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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Święto nauczycieli, pedagogów, pracowników oświaty oraz uczniów obchodzimy w Polsce 14 października. 
Dwa dni wcześniej z tej okazji w Urzędzie Miasta zorganizowana została uroczystość, na której prezydent  
Starogardu Janusz Stankowiak podziękował dyrektorom i nauczycielom miejskich szkół i przedszkoli za co-
dzienny trud wkładany w edukację młodego pokolenia. 

Bardzo dziękuję Państwu przede 
wszystkim za to, że tak dosko-

nale poradziliście sobie z organizacją 
zajęć w tak nieprzewidywalnym i po 
prostu bardzo trudnym ubiegłym 
roku szkolnym. Cały czas musicie 
radzić sobie ze zmianami, czy decy-
zjami, na które nie mamy wpływu. 
Robicie to doskonale, bo pracow-
nicy starogardzkiej oświaty to oso-
by kompetentne i ambitne – mówił 
Prezydent Miasta Starogard Gdański 
Janusz Stankowiak.
– Życzę Państwu dużo zdrowia, sił 
oraz zapału. Każdego dnia kreujecie 
bowiem przyszłość młodego pokole-
nia. Wasza praca to wielka misja. Oby 
była źródłem satysfakcji i dawała po-
czucie spełnienia – dodał prezydent.  

Prezydent Janusz Stankowiak oraz 
przewodniczący Komisji Edukacji 
Rady Miasta Sławomir Ruśniak wrę-
czyli dyrektorom i pracownikom 
miejskich placówek oświatowych 
podziękowania. Dodatkowo nagrody 
otrzymali: z Miejskiego Przedszkola 
Publicznego Nr 3 - Małgorzata Lor-
kowska, z Miejskiego Przedszkola 
Publicznego Nr 4 - Magdalena Man-
dziara, z Miejskiego Przedszko-
la Publicznego Nr 5 - Magdalena 
Dzienniak, z Miejskiego Przedszkola 
Publicznego Nr 8 - Anna Lis i Zofia 
Czerwińska, z Miejskiego Przedszko-
la Publicznego Nr 10 - Emilia Poziem-
ska, z Publicznej Szkoły Podstawowej 
Nr 1 - Błażej Mróz, z Publicznej Szko-
ły Podstawowej Nr 2 - Mariola Ałtyn, 
z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 
- Sabina Kosecka, z Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 8 - Alicja Czarna. 
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Jeszcze w tym roku przebudowane 
zostaną przejścia dla pieszych:

1) przy Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej na ul. Grunwaldzkiej,
2) koło MOPS na al. Jana Pawła II,
3) koło ZOZ Medpharma na al. Jana 
Pawła II,
4) przy Starostwie Powiatowym na ul. 
Kościuszki,
5) skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. 
Pelplińską,
6) przy Przedszkolu Nr 4 „Tęczą Malo-
wane” na ul. Reymonta,
7) przy Publicznej Szkole Podstawo-
wej Nr 8 na ul. Sienkiewicza,
8) przy Publicznej Szkole Podstawo-
wej Nr 3 na ul. Wybickiego.

Wszystkie zostaną doświetlone i wy-
posażone w czujniki wzbudzania pod-
czas pojawienia się pieszego w obrębie 

Doświetlą przejścia
Ponad 400 tys. zł Miasto otrzymało z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę 8 przejść dla 
pieszych, tj. 80% zwrotu poniesionych kosztów. Po-
prawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście 
będzie w sumie kosztować prawie 535 tys. zł. Prace 
ruszą w tym roku.

przejścia. Na każdym z przejść staną 
po dwa słupy oświetleniowe wypo-
sażone w nowoczesne oprawy. Do-
datkowo na nawierzchni przejść dla 
pieszych przy ul. Sienkiewicza, Grun-
waldzkiej, Wybickiego i Reymonta 
pojawić się mają fakturowe oznacze-
nia dla osób z dysfunkcją wzroku.

– Inwestycja zapewni pieszym więk-
szą widoczność na drogach i popra-
wi ich bezpieczeństwo, a w efekcie 
zmniejszy liczbę wypadków i ofiar, co 
jest niezwykle ważne dla poprawy ja-
kości życia w naszym mieście – tłuma-
czy wiceprezydent Tadeusz Błędzki.

Wartość całej inwestycji to 534 972 zł. 
Dotacja dla tego zadania w roku 2021 
wyniesie 427 975 zł. Miasto z wła-
snych środków dopłaci 106 997 zł.  

Cała przemiana odbyła się w ramach 
projektu „Podwórkowe rewolu-

cje, czyli współtworzymy naszą prze-
strzeń” – jednego z elementów miej-
skiej inwestycji „Rewitalizacja Śród-
mieścia Starogardu Gdańskiego”.
– Projekt zakłada rewolucje ośmiu po-
dwórek przy ulicy Kościuszki, Piłsud-
skiego, Jagiełły oraz Owidzkiej. Są to 
podwórka przylegające do domostw, 
które objęte są miejskim programem 
rewitalizacji. W ramach tego zadania 
Miasto przeprowadza w wyznaczonych 
budynkach ważne z punktu widzenia 
poprawy jakości życia mieszkańców 
remonty, m.in. dachu, elewacji i klatek 
schodowych. My jako Stowarzyszenie 
koncentrujemy się tylko i wyłącznie 
na otoczeniu – wyjaśnia członkini Sto-
warzyszenia Anna Lembicz. – Nasze 
podwórkowe rewolucje polegają na 
zagospodarowaniu otoczenia wokół 
wyremontowanych budynków.
Przez cały wrzesień i październik 2020 
roku członkowie Stowarzyszenia spo-
tykali się z mieszkańcami domów 
ujętych w projekcie. Rozmawiali o ich 
potrzebach i oczekiwaniach. Ustalali 
m.in. rodzaj nawierzchni, małą archi-
tekturę, czy zieleń, jaka miałaby poja-
wić się w ich otoczeniu. Potem wspól-
nie planowali i projektowali wygląd ich 
podwórka.
– Wszystko to działo się w trudnych 
warunkach towarzyszącej nam pande-
mii, dlatego projekt trwa dłużej niż to 
było pierwotnie zaplanowane. W tym 
roku udało się nareszcie zacząć dzia-

Podwórkowe rewolucje
Sami urządzili swoje podwórko. Uporządkowali teren, posadzili drzewa, krzewy 
i kwiaty, zamontowali pergole, bramę wjazdową i ogrodzenie. Pomogło im w tym 
Stowarzyszenie Starogard 2030 – pomysłodawca i realizator „podwórkowych re-
wolucji”. Teraz mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 52 nie 
kryją swojej radości.

łania, a podwórko przy ul. Kościuszki 
52 było pierwszą lokalizacją, do której 
mogliśmy wejść po ukończonym re-
moncie. Początkowo mieszkańcy byli 
nastawieni sceptycznie i chyba nie do 
końca wierzyli w powodzenie tej re-
wolucji, ale każdy kolejny element po-
jawiający się wokół budynku – rośliny, 
mała architektura itp., powodował, że 
rósł zapał do pracy. Jestem pełna po-
dziwu dla ich determinacji i ogromnej 
chęci działania i wdzięczna za zaufa-
nie, jakim nas obdarzyli. Chciałabym 
podziękować szczególnie pani Joannie 
Kopeć, która bardzo pomogła nam or-
ganizacyjnie i motywowała sąsiadów 
do pracy. To, jak dużo udało się zrobić, 
mieszkańcy zawdzięczają tak napraw-
dę głównie sobie. My doradzaliśmy, 
koordynowaliśmy i kupowaliśmy 
niezbędne sprzęty i materiały, ale to 
oni informowali nas o tym, co jeszcze 

chcieliby zmienić, czy ulepszyć Dzisiaj 
mogę śmiało powiedzieć, że efekty 
tych prac przerosły nasze oczekiwania. 
Jestem też przekonana, że to dopiero 
początek pozytywnych zmian na tym 
podwórku i z roku na rok będzie tam 
coraz piękniej i bardziej zielono. Ten 
projekt, dzięki konieczności zaangażo-
wania się wszystkich sąsiadów, stał się 
także powodem do integracji wspólno-
ty – dodała Anna Lembicz.
W ramach remontu miasto wymieniło 
dach na budynku i nawierzchnię wokół 
niego, wyremontowało klatkę schodo-
wą i zapewniło farbę na elewacje, które 
mieszkańcy sami pomalowali. Zarząd-
ca – TBS Ziemi Kociewskiej – zapewnił 
materiał do budowy ogrodzenia, ale 
jego montażem także zajęła się grupa 
sąsiadów. W ramach projektu sto-
warzyszenie Starogard 2030 zakupiło 
bramę wjazdową, której wstawienie 
poprawiło bezpieczeństwo na podwór-
ku, a także pergole, które mieszkańcy 
pomalowali i ustawili przy budynku, by 
urządzić przy nich małe ogródki kwia-
towe. Ustawili ławki i kosze na śmieci. 
Wytynkowali nawet budynki gospo-
darcze, wychodząc z założenia, że ich 
dotychczasowy nieestetyczny wygląd 
nie będzie pasował do odnowionej 
przestrzeni. 
Projekt „Podwórkowe rewolucje, czy-
li współtworzymy naszą przestrzeń” 
jako zadanie publiczne współfinanso-
wane jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach RPO 
Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.  
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Stanica Hufca zyskała nowy blask
Ponad dwa lata trwał kapitalny remont budynku stanicy ZHP. To miejsce spotkań dla ponad 350 zuchów, harcerzy, instruktorów i senio-
rów. 21 września nastąpiło jego uroczyste otwarcie.

Budynek będący siedzibą hufca 
istnieje ponad 60 lat. Jego grun-

towny remont był już konieczny. Po-
mieszczenia zostały dostosowane do 
obecnych wymogów. Przebudowane 
korytarze, ocieplony i wyremontowa-
ny dach, nowa elewacja, dodatkowe 
wyjście ewakuacyjne i wyposażone na 
wysokim poziomie wnętrza to finalny 
efekt prac. Wszystko po to, aby za-
pewnić dzieciom i młodzieży dogodne 
warunki do spędzania wolnego czasu. 

wpisało się w krajobraz naszego mia-
sta. Miejscu, w którym wychowywało 
się wiele pokoleń i które było dla nich 
drugim domem. Przyjazne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, którzy mogą 
spędzić czas w tej wspaniałej atmos-
ferze, jaka u Was panuje. Składam po-
dziękowania i gratulacje. To wspaniale 
że ten projekt połączył tyle samorzą-
dów. Aby tej determinacji i siły, dzięki 
której udało się zrealizować to zadanie 
wam nigdy nie zabrakło – dodał.

harcerza, instruktora, seniora, miesz-
kańca. Hufiec to wspólnota, hufiec to 
rodzina, która pokazuje ważne w ży-
ciu wartości. Wychowujemy, poka-
zujemy i stawiamy sobie wyzwania 
– powiedziała harcmistrzyni Angelika 
Siemieńska, Komendantka Hufca.

W stanicy swoją działalność prowadzi 
Stacja Starogard. Pod nazwą tą kry-
je się placówka dziennego wsparcia, 
skierowana dla dzieci i młodzieży 

Zakres robót obejmował: wymianę 
nawierzchni bitumicznej o pow. 

1695 m2, obustronną wymianę kra-
wężników na całej długości ulicy (290 
m), rozbiórkę i budowę nowego wy-
niesienia przejścia dla pieszych z kost-

Zmodernizowana 
ul. Szumana 
Zakończyły się już prace remontowe na ulicy Szuma-
na. Teraz mieszkańcy mają bezpieczniejszy i wygod-
niejszy dojazd do swoich bloków. Zyskał także wy-
gląd drogi.

ku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi 
Gdańskiej w formie przepracowania 
na rzecz projektu 3848 godzin o war-
tości 103 922,84 zł. Sfinalizować re-
mont udało się dzięki pozyskanym 

208 137 zł
#STGinwestuje

ki betonowej oraz budowę nowego 
wyniesienia przejścia dla pieszych, 
również z kostki betonowej. Prace 
wykonało wyłonione w ramach prze-
targu Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
S.A. Koszt robót to 208 137,96 zł.   

Całkowita wartość projektu wyniosła 
ponad 2 miliony złotych.
– Efekt końcowy przeszedł moje naj-
śmielsze oczekiwania – powiedział 
prezydent Janusz Stankowiak. – Dzi-
siaj jesteśmy w miejscu, które na stałe 

– W imieniu całej społeczności harcer-
skiej, dziękuję wszystkim za okazane 
wsparcie i wiarę w nas, że poradzimy 
sobie z ciężarem remontu naszej sta-
nicy. Dziś te wszystkie pomieszczenia 
są dostępne dla każdego. Dla zucha, 

z naszego miasta i powiatu. Poprzez 
cykliczne zajęcia i warsztaty podno-
szące kompetencje będą mieli oni 
okazję rozwijać swoje umiejętności. 
Znajdzie tu również swoje miejsce 
klub seniora dla 20 osób. Prowadzo-
ne będą w nim działania animacyjne, 
wykłady oraz wyjazdy, np. do teatru. 
Stacja zapewni ciekawy program 
i profesjonalną kadrę wychowawców.
Uczestnicy placówki zostaną objęci 
wsparciem psychologicznym i pe-
dagogicznym w ramach Poradni Ro-
dzinnej prowadzonej przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sta-
rogardzie Gdańskim. Wszystkim 
uczestnikom projektu zapewnione 
zostanie wsparcie specjalistyczne 
w tym psycholog, prawnik, dietetyk, 
logopeda itp. Będzie one dobierane do 
indywidualnych potrzeb dzieci, mło-
dzieży, rodziców i seniorów.

Całkowita wartość projektu wynosi: 
2 078 456,88 zł, w tym wkład własny 
wnoszony przez instruktorów Związ-

funduszom ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.  



4 14 października 2021
STAROGARDZKI RATUSZ WYDARZENIA

5 osób z rejonu humańskiego i 5 osób 
z miasta Browary w obwodzie ki-

jowskim przyjechało do Starogardu 
Gdańskiego. Towarzyszył im opiekun 
i tłumacz z Konwentu Współpracy Sa-
morządowej Polaka-Ukraina w Szcze-
cinie, z którym Starogard współpra-
cuje od 10 lat.Cztery dni, które spędzili 
w naszym mieście, poświęcili na spo-
tkania z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych, którzy podzielili się 
z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem, 
popartymi praktyką i przykładami 
konkretnych działań oraz inicjatyw 
społecznych. Odwiedzili Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych przy Urzę-
dzie Miasta, Stowarzyszenie Można 
Inaczej, Fundację Dajemy Dzieciom 
Siłę, Społeczne Centrum Wsparcia Ro-

Poznawali zasady współpracy
Dziesięcioosobowa delegacja z Ukrainy odwiedziła Starogard Gdański. Spędziła 
w naszym mieście cztery dni poznając zasady współpracy samorządu z organiza-
cjami pozarządowymi. Delegaci przyjechali w ramach współpracy naszego miasta 
z Konwentem Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.

20 września w Urzędzie Miasta 
obradowała Rada Gospodarcza 

powołana przez Prezydenta Miasta 
w styczniu 2019 roku. Jej członkowie 
pochylili się nad bieżącymi sprawami 
dotyczącymi funkcjonowania miasta. 
Tematem przewodnim była Strate-
gia rozwoju miasta na lata 2021-2030 
i analiza głównych jej założeń.
– Miasto od ponad roku pracuje nad 

Spotkanie Rady Gospodarczej 
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta na lata 2021-2030, wzrost 
podatków oraz nowe zasady gospodarowania odpadami to tematy, nad którymi 
dyskutowali członkowie Rady Gospodarczej. 

nową strategią rozwoju, która jest 
niezbędnym dokumentem do ubie-
gania się o kolejne środki unijne – po-
informował Krzysztof Kuśmierczuk 
– Naczelnik Wydziału Inicjatyw Go-
spodarczych.
Przedstawił członkom Rady Gospo-
darczej jej główne założenia, ich uza-
sadnienie oraz wizję i misję, która 
miasto zamierza przyjąć na kolejne 10 

lat. – Naszą misją ma być zaspakaja-
nie potrzeb mieszkańców, tworzenie 
dogodnych warunków do zamiesz-
kania oraz rozwoju przedsiębiorczo-
ści i powstania nowych miejsc pracy, 
zapewnienie bezpiecznej i wysokiej 
jakości infrastruktury technicznej 
oraz dbanie o walory przyrodnicze 
i kulturowe. Aby osiągnąć to, wyzna-
czyliśmy trzy obszary działań: spo-

łeczny, gospodarczy i przestrzenny. 
W każdym z nich wyznaczyliśmy cele 
strategiczne i konkretne działania. 
Z Państwa strony oczekujemy opinii 
w zakresie działań związanych z roz-
wojem gospodarki, czyli rozwój atrak-
cyjności inwestycyjnej miasta, rozwój 
przedsiębiorczości mieszkańców oraz 
wzrost znaczenia i wdrażanie nowych 
technologii – powiedział Krzysztof 
Kuśmierczuk.

Członkowie Rady zgodzili się, że naj-
ważniejsze jest zatrzymanie zmian 
demograficznych w mieście. Zwró-
cili uwagę nie tyle na brak miejsc 
do pracy, co na brak pracowników 
z zawodowym i specjalistycznym 
wykształceniem. Wskazali potrzebę 
zreformowania szkolnictwa zawodo-
wego w Starogardzie Gdańskim. Za-
uważyli potrzebę wspierania małych 
i średnich firm w mieście, których 
stale przybywa, a nie koncentrowanie 
uwagi na znalezieniu dużych inwesto-
rów z zewnątrz. 

Członkowie Rady zadeklarowali, że 
prześlą wszystkie swoje uwagi na 
temat przyjętych w Strategii zało-
żeń wymiaru gospodarczego w ciągu 
najbliższych 14 dni. Wiceprezydent 
Błędzki zaznaczył, że dokument ma 
być procedowały jeszcze w tym roku. 
Kolejną sprawą, nad którą pochyliła się 
Rada, była sprawa regulacji podatków. 
Katarzyna Lutka – Naczelnik Wydziału 
Podatków szczegółowo omówiła za-
kres planowanego zwiększenia opłat 
i ich uzasadnienie. Podkreśliła, że Sta-
rogard Gdański jako nieliczne miasto 

na Pomorzu przez pięć ostatnich lat 
utrzymywał podatki na tym samym 
poziomie. Członkowie Rady uznali za-
sadność podniesienia stawek podatku. 
Ostatnim tematem, który został po-
ruszony podczas poniedziałkowego 
spotkania były nowe zasady gospo-
darki odpadami. Sebastian Brauer, na-
czelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
przypomniał historię kształtowania 
się opłat za wywóz śmieci z nierucho-
mości niezamieszkałych. Podkreślił, 
że po nowelizacji ustawy o czysto-
ści i porządku w gminie w 2019 roku 
stawka za wywóz jednego 120 litro-
wego pojemnika wynosiła 5,91 zł i była 
to maksymalna stawka ustalona przez 
ustawodawcę. W 2021 roku po kolej-
nej nowelizacji ustawodawca urealnił 
tę stawkę, przyjmując wskaźnik 1,3% 
przeciętnego dochodu – maksymal-
nie 24,35 zł za pojemnik 120 l. – Nasza 
stawka będzie zdecydowanie niższa 
od tej maksymalnej – zaznaczył na-
czelnik WOŚ – Pracujemy nad okre-
śleniem jej wysokości uwzględniając 
wzrost kosztów transportu oraz ilość 
odpadów, która z roku na rok jest co-
raz większa. Zaznaczył też, że zmieni 
się model systemu naliczania opłat za 
śmieci od osób fizycznych. 

Na zakończenie posiedzenia Rady Ma-
riusz Szwarc złożył wniosek do władz 
miasta o przygotowanie analizy wpły-
wu na budżet miasta wprowadzenia 
polityki Nowego Ładu. Wiceprezydent 
zapewnił, że miasto przygotuje taką 
opinię, zwłaszcza że współpracuje 
w tym zakresie ze Związkiem Miast 
Polskich.  

dziny, Dzienny Dom Senior + i Grodzi-
sko Owidz. Spotkali się z wiceprezesem 
Stowarzyszenia Pozytywni Marcinem 
Karwowskim oraz liderami grupy wo-
lontariackiej w Centrum Wolontariatu.
Prezydent miasta Janusz Stankowiak 
przekazał gościom najważniejsze in-
formacje dotyczące miasta Starogard 
Gdański. Podkreślił, że jeśli chodzi 
o rozwój, to stawiają na rozwój zrów-
noważony, nie tylko inwestują w in-
frastrukturę, ale również w ludzi. – Na 
terenie miasta działa ponad 100 orga-
nizacji pozarządowych. Takich moc-
no aktywnych, z którymi samorząd 
współpracuje, jest blisko 50. Przeka-
zujemy im wiele zadań, aby być jak 
najbliżej mieszkańców – mówił prezy-
dent.

Wspomniał też o Budżecie Obywa-
telskim, na który od 2015 roku Miasto 
przeznacza 1 mln zł. i wyjaśnił zasady 
jego działania. To, co najbardziej in-
teresowało gości z Ukrainy to cyfry-
zacja urzędu, współpraca samorządu 
z NGO-sami, zasady funkcjonowania 
organizacji pozarządowych w naszym 
mieście, źródła finansowania ich dzia-
łalności oraz konkretne przykłady re-
alizowanych w ramach tej współpracy 
projektów i sposobów ich finanso-
wania. Uczestnicy podkreślali, że do-
wiedzieli się wielu ciekawych rzeczy 
na temat funkcjonowania organizacji 
pozarządowych, których na Ukrainie 
też jest wiele, ale zasady ich działania 
są inne. Dzieli się wrażeniami, jakie 
zrobiła na nich Fundacja Dajemy Dzie-

ciom Siłę i forma pomocy, którą oferu-
je Centrum Wsparcia Rodziny, a której 
w takiej postaci nie ma na Ukrainie. 
Podkreślali, że w ich pamięci pozosta-
nie też spotkanie z seniorami w Dzien-
nym Domu Senior +.  
To była intensywna wizyta studyjna 
zorganizowana przez Konwent Współ-
pracy Samorządowej Polska-Ukraina 
w ramach projektu „Dostosowanie do 

ukraińskich warunków i wdrożenie 
modelu współpracy administracji pu-
blicznej i organizacji pozarządowych 
w mieście Browary i rejonie humań-
skim”. Projekt był współfinansowany 
przez Fundację dla Demokracji w ra-
mach programu RITA – przemiany 
w regionie, finansowanego przez pol-
sko-amerykańską Fundację Wolności.   
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Głosowanie trwało od 20 września 
do 11 października. Każdy głosu-

jący miał prawo oddać jeden głos na 
wybrany projekt. W tym roku nowo-
ścią było to, że na wybrany projekt 
Budżetu Obywatelskiego zagłosować 
mógł każdy mieszkaniec Starogardu 
Gdańskiego. Znaczenia nie miał na-
wet wiek. Do oddania głosu potrzeb-
ny był tylko numer PESEL. Na 43 397 
osób uprawnionych do głosowania 
w Starogardzie Gdańskim, miesz-
kańcy oddali 6 657 głosów, co stano-
wi 15,33% frekwencję. Głosy ważne 
oddało 6650 osób, nieważnych z po-
wodu braku numeru projektu było 7. 
Projekty zostaną zrealizowane w 2022 
roku.
Zainteresowanie głosowaniem w BO 
było w tym roku zdecydowanie więk-
sze niż w 2019 roku. W poprzedniej 
edycji swój głos oddało 2676 osób.
Cztery zwycięskie projekty z najwięk-
szą liczbę głosów:
1. „I  Etap Modernizacji Miasteczka 
Ruchu Drogowego Zlokalizowanego 

Znamy zwycięzców!
13 października podliczono głosy oddane na projekty w Budżecie Obywatelskim 
2022. Spośród 16 inwestycyjnych projektów starogardzianie wybrali cztery zwy-
cięskie pomysły.

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 
w Starogardzie Gd. Przy ul. Traugutta 
2”. Wnioskodawca Marek Jurek. Sza-
cunkowa wartość projektu 230 000,00 
zł – 1133 głosy.
2. „Mali odkrywcy – modernizacja 
ogrodu przedszkolnego Miejskiego 
Przedszkola Publicznego nr 4 „Tęczą 
Malowane” w  Starogardzie Gd.” (ul. 
Reymonta 7). Wnioskodawca Martyna 
Biernath. Szacunkowa wartość projek-
tu 230 000,00 zł – 859 głosów.
3. „Modernizacja placu zabaw” (przy 
PSP 4). Wnioskodawca Monika Sen-
gerska. Szacunkowa wartość projektu 
200 000,00 zł – 773 głosy.
4. „Nasza przestrzeń Skwer Św. Woj-
ciecha – Etap II „Ogrody Św. Wojcie-
cha”. Wnioskodawca Bartosz Szado-
kierski. Szacunkowa wartość projektu 
230 000,00 zł – 702 głosy.
Pozostałe projekty otrzymały następu-
jącą liczbę głosów:
„Odnawiamy Ściegiennego etap 
III”. Wnioskodawca Barbara Nowak, 
Danuta Szwoch, Aleksandra Płachec-

ka. Szacunkowa wartość projektu 230 
000,00 zł – 249 głosów.
„Zielenimy przystanki autobuso-
we”. Wnioskodawca Anna Lembicz. 
Szacunkowa wartość projektu 230 
000,00 zł – 141 głosów.
„Starogardzkie Okna Czasu”. Wnio-
skodawca Marta Saj. Szacunkowa 
wartość projektu 230 000,00 zł – 76 
głosów.
„Bezpieczna droga do szkoły” (ul. 
Świętojańska). Wnioskodawca 
Agnieszka Skrobisz. Szacunkowa war-
tość projektu 174 900,00 zł – 596 gło-
sów.
„Rondo im. Starogardzkich Straża-
ków – zagospodarowanie terenu” (ul. 
Lubichowska). Wnioskodawca Marek 
Liss. Szacunkowa wartość projektu 230 
000,00 zł – 348 głosów.
„Zakątek sensoryczno-ekologicz-
ny” (osiedle Konstytucji 3-go Maja 
15). Wnioskodawca Zofia Czerwińska, 
Anna Lis. Szacunkowa wartość projek-
tu 30 000,00 zł – 180 głosów.
„Modernizacja systemu monitoringu 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 
1.” Wnioskodawca Jolanta Reszkie-
wicz. Szacunkowa wartość projektu 150 
000,00 zł – 367 głosów.
„Sportowe Przylesie – Etap II (tor 
rolkowo-wrotkowy, ul. Leszczyno-
wa)”. Wnioskodawca Jarosław Krze-
miński, Hanna Ściegienna-Korczyc, 
Katarzyna Dobek. Szacunkowa wartość 
projektu 230 000,00 zł – 427 głosów.
„Starogardzkie Cztery Łapy” – wybieg 
dla psów (ul. Sikorskiego). Wniosko-
dawca Daniela Rozmus-Formela. Sza-
cunkowa wartość projektu 230 000,00 
zł – 137 głosów.

„Ninja Park -OCR” (ul. Ściegienne-
go). Wnioskodawca Bożena Wyczyń-
ska. Szacunkowa wartość projektu 140 
000,00 zł – 311 głosów.
„Bezpiecznie i zdrowo na sporto-
wo” – Skwerek przy Południowej Etap 
II”. Wnioskodawca Tomasz Szymbor-
ski, Piotr Negowski. Szacunkowa war-
tość projektu 230 000,00 zł – 163 głosy.
„Ogród rozmaitości – miejsce spotkań 
międzypokoleniowych, sztuki i nauki” 
(Aleja Jana Pawła II 5). Wnioskodawca 
Justyna Gwizdała. Szacunkowa wartość 
projektu 230 000,00 zł – 188 głosów.
Zastępca prezydenta miasta Maciej 
Kalinowski pogratulował wszystkim 
pomysłodawcom projektów w Budże-
cie Obywatelskim 2022. Podczas spo-
tkania w Urzędzie Miasta wręczył im 
podziękowania za podjęte inicjatywy 
oraz aktywizację mieszkańców miasta 
w głosowanie.

- Chciałbym bardzo serdecznie podzię-
kować za Państwa aktywność społecz-
ną. Jest ona niezwykle ważna w każ-
dym społeczeństwie i każdym mieście, 
dlatego kilka lat temu pan prezydent 
podjął decyzję aby w Starogardzie 
stworzyć Budżet Obywatelski. Wasze 
zaangażowanie i walka, aby zmienić 
swoją okolicę są godne podziwu. Da-
jecie przykład, że jak się chce to można 
zachęcić innych do działania i wspólnie 
coś zmienić. Serdeczne podziękowania 
dla wszystkich inicjatorów projektów 
które, wzięły udział w głosowaniu – po-
wiedział Maciej Kalinowski, zastępca 
prezydenta miasta ds. społecznych. 
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Zagrali w zielone

W ramach projektu „w ZIELone 
graMY”, którego pomysłodaw-

cą jest prezydent miasta Janusz Stan-
kowiak, każdy kto zgłosił swój pomysł 
na urządzenie domowego ogrodu, 
który przeszedł pozytywną weryfika-
cję, otrzymał z miasta zwrot 75% po-
niesionych kosztów koniecznych, nie 
więcej jednak niż 3000 zł na jednego 

Sześciu mieszkańców Starogardu Gdańskiego i czte-
ry wspólnoty mieszkaniowe skorzystały z miejskiego 
dofinansowania na urządzenie zieleni przy swoich 
posesjach. 

magnolie, berberysy, jałowce, trawy 
ozdobne a także trawniki. Jednym 
z warunków otrzymania dofinanso-
wania było bowiem wskazanie roślin 
wieloletnich, które będą zdobiły miej-
ską przestrzeń. Projekt „w ZIELone 
graMY” jest skierowany do niepro-
wadzących działalności gospodarczej 
osób fizycznych, wspólnot i spółdziel-

Sportowy Klub Wędkarski już w 1947 
r. liczył 142 członków, a rok później 

150. Dostać się do niego nie było wca-
le łatwo. Taką decyzję podejmował 
zarząd w co najmniej siedmioosobo-
wym składzie. Od zawsze borykaliśmy 
się z trudnością pozyskania własnego 
lokalu, ale teraz go mamy, z czego je-
steśmy bardzo dumni i zapraszamy 
w nasze progi. Dzisiaj spotykamy się 
w restauracji, gdzie miło mi powitać tak 
znakomitych gości, jakimi są przed-
stawiciele struktur Polskiego Związku 
Wędkarskiego, naszego okręgu, władz 
samorządowych oraz zaprzyjaźnio-
nych kół wędkarskich – mówił prezes 
Koła Nr 69 PZW Starogard Gdański – 
Miasto Piotr Sosiński.

Wędkarski jubileusz
Wszystko zaczęło się w 1946 r., gdy grupa 15 zapalonych wędkarzy założyła w Sta-
rogardzie Gdańskim Sportowy Klub Wędkarski. Rozwijał się wyjątkowo prężnie. 
W 1950 r. powstał Polski Związek Wędkarski, do którego klub dołączył, zostając 
tym samym jednym z jego kół. 24 września starogardzcy wędkarze świętowali ju-
bileusz 75-lecia istnienia.

ogromnym zaszczytem – dodał prezes 
koła Piotr Sosiński.
Jubileusz był okazją do wręczenia na-
gród i wyróżnień. Otrzymali je m.in. 
dotychczasowi prezesi Zarządu Koła 
Nr 69 Polskiego Związku Wędkarskie-
go Starogard Gdański – Miasto. Do tej 
pory przewodniczyli mu: Antoni Gro-
nowski, Franciszek Drążek, Franciszek 
Megger, Feliks Potocki, Józef Ząbek, 
Władysław Gorczyca, Eugeniusz Świ-
derski, Zygmunt Zieliński, Henryk 
Wąsik, Ryszard Andrzejewski, Janusz 
Gajda i Stanisław Kubkowski. Jubilaci 
otrzymali także gratulacje i upominki 
od zaproszonych gości. Na pamiątkę 
przygotowali dla wszystkich przyby-
łych kubki z logo swojego koła.  

– Przez te 75 lat przez nasze koło prze-
winęło się wielu działaczy społecz-
nych, zostawiając po sobie ślad dobrze 
wypełnionej misji. Obecni członkowie 
zarządu, którym mam zaszczyt prze-
wodzić także są ludźmi o dużej chary-
zmie w działaniu na rzecz wędkarstwa. 
Nie mamy aż tak wiele czasu, żeby 
wymienić ich wszystkich i opowie-
dzieć o ich zasługach. Dlatego w skró-
cie powiem tylko, że obecnie zarząd 
liczy 10 członków, komisja rewizyjna 
4, a sąd koleżeński 6. Mamy 11 sędziów 
1 klasy krajowej 10 okręgowej, a także 
instruktorów i inspektorów szkolenia 
młodzieży wędkarskiej. W społecznej 
straży wędkarskiej działa 16 strażni-
ków. Wszyscy oni pracują z pełnym 
zaangażowaniem. Zawsze gotowi na 
każde wyzwanie i pomoc. Praca z tak 
wspaniałymi kolegami jest dla mnie 

wnioskodawcę. Do projektu zakwali-
fikowało się 11 „zielonych pomysłów”. 
Dofinansowania otrzymali: Kazimierz 
Sprengel, Sylwia Osowska, Jędrzej 
Brunke, Jacek Szczodrowski, Eliza 
Tryzna, Maria Kłos oraz Wspólnoty 
Mieszkaniowe z ulic: Iwaszkiewicza 
(reprezentant Mariusz Wilczyński), 
Feliksa Selmanowicza „Zagończy-
ka” (Tomasza Plata), Chopina (Marta 
Sirocka) i Wspólnota Osiedlowa z uli-
cy Osiedlowej reprezentowana przez 
Adama Dacę. Wnioskodawcy w swo-
ich planach zagospodarowania przy-
domowych ogrodów wymienili m.in. 

ni mieszkaniowych z terenu miasta. 
Wnioski mogą dotyczyć utworzenia 
nowego miejsca zieleni lub zagospo-
darowania i zabiegów pielęgnacyjnych 
tych już istniejących. W ramach uzy-
skanej dotacji zagospodarować można 
wyłącznie teren bezpośrednio przyle-
gający do terenów publicznych – chod-
ników, ulic, budynków. Dodatkowo 
musi on być widoczny od ich strony, 
to znaczy nie może być ogrodzony peł-
nym ogrodzeniem, murem, wysokim 
żywopłotem, gęstym szpalerem drzew 
itp. Kolejna edycja już w przyszłym 
roku.  
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Wszystko to w ramach 28. Akcji 
Sprzątanie Świata, która co roku 

odbywa się w trzeci weekend wrze-
śnia. W tym roku przyświecało jej hasło 
„MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ!”.
Akcja sprzątanie świata jest częścią 
międzynarodowego ruchu „Clean Up 
The World”, wywodzącego się z Au-
stralii. Uczestniczy w nim blisko 40 
milionów wolontariuszy na całym 
świecie.
Uczniowie ze starogardzkich szkół 
i przedszkoli posprzątali między inny-
mi tereny: Al. Jana Pawła II, Al. Wojska 
Polskiego, Os. Kopernika, Park „Nowe 
Oblicze”, las w pobliżu kościoła pw. 
NSPJ oraz park kocborowski. Pracow-
nicy Urzędu Miasta podzieleni na dwie 
grupy posprzątali teren przy jeziorze 
Kochanka oraz ścieżkę spacerową do-
liny Wierzycy. Zebrano łącznie 360 kg 
odpadów.

Sprzątanie Świata 2021 w Starogardzie
2699 przedszkolaków, uczniów ze starogardzkich szkół podstawowych i średnich 
oraz pracownicy Urzędu Miasta w miniony piątek 17 września posprzątali nasze 
miasto.

Marcin Rogowski jest absolwen-
tem Zespołu Szkół Ekonomicz-

nych. Poza obowiązkowymi przed-
miotami na maturze zdawał również 
rozszerzenia z języka angielskiego, 
chemii oraz biologii. Chociaż uczył się 
na kierunku technik analityk, który 

Najlepsi maturzyści
Marcin Rogowski, Łukasz Kurowski i Anna Janeczek to najlepsi tegoroczni matu-
rzyści w Starogardzie Gdańskim. W dowód uznania za wspaniałe wyniki egzami-
nu dojrzałości Rada Miasta przyznała im nagrody pieniężne. 

z języka polskiego, angielskiego i ma-
tematyki, a na poziomie rozszerzonym 
z matematyki, chemii oraz języka an-
gielskiego. Maturzysta podjął studia 
na kierunku inżynieria materiałowa 
na Politechnice Gdańskiej na Wydziale 
Chemicznym. Planuje poszerzać swoją 
wiedzę z tego zakresu, aby móc reali-
zować się w branży chemicznej.
Anna Janeczek także jest absolwentką 
I Liceum Ogólnokształcącego w Staro-
gardzie Gdańskim. Podczas egzaminu 
maturalnego na poziomie rozszerzo-
nym zdawała matematykę, chemię 
oraz język angielski. Naukę zamierza 

kontynuować na Pomorskim Uniwer-
sytecie Medycznym w Szczecinie na 
kierunku lekarsko-dentystycznym. 
Maturzyści nagrody i dyplomy uznania 
odebrali osobiście z rąk przewodni-
czącej Rady Miasta Starogard Gdań-
ski Anny Benert i prezydenta Janusza 
Stankowiaka. Listy gratulacyjne otrzy-
mali również rodzice wyróżnionych, 
a także dyrektor I LO Wiesława Górska 
oraz dyrektor Zespołu Szkół Ekono-
micznych, którego reprezentował za-
stępca Andrzej Prabucki.   

ściśle związany jest z chemią oraz ma-
tematyką, postanowił podjąć się zdania 
matury z biologii. 
Łukasz Kurowski ukończył I Liceum 
Ogólnokształcące im. Marii Skło-
dowskiej-Curie. Egzamin dojrzałości 
zdawał na poziomie podstawowym 

Z roku na rok ludzie produkują coraz 
więcej śmieci. Jeśli każdy zaangażuje 
się i zadba chociażby tylko o swoją ulicę 

czy osiedle zyskamy wszyscy. To, jak 
wygląda miasto zależy przede wszyst-
kim od nas samych.  

Janusz Stankowiak
Prezydent Miasta Starogard Gdański

Drodzy Nauczyciele, Pedagodzy, 
Pracownicy Miejskiej Oświaty, 
Rodzice, Uczniowie,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim 
nauczycielom dziękuję za trud i poświęcenie, 
jakie wkładają w niełatwy proces edukacji 
młodego pokolenia. Państwa cierpliwość, 
wyrozumiałość, a także wsparcie, jakim ota-
czacie swoich uczniów zasługują na podziw. 

Słowa uznania kieruję również do pracowni-
ków administracji oraz obsługi. Wspieracie 
nauczycieli, przyczyniając się do tworzenia 
przyjemnych warunków nauczania i nauki.

Dyrektorom starogardzkich szkół oraz przed-
szkoli kłaniam się nisko za to, że tak spraw-
nie poradziliście sobie z kierowaniem swoimi 
placówkami w trudnym i nieprzewidywalnym 
ubiegłym roku szkolnym. Oby obecny rok był 
dla wszystkich łaskawszy, a nauka mogła 
przebiegać w tradycyjny sposób. 

Wszystkim pracownikom oświaty w Staro-
gardzie Gdańskim życzę satysfakcji z co-
dziennej pracy, a także radości z przebywa-
nia z uczniami i wspólnego kreowania ich 
przyszłości. Niech niesiona przez Was misja 
jest prawdziwą pasją oraz największą życio-
wą przygodą. 

Rodzicom życzę cierpliwości w przecho-
dzeniu razem ze swoimi pociechami przez 
czas szkolnej edukacji i odkrywania sie-
bie. Uczniom – codziennie nowego zapału 
w zdobywaniu wiedzy oraz nowych umiejęt-
ności. Niech czas spędzony w szkole będzie 
tym, który do końca życia będziecie  dobrze 
wspominać. 

Wszystkiego najlepszego!
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Była to doskonała okazja do podzię-
kowań dla najbardziej aktywnych 

członków koła oraz władz miasta. 
Prezydenta Miasta Starogard Gdański 
reprezentowała pełnomocnik ds. osób 
z niepełnosprawnościami Ewa Ży-
czyńska, która odczytała list z życze-
niami przygotowany przez włodarza 
miasta. 
Na uroczystości nie zabrakło przedsta-
wicieli Dziennego Domu Senior+ oraz 
Środowiskowego Domu Samopomo-
cy. Dowiedzieliśmy się też, że kapelan 
Koła Terenowego Polskiego Związku 
Głuchych w Starogardzie Gdańskim 
ks. Wojciech Gruba napisał książkę za-
tytułowaną „Czynienie dobra dosko-
naleniem ludzkiej natury”. 

Spotkanie prowadziły prezes koła Jo-
anna Cwojdzińska oraz pracownik od-
działu Katarzyna Kielusiak.    

Międzynarodowy Dzień Niesłyszących
Święto osób mających problemy ze słuchem obchodzone jest w ostatnią niedzielę 
września. Starogardzki oddział Polskiego Związku Głuchych zorganizował uro-
czyste spotkanie z tej okazji 9 października. 

70 lat to piękny wiek. Z okazji 
jubileuszu składam wszyst-

kim członkom starogardzkiego koła 
szczere życzenia. Przede wszystkim 
dużo zdrowia a także nieustającej po-
gody ducha. Niech każdy dzień będzie 
okazją do radości a codzienność przy-
niesie tylko satysfakcję – powiedziała 
na wstępie Joanna Grabowska, prezes 
Koła Powiatowego Polskiego Związku 
Niewidomych w Starogardzie.
Jubileusz odbył się w restauracji „Ga-
leria Smaków”. Wśród zaproszonych 
gości oprócz członków Związku i przy-
jaciół Koła byli m.in. prezes Okręgu 
Pomorskiego Krystyna Dzióbek, po-
przednia prezes KP PZN Ewa Redzim-
ska, prezydent miasta Janusz Stanko-
wiak, dyrektor PCPR Bartosz Szado-
kierski, wicedyrektor Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Borzechowie Aniela 
Gila oraz przedstawiciele Zakładów 
Farmaceutycznych „POLPHARMA” 
(NSZZ „Solidarność” i Związku Branży 
Chemików).
– Gratuluję, że potraficie trwać w or-
ganizacji, która jest dla was niezwy-
kle ważna. To miejsce gdzie możecie 
wzajemnie się wspierać, pomagać 
i szukać rozwiązań. Chciałabym zade-
klarować że możecie zawsze liczyć na 
starogardzki samorząd. Wiele barier, 
które są na terenie miasta udało się 
pokonać ale zdaję sobie z tego spra-
wę, że jeszcze dużo przed nami. Życzę 
przede wszystkim zdrowia, wszelkiej 
pomyślności i tego abyśmy spotkali 

70-lecie 
Koła Niewidomych
12 października Koło Powiatowe Polskiego Związku 
Niewidomych obchodziło jubileusz 70. lecia swojego 
istnienia. Uroczystość połączona była z obchodami 
„Międzynarodowego Dnia Białej Laski” – świętem 
osób niewidomych i słabo widzących.

się na 100-lecie waszego związku – 
powiedział prezydent miasta Janusz 
Stankowiak.

Aby umożliwić małym mieszkań-
com Starogardu dotarcie na lekcje 

oraz rehabilitację, prezydent miasta 

Pomagamy 
niepełnosprawnym uczniom
Przewożenie niepełnosprawnych osób nie jest łatwe. Jeszcze trudniejsze jest to 
w przypadku dotkniętych niepełnosprawnością dzieci. 

EXPRES-BUS przewoził będzie kil-
koro niepełnosprawnych uczniów 
ze Starogardu Gdańskiego z miejsca 
zamieszkania do Ośrodka Rehabilita-
cyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 
w Trąbkach Wielkich.
Roczna umowa opiewa na kwotę 156 
136 zł i poza transportem obejmuje 
również zapewnienie przewożonym 
uczniom opiekę, pomoc w przemiesz-
czaniu się oraz pomoc pielęgnacyjną.

Podobną umowę prezydent miasta 
podpisał z firmą Mateobus, na pod-
stawie której do końca roku szkolne-
go 2021/2022 „MATEOBUS” będzie 
przewoził kilkoro niepełnosprawnych 
uczniów ze Starogardu Gdańskiego 
z miejsca zamieszkania do Ośrodka 
Rehabilitacyj-no-Edukacyjno-Wy-
chowawczego, Niepublicznego Punktu 
Przedszkolnego „Oleńka” i Niepu-
blicznej Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy w Skarszewach, wraz z zapew-
nieniem opieki podczas przejazdu. 
Roczna umowa opiewa na kwotę 139 
186,08 zł.  

Janusz Stankowiak podpisał umowę na 
ich transport z firmą EXPRES-BUS.
Do końca roku szkolnego 2021/2022 

Na wniosek Koła i uchwałą Zarządu 
Głównego PZN w Warszawie dwóm 
członkom starogardzkiego Koła przy-
znano Honorowe Odznaki Polskiego 
Związku Niewidomych. Złotą odznakę 
otrzymał Janusz Wałaszewski, brązową 
Jerzy Stypa. Legitymację Członka Nad-
zwyczajnego wręczono Marii Tomana. 
Wyróżnienia za pracę na rzecz Koła 
odebrali również Agnieszka Zube, Józef 
Rydlewski, Hanna Wolent oraz Teresa 
Zdrojewska. Odczytano sprawozdanie 
z działalności Koła w czasie ostatnich 
dwóch kadencji a o swoim 32-letnim 
członkostwie w związku opowiedziała 
Wiesława Hiller.
Spotkanie umilił występ artystyczny 
Zespołu Folklorystycznego Rokoci-
nianki. Na zakończenie na salę wjechał 
jubileuszowy tort.  
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Kociewiacy otworzyli serca

Dobro dziecka 
to priorytet
Sytuacja dziecka w pieczy zastępczej, współpraca in-
terdyscyplinarna, interwencja prawna oraz znaczenie 
aspektu neuropsychologicznego i terapeutycznego 
w kontakcie z dzieckiem pokrzywdzonym – to głów-
ne kwestie, nad którymi pochylili się eksperci pod-
czas czwartej edycji konferencji „Dziecko pokrzyw-
dzone przestępstwem”. Konferencja odbyła się 24 
września br. w Starogardzkim Centrum Kultury, a jej 
organizatorem była Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 
i Centrum Pomocy Dzieciom.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i sta-
rogardzkie Centrum Pomocy Dzie-

ciom już po raz czwarty zorganizowały 
w Starogardzie Gdańskim konferencję 
pn. „Dziecko pokrzywdzone prze-
stępstwem”. Zaproszono ekspertów, 
którzy podzielili się swoją wiedzą i do-
świadczeniem z pracownikami róż-
nych instytucji, które działają na rzecz 
pomocy dzieciom.
Za jej organizację osobiście podzięko-
wał prezydent miasta Janusz Stanko-
wiak.
– Dziecko jest najważniejsze, a Wasza 
praca, w której tak umiejętnie się do-
skonalicie, jest niezwykle potrzebna. 
Bardzo dziękuję Fundacji oraz Centrum 
Pomocy Dziecinom, szczególnie pani 
Aurelii Jankowskiej za tę konsekwen-
cję w działaniu dla dobra dzieci po-
krzywdzonych – powiedział prezydent.
Konferencja odbyła się w trzech blo-
kach tematycznych, w których mowa 
była o dobru dziecka w kontekście 
działań interdyscyplinarnych, inter-
wencji prawnej w rodzinie, sytuacji 
dziecka w pieczy zastępczej i jak należy 
pracować z rodziną biologiczną w celu 
odzyskania go z tej pieczy. Ostatni blok 

był poświęcony rodzajom wsparcia, 
pracy z dzieckiem poza gabinetem te-
rapeutycznym oraz jak stres wpływa na 
reakcję mózgu dziecka, nastolatki, czy 
nastolatka.

Wydarzenie adresowane było do pra-
cowników socjalnych, asystentów 
rodziny, psychologów i pedagogów, 
kuratorów sądowych, policjantów, na-
uczycieli oraz władz samorządowych. 
Udział w Konferencji zgłosiło ponad 
1200 uczestników z całej Polski, co 
świadczy o tym, że starogardzka kon-
ferencja wyrobiła sobie markę i cieszy 
się dużym uznaniem w środowisku.
Wszyscy uczestnicy spotkania – obec-
ni i wirtualni, którzy zarejestrowali się 
swój udział w konferencji, otrzymali 
możliwość wysłuchania wszystkich 
wykładów on-line również następne-
go dnia.
Konferencja była współfinansowana 
ze środków Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański, Powiatu Starogardzkiego oraz 
ze środków programu „Prawa, rów-
ność i obywatelskość Unii Europejskiej 
(2014-2020)” w ramach projektu Bar-
nhaus Poland.  

Hospicjum to emocje
10 października obchodziliśmy Dzień Opieki Palia-
tywnej i Hospicyjnej. 

Z tej okazji w sali dworca PKP od-
był się wernisaż zdjęć związanych 

z emocjami, jakie towarzyszą pracow-
nikom hospicjum podczas wykonywa-
nia ich misji.
Wydarzenie licznie zgromadziło gości, 
w tym lekarzy oraz pracowników ho-
spicjum – bohaterów zdjęć. 
Na fotografiach ukazano wachlarz 
uczuć towarzyszących profesjonalne-
mu zespołowi hospicyjnemu przy pra-
cy. Autorką zdjęć obnażających gamę 
emocji jest Dominika Kotuła. 
Prowadzące spotkanie – członek Za-
rządu Fundacji „Kociewiacy dla Ho-
spicjum” Janina Lubawska  oraz prezes 
Fundacji Dagmara Wróblewska wygło-
siły przemowę oraz zaprezentowały 
film pokazujący obraz hospicjum sta-
cjonarnego i domowego. 
Nie obyło się również bez licznych po-
dziękowań za pracę i gratulacji za pod-
jętą inicjatywę.  

Pogoda dopisała Fundacji „Kocie-
wiacy dla Hospicjum”, która 26 

września zorganizowała III piknik cha-
rytatywny na rzecz stacjonarnego ho-
spicjum w Nowej Wsi Rzecznej. Piknik 
odbył się jednocześnie w Starogardzie 
Gdańskim, Bobowie i Kaliskach.
– Fundacja działa od trzech lat. W ubie-
głym roku organizację pikniku unie-
możliwiła nam pandemia. W tym roku 
rozszerzyliśmy pole naszego działania 
na sąsiednie gminy, aby całe Kociewie 
mogło włączyć się w pomoc. Nasz po-
wiat liczy ponad 120 tys. ludzi. Wśród 
tylu osób jest wiele, którzy potrzebują 
wsparcia hospicjum domowego czy 
stacjonarnego, dlatego tak ważne jest, 
abyśmy wszyscy włączyli się w tę akcję. 
Nie wiemy, czy choroba nie dotknie 
kogoś z nas, czy nie będziemy potrze-
bować takiej opieki lub ktoś z naszych 
bliskich. Pamiętajcie, liczy się każda 
złotówka – powiedziała Janina Lubaw-
ska, członek zarządu Fundacji.
Ku radości organizatorów wielu staro-
gardzian skorzystało z okazji i przyszło 
w niedzielę do Parku Nowe Oblicze. Nie 
tylko miło spędziło słoneczne popołu-
dnie na świeżym powietrzu, ale przede 
wszystkim otworzyło swoje serca 
i wsparło potrzebujących.
– Dziękuję, że jest nas aż tylu. Jesteśmy 
z różnych środowisk, z rożnych miejsc, 
ale łączy nas wspólny cel. Zbieramy 

Ponad 17 tys. zł zebrała Fundacja Kociewiacy dla Hospicjum na stworzenie grupy 
wsparcia dla rodzin pacjentów w chorobie i po stracie osoby bliskiej oraz utworze-
nie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu medycznego dla pacjentów hospicjum. Taki 
cel przyświecał III piknikowi charytatywnemu, który odbył się 26 września jedno-
cześnie w Starogardzie Gdańskim, Bobowie i Kaliskach.

dzisiaj pieniądze na stworzenie grupy 
wsparcia dla rodzin pacjentów w cho-
robie i po stracie osoby bliskiej oraz 
utworzenie bezpłatnej wypożyczal-
ni sprzętu medycznego. Jesteśmy tu, 
by zrobić dobrą robotę dla pacjentów 
hospicjum i ich rodzin. Zapraszam do 
korzystania z wszystkich atrakcji i do 
wspólnej zabawy – powiedziała prezes 
Fundacji Kociewiacy dla Hospicjum 
Dagmara Wróblewska.
Tego dnia Park Nowe Oblicze tętnił 
życiem. Organizatorzy pikniku przy-
gotowali dla mieszkańców mnóstwo 

atrakcji. Były dmuchańce, gry, zabawy, 
konkursy, pokazy i występy. Na scenie 
swoje umiejętności zaprezentowali ka-
ratecy z Kuro-obi, Bleu MC, wokaliści 
ze Studia Muzycznego Starogard i ak-
torzy teatru „Kuźnia Bracka”.
To był dzień pełen wrażeń, a jego fi-
nałem było 17 tys. zł, które Fundacja 
uzbierała dzięki licytacjom, aktywności 
setki wolontariuszy i sprzedaży domo-
wych przetworów w spiżarni charyta-
tywnej. Kwota może ulec zwiększeniu 
o środki zadeklarowane w cichych licy-
tacjach.  
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Umowę na dofinansowanie wyda-
rzenia z Prezydentem Miasta Sta-

rogard Gdański podpisali wiceprezes 
organizacji Anna Zwiernik oraz sekre-
tarz Krzysztof Strzeliński. Z miejskiego 
budżetu otrzymali kwotę 2000 zł. 
XXX Kociewski Konkurs Plastyczny 
adresowany jest do dzieci z przed-
szkoli, wszystkich typów szkół, osób 
niepełnosprawnych oraz dorosłych 
z całej Polski. Prace przyjmowane będą 
w siedzibie Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
w Starogardzie Gdańskim do 7 grud-
nia 2021 r., od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 7:30 – 15:30. Liczy się data 
dostarczenia pracy, a nie data stempla 
pocztowego. 

XXX Kociewski Konkurs Plastyczny
Dopiero kończy się wrzesień, a my już zaczynamy myśleć o Świętach Bożego Na-
rodzenia. Przyczyniło się do tego Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury 
„Ognisko”, które jak co roku organizuje konkurs na szopkę bożonarodzeniową.

Na wystawie pokazane zostaną pra-
ce przedstawiające postacie ludz-

kie, reprezentujące różnorodne style, 
a także i media artystyczne: malar-
stwo, grafikę, rzeźbę, tkaninę, asam-
blaż, plakat i kostium teatralny, kolaż 
fotograficzny. Będzie można zobaczyć 
między innymi prace takich artystów 
jak Vlastimil Hoffman przedstawiciel 
Młodej Polski, czy reprezentujący for-
mistyczną awangardę i koloryzm mię-
dzywojnia Zbigniew Pronaszko. Prace 
znanych twórców współczesnej sztuki 
polskiej: Jerzego Nowosielskego, Wła-
dysława Hasiora, Kazimierza Mikul-
skiego, Jana Sawki, Jerzego Dudy-Gra-
cza, Edwarda Dwurnika, Józefa Szajny, 
Lucjana Mianowskiego, Waldemara 
Świerzego, Kiejstuta Bereźnickiego, 
Stanisława Fijałkowskiego, Zbyluta 
Grzywacza, Marty Deskur i innych.
Ideą wystawy jest przyjrzenie się roli 
postaci w sztuce XX wieku – czym była 
i jest, dlaczego istnieje i jest tak ważna, 
i co dzięki niej sztuka nowoczesna nam 
uzmysławia? Świat wyobrażony czy 
realny? Świat człowieka z jego ciele-
snością czy z marzeniami i emocjami? 
I co najważniejsze – jak postać ludzka 
jest w sztuce nowoczesnej postrzegana 
i ukazywana.
Wystawę będzie można oglądać od 17 
października do 5 grudnia (poniedziałki 
w godzinach 10:00-15:00, od wtorku 
do piątku między 10:00 a 18:00, nie-
dziele 14:00-18:00).  

Postać w sztuce zapisana
15 października o godz. 18:00 w Galerii A Starogardzkiego Centrum Kultury odbę-
dzie się wernisaż wystawy „Postać w sztuce zapisana”. Prezentuje ona wybrane 
dzieła sztuki XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Dziękuję Wam za te wspaniałe 15 
lat. Swoimi pięknymi głosami 

uświetniliście już mnóstwo wydarzeń. 
Życzę Wam, by było ich jeszcze wie-
le, bo doświadczenie zebrane podczas 
takich występów może bardzo zapro-
centować. To, co mnie w Singers Novi 
urzeka najbardziej to fakt, że zespół 
gromadzi tak wiele różnorodnych oso-
bowości, przedstawicieli różnych za-
wodów, którzy swojej pasji oddają się 
po godzinach pracy – powiedział pre-
zydent Starogardu Janusz Stankowiak.

Śpiewają od 15 lat
19 września zespół wokalny Singers Novi pod batutą 
Wojciecha Gdańca świętował 15-lecie istnienia.

Z okazji jubileuszu Singers Novi wy-
stąpił dwukrotnie. Podczas koncertów 
jubileuszowych zaśpiewali: Malwina 
Bielawska, Anna Boużyk, Hanna Czer-
niga, Natalia Kalinowska-Dylewska, 
Maciej Klemenski, Beata Krawczuk, 
Sławomir Kubkowski, Anna Lembicz, 
Natalia Lewandowska, Renata Negow-
ska-Kubkowska, Justyna Petrykow-
ska, Agata Piekutowska, Anna Polc, 
Monika Reuschel, Jacek Sprengel i Be-
ata Sprengel.   

Na scenie wystąpili: Dorota Jabłoń-
ska-Mazurek (fortepian), Rafał 

Lewandowski (fortepian) oraz Ignacy 
Wysocki (klarnet). 
Koncert był podsumowaniem 20 lat 
działalności artystycznej Doroty Ja-

Muzyczna uczta
W auli Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. 
Lutosławskiego 8 października odbył się koncert, na 
którym miłośnicy muzyki poważnej mogli usłyszeć 
m.in. utwory Johanna Sebastiana Bacha oraz Geor-
ge’a Gershwin’a. 

błońskiej-Mazurek w naszym mieście 
oraz jej podziękowaniem dla osób, 
które zainteresowane były wspólną 
promocją muzyki poważnej i kultury. 
Koncert poprowadziła Zofia Kurasze-
wicz.  
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Rok akademicki 2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku „S-Centrum” oficjalnie rozpoczął się 5 paź-
dziernika. 

W  sierpniu otrzymała Pani tytuł 
„Przyjaciel Seniora”, który przy-
znawany jest w  drodze konkursu 
o  nagrodę Marszałka Województwa 
Pomorskiego „Pomorskie dla Se-
niora”. Z osobami starszymi i na ich 
rzecz pracuje Pani od wielu lat. Jak to 
się zaczęło? 
Dokładnie zaczęło się 1 września 
2008 r., 13 lat temu. To właśnie wte-
dy rozpoczęłam pracę w Starogardz-
kim Centrum Kultury na stanowisku 
instruktor ds. organizacji imprez. 
Jednak oprócz organizacji bieżą-
cych wydarzeń moim zadaniem była 
koordynacja działań Uniwersytetu 

Starogard ma aktywnych seniorów
Rozmowa z Ewą Roman, dyrektorem Starogardzkiego Centrum Kultury. 

wyboru są: pracownia plastyczna, 
pracownia  rękodzielnicza, nordic 
walking, język angielski, język wło-
ski, język esperanto, teatr Magiczny 
Wiek, pracownia taneczno-ruchowa, 
pracownia rehabilitacyjno-korekcyj-
na, aqua fitness, tenis stołowy, chór 
studencki, zdrowy kręgosłup, joga, 
klub brydża, historia, informatyka 
oraz nowości – pracownia wokalna 
i pracownia poświęcona zapobieganiu 
chorobom neurodegeneracyjnym? 
Oprócz stałych pracowni planowane 
są bezpłatne, mające odbywać się co 
dwa tygodnie wykłady (środa, 17:00) 
o różnej tematyce, wycieczki, spotka-

Trzeciego Wieku. Nawet potocz-
nie nazywano mnie panią dziekan, 
a moje biuro dziekanatem. Z wielką 
sympatią wspominam te 7 lat. Mam 
wrażenie, że tworzyliśmy wspólnie 
jedną rodzinę. Zawsze starałam się, 
by seniorzy czuli się w SCK wyjątko-
wo, swobodnie. 

Kiedyś była Pani koordynatorem 
działającego przy SCK Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku „S-Centrum”. Te-
raz jako dyrektor Starogardzkiego 
Centrum Kultury dba Pani o  to, by 
jego oferta wciąż się poszerzała.
Z roku na rok staramy się poszerzać 
i modyfikować ofertę, którą przy-
gotowujemy dla seniorów. Tak, aby 
spełniała ona potrzeby naszych Stu-
dentów. Oferta jest bardzo bogata. 
Myślę, że śmiało mogę stwierdzić, 
że każdy znajdzie coś dla siebie. Do 

nia integracyjne i okazjonalne. Warto 
również dodać, że dzięki temu, iż or-
ganizatorem UTW jest SCK, to senio-
rzy są częstymi odbiorcami różnych 
wydarzeń kulturalnych. Współpracu-
jemy z różnymi instytucjami, dzię-
ki czemu otrzymujemy dla naszych 
Studentów zniżki, jak np. zajęcia aqua 
fitness w Centrum Rehabilitacyjno-
-Leczniczym Medpharma w Hotelu 
Ren, czy też w Restauracji Witches.

Z  roku na rok przybywa nie tyl-
ko pracowni, ale także studentów. 
Z czego Pani zdaniem to wynika? 
To prawda. Gdy rozpoczęłam pracę 
w SCK studentów było ok 70. Obecnie 
trwają jeszcze zapisy, ale w ostatnich 
latach liczba zapisanych studentów 
przekracza liczbę 200. Niejedno-
krotnie obserwowałam, iż seniorzy 
którzy na początku swojej przygody 
z UTW byli nieco osamotnieni, spo-

tkali tu nowych znajomych, a czasa-
mi nawet „drugą połówkę”, partnera 
życiowego. Odnaleźli pasję, miejsce 
gdzie mogą spędzić miło czas, do-
wiedzieć się czegoś nowego albo po 
prostu nauczyć się języka obcego, 
czy obsługi komputera. Bardzo za-
leży nam na tym, by przychodząc do 
Starogardzkiego Centrum Kultury, 
seniorzy czuli się dobrze. Tak, jak 
w gronie bliskich znajomych. 
Na większe zainteresowanie wpływ 
ma również obecna sytuacja demo-
graficzna. Z roku na rok przybywa 
osób starszych. 
Przed nami wielkie wydarzenie, kie-

rowane głównie do osób dojrzałych. 
Zainteresowanie jest tak duże, że 
mieszkańców naszego miasta i oko-
lic w  ogóle nie trzeba zachęcać do 
wzięcia w  nim udziału. Kogo już 22 
października będą mogli posłuchać 
w  Miejskiej Hali Sportowej im. An-
drzeja Grubby? 
Tego dnia Prezydent Miasta Staro-
gard Gdański Janusz Stanowiak za-
prasza seniorów na koncert Andrzeja 
Rybińskiego oraz Alicji Majewskiej. 
W ich wykonaniu usłyszymy wiele 
przebojów polskiej sceny. Bo przecież 
kto nie zna takich piosenek, jak „Nie 
liczę godzin i lat”, czy „Być kobietą”. 
To na pewno będzie niezapomniany 
wieczór. Organizatorem koncertu 
jest Starogardzkie Centrum Kultury. 
Wejściówki na to wydarzenie roze-
szły się w ciągu 3 dni. To pokazuje 
tylko, że Starogard ma aktywnych 
seniorów.   

Spotkanie otworzył Przewodniczą-
cy Rady Seniorów Bogdan Adam, 

który od września został powoła-
ny przez Marszałka Województwa 
Pomorskiego na członka Pomor-
skiej Rady ds. Polityki Senioralnej 
drugiej kadencji na lata 2021-2025. 
Rada Seniorów, na czele z przewodni-
czącym, jednogłośnie podjęła dyskusję 
odnośnie wystosowania do Prezyden-
ta Miasta apelu w sprawie powołania 
na terenie miasta Klubu Seniora+. 
Sekretarz Rady, Jan Brdak opowiedział 
o działalności Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w okre-
sie pandemii.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, Urszula Ossow-
ska podsumowała 3-letnią dzia-
łalność Dziennego Domu Senior +. 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób 
z Niepełnosprawnością i Seniorów, 

Seniorzy obradowali
11 października w Urzędzie Miasta odbyło się posie-
dzenie Rady Seniorów działającej przy Prezydencie 
Miasta Starogard Gdański. Na spotkaniu obecny był 
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwe-
stycyjnych Tadeusz Błędzki.

Owocnej nauki i dobrze spędzonego 
czasu życzyli seniorom Zastępca 

Prezydenta Miasta Starogard Gdański 
Tadeusz Błędzki, dyrektor SCK, rektor 
UTW Ewa Roman oraz dziekan UTW 
Ewa Landowska. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się także przewodniczący 
Rady Seniorów i delegat Ogólnopol-
skiego Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów Bogdan Adam, przewodni-
czący starogardzkiego oddziału Pol-

Nowy rok akademicki UTW

skiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Jan Brdak oraz ks. Maciej 
Gizela z parafii św. Wojciecha.
Honorową Studentką została Helena 
Faleńczyk. Dowiedzieliśmy się też, że 
Urszulę Olender wybrano na członka 
Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioral-
nej na lata 2021 – 2025.
Studenci poznali nowych wykładow-
ców, którzy przybliżyli im specyfikę 
swoich zajęć.  

Ewa Życzyńska odczytała, przygoto-
waną przez Annę Sprengel, kierownik 
Osiedlowego Domu Kultury, informa-
cję o działalności spółdzielczych do-
mów klubów seniora.
Na zakończenie członkowie Rady zło-
żyli na ręce przewodniczącego pro-
pozycje tematów, które zostaną ujęte 
w planie pracy Rady na 2022 r.  
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Małych sportowców do wal-
ki zagrzewali: Polski lekko-

atleta, Mistrz Europy i Mistrz Świa-
ta w wielobojach Sebastian Chmara 
oraz Paweł Januszewski, olimpijczyk, 
Mistrz Europy na dystansie 400 me-

Z podwórka na bieżnię
Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się 
dziś zawody lekkoatletyczne „Z podwórka na bież-
nię”. Uczestniczyli w nich uczniowie klas IV -VI ze 
starogardzkich szkół podstawowych.

Swoje reprezentacje miały: ŚDS Ka-
liska, ŚDS Radośni, ŚDS Starogard 

Gdański, ŚDS Cieciorka, Dzienny Dom 
Senior+, Polski Związek Głuchych, 
Team Albert oraz gospodarze imprezy 
START-On.
Po zaciętej, ale pełnej przyjaznej at-
mosfery i radości rywalizacji ostatecz-

Integracja na sportowo
Osiem drużyn, czyli ponad czterdzieści osób wzięło 
udział w pierwszym Turnieju Integracyjnym Bocci 
zorganizowanym 2 października przez Stowarzysze-
nie Sportowo-Rehabilitacyjne START-On.

W uroczystym otwarciu tur-
nieju, udział wziął zastępca 

prezydenta miasta Tadeusz Błędz-
ki oraz ojciec śp. Macieja Olszew-
skiego pan Zbigniew Olszewski. 
W rozgrywkach wzięło udział 69 za-

XIII Memoriał Macieja Olszewskiego
25 września w hali sportowej Zespółu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdań-
skim rozpoczął się XIII turniej siatkarski poświęcony pamięci tragiczne zmarłego 
Macieja Olszewskiego. Tym wydarzeniem organizatorzy upamiętniają postać wy-
bitnego polskiego siatkarza piłki plażowej.

29 września stosowną umowę 
w imieniu Prezydenta Miasta 

podpisał jego zastępca ds. techniczno-
-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki. Or-
ganizatora zawodów, czyli Starogardz-
kie Bractwo Rycerskie reprezentowali 
Natalia Lamek oraz mistrz Bractwa 
Jaroslaw „Druss” Makiła.
– Zawodnicy z różnych rejonów Pol-
ski konkurowali w turnieju łucznictwa 

Wsparliśmy łuczników
W dniach 2-3 października w starogardzkim Stadzie 
Ogierów odbyły się pierwsze na Kociewiu łączone za-
wody łucznictwa konnego i tradycyjnego „Kociewski 
Grot”. Gmina Miejska wsparła je kwotą 2 500 zł.

pieszego oraz konnego. Swoją obec-
nością zaszczyli nas najlepsi w tym 
fachu, m.in. wielokrotna mistrzyni 
Polski w łucznictwie konnym Anna 
Sokólska, czy aktualny wicemistrz Eu-
ropy w łucznictwie konnym Wojciech 
Osiecki – powiedział mistrz Staro-
gardzkiego Bractwa Rycerskiego Jaro-
sław „Druss” Makiła.  

wodników z 6 drużyn: SKS Starogard 
Gdański, UKS Jedynka Bytów, GKS 
Stoczniowiec Gdańsk, UKS Budowlan-
ka Toruń, Stocznia Darłowo.
Podczas memoriału rozegrano 15 me-
czów. Gry odbyły się systemem każdy 

z każdym do dwóch wygranych setów. 
Zwycięzcą turnieju został AZS UWM 
Olsztyn. Drugie miejsce zajęła Stocz-
nia Darłowo, trzecie GKS Stoczniowiec 
Gdańsk.  

trów przez płotki. Imprezę rozpoczął 
bieg integracyjny. Najmłodsi mieli 
do pokonania dystans 600 metrów. 
-„W zdrowym ciele zdrowy duch. Mia-
sto Starogard stawia na sport dlatego 
cieszę się, że impreza już po raz drugi 

odbywa się na naszym stadionie. Ży-
czę wam przede wszystkim wspaniałej 
zabawy” – powiedział zastępca prezy-
denta miasta Tadeusz Błędzki, który 
przyszedł dopingować starogardzkich 
uczniów i wręczyć im pamiątkowe 
medale.

„Z podwórka na bieżnię” to cykl im-
prez sportowych skierowanych do 
dzieci ze szkół podstawowych realizo-
wanych przez Fundację Wychowanie 
przez Sport.
Impreza rozpoczyna się rozgrzewką 
prowadzoną ze sceny przez gwiaz-
dy sportu i animatorów. Następnie 
uczestnicy biorą udział w biegu inte-
gracyjnym na dystansie 600 lub 800 
metrów, bez rywalizacji i pomiaru cza-
su. Główną częścią wydarzenia są kon-
kurencje indywidualne (bieg sprinter-
ski na 30 m, bieg płotkarski na 30 m 
oraz bieg na 200 m).
Kulminacją rywalizacji indywidualnej 
są biegi sztafetowe. Drużynę sztafe-
tową tworzą reprezentacje poszcze-
gólnych szkół podstawowych, w skład 
których wchodzą reprezentanci klas 
IV, V i VI, z podziałem na dziewczynki 
i chłopców. Zwycięzcy w poszczegól-
nych kategoriach otrzymują statuetki, 
a najlepsze drużyny sztafetowe – pa-
miątkowe puchary.  

nie zwyciężył Team Albert. Drugie 
miejsce zajął ŚDS Cieciorka, a trzecie 
Dzienny Dom Senior+.
Wydarzenie dofinansowane było przez 
Gminę Miejską Starogard Gdański, 
a Honorowym Patronatem objął je 
Prezydent Miasta Starogard Gdański 
Janusz Stankowiak.  
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Ostatnia runda zawodów Drift Open 
odbyła się w Toruniu.  Poziom był 

bardzo wyrównany. Rywal starogar-
dzianina okazał się lepszy tylko o je-
den punkt. Mimo to Kubie udało mi się 
utrzymać na trzecim miejscu podium 
klasyfikacji generalnej. Został tym sa-
mym drugim wicemistrzem Interna-
tional Drift Federation.
– Dziękuję za tak udany sezon mojemu 

Kuba Dudek wicemistrzem
Starogardzki kierowca Jakub Dudek ostatni sezon 
zaliczy do jednych z najlepszych w swojej karierze. 
W klasyfikacji generalnej International Drift Federa-
tion zajął trzecie miejsce.

Magdalena Lenz ze Stowarzyszenia 
TRI Starogard Gdański otrzymała 

od włodarza stypendium sportowe za 
zdobycie I miejsca w swojej kategorii 
wiekowej podczas Mistrzostw Euro-
py AG Duathlon Standard. Odbyły się 
one w dniach 2 – 4 lipca 2021 r. w Tar-
gu Mures w Rumunii. Zorganizowane 
zostały przez Europe Triathlon Union. 

Znowu znakomici
Magdalena Lenz, Lucyna Petka oraz Dariusz Ossow-
ski na swoich kontach sukcesów sportowych mają 
mnóstwo. Ostatnio dołożyli do tego kolejne, których 
27 września pogratulował im prezydent Starogardu 
Janusz Stankowiak.

Lucyna Petka ze Starogardzkiego Klubu 
Lekkoatletycznego Filippides odebra-
ła z rąk Prezydenta Miasta Starogard 
Gdański Janusza Stankowiaka nagro-
dę sportową za zajęcie na 31. Mistrzo-
stwach Polski w Lekkiej Atletyce Ma-
sters: II miejsca w biegu na 1500 m, II 
miejsca w biegu na 800 m oraz II miej-
sca w biegu na 5000 m w kategorii K45. 

Pogoda na sportową rywalizację była 
wręcz wymarzona, chociaż chwila-

mi biegacze zmagali się z wiatrem. Tra-
sa liczyła 10 km. Zwycięzca klasyfikacji 
generalnej Damian Kabat pokonał ją 
w 30 minut i 57 sekund. Jako drugi linię 
mety przekroczył Grzegorz Kujawski 
z Pucka (00:32:21), a trzeci Michał Le-
wandowski z Mirotek (00:33:12).
W rywalizacji kobiet zwyciężyła Mo-
nika Dubiella z Lubichowa (00:38:44). 
Drugie miejsce zajęła Małgorzata Drzy-
cimska z Gdańska (00:38:54), a trzecie 
Kamila Grzonka z Bytoni (00:39:29).
Nagrodzeni zostali również najmłodsi 
i najstarsi uczestnicy imprezy, naj-
szybsi starogardzianie (Magdalena 
Lenz i Leszek Czaja), najliczniejsze 
grupy zrzeszone w klubach oraz re-
prezentanci firm, głównie sponsorów 
biegu. Imprezę prowadzili zastępca dy-
rektora Ośrodka Sportu i Rekreacji ds. 
sportu, rekreacji i marketingu Monika 

Pobiegli  po raz 29
Najszybszy był Damian Kabat ze Stargardu. Wśród 
kobiet triumfowała Monika Dubiella z Lubichowa.  
3 października odbył się 29. Bieg Kociewski z Pol-
pharmą.

Kełpin oraz trener biegania Karol No-
wakowski.
– Cudownie, że taka impreza na stałe 
wpisała się w sportowy kalendarz Sta-
rogardu Gdańskiego. Niezwykle cie-
szy mnie to, że udział biorą w niej nie 
tylko mieszkańcy miasta, ale też spora 

grupa gości, często z odległych stron 
Polski. Podczas Biegu Kociewskiego 
nie raz byliśmy świadkami pobijania 
rekordów, czy pokonywania własnych 
słabości. Nie inaczej było tym razem – 
powiedział Zastępca Prezydenta Miasta 
Starogard Gdański ds. Techniczno-In-
westycyjnych Tadeusz Błędzki.
– Już dzisiaj serdecznie zapraszam do 
udziału w Biegu Szpęgawskim, któ-

teamowi, wszystkim kibicom, przyja-
ciołom oraz całej wspierającej rodzince. 
Jak wiecie, razem z Portem Kopytko-
wo, stworzyliśmy DRIFT WORLD. To 
miejsce, w którym organizuję treningi, 
szkolę jazdy w kontrolowanym pośli-
zgu oraz wypożyczam gokarta do dri-
ftu. Jeśli ktoś chce spróbować swoich sił 
w drifcie zapraszam do kontaktu przez 
Facebooka – zachęca Jakub Dudek. 

ry odbędzie się w ostatni weekend 
kwietnia 2022 r. oraz oczywiście w ko-
lejnym, wyjątkowym, bo 30. Biegu 
Kociewskim. Planujemy zorganizować 
go dokładnie za rok, czyli w pierwszy 
weekend października 2022 r. – mó-
wiła dyrektor Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Starogardzie Gdańskim Marzena 
Klein.
29. Bieg Kociewski zorganizowany 
został w sposób hybrydowy. W biegu 
stacjonarnym udział wzięło 333 zawod-
ników. Bieg wirtualny trwał aż 3 dni (od 
1 do 3 października). Udział w nim mógł 
wziąć każdy, bez względu na miejsce 
zamieszkania, czy pobytu. Zawodni-
cy sami wyznaczali sobie trasę i czas 
startu. Tym sposobem Bieg Kociewski 
stał się biegiem ogólnopolskim. Udział 
w wirtualnej wersji wzięło blisko 100 
osób. Pełna klasyfikacja imprezy do-
stępna jest pod adresem: https://bit.
ly/3l3wBFT   

– Korzystając z okazji, pochwalę się, że 
dosłownie kilka dni temu w Poznaniu 
udało mi się zdobyć także Wicemi-
strzostwo Polski na dystansie średnim, 
czyli 1900 m pływania, 90 km jazdy na 
rowerze oraz 21,1 km biegu – powie-
działa Magdalena Lenz.

Dariusz Ossowski, który również re-
prezentuje Starogardzki Klub Lek-
koatletyczny Filippides, otrzymał 
nagrodę sportową za II miejsce na 31. 
Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atle-
tyce Masters w kategorii M w biegu na 
1500 m. 

– Za każdym razem, kiedy wręczam 
nagrody, czy stypendia sportowe, 
a Państwu przecież nie pierwszy raz, 
jestem pod wielkim wrażeniem Wa-
szych umiejętności, ale przede wszyst-
kim ambicji i determinacji. Wszyscy 
doskonale zdajemy sobie przecież 
sprawę z tego, że talent to jedno, mi-
łość do sportu drugie, ale najważniejsze 
jest, ile pracy w to wszystko włożymy. 
Tylko trening czyni Mistrza. Serdecz-
nie gratuluję Państwu tak znakomitych 
wyników. Kolejny raz dowiedliście, że 
„Tu rodzą się gwiazdy” – mówił pre-
zydent Starogardu Gdańskiego Janusz 
Stankowiak.  
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Zło pochodzi od ludzi i tylko wtedy 
jeśli się w porę temu złu nie powie 

nie,  będzie się ono rozwijać. I tak było.  
Młode pokolenia niech pamiętają, że 
ludzie muszą ze sobą rozmawiać, mu-
szą podawać sobie rękę a nigdy wobec 
siebie nie kierować broni. To jest prze-
słanie Szpęgawska” – mówił podczas 
uroczystości Ryszard Szwoch, sekre-
tarz Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Kociewskiej.
Modlitwę za ofiary zbrodni niemieckiej 
w Lesie Szpęgawskim odmówił du-
chowy opiekun tego miejsca ksiądz Ja-
nusz Lipski, proboszcz parafii świętego 

Pamięci poległych
Między wrześniem 1939 roku a styczniem 1940 r. 
w Lesie Szpęgawskim koło Starogardu zginęło około 
7000 osób. 

Wojciecha w Starogardzie Gdańskim. 
Delegacje władz krajowych i samo-
rządowych, organizacji, stowarzyszeń 
oraz szkół zapaliły znicze i złożyły wią-
zanki kwiatów pod tablicą upamiętnia-
jącą ofiarę pomordowanych.
Punktem kulminacyjnym obchodów 
82. rocznicy mordu na Ziemi Kociew-
skiej była Msza Święta koncelebrowa-
na w intencji pomordowanych miesz-
kańców Kociewia. Przewodniczył jej 
ks. biskup Ryszard Kasyna. Uroczysto-
ści zakończył Apel Poległych i wspólnie 
odśpiewana „Rota” przy akompania-
mencie Pelplińskiej Orkiestry Dętej.  

Wniosek z propozycją nazwy zło-
żyła Ewa Roman, dyrektor Sta-

rogardzkiego Centrum Kultury. Ma ona 
doceniać ludzi i instytucje, związane 
z twórczością kulturalną, a działające 

Rondo twórców kultury
Rondo zlokalizowane na Alei Jana Pawła II na wyso-
kości wjazdu do Galerii Neptun otrzyma nazwę Sta-
rogardzkich Twórców Kultury. Tak zdecydowali rad-
ni na dzisiejszej sesji Rady Miasta.

Między 16 a 31 sierpnia straże 
przeprowadziły przegląd infra-

struktury przyszkolnej. Sprawdzano 
widoczność zarówno dla ruchu piesze-
go jak i kołowego. Stwierdzone nie-
prawidłowości przekazano zarządcom 
terenu. 375 patroli biorących udział 
w akacji skontrolowało 213 placówek 
oświatowych. W zajęciach promują-
cych bezpieczne zachowania w drodze 
do szkoły uczestniczyło 2720 dzieci.
– Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” 
tak naprawdę się nie kończy – mówi 
Leszek Żołądowski, rzecznik prasowy 
starogardzkiej Straży Miejskiej – Pa-
trole straży miejskiej zwracają uwagę 
na bezpieczeństwo dzieci w drodze do 
szkoły i domu. Bierzemy udział w spo-
tkaniach edukacyjnych, by rozmawiać 
z uczniami o bezpieczeństwie. Pierw-
sze spotkania w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 3 im. Władysława Bro-
niewskiego oraz w Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II już 
za nami – dodaje.  

Bezpieczeństwo uczniów
Starogardzka Straż Miejska wzorem lat ubiegłych 
brała aktywny udział w akcji „Bezpieczna droga 
do szkoły”. Jako przedstawiciel Prefektury Straży 
Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego, 
była również współorganizatorem całej akcji.

w Starogardzie Gdańskim lub pocho-
dzące z naszego miasta. Po konsul-
tacjach, za uwzględnieniem wniosku 
opowiedziała się Komisja Kultury i Pro-
mocji Miasta. 

Ze strony władz miasta uczest-
niczyli w nim prezydenci: Ja-

nusz Stankowiak, Maciej Kali-
nowski i Tadeusz Błędzki oraz na-
czelnik Wydziału Techniczno-In-
westycyjnego Janusz Karczyński. 
Na pytania mieszkańców odpowiadali 
także prezes Spółdzielni Mieszkanio-
wej Kociewie Wiesław Wrzesiński oraz 
prezes TBS Tomasz Czerwiński.
Na wstępie omówiono kwestię ogród-
ków działkowych przy ulicy Wybickie-
go, które zgodnie z obowiązującymi 
umowami będą dzierżawione do 30 
września 2024 roku.
Podczas spotkania skupiono się głów-
nie na przedstawieniu projektu prze-
budowy ul. Osiedlowej i budowy no-
wego połączenia z ul. Kolejową. War-
tość inwestycji opiewa na kwotę ponad 
3 miliony złotych. Poruszono również 
kwestie parkingów przy ulicy Osiedlo-
wej.
Równocześnie ze strony PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. trwają prace nad 
wykonywaniem dokumentacji linii 
kolejowej nr 203. Projekt przebudowy 
zakłada, że do końca 2023 roku mają 
być wykonane projekty budowlane 
i techniczne modernizacji sieci kolejo-
wej. To, czy inwestycja będzie realizo-
wana PKP ma określić do roku 2022.
Poruszono kwestię inwestycji ważnej 

Spotkanie z mieszkańcami
Blisko 100 mieszkańców miasta przyszło na spotkanie z prezydentem miasta 
Januszem Stankowiakiem oraz jego zastępcami Maciejem Kalinowskim i Tade-
uszem Błędzkim, które odbyło się 27 września w sali dworca PKP. 

dla mieszkańców ulicy Kryzana. Jak 
podkreślił Tadeusz Błędzki, zastępca 
prezydenta miasta do spraw technicz-
nych to inwestycja priorytetowa. Jej 
szacunkowa wartość opiewa na kwotę 
4 milionów złotych. Na dzień dzisiej-
szy miasto jest na etapie rozstrzygania 
przetargu publicznego. Wkrótce zo-
stanie podpisana umowa na realizację 
tego projektu. Prace przygotowawcze 
i roboty ziemne łącznie z infrastruk-
turą powinny rozpocząć się jeszcze 
w tym roku. Na realizację zadania mia-
sto otrzymało 2 milionowe dofinanso-
wanie w ramach Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, które w blisko 50% pozwoli 

na pokrycie kosztów tej inwestycji. 
Zakończenie inwestycji planowane 
jest w 2022 roku. 
Rozmawiano również na temat reali-
zacji inwestycji z Budżetu Obywatel-
skiego sprzed 2 lat. Dotyczy ona rozbu-
dowy placu zabaw Jacek i Agatka, który 
znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej. 
Wybuch pandemii i konieczność ogra-
niczenia kosztów uniemożliwiła do tej 
pory realizację tego zadania. W paź-
dzierniku zostanie podpisana umowa 
z wykonawcą a prace powinny zakoń-
czyć się jeszcze w tym roku. 
Inicjatorem spotkania był radny Woj-
ciech Pielecki. 
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Zgony

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

XXXVIII sesja Rady Miasta

http://radamiasta.starogard.pl/

28 września 2021 roku

1. Jan Nagórski l. 72 
3. Rafał Rogalinski l. 46 
4. Gerard Brunke l. 77 
5. Marek Ćwikliński l. 71 

6. Grażyna Tybuś l. 66 
7. Jarosław Tuptanowski l. 67 
8. Halina Nowak l. 88 
9. Roman Schenk l. 69 
10. Janina Król l. 85 
11. Marta Wichmanowska l. 84 

12. Barbara Mikołajska l. 61 
13. Emilia Gołuńska l. 0 
14. Kazimierz Mazurowski l. 70 
15. Czesław Kropidłowski l. 65 
16. Zofia Trzebiatowska l. 64 
17. Krystyna Karczyńska l. 72 

18. Piotr Paul l. 35 
19. Jadwiga Błażyńska l. 79 
20. Kazimierz Radomski l. 86
21. Wanda Siembida l. 85
22. Stanisław Tkacz l. 63
23. Mieczysław Wiczyński l. 66

24. Zbigniew Czerwonka l. 63 
25. Bogdan Kunkel l. 89
26. Irena Wysocka l. 94
27. Andrzej Kuchta l. 60
28. Mirosław Jurkiewicz l. 57 
29. Teresa Formela l. 84

Tematy ujęte w porządku obrad:
1. Wręczenie nagród najlepszym maturzystom.
2. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
3. Raport z realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Starogard Gdański na lata 2017-2025” za okres 2018-2020.

Podjęte uchwały:
1) Uchwała Nr XXXVIII/452/2021 w sprawie przyznania nagrody 
Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego maturzysty,
2) Uchwała Nr XXXVIII/453/2021 w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2021 rok (zmiana 6),
3) Uchwała Nr XXXVIII/454/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański na lata 2021-2032 (zmiana 6),
4) Uchwała Nr XXXVIII/455/2021 w sprawie zakresu i zasad przy-
znawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański 
na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabu-
dżetowej,
5) Uchwała Nr XXXVIII/456/2021 w sprawie ustalenia cen mak-
symalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie 
zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych 
przewozach pasażerskich,
6) Uchwała Nr XXXVIII/457/2021 w sprawie określania wysoko-
ści stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miej-
skiej Starogard Gdański,
7) Uchwała Nr XXXVIII/458/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transporto-
wych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański,
8) Uchwała Nr XXXVIII/459/2021 w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Staro-
gard Gdański,

9) Uchwała Nr XXXVIII/460/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gmi-
nie Miejskiej Starogard Gdański,
10) Uchwała Nr XXXVIII/461/2021 w sprawie nadania nazwy ron-
du w Starogardzie Gdańskim,
11) Uchwała Nr XXXVIII/462/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat,
12) Uchwała Nr XXXVIII/463/2021 w sprawie przyjęcia zasad 
udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowania prac 
związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach za-
dania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” 
w 2021 roku,
13) Uchwała Nr XXXVIII/464/2021 w sprawie określenia warun-
ków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju 
sportu w klubach sportowych w Starogardzie Gdańskim,
14) Uchwała Nr XXXVIII/465/2021 w sprawie szczegółowych za-
sad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień „Utalentowane-
go Młodego Sportowca”, „Sportowca Roku”, „Trenera Roku”, 
„Działacza Sportowego Roku” oraz „Sportowej Imprezy Roku” 
za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności spor-
towej,
15) Uchwała Nr XXXVIII/466/2021 w sprawie określania zasad, 
trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów 
sportowych,
16) Uchwała Nr XXXVIII/467/2021 w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli Rady Miasta Starogard Gdański do prac zespołu 
przygotowującego instrument pn. Zintegrowane Inwestycje Te-
rytorialne w ramach Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funk-
cjonalnego,
17) Uchwała Nr XXXVIII/468/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starogardzie Gdańskim,
18) Uchwała Nr XXXVIII/469/2021 zmieniająca uchwałę w spra-
wie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta 
Starogard Gdański.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z póżn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA ÓSMY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ul. Skośnej, KW GD1A/00024991/4, obr. 32, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow. w m2 Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza 
 (zawiera 23% VAT) w zł

wadium 
 w zł

postąpienie minimalne 
w zł

1 2 3 4 5 6 7

1. 13/106 1.681 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 157 000,00   15 700,00   1 570,00   

2. 13/107 1.339 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 130 500,00   13 050,00   1 310,00   

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepi-
sami prawa.
Nieruchomości wymienione w poz. 1 - 2  wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00024991/4.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 11 marca  2020 r., drugi 22 lipca 2020 r., trzeci 30 września 2020 r., czwarty 16 grudnia 2020 r., piąty 24 lutego 2021 r., szósty 19 maja 2021 r., a siódmy 21 lipca 2021 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 października 2021 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium  w  pieniądzu  należy  wnieść najpóźniej do dnia 14 paż-
dziernika 2021 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim.    Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 19 października 2021 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczest-
nictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu 
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II 
piętro, tel. (58) 5306075.  informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela  Wydział  Planowania  i Urbanistyki, pok. 206, II piętro, tel. (58) 5306082. 




