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Utalentowani i pełni pasji
Tradycyjnie, w kolejną rocznicę powrotu Starogardu Gdańskiego do Państwa Pol-
skiego, 29 stycznia odbyła się uroczysta gala rozdania nagród Prezydenta Miasta 
Starogard Gdański. Tym razem zaczęła się od wręczenia pamiątkowych medali 
za zasługi dla miasta przyznanych z okazji 100-lecia odzyskania przez Starogard 
wolności. 

Dokładnie 102 lata temu Błękitna 
Armia generała Hallera wkroczy-

ła do Starogardu. Jej członkowie byli 
witani jak bohaterowie. Dzisiaj inaczej 
rozumiemy to słowo. Mamy takich bo-
haterów wśród nas. Mijamy ich na uli-
cy, w sklepie, w biurze. To właśnie oni 
tworzą współczesny potencjał naszego 
miasta, z którego możemy być dumni. 
Pracują na jego rozwój w różnych sfe-
rach: kultury, gospodarki, czy inicjatyw 
społecznych. Dzisiaj oddajemy im hołd 

i z radością podziwiamy na tej sce-
nie – powiedział prezydent Starogardu 
Gdańskiego Janusz Stankowiak.
Kandydatów do Wierzyczanek zgłasza-
li mieszkańcy. Nominacje przyznały 
zespoły nominujące. Głosowanie nad 
zwycięzcami było tajne, a ostateczną 
decyzję podjął sam nagradzający, czyli 
Prezydent Miasta.
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Skwerek 
przejdzie lifting

Zawsze będziemy 
śpiewać dla Boga 

i Ojczyzny
Rozmowa z prezesem 

Męskiego Chóru im. 
Serca Jezusowego 

przy parafii św. 
Mateusza Lechem 
Mazurkiewiczem. 

Trzydziesty finał za nami
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Spotkali się przedstawiciele trzech 
lokalnych samorządów zaan-

gażowanych w realizację budowy 
obwodnicy Starogardu Gdańskiego 
– Gminy Starogard Gdański, Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański oraz 
Powiatu Starogardzkiego. Uczest-
niczyli w nim poseł na Sejm RP 
Kazimierz Smoliński oraz Zenon 
Sobiecki ze Społecznego Komite-
tu Budowy Obwodnicy. Spotkanie 
zwieńczyła konferencja prasowa, 
na której przedstawiono najnowsze 
uzgodnienia dotyczące tej kluczowej 
inwestycji drogowej.
Jak poinformowała wójt Gminy 
Magdalena Forc-Cherek – Regio-
nalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
wydała pozytywną opinię uzgodnień 
środowiskowych obwodnicy Staro-
gardu Gdańskiego. Gmina Starogard 
Gdański daje sobie 3-4 miesiące 
na wydanie decyzji środowisko-
wej. Wszystko zależy od tego, czy 
w trakcie konsultacji społecznych 
pojawią się sprzeciwy ze strony 
mieszkańców. W najbliższym czasie 
Gmina w porozumieniu z Miastem 
zorganizuje spotkania informacyjne 
dla wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców w celu skonsultowa-
nia z nimi decyzji przed jej ostatecz-
nym zatwierdzeniem. Rozmowy 
dotyczyć będą obszaru oddziaływa-
nia planowanego przebiegu obwod-
nicy (dla przypomnienia obowiązuje 
wariant 5) na środowisko.
 
– Zależy nam na tym, żeby miesz-
kańcy brali czynny udział w rozmo-
wach dotyczących budowy obwod-
nicy. W tym celu planujemy cykl 
spotkań informacyjnych oraz prze-
prowadzimy rozprawę administra-
cyjną. Zależy nam na transparent-
ności oraz na możliwie szybkim zre-
alizowaniu inwestycji – powiedziała 
Magdalena Forc-Cherek.
Wójt podkreśliła, że samorząd nie 
jest inwestorem dla tego zadania, 
jest stroną w postępowaniu zarówno 
z uwagi na przebieg obwodnicy, jak 
i mediacji w ewentualnych sporach 
z mieszkańcami. Inwestorem jest 
Państwo poprzez Generalną Dyrek-
cję Dróg Krajowych i Autostrad, któ-
ra będzie podejmowała wszystkie 
decyzje związane z budową obwod-
nicy. Aktualnie firma Europrojekt, 
z którą GDDKiA podpisała w grudniu 
ubiegłego roku umowę, przygoto-
wuje koncepcję programową prze-

Obwodnica w ostatniej fazie uzgodnień
Budowa obwodnicy Starogardu wchodzi w kolejny etap przygotowań. Trwa procedura uzgadniania decyzji środowiskowej. Mieszkańcy 
zabiorą głos. W tej sprawie 3 lutego w Urzędzie Gminy Starogard Gdański odbyło się spotkanie zakończone konferencją prasową.

biegu przyszłej obwodnicy. GDDKiA 
w II kwartale 2023 roku ma wyłonić 
wykonawcę inwestycji w trybie za-
projektuj i wybuduj. Zakładając, że 
projektowanie przy wykorzystaniu 
dokumentacji wstępnej, potrwać 
może ok. 2 lata, przewiduje się 
wbicie pierwszej łopaty najpóźniej 
w 2025 roku.
Poseł na sejm Kazimierz Smoliński 
podkreślił, że procedury związane 
z doprowadzeniem inwestycji do 
etapu realizacji postępują zgodnie 

z planem. Zapewnił też, że finan-
sowanie planowanej budowy staro-
gardzkiej obwodnicy jest zapewnio-
ne i niczym niezagrożone.
– Cieszę się, że inwestycja jest reali-
zowana zgodnie z planem – powie-
dział poseł PiS. – Dziś otrzymałem 
informację o tym, że Regionalna Dy-
rekcja Ochrony Środowiska wydała 
pozytywne uzgodnienia do raportu, 
który przygotowuje pani wójt. To 
jednoznaczny krok naprzód. Wyda-
nie decyzji środowiskowej pozwoli 

rozpocząć kolejny etap przygotowań 
– wybór wykonawcy w trybie „pro-
jektuj i buduj”. Aktualnie czekamy 
na moment, w którym będziemy 
mogli po opracowaniu koncepcji, 
którą przygotowuje Europrojekt, 
potwierdzić dokładny przebieg tej 
inwestycji – dodał Kazimierz Smo-
liński.
Prezydent miast Janusz Stanko-
wiak podziękował za dotychczasową 
współpracę trzem lokalnym samo-
rządom, Komitetowi ds. Budowy 

Obwodnicy oraz za wsparcie ze stro-
ny posła Smolińskiego.
– Chciałbym zwrócić uwagę na do-
skonałą współpracę naszych trzech 
samorządów oraz pana posła – przy-
znał prezydent Stankowiak. – Dzię-
ki temu możemy już dziś mówić 
o pewnych sukcesach. W początko-
wej fazie to miasto Starogard było 
partnerem wiodącym w tworzeniu 
studium techniczno-ekonomicz-
no-środowiskowego. Dziś partne-
rem wiodącym jest gmina Starogard 
Gdański. Proces tworzenia doku-
mentacji przebiega bardzo szybko. 
Jeśli utrzyma się takie tempo two-
rzenia wszystkich dokumentów 
potrzebnych do realizacji przedsię-
wzięcia, to możemy mówić, że już 
niebawem, bo za kilka lat, będziemy 
mogli się cieszyć z obwodnicy. Te 
kilka lat w tak długim i wyczerpują-
cym procesie, to naprawdę niewiele 
– spuentował prezydent. 
Kazimierz Chyła nie krył, że to spo-
tkanie poprzedziło wiele lat niepew-
ności.
– Dziś możemy powiedzieć, że bu-
dowa obwodnicy to coś bardzo re-
alnego. Decyzja środowiskowa to 
kluczowy dokument, który pozwoli 
na dalszą realizację inwestycji. Za-
pewnione jest finansowanie, sa-
morządy swoje zadanie wykonały 
naprawdę bardzo dobrze. Jesteśmy 
blisko tego, aby wszelkie przeszko-
dy stojące na drodze budowy ob-
wodnicy ostatecznie usunąć. Myślę, 
że w przyszłym roku będziemy już 
mogli mówić o wyłonieniu wyko-
nawcy i budowa wreszcie ruszy - 
powiedział starosta.
To, że samorządy swoją pracę 
w sprawie budowy obwodnicy wy-
konały wzorowo podkreślił też Ze-
non Sobiecki, przewodniczący Spo-
łecznego Komitetu Budowy Staro-
gardzkiej Obwodnicy.
– Wszyscy mamy świadomość, jak 
ten proces jest złożony, jak wie-
le interesów narusza, ile potrzeba 
uzgodnień, aby ostatecznie wybrać 
wykonawcę i ruszyć z budową – po-
wiedział.
Przypomnijmy, że wariant V ob-
wodnicy, który został zatwierdzo-
ny, będzie przebiegał po terenach 
gminy Starogard Gdański, okalając 
miasto od południa. 16-kilometrowa 
trasa ma się zaczynać w Sucuminie, 
a kończyć za Stadem Ogierów. 
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Likwidacja barier oraz moderni-
zacja pomieszczeń poza zwięk-

szeniem funkcjonalności obiek-
tu pozwoliła ośrodkowi poszerzyć 
i polepszyć dotychczasową ofertę 
usprawniania osób przebywających 
w ŚDS.
– Bardzo potrzebowaliśmy tej mo-
dernizacji i na pewno na niej nie po-
przestajemy. Mamy swoje plany na 
ten rok, ale w tej chwili przyznaję, 
że nie możemy się doczekać, by roz-
począć dodatkowe zajęcia z naszymi 
domownikami w nowych pracow-
niach – wyjaśnia dyrektor ŚDS Alek-
sandra Formela. Remont w ŚDS przy 
ul. Pelplińskiej kosztował 130 tys. 
złotych. Całość została sfinansowa-
na ze środków Gminy Miejskiej Sta-
rogard Gdański. 

Kolejne bariery zlikwidowane
Środowiskowy Dom Samopomocy w Starogardzie Gdańskim wyremontował 
piwnicę, dostosowując jej pomieszczenia do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 
Dzięki temu domownicy ŚDS będą mieli nową pracownię ceramiki i miejsce do 
intensywnej rehabilitacji.

pokrzyżowała plany jej realizacji.
Prezydent Miasta Janusz Stanko-
wiak powrócił do tematu w 2021 
roku i już w ramach miejskiego bu-
dżetu inwestycyjnego zlecił wyko-
nanie modernizacji części skwerku 
od strony osiedla Szumana. Wyko-
nała ją Firma Handlowa Adama Ko-
walczyka, która wygrała przetarg na 
realizację tego zadania. Na skwerze 
pojawiły się nowe alejki, mała ar-
chitektura i mnóstwo dodatkowych 
roślin. Wykonane prace kosztowały 
prawie 250 tys. zł.
27 stycznia prezydent podpisał 
z tym samym wykonawcą umo-
wę na modernizację drugiej części 
skwerku od strony ulicy Pomor-
skiej. Również w tym przypadku 
Firma Handlowa Adama Kowalczy-
ka złożyła najkorzystniejszą ofertę 
w przetargu.
Prace, których koszt wyniesie tym 

Skwerek przejdzie lifting
Podświetlony pomnik patrona Starogardu Gdańskiego, odnowione alejki, ła-
weczki i mnóstwo nowych roślin wokół to planowany efekt modernizacji jednego 
z piękniejszych skwerków w mieście. 

razem ponad 380 tys zł., obejmą 
uporządkowanie terenu, odnowie-
nie nawierzchnie chodników i ale-
jek spacerowych, montaż ławeczek 
i koszy na śmieci, remont schodów 
prowadzących na górę pomnika, 
jego doświetlenie, a także montaż 
dodatkowych lamp tzw. inteligent-
nego oświetlenia oraz nasadzenia 
dodatkowej roślinności na po-
wierzchniach zielonych placu.
– Bardzo się cieszę, że kolejne miej-
sce przeznaczone do wypoczynku 
w Starogardzie otrzyma nowy wy-
gląd, dzięki któremu stanie się przy-
jemniejsze i bardziej atrakcyjne do 
spędzania wolnego czasu – powie-
dział prezydent Janusz Stankowiak.
Jak zapowiedział wykonawca – 
modernizację planuje rozpocząć 
w marcu. Jeśli nic nie stanie na prze-
szkodzie prace powinien zakończyć 
najpóźniej w maju. 

Skwerek św. Wojciecha to duża 
przestrzeń przeznaczona do spa-

cerów i relaksu dla mieszkających 
w tej części miasta mieszkańców. 
To też miejsce, gdzie co roku odby-
wają się uroczystości poświęcone 

patronowi naszego miasta, w któ-
rych oprócz mieszkańców uczest-
niczą często przedstawiciele Archi-
diecezji Gdańskiej. O modernizację 
tego placu mieszkańcy zabiegali już 
w 2020 roku, zgłaszając do Budżetu 

Obywatelskiego projekt pn. „Nasza 
przestrzeń Skwer św. Wojciecha – 
Etap I.” Wnioskodawcą był Bartosz 
Szadokierski. Projekt znalazł się 
w czwórce zwycięskich inwestycji. 
Niestety pandemia koronawirusa 

fo
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Zaapelował w nim do mieszkań-
ców miasta o otwartość i soli-

darność z narodem Ukrainy. Podkre-
ślił, że integralność granic Ukrainy 
i prawo do samostanowienia narodu 
ukraińskiego nie powinny być w ża-
den sposób naruszane ani kwestio-
nowane. Odwołując się do doświad-
czeń ostatniej wojny sprzed 77 lat, 
wyraził oczywisty sprzeciw wobec 
jakiejkolwiek agresji. Poinformował 
też mieszkańców, że w razie eska-
lacji konfliktu i wkroczenia wojsk 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Sta-
rogard Gdański zadeklarował pomoc 
w przyjęciu uchodźców wojennych 

Solidarni  
z Ukrainą

W związku z napiętą sytuacją na granicy rosyjsko-
-ukraińskiej 14 lutego br. Prezydent Starogardu 
Gdańskiego wydał oświadczenie. 

z Ukrainy. Zgodnie z pismem wo-
jewody pomorskiego, wskazał wraz 
z niezbędnymi danymi i numera-
mi telefonów osiem miejsc, które 
ewentualnie mogą być przeznaczone 
i przystosowane do tymczasowego 
zakwaterowania uchodźców wojen-
nych, m.in. dwa obszary, na których 
możliwa jest organizacja miasteczek 
namiotowych. Prezydent zaznaczył, 
że w tej trudnej sytuacji nie powinni-
śmy pozostawić Ukrainy bez pomocy 
i ludzkiej solidarności, zwłaszcza że 
wiele osób pochodzenia ukraińskiego 
żyje wśród nas, ma tu przyjaciół, ko-
legów i sąsiadów. 
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W tym roku kwestowano na 
rzecz Fundacji pod hasłem 

„Przejrzyj na oczy” zbierając pienią-
dze na zakup sprzętu do diagnostyki 
i leczenia wzroku u dzieci. Podobnie 
jak w ubiegłym roku Finał odbył się 
w okowach galopującej pandemii. 
Nie pomagała też pogoda. Silny 
wiatr i deszcz ze śniegiem uniemoż-
liwiły organizację wielu koncertów 
i występów na świeżym powietrzu. 
To jednak nie zahamowało dobroci 
serc, które jak co roku szeroko się 
otworzyły.

Bezpiecznie 
bez wychodzenia z domu
Nie trzeba było bowiem wychodzić 
z domu, aby podzielić się dobrem. 
Z myślą o osobach przebywających 
w izolacji i na kwarantannie, senio-
rach oraz wszystkich obawiających 
się ewentualnego zakażenie podob-
nie jak w ubiegłym roku, pieniądze 
można było wpłacić do eSkarbonki 
czyli tzw. „wirtualnej puszki”. Miał 
ją starogardzki sztab #4322, mie-
li też indywidualni wolontariusze. 
Nasze miasto uzbierało w ten spo-
sób ponad 27 tys. zł., o 8 tys. więcej 
niż w ubiegłym roku.
Szybko i bezpiecznie można było 
też wpłacać pieniądze przejeżdża-
jąc przez Rynek. Zatrzymując się 
w punkcie „DriveThru” kierowcy, 
bez wychodzenia z aut, mogli doko-
nać symbolicznych wpłat na konto 
fundacji Jurka Owsiaka za pomocą 
terminala lub po prostu wrzucić da-
tek do puszki.
Z 263 orkiestrowych puszek pra-
cownicy Banku Spółdzielcze-
go wyciągnęli łącznie ponad 152 
tys. zł, co stanowi 74% zebranej 
sumy. W bezpośrednią zbiórkę pie-
niędzy w Starogardzie, Kokoszko-
wach, Lubichowie, Godziszewie, 
Osieku i Bobowie włączyło się pra-
wie 250 wolontariuszy. 

Licytacje i atrakcje
Tegoroczne centrum orkiestro-
wych wydarzeń skupiło się w Galerii 
NEPTUN. Za drobny datek w punk-
cie starogardzkiego sztabu można 
było zjeść domowej roboty ciasto 
i napić się grzańca. Można było ku-
pić orkiestrową maseczkę i inne 
gadżety. Członkowie Klubu Moto 
Kociewie STG zbierali pieniądze, 

Trzydziesty finał za nami
Ponad 206 tys. zł zebrali starogardzianie w 30. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. 15 tys. więcej niż w 2021 roku. Na ulicach miasta kwestowało prawie 
250 wolontariuszy. 

ucząc przechodniów pierwszej po-
mocy. Swoich sił przy resuscytacji 
spróbował sam prezydent miasta. 
W Galerii odbyła się też część licy-
tacji. Nie wszystkie przedmioty tra-
fiły bowiem na aukcje internetowe 
na allegro. Mieszkańcy mogli „na 
żywo” wylicytować między inny-
mi sofę i fotel od firmy Fenix, auto 
na weekend od Grupy Gołębiewski, 
zdjęcie Justyny Steczkowskiej z au-
tografem, vouchery na pobyt w Re-
zydencji Live Okole, fotel ogrodowy 
od Mrówki, hulajnogę, rolki, obrazy, 
zabawki, karnety i mnóstwo innych 
rzeczy. Licytacje przeplatały wystę-

py laureatów konkursu „Utalento-
wani” oraz pokazy taneczne dzieci 
z grupy Dejka Fit Studio. Do licyto-
wania zachęcali pracownicy Staro-
gardzkiego Centrum Kultury, którzy 
do puszki zebrali w ten sposób po-
nad 12 tys. zł. W sumie w Starogar-
dzie Gdańskim z licytacji na konto 
Orkiestry wpłynęła rekordowa jak 
dotąd kwota ponad 36 tys. zł. 
Jak co roku najwięcej emocji to-
warzyszyło aukcji internetowej 4 
godzin pracy prezydenta miasta. 
Walka o tego wyjątkowego pracow-
nika trwała do ostatniej minuty. 
Ostatecznie zwyciężył DONER KING 
KEBAB, która zasilił konto Fundacji 
rekordową sumą 7 310 zł.

Jubileuszowy tort 
i Światełko do Nieba
Pieczę nad wszystkim jak zawsze 
od 30 lat sprawował Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Wspierał go Bank Spół-
dzielczy, który od 19 lat towarzyszy 
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy. Bez ich pomocy trudno 
byłoby tak szybko zliczyć zebrane 
pieniądze. W podziękowaniu za ich 
pracę pracownicy OSiR przygotowa-
li jubileuszowy tort, który zastępca 
dyrektora Iwona Trocha wraz z pre-
zydentem miasta wręczyli preze-
sowi Błańskiemu. Wcześniej sprzed 
siedziby Banku do Nieba pofrunęło 
tradycyjne orkiestrowe Światełko. 
Nie było fajerwerków. Mieszkań-
cy zapalili pochodnie i sztuczne 
ognie, by uczcić zakończenie ju-
bileuszowego 30. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
Przy tej okazji Prezydent Miasta 
Janusz Stankowiak podziękował 
wszystkim darczyńcom im za hoj-
ność i gorące serca. Podziękował też 
wszystkim wolontariuszom, którzy 
dziarsko stawili czoła pogodzie i ru-
szyli w miasto kwestować na rzecz 
pomocy dzieciom. Słowa uznania 
trafiły również do pracowników 
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 
Banku Spółdzielczego, którzy jak 
zawsze z wielką pasją i energią za-
angażowali się w organizację akcji. 



517 lutego 2022
STAROGARDZKI RATUSZINFORMACJE

Pani Teresa rozpoczęła pracę 
w dawnym Agro Kociewie w 1986 

roku. Od 16 lat związana jest z Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji. W tym roku 
mija 40 lat jej zawodowej pracy. 
Zapytana o plany i marzenia odpo-
wiada: - Pierwsze co, to zamierzam 
odpocząć i nadrobić książkowe zale-
głości  – podkreśla Pani Teresa, której 
życzymy miło spędzanego czasu na 
zasłużonej emeryturze. Niech zdro-
wie i energia pozwolą na realizację 
marzeń i planów. 

Zasłużona emerytura
Teresa Kropidłowska, wieloletni pracownik Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, zajmująca się utrzymaniem czy-
stości w obiektach OSiR przeszła na emeryturę. Panią 
Teresę żegnali zastępca prezydenta miasta ds. spo-
łecznych Maciej Kalinowski, zastępca dyrektora OSiR 
Iwona Trocha oraz Renata Połomska, naczelnik Wy-
działu Informacji Społecznej.

Siatkarski turniej
Ośrodek Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza na 
Amatorski Turniej Piłki Siatkowej. 

Zawody odbędą się 5 marca 2022 r. 
w Miejskiej Hali Sportowej im. An-

drzeja Grubby. Rozgrywki zaplanowa-
ne są od godz. 9:00. Zapisy trwają do 1 
marca 2022 r. Dokonywać ich można 

pod adresem: p.burczyk@osir.com.pl 
lub nr tel. 505 266 168.  
Wpisowe: 150 zł
Nr konta: 95 8340 0001 2002 3010 6817 
0001.

Powołanie to otwiera mi furtkę 
praktycznie na cały świat. Dla mnie 

to bardzo duże wyróżnienie, gdyż do-
ceniona została moja postawa na wielu 
zawodach rangi ogólnopolskiej i mię-
dzynarodowej – mówi Wiesław Sa-
dowski. Na powołanie naszego repre-
zentanta wpłynął niewątpliwie udział 
w ubiegłorocznych Mistrzostwach Eu-
ropy oraz wygrane w zawodach mię-
dzynarodowych. Jest to duży sukces, 
gdyż do zaprzęgów czterokonnych od 
wielu lat nie było powołania do kadry. 
- Powołanie do kadry narodowej uła-
twia chociażby pozyskanie znaczącego 
sponsora, o co w naszej dyscyplinie, 
która jest bardzo kosztowna, jest nie-
zwykle ciężko – mówi Wiesław Sa-
dowski. W tym roku w ramach kadry 
narodowej przewidziano 6 startów 
kontrolnych, w tym 3 obowiązkowe. 
Najbliższy start przewidziano na prze-
łom marca i kwietnia, kiedy to w mar-

Z orzełkiem na piersi
Wiesław Sadowski otrzymał powołanie do kadry na-
rodowej w powożeniu zaprzęgami czterokonnymi. 
Tym samym starogardzianin na wszelkich impre-
zach międzynarodowych będzie mógł oficjalnie re-
prezentować nasz kraj.

Niemczech, Książu, w Czechach, a tak-
że mistrzostwa Polski, po których dwa 
tygodnie później odbędą się mistrzo-
stwa świata. 
- Ze względu na bardzo wysokie koszty 
mój udział w mistrzostwach świata jest 
wątpliwy. To  bardzo duże wyzwanie 
logistyczne. W trasie musielibyśmy 
być 16 dni - mówi Wiesław Sadowski. 
- Jeszcze tak intensywnego sezonu nie 
miałem w swojej karierze, stąd też zre-

zygnowałem w tym roku z Cavaliady. 
Na ten sezon będę miał nowe, młode 
konie, w których pokładam duże na-
dzieje. 

cu i kwietniu w czeskich Kladrubach 
odbędą się zawody międzynarodowe. 
W dalszej kolejności zaplanowano 
starty w  Bogusławicach, w Holandii, 
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Na uroczystości obecni byli pre-
zydent miasta Janusz Stanko-

wiak, zastępcy Maciej Kalinowski 
i Tadeusz Błędzki oraz przewod-
nicząca Rady Miasta Anna Benert. 
– Czujemy się bardzo wyróżnieni, że 
możemy brać udział w tak niezwy-
kłym wydarzeniu, jakim jest Wasz 
jubileusz. 160 lat historii, tradycji, 
pasji, ale też ogromnych poświęceń. 
Dzisiaj jesteście na szczycie zaufania 
publicznego. W imieniu mieszkań-
ców miasta chciałbym złożyć wyra-
zy szacunku i uznania, wdzięczności 
i zdrowia, bo dla pełnienia waszej 
misji jest ono niezbędne – powiedział 
prezydent miasta Janusz Stankowiak.
– Trzeba powtarzać Wam niejedno-
krotnie, jak bardzo jesteście dla nas -  
mieszkańców ważni. To dzięki Wam 

Strażacy ochotnicy 
mieli swoje święto
Ochotnicza Straż Pożarna w Starogardzie ma już 160 
lat. Z tej okazji 6 lutego odbyła uroczysta msza świę-
ta oraz spotkanie strażaków ochotników, na którym 
podsumowano działalność OSP w minionym roku. 
Medalami i odznaczeniami wyróżniono również dru-
hów za ich osiągnięcia dla jednostki.

mamy zapewnione bezpieczeństwo 
w mieście, dlatego bardzo dziękuję 
za to, że słysząc głos syreny każde-

Zarząd O/Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów  i Inwalidów w Starogardzie Gdańskim 

razem 
ze Starogardzkim Centrum Kultury  

organizuje w dniu

9 marca 2022 r. (środa) 
w Kinie „Sokół” o godz. 16:00 

Dzień Kobiet
na który serdecznie zaprasza. 

Maleńki Maks na świat przyszedł 
1 stycznia, chwilę po godz. 

16:00. Jest czwartym dzieckiem Do-
roty i Grzegorza Cichockich. Ma dwie 
starsze siostry – Wiktorię i Weronikę 
oraz brata – Mikołaja.
– Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Mamy 
wspaniałą gromadkę dzieci. Są na-

Maks pierwszym dzieckiem
Bardzo szybko rośnie, uwielbia jeść i dużo śpi. Jest 
spokojny i pogodny. Maks Grzegorz Cichocki urodził 
się jako pierwsze starogardzkie dziecko w 2022 r.

go dnia poświęcacie się, zostawiacie 
wszystko po to, aby nam - mieszkań-
com żyło się lepiej. Mogę Was zapew-
nić, że Rada Miasta będzie dalej po-
zytywnie kontynuowała współpracę 
i pozytywnie reagowała na Wasze po-
trzeby – dodała przewodnicząca Rady 
Miasta Anna Benert.
Na chwilę obecną Ochotnicza Straż 
Pożarna liczy 102 druhów i 30 człon-
ków Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej. Do dyspozycji ma cztery pojazdy 
(dwa gaśnicze i dwa specjalistyczne) 
oraz dwie łodzie i sprzęt do ratow-
nictwa wodnego. Do udziału w zda-
rzeniach w gotowości jest blisko 40 

ratowników, którzy posiadają wiele 
specjalistycznych szkoleń i upraw-
nień. W minionym roku ochotnicy 
OSP byli wzywani do ponad 300 zda-
rzeń. Każdego roku pozyskują sprzęt, 
dzięki któremu są w stanie sprostać 
zadaniom związanymi z ratowa-
niem życia, zdrowia i mienia. Biorąc 
udział w zdarzeniach i ćwiczeniach 
organizowanych na różnych szcze-
blach struktur KSRG, ochotnicy wciąż 
podnoszą stan swojego wyszkolenia. 
Z myślą o rozwoju i przyszłości czynią 
również starania, aby pozyskać nową 
funkcjonalną siedzibę. 

szą ogromną radością. W domu jest 
głośno i bardzo wesoło. Cały czas coś 
się dzieje. Będziemy musieli kupić 
nowy, większy samochód – mówił 
dumny tata.
– Starsze dzieci bardzo dobrze przy-
jęły Maksia. Czekały na niego z nie-
cierpliwością. Najchętniej już by się 

z nim bawiły. Cały czas czuwa przy 
nim też nasza kotka Skye – dodała 
mama.
Maks na narodziny wybrał sobie 
szczególną datę, więc już od począt-
ku życia odwiedzają go szczególni 
goście. 9 lutego z wizytą przyjechał 
do niego Prezydent Miasta Starogard 
Gdański Janusz Stankowiak.
– Wizyty u najmłodszych starogar-
dzian, którzy na świat przyszli jako 
pierwsi w danym roku to wielolet-
nia tradycja. Te spotkania należą do 
najprzyjemniejszych momentów 
w pracy prezydenta Starogardu. 
Maks ujął mnie swoim spokojem. 
Wydawał się być zadowolony z tego, 
że go odwiedziłem. Wyjątkowo cier-
pliwie i chętnie pozował do zdjęć. Na 
świat przyszedł w Starogardzie, a jak 
wskazuje nasze hasło przewodnie: 
„Tu rodzą się gwiazdy”, więc start 
ma bardzo dobry – powiedział prezy-
dent Janusz Stankowiak.
Jak na wizytę u maluszka przystało, 
włodarz miasta nie przyjechał z pu-
stymi rękoma. Maks dostał m.in. 
fotelik samochodowy oraz dużą ma-
skotkę. Prezenty otrzymali także ro-
dzice. Mama kwiaty, a tata list gratu-
lacyjny. Całej rodzinie życzymy dużo 
zdrowia i wszelkiej pomyślności! 
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Dzięki temu, że rozliczymy się 
w Starogardzie, część pieniędzy 

z podatku trafi do budżetu miasta. 
Wówczas miasto może w większym 
stopniu inwestować w nowe chod-
niki, oświetlenie, komunikację czy 
obiekty sportowe.
Podatnik samodzielnie wybiera, na 
czyją konkretnie rzecz przekazana 
zostanie kwota pochodząca z jego 
zeznania rocznego. Co ważne, prze-
kazując 1% z własnego PIT, podatnik 
nie traci ani złotówki – rozdyspono-
wuje on jedynie kwotę, którą i tak 
musiałby przekazać na rzecz Skarbu 
Państwa.
 
Przekazując 1% swojego podat-
ku wszyscy przyczyniamy się do 
wsparcia organizacji pożytku pu-
blicznego, które prężnie działają 
w Starogardzie. Wystarczy w od-
powiednią rubrykę formularza PIT 
wpisać nazwę firmy – organizacji 
pożytku publicznego oraz podać nu-
mer KRS (Krajowego Rejestru Sado-
wego) wybranej organizacji.

Dla ułatwienia zamieszczamy listę 
organizacji, działających na terenie 
miasta Starogard Gdański upraw-
nionych do otrzymania 1%.

Kto może przekazać 1% podatku  or-
ganizacjom?
-podatnicy podatku dochodowego 
od osób fizycznych,
-podatnicy opodatkowani ryczał-
tem od przychodów ewidencjono-
wanych,
-podatnicy prowadzący jednooso-
bową działalność gospodarczą i ko-
rzystający z liniowej, 19-procento-
wej stawki podatku,
-podatnicy uzyskujący dochód z ob-
rotu papierami wartościowymi,
-podatnicy uzyskujący dochód z od-
płatnego zbycia nieruchomości,
-1% podatku dochodowego mogą 
przekazać również emeryci – jeżeli 
samodzielnie złożą formularz PIT-
37. 

Rozlicz podatek w Starogardzie Gdańskim
Zostaw 1% podatku PIT 
w Starogardzie Gdań-
skim. Jak to zrobić? Wy-
starczy sprawdzić listę 
organizacji pożytku pu-
blicznego, działających 
w okolicy naszego mia-
sta, wybrać jedną z nich 
i wskazać w rozliczeniu 
rocznym.



8 17 lutego 2022
STAROGARDZKI RATUSZ

WYDARZENIA

Kultura
Do Wierzyczanek 2021 w kategorii kul-
tura nominowani byli:
Martyna Pazera – graficzka – plaka-
cistka, Zbigniew Potocki – kustosz 
Muzeum Ziemi Kociewskiej, Kamila 
Froelke – projektantka mody, Męski 
Chór Kościelny przy parafii św. Mate-
usza w Starogardzie Gdańskim, Edyta 
Lichy – fotografka, Zespół Wokalny 
AMOROSO,  Marek Biegalski – autor 
tomików poezji i prozy. Za populary-
zację muzyki sakralnej wśród lokalnej 
społeczności oraz promocję miasta 
podczas licznych koncertów i wystę-
pów Wierzyczanka 2021 w kategorii 
kultura trafiła do Męskiego Chóru Ko-
ścielnego przy parafii św. Mateusza. 
– Śpiewamy od ponad 95 lat. W ze-
szłym roku obchodziliśmy wyjątkowy 

Utalentowani i pełni pasji
lubimy błyszczeć, chociaż staramy się 
być widoczni, ale o to, że dbamy o bez-
pieczeństwo na drogach i przy każdej 

1

jubileusz. Na nasze koncerty nieprze-
rwanie przychodzi mnóstwo osób, 
z czego zawsze bardzo się cieszymy. 
To wspaniale móc dawać innym radość 
– mówił szczęśliwy prezes chóru Lech 
Mazurkiewicz, któremu na scenie to-
warzyszył dyrygent Mariusz Marche-
wicz.

Inicjatywy społeczne
W tej kategorii nominowani zostali: 

możliwej okazji przypominamy jakie 
to ważne – odbierając nagrodę powie-
dział prezes stowarzyszenia Tomasz 
Czapski.

Gospodarka
W tej kategorii do nagrody Prezydenta 
Miasta nominowano pięć podmiotów. 
Były to: Firma Usługowo-Handlo-
wa „BASARA” Przemysław Basara, 
Majkowski Brokers Sp. z o. o., Zakład 

Opieki Zdrowotnej „MEDPHARMA” 
S.A., Zakład Fryzjerski „KALAMIS” 
Jędrzej Zadurski, „STRZELNICA” Sp. 
z o. o.
Za profesjonalizm i podejmowanie 
wszechstronnych działań w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu 
opieki zdrowotnej mieszkańcom 
Starogardu Gdańskiego Wierzy-
czankę 2021 w kategorii gospodar-
ka otrzymał Zakład Opieki Zdro-
wotnej „MEDPHARMA” S. A.
– Medpharma jest firmą medyczną 
z tradycjami. Chociaż jest firmą pry-
watną, to stara się dbać o jak najszerszy 

Akcja „Prezent od Mikołaja”, Anna 
Lembicz,  Młodzieżowa Rada Powiatu 
Starogardzkiego, Jan Brdak, Stowa-

rzyszenie MOTO KOCIEWIE STG. Za 
aktywne działanie na rzecz krzewie-
nia zasad bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym i zaangażowanie w bezin-
teresowną pomoc w ratowanie ludz-
kiego zdrowia i życia. Wierzyczankę 
2021 w kategorii inicjatywy społeczne 
otrzymało Stowarzyszenie MOTO KO-
CIEWIE STG. 
– Bardzo dziękujemy za to, że zosta-
liśmy zauważeni. Nie chodzi o to, że 

Honorowe Wierzyczanki
Za długoletnią i pełną zaangażowania 
działalność dla dobra starogardzkiego 
oddziału Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów pierwszą 
z nich otrzymał Jan Brdak. 
– Nie pochodzę ze Starogardu. Kiedy 
tutaj przyjechałem, w 1961 r. miałem 
czarne włosy. Pracowałem tak dużo 
i ciężko, że teraz są zupełnie siwe. 
Najpierw zajmowałem się młodzie-
żą, a teraz seniorami. Jedni i drudzy są 
wymagający, ale jakże satysfakcjinu-
jąca jest praca z nimi i dla nich – mówił 

wzruszony laureat Honorowej Nagro-
dy Prezydenta Miasta Jan Brdak.
Druga Honorowa Wierzyczanka, 
za wieloletnie wsparcie regionalnej 
przedsiębiorczości oraz zróżnicowaną 
pomoc osobom prowadzącym lokal-
ną działalność gospodarczą, trafiła do 
Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu 
i Usług – Biura Rejonowego Starogard 
Gdański. 
– Władze wojewódzkie, podobnie, 
jak starogardzkie biuro rejonowe, są 
bardzo wdzięczne za to ogromne wy-
różnienie. 22 lata temu mój tata, Ber-
nard Janowicz, odbierał Wierzyczankę 
w kategorii kultura. Widziałam wtedy 
jego wielką radość i wzruszenie. Mnie 
udzieliło się to samo – powiedziała pre-
zes starogardzkiego biura Wojewódz-
kiego Zrzeszenia Handlu i Usług Bar-
bara Podsiadło. 
Galę uświetnił koncert niekwestio-
nowanej gwiazdy polskiej sceny mu-
zycznej, znakomitej wokalistki Justyny 
Steczkowskiej.  

zakres usług. Czasy pandemii posta-
wiły przed nami zadania kategorii tych 
najtrudniejszych. Robimy wszystko, 
żeby im sprostać, a przede wszystkim 
nie zawieść naszych pacjentów – od-
bierając statuetkę podkreślił wicepre-
zes zarządu, dyrektor ds. medycznych 
Krzysztof Richert.
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Wśród podarowanych na licyta-
cję przedmiotów znalazły się 

m. in. pióro z bursztynem przekaza-
ne przez gospodarza wieczoru pre-
zydenta Starogardu Janusza Stanko-
wiaka, obrazy autorstwa Magdaleny 
Haras i Adama Jakuba Harasa prze-
kazane przez Mariusza Popławskie-
go, obrazy namalowane przez Irenę 
Zagórską i Józefa Olszynkę, ceramika 
od Marka Zagórskiego, piłka i koszul-
ka z autografami oraz karnety od SKS 
Sportowa S.A. Kociewskie Diabły, 

VI Dobroczynny Bal Prezydencki
To nie był zwykły bal karnawałowy. Dzięki hojności gości Prezydenta Miasta Sta-
rogard Gdański podopieczni Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę otrzymają wsparcie 
w wysokości 21 700 zł zebranych podczas licytacji przeprowadzonych na VI Do-
broczynnym Balu Prezydenckim, który odbył się w restauracji Strzelnica.

Rocznicę tę obchodziliśmy do-
kładnie dwa lata temu. Powołana 

została wówczas specjalna kapituła, 
w skład której weszli m.in. Prezy-
dent Miasta Starogard Gdański oraz 
Przewodnicząca Rady Miasta. Jej za-
daniem było wyłonienie 100 osób, 
które w sposób szczególny przyczy-
niają się do rozwoju naszego miasta. 
Pierwsze medale wręczone zostały 
podczas uroczystej sesji Rady Miasta 
zwołanej w 100. rocznicę powrotu 
Starogardu do Państwa Polskiego, 29 
stycznia 2020 r. Ze względu na pan-
demię, kolejne wręczane były z po-
działem na grupy w zeszłym roku. 
W uznaniu zasług za działalność spo-
łeczną, kulturalną i publiczną na rzecz 
Starogardu Gdańskiego pamiątkowy 
medal z rąk Prezydent Miasta Janusza 
Stankowiaka oraz Przewodniczącej 
Rady Miasta Anny Benert otrzymali:
Zenon Błański, Dorota Dorau, Bog-
dan Grzela, Remigiusz Grzela, Ewa 
i Adam Gudalewscy, Adam Haras, 
Tomasz Janowicz, Henryk Kurkow-
ski, Michał Majewski, Józef Olszynka, 
śp. Maria Orlikowska-Płaczek, medal 

Kolejne medale 
przyznane
Gala nagród Prezydenta Miasta Starogard Gdański 
„Wierzyczanki”, w tym roku rozpoczęła się wyjątko-
wo od wręczenia pamiątkowych medali za zasługi dla 
miasta, przyznanych z okazji 100. rocznicy powrotu 
Starogardu do Państwa Polskiego.

odebrała córka Agnieszka Płaczek, 
Andrzej Piechowski, Łukasz Rusie-
wicz, Jerzy Siora, Jerzy Starak, medal 
odebrał Andrzej Dziuban, członek za-
rządu Zakładów Farmaceutycznych 
Polpharma, Zofia Sumczyńska, śp. 
Elżbieta Waśkowska, medal odebrała 
córka Aleksandra Lipowicz, sierżant 
Adam Wątka, Paweł Wyborski, Łu-
kasz Zblewski, Bogusław Ziemba, Jo-
anna Cwojdźińska, Joanna Grabow-
ska, śp. Jerzy Hoppe, medal odebrała 
wnuczka Karolina Stawińska, Anna 

Jabłonowska, Mirosława Möller, Ta-
deusz Negowski, śp. Zbigniew Świa-
dek, medal odebrała żona Barbara 
Świadek, pułkownik Zbigniew Topo-
rowski, Ewa Treder.
Osobiście swoich medali nie mo-
gli odebrać: Ireneusz Ciecholewski, 
Aurelia Jankowska, Krzysztof Lan-
dowski, Dorota Landowska, Janusz 
Paturalski, Wiesław Wrzesiński, Ta-
deusz Majewski, Ewa Czuba, Urszula 
Ossowska i Grzegorz Oller. Zostaną 
im one przekazane.

voucher na rodzinną kolację od re-
stauracji Strzelnica, wina z Winiarni 
Brzeźno Wielkie przekazane przez 
Ewę i Roberta Roman, odrestauro-
wany, zabytkowy zegar z początku 
XX wieku i rzeźbiony podnóżek 
przekazany przez: Macieja Mo-
stowego, Mariusza Nierzwickie-
go, Jerzego Suchomskiego oraz 

Ramzesa Pawłowskiego. W tym 
roku uczestnicy balu wsparli Fun-
dację Dajemy Dzieciom Siłę, któ-
ra zajmuje się dziećmi będącymi 
ofiarami przemocy lub innych 
przestępstw. Organizatorem VI 
Dobroczynnego Balu Prezydenc-
kiego było Starogardzkie Centrum 
Kultury. 
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Rok 2022 r. dla Męskiego Chóru im. 
Serca Jezusowego przy parafii św. 
Mateusza w Starogardzie Gdańskim 
zaczął się wyjątkowo. Otrzymaliście 
Nagrodę Prezydenta Miasta Wie-
rzyczankę 2021 w dziedzinie kultury. 
Jakie emocje wzbudziło to w zespole? 
Wśród chórzystów panowały bardzo 
duże emocje, połączone ze wzrusze-
niem. W niedzielę, dzień po uroczy-
stej gali rozdania nagród Prezydenta 
Miasta, chór śpiewał koncert kolęd 
i pastorałek. Wielu druhów, ubranych 
w stroje galowe, przed i po koncercie 
zrobiło sobie zdjęcie z Wierzyczanką. 
Wszyscy bardzo cieszymy się z tej 
nagrody. Czujemy ogromną dumę 
oraz szczęście. Jesteśmy wdzięczni 
Panu Prezydentowi oraz Zespołowi 
Nominującemu. 

Śpiewacie nie tylko dla parafian św. 
Mateusza, ale dla wszystkich staro-
gardzian. Trwa to już ponad 95 lat. 
Jak przez ten czas zmieniał się chór? 
W tym roku mija nam dokładnie 
97 lat istnienia. Zawsze będziemy 
śpiewać dla Boga i Ojczyzny. Naszą 
małą Ojczyzną jest Starogard oraz 
Kociewie. Dla nich śpiewamy pod-
czas świąt religijno-patriotycznych, 
takich jak Święto Konstytucji 3 Maja, 
Boże Ciało, Święto Niepodległości, 
kolejne rocznice powrotu Staro-
gardu do Państwa Polskiego. Osta-
nie dziesiątki lat śpiewamy też dla 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, 
Szwadronu Kawalerii im. 2. Pułku 
Szwoleżerów Rokitniańskich, Cechu 
Rzemiosł Różnych, czy starogardz-
kiego oddziału Polskiego Związków 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Kombatantów podczas różnych ich 
jubileuszy. Bardzo często śpiewamy 
na mszach dziękczynnych.

Bardzo wielu chórzystów ma w  ze-
spole długi staż. Kiedy słucha się 
Waszych wokalnych popisów, od 
razu ma się wrażenie, że to Wasza 
największa pasja. Zgadza się? 
Mamy w naszych szeregach 3 dru-
hów, którzy śpiewają w chórze 60 lat 
oraz 7 druhów, którzy mają ponad 
30 lat stażu wokalnego. Zgadza się, 
że dla wszystkich naszych druhów 
śpiew chóralny jest główną życiową 
pasją. Chociaż mamy różne hobby, 
to będąc amatorami zawsze staramy 
się wszystko wykonać jak najbardziej 
profesjonalnie.

Zawsze będziemy śpiewać 
dla Boga i Ojczyzny
Rozmowa z prezesem Męskiego Chóru im. Serca Je-
zusowego przy parafii św. Mateusza w Starogardzie 
Gdańskim Lechem Mazurkiewiczem. 

Ilu członków obecnie liczy Męski 
Chór im. Serca Jezusowego przy pa-
rafii św. Mateusza? Zapewne nie-
łatwo jest zapanować nad tyloma 
dojrzałymi mężczyznami, zwłaszcza 
takimi, którzy mają artystyczne du-
sze.
Obecnie chór liczy 21 druhów. Na po-
czątku istnienia, w 1931 r. było ich 55. 
Nawzajem się szanujemy. Przed wy-
stępami opowiadamy sobie o różnych 
sytuacjach życiowych, społecznych, 
często żartując i nie obrażając się na 
siebie. Najważniejszy jest dyrygent, 
który zawsze ma pierwsze i ostanie 
słowo. Wszyscy stosują się do jego 
sugestii, czy uwag. Chyba właśnie 
stąd bierze się nasz sukces. 

W 2025 r. przypada piękny jubileusz 
100-lecia istnienia Waszego chóru. 
Macie już w  związku z  tym jakieś 
plany? Czego możemy się spodzie-
wać? 
Jako obecny prezes już po raz trzeci 
będę organizował tak ważne wyda-
rzenie, jakim jest jubileusz Męskie-
go Chóru im. Serca Jezusowego przy 
parafii św. Mateusza w Starogar-
dzie Gdańskim. Tym razem będzie 
to wyjątkowe święto, bo 100-lecie. 
Wszystko jest już zaplanowane – 
msza św. oraz uroczysty koncert, 
podczas którego oprócz nas, zaśpie-
wa też zaproszony zespół. Po części 
oficjalnej, zaproszeni goście, wraz 
z dyrygentem, druhami oraz ich żo-
nami, udadzą się do restauracji na 
biesiadę połączoną z tańcami. Zapro-
szonych będzie około 100 osób. Mam 
nadzieję, że nasi zaufani sponsorzy 
oraz wierni przyjaciele pomogą nam 
przy organizacji tego wielkiego dla 
nas i całego Starogardu Gdańskiego 
wydarzenia.  

Ruch jest ważny
Przedszkolakom SCK oferuje zajęcia 
taneczne z elementami choreoterapii, 
czyli terapii poprzez sztukę. Korzyści, 
jakie płyną z udziału w zajęciach to 
zwiększenie świadomości własnego 
ciała i jego ruchu, rozwój samoświa-
domości, nawiązanie relacji z innymi, 
otwartość oraz uruchomienie wy-
obraźni. Ponadto zajęcia takie pobu-
dzają energię, motywację, inspirację 
i aktywizują własny potencjał twórczy. 
Pomagają rozwijać wielozmysłową 
stymulