są tylko szczepionki Pfizera czy też 
inne? – Dotąd otrzymaliśmy tylko 
i wyłącznie preparaty firmy Pfizer/
BioNTech. Dzisiaj z komunikatu ARM 
dowiedzieliśmy się, że w następnych 

dostawach ma się pojawić również 
preparat firmy Moderna – odpowie-
działa kierownik Przychodni.
Obie szczepionki są podawane w 
dwóch dawkach. W przypadku pre-
paratu firmy Pfizer wskazany jest 
odstęp między dawkami min. 21 dni, 
a w przypadku produktu Moderny 
okres powinien wynieść 28 dni.
Na odchodnym z okazji Światowe-
go Dnia Chorego Prezydent życzył 
wszystkim zdrowia i by nie zacho-
rowali na Covid-19. Całemu perso-
nelowi podziękował za służbę, którą 
codziennie wykonują i za troskę o 
drugiego człowieka. 

skim od poniedziałku do piątku w 
godz. 7:30 – 11:00 pod nr tel. 58 690 33 
89 nieodpłatnej pomocy udziela radca 
prawny. Przez cały roboczy tydzień w 
godz. 11:30 – 15:30 pod nr tel. 58 690 
33 89 bezpłatnej pomocy udziela ad-
wokat. 
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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 Pła-
żyńskiego w Ratuszu 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

XXXII sesja Rady Miasta

http://radamiasta.starogard.pl/

24 lutego 2021 roku

Tematy ujęte w porządku obrad:
Przedstawienie planu rozwoju i zagospodarowania terenu tzw. 
Piekiełek.
Podjęte uchwały:
1) Uchwała Nr XXXII/384/2021 w sprawie zmian w budżecie Gmi-
ny Miejskiej Starogard Gdański na 2021 rok (zmiana 2),
2) Uchwała Nr XXXII/385/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański na lata 2021-2032 (zmiana 2),
3) Uchwała Nr XXXII/386/2021 w sprawie udzielenia dotacji celo-
wej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budow-
lane przy elewacji frontowej budynków wpisanych do Gminnej 
Ewidencji Zabytków,
4) Uchwała Nr XXXII/387/2021 w sprawie udzielenia dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
5) Uchwała Nr XXXII/388/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 
rok 2022,
6) Uchwała Nr XXXII/389/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny 
udziału w gruncie, przynależnego do lokalu mieszkalnego sprze-
danego na poszerzenie istniejącej nieruchomości wspólnoty 
mieszkaniowej,
7) Uchwała Nr XXXII/390/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy dzierżawy gruntu na kolejny okres do 3 lat,
8) Uchwała Nr XXXII/391/2021 w sprawie nadania statutu samo-
rządowej instytucji kultury Starogardzkie Centrum Kultury w 
Starogardzie Gdańskim,

9) Uchwała Nr XXXII/392/2021 w sprawie przekształcenia Miej-
skiego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Starogardzie Gdańskim,
10) Uchwała Nr XXXII/393/2021 w sprawie przekształcenia Miej-
skiego Przedszkola Publicznego Nr 4 im. „Tęczą Malowane” w 
Starogardzie Gdańskim,
11) Uchwała Nr XXXII/394/2021 w sprawie przekształcenia Miej-
skiego Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Janusza Korczaka w Sta-
rogardzie Gdańskim,
12) Uchwała Nr XXXII/395/2021 w sprawie przekształcenia Miej-
skiego Przedszkola Publicznego Nr 6 im. „Modraczek” w Staro-
gardzie Gdańskim,
13) Uchwała Nr XXXII/396/2021 w sprawie przekształcenia Miej-
skiego Przedszkola Publicznego Nr 8 im. „Bajeczka” w Starogar-
dzie Gdańskim,
14) Uchwała Nr XXXII/397/2021 w sprawie przekształcenia Miej-
skiego Przedszkola Publicznego Nr 10 im. „Słoneczna Kraina” w 
Starogardzie Gdańskim,
15) Uchwała Nr XXXII/398/2021 w sprawie przekształcenia Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Starogar-
dzie Gdańskim,
16) Uchwała Nr XXXII/399/2021 w sprawie założenia Miejskiego 
Przedszkola Publicznego Nr 1 w Starogardzie Gdańskim,
17) Uchwała Nr XXXII/400/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępo-
wania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których 
Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym,
18) Uchwała Nr XXXII/401/2021 w sprawie pozostawienia bez 
rozpatrzenia petycji,
19) Uchwała Nr XXXII/402/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej,
20) Uchwała Nr XXXII/403/2021 w sprawie częściowego zwol-
nienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzeda-
ży; przedłużenia terminu wniesienia tej opłaty oraz przyznania 
zwrotu części opłaty.

Uchwała o przekazaniu sztandaru 
podjęta została przez członków 

8 grudnia 2020 roku na posiedzeniu 
Zarządu Koła w Starogardzie. Będzie 
on świadczył nie tylko o historii trud-
nych lat po II wojnie światowej, ale 
również zostanie zapamiętany jako 
poczet sztandarowy uczestniczący w 
wielu uroczystościach państwowych 
oraz patriotycznych wydarzeniach o 
znaczeniu historycznym. Dla mło-
dego pokolenia odwiedzającego mu-
zeum będzie lekcją mówiącą o historii 
Polski. Związek rozpoczął swoją dzia-
łalność w latach dziewięćdziesiątych. 
Przez blisko 30 lat zrzeszał ponad 200 
członków.
– Koło się zamyka, ale bardzo dobrze 
się dzieje, że sztandar Państwa związ-
ku będzie miał swoje godne miejsce 
właśnie w starogardzkim muzeum. 
Jest on widomym znakiem Waszej 
działalności na naszym terenie. Nie 
jest to pierwszy sztandar, który tra-
fia w to miejsce – podkreślił ekretarz 
Miasta Zbigniew Toporowski.
W imieniu Rady Kombatantów głos 
zabrał Dariusz Gliniecki, prezes Po-
wiatowej Rady Kombatantów Osób 
Represjonowanych i Żołnierzy Woj-
ska Polskiego, który podziękował 
władzom miasta za zorganizowanie 

Uroczyste przekazanie sztandaru
Sztandar Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Po-
litycznych w Starogardzie Gdańskim trafił do Muzeum Ziemi Kociewskiej. 11 lutego 
prezes Koła Tadeusz Żurawski i dyrektor muzeum Mariusz Brodnicki podpisali akt 
jego przekazania.

uroczystości. 
– Bardzo się cieszę, że mogę przejąć 
tak cenny sztandar, bo wiem, że kryją 
się za nim ludzie oraz określone war-
tości, dlatego tym bardziej będziemy 
go pielęgnować. Wasze koło nadal 
pozostanie w naszej pamięci. Będzie-
my kontynuować tematykę II wojny 
światowej, tematykę kombatantów, 
organizować wspólne konferencje, 
warsztaty i seminaria. Przygotowy-
wać nowe publikacje – zapewniał 
Mariusz Brodnicki, dyrektor Muzeum 
Ziemi Kociewskiej.
– Dziękuję Panu Prezydentowi Janu-
szowi Stankowiakowi za zaproszenia 
na wszystkie okolicznościowe spo-
tkania, w których nasi przedstawicie-
le mogli uczestniczyć. Dziękuję Panu 
Sekretarzowi Zbigniewowi Toporow-
skiemu i Panu Czesławowi Kosiano-
wiczowi, Prezesowi Koła Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego za przy-
gotowanie dzisiejszego spotkania 
oraz Panu Dariuszowi Glinieckiemu 
za organizację spotkań opłatkowych, 
które zawsze były bardzo cenione 
przez naszych członków – podkreślił 
na zakończenie Tadeusz Żurawski, 
Prezes Koła Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych.
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Niedawno obchodziliśmy Światowy 
Dzień Kociewia. Co oznacza dla Pana 
bycie  Kociewiakiem?
Jestem Kociewiakiem, bo urodziłem 
się na Kociewiu. Czuję się Kociewia-
kiem, bo mam korzenie kociewskie. 
Moi dziadkowie urodzili się na Kocie-
wiu. Jeden w Bączku pod Skarszewa-
mi, a drugi w okolicy Starej Kiszewy. 
Rodzice także urodzili się i żyli na Ko-
ciewiu: tata w Barchnowach, a mama 
w Janiszewku pod Pelplinem. Ja tylko 
na 4 lata, na czas studiów opuściłem 
Starogard. Nie skorzystałem z pro-
pozycji pracy i pozostania po studiach 
w Trójmieście. Już w szkole średniej 
od początku lat siedemdziesiątych 
zbierałem wszystko, co było zwią-
zane z historią, kulturą i sprawami 
bieżącymi Starogardu. Wycinałem 
artykuły z gazet o mieście i nakleja-
łem na kartki A4. Przez okres moich 
studiów tata kupował codziennie 
„Głos Wybrzeża”, „Dziennik Bał-
tycki” i „Wieczór Wybrzeża”. Ja po 
przyjeździe do domu wyszukiwałem 
interesujące mnie artykuły. Nie było 
ich dużo, ale dziś mam z tego okre-
su kilkanaście oprawionych tomów. 
Po powrocie ze studiów, chcąc lepiej 
poznać region założyłem i wiele lat 
prowadziłem Klub Turystyki Pieszej 

Jestem Kociewiakiem
Rozmowa z Mirosławem Kalkowskim, prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Kociewskiej. 

przy Spółdzielczym Domu Kultu-
ry. W teren wychodziliśmy prawie 
w każdy weekend. Latem wyprawy 
były kilkudniowe. Tego, co się zoba-
czy bezpośrednio nie przeczytamy w 
żadnym przewodniku. Chcąc udoku-
mentować to, co mijaliśmy na wypa-
dach, nauczyłem się fotografować. 
Sam w ciemni wywoływałem filmy i 
wykonywałem zdjęcia. Miałem jesz-
cze jedno szczęście dotyczące mo-
jej edukacji w temacie poznawania 
gwary. Nie mogę powiedzieć, że moi 
dziadkowie i rodzice mówili gwarą, 
ale używali wielu słów gwarowych 
określających różne przedmioty i 
czynności. I jeszcze jedno. Od 10 roku 
życia byłem wychowankiem, a po-
tem współpracownikiem Antoniego 
Górskiego – instruktora harcerskie-
go, nauczyciela plastyka, regionali-
sty, znawcy i popularyzatora gwary 
kociewskiej piszącego jako „Wasz 
Kaźmierz”. Byliśmy razem na 11 obo-
zach harcerskich, gdzie staraliśmy się 
jak najczęściej mówić gwarą. Wobec 
powyższych faktów, jak nie być Ko-
ciewiakiem.

W 1987 r. wstąpił Pan do Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Kociewskiej. 
Od 1997 r. jest Pan jego prezesem. 

Przez ten czas na pewno zrobiliście 
wiele. Czy z czegoś szczególnie jest 
Pan dumny?
Trudno to nazwać dumą, ale cieszę 
się, że miałem i nadal mam oka-
zję współpracować ze wspaniałymi 
ludźmi. Najpierw w Towarzystwie 
uczyłem się regionalizmu i działań 
kulturalnych od Romana Miszew-
skiego, Edmunda Falkowskiego, 
Józefa Milewskiego, czy Tadeusza 
Kubiszewskiego, potem współpraca 
z Markiem Frydrychowskim, Ro-
mualdem Czyżewskim, Zygmuntem 
Przeworskim, Stanisławem Lipskim, 
Stanisławem Karbowskim, Jurkiem 
Cherkiem. Dziś także pracuję w do-
borowym towarzystwie. Od ponad 30 
lat sekretarzem jest Ryszard Szwoch. 
Z paniami Urszulą Ossowska, Boże-
ną Bielińską, czy Hanną Ściegienną 
można zaplanować każde działanie, 
a potem je wykonać. Oczywiście, że 
cieszę się, że przez 48 lat działalności 
TMZK wydaliśmy ponad 120 różnych 
publikacji. Ukoronowaniem dzia-
łalności wydawniczej jest oddanie 
do rąk zainteresowanych 6 tomów 
„Słownika biograficznego Kociewia” 
Ryszarda Szwocha. VII tom „Słow-
nika” jest już w drukarni. Cieszę się, 
że udało nam się przeprowadzić XXII 
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edycje konkursu publicystycznego o 
Kociewiu dla uczniów, aby uczcić pa-
mięć poprzedniego prezesa Edmunda 
Falkowskiego oraz XV konkursów na 
najlepszą pracę magisterską i licen-
cjacką o Kociewiu i Starogardzie. Pra-
ce będące plonem tych konkursów 
trafiły do Archiwum Kociewskiego, 
które też jest dumą Towarzystwa. Jest 
to nasza siedziba i miejsce, gdzie pro-
wadzimy lekcje o ludziach z Kociewia 
z wykorzystaniem Galerii Kociewia-
ków i miejscem udzielania informacji 
o regionie, przygotowaniem biblio-
grafii na określone tematy. Do sukce-
sów zaliczam zrealizowane w 2019 r. 
zadanie „Lófrowanie na kociewskich 
steckach” w ramach Rządowego Pro-
gramu Aktywizacji Społecznej Osób 
Starszych. Przez cały rok organizo-
waliśmy dla osób starszych imprezy 
kulturalne, turystyczne, muzyczne, 
literackie i inne. 

Jakie są najbliższe plany Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Kociewskiej?
Obecne czasy nie sprzyjają planowa-
niu wielkich działań. Nasze działania 
zawsze wiązały się ze spotkaniami 
z odbiorcami. Dzisiaj jest to ograni-
czone. Ogłosiliśmy jednak już w tym 
roku kolejne edycje naszych stałych 
konkursów. Naszą stałą pozycją w 
planach jest śledzenie, pamięta-
nie i czczenie ludzi oraz zdarzeń w 
związku z rocznicami. Od dwóch lat 
przygotowujemy się, aby wspólnie z 
harcerzami uczcić 100-lecia Harcer-
stwa Starogardzkiego. Planujemy w 

bieżącym roku wydać VII tom „Słow-
nika Biograficznego Kociewia”. Za-
częliśmy też przygotowania do ob-
chodów przypadającej za dwa lata, w 
2023 r., 50-tej rocznicy powstania i 
działalności naszego Stowarzyszenia, 
łącznie z wydaniem jubileuszowe-
go wydawnictwa. Może też uda się, 
aby Archiwum Kociewskie na stałe 
było przypisane do Towarzystwa. Nie 
trzeba byłoby co roku startować w 
konkursie ofert.    

Gdyby miał Pan zachęcić kogoś do 
odwiedzenia naszego regionu, jak by 
go Pan opisał?
Myślę, że jeszcze atutem Kociewia 
jest to, że nie jest zbyt znane, „nie 
jest zadeptane”. Jeśli do tego doda-
my obszary leśne i wody: rzeki, je-
ziora powstaje oferta dla każdego. 
Na Kociewiu można uprawiać tury-
stykę pieszą połączoną ze zbiera-
niem owoców leśnych i grzybów oraz 
podglądaniem zwierząt. Sieć wodna 
umożliwia organizowanie spływów 
oraz uprawianie sportów wodnych. 
Interesujących się historią zaprasza 
m. in. szlak zadbanych kościołów go-
tyckich. Poleciłbym też szlaki życia 
i działalności wielu wielkich i sław-
nych ludzi związanych z regionem. 
Od lat prowadzę bazę danych publi-
kacji, książek i wydawnictw o Kocie-
wiu. Mam już ponad 1000 tytułów. 
Po przedstawieniu naszym gościom 
takiego wykazu, każdy znajdzie coś, 
co go zainteresuje i będzie chciał to 
poznać w terenie. 
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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Starogard Gdański „Starogardzki Ratusz”, wydawca: Gmina Miejska Starogard Gdański, adres: ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, redaktor naczelna: 
Małgorzata Rogala, druk: Polska Press sp. z o. o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Drukarnia w Bydgoszczy, ul. Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz. 
Copyright ©Gmina Miejska Starogard Gdański. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Starogardzki Ratusz” ani jego żadna część, bez zgody właściciela nie może być wykorzystana w systemach odtwarzalnych bądź 
reprodukowana jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, elektronicznym, mechanicznym lub innym. 

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 (IV 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., drugi 29 lipca 2020 r., a trzeci 9 grudnia 2020 r.
…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 kwietnia 2021 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 15 kwietnia 
2021 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 20 kwietnia 2021 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. 1990 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 (IV 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., drugi 29 lipca 2020 r., a trzeci 9 grudnia 2020 r.
…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 kwietnia 2021 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 15 kwietnia 
2021 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 20 kwietnia 2021 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 10 lutego i 16 lutego 2021 r. wydane zostały odpowiednio:

1. Zarządzenie Nr 45/02/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do zbycia, obejmujące 3 pozycje: 1) - 3) rejon ul. Korytybskiej –  działki nr: 220/15 o pow. 1 294 m², 220/16 o pow. 1 298 
m², 220/17 o pow. 1 301 m², obręb 30, KW 18053, teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 38.MN, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

2. Zarządzenie Nr 46/02/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Droga Nowowiejska / Juranda ze Spychowa –  działka nr 504 o pow. 2 010 m², 
obręb 19, KW 20108, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej D1.53.MW.1, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

3. Zarządzenie Nr 52/02/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do zbycia, obejmujące 5 pozycji: 1) – 5) ul. Chrztu Polski – działki nr: 5/11 o pow. 3 321 m², 5/12 o pow. 5 414 m², 5/13 o 
pow. 3 952 m², 5/14 o pow. 6 091 m², 5/15 o pow. 3 194 m², obręb 1, KW 34706, teren zabudowy usługowej A.29.U1, 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. lub 5306076.
               Prezydent Miasta Starogard Gdański - Janusz Stankowiak        

Zgony
1. Maria Kamińska l. 96 
2. Marianna Pułacz l. 80 
3. Irena Spychalska l. 92 
4. Elżbieta Śliwińska l. 79 
5. Edward Zając l. 86 
6. Maria Konkel l. 77 
7. Teresa Dalecka l. 87 
8. Bogdan Kozakiewicz l. 69 
9. Henryk Tuchołka l. 66
10. Ewa Lewkowska l. 65 
11. Andrzej Kamiński l. 84 
12. Zofia Kiżewska l. 71 
13. Józefa Pakuła l. 95 
14. Zdzisław Jasiński l. 86 
15. Wiesław Stoba l. 66

16. Augustyn Dettlaff l. 78 
17. Lidia Święcińska l. 86 
18. Aleksandra Marczak l. 60 
19. Wiesław Kądziela l. 64 
20. Aleksjander Gillasamatinów l. 57 
21. Teresa Smuczyńska l. 87 
22. Józef Szuta l. 62 
23. Alfreda Aszyk l. 90 
24. Jerzy Wysmułek l. 73 
25. Barbara Klamann l. 63 
26. Renata Wierzba l. 72 
27. Ludosława Przechowska l. 83 
28. Wiesław Fedorczyk l. 69 
29. Paweł Bobkowski l. 68 
30. Wiesław Strzelczyk l. 71 

31. Roman Dulski l. 65
32. Wanda Stosik l. 81 
33. Anna Chroboczek l. 85 
34. Anna Więckiewicz l. 90 
35. Zbylut Wojtasiewicz l. 60 
36. Krzysztof Lerchenfeld l. 28 
37. Maria Klatt l. 77 
38. Elżbieta Bartkowiak l. 96 
39. Janusz Szulc l. 47 
40. Władysław Niedbała l. 90 
41. Teresa Dziemdziora l. 66 
42. Edmund Mania l. 76 
43. Hubert Kreft l. 83 
44. Zenon Górski l. 66 
45. Henrietta Karankowska l. 85 

46. Leszek Kunkel l. 62 
47. Andrzej Landowski l. 66 
48. Maria Kurkowska l. 83 
49. Jadwiga Latoszewska l. 91 
51. Eryka Siemieńska l. 81 
52. Barbara Nierzwicka l. 75 
53. Jadwiga Wontka l. 72 
54. Janina Słomińska l. 90 
55. Kazimierz Hus l. 74 
56. Jerzy Ałaszewski l. 81 
57. Urszula Szmyt l. 79 
58. Zofia Oskierko l. 71 
59. Zenon Kroplewski l. 82 
60. Krystyna Bielicka l. 68 
61.Sławomir Truchlinski l. 43 

62. Stanisław Bazowski l. 71 
63. Maria Richter l. 64 
64. Elżbieta Badziong l. 79 
65. Roman Rozanowski l. 89 
66. Paweł Bąk l. 63 
67. Marek Andres l. 65 
68. Kazimiera Kotlarczyk l. 80 
69. Urszula Skolimowska l. 68 
70. Zyta Walczak l. 81
71. Felicja Kiełpin l. 95 
72. Feliksa Ortmann l. 83 
73. Monika Skrzypczak l. 48 
74. Przemysław Gołuński l. 37 
75. Józef Weier l. 84
76. Ryszard Jędżejewski l. 65
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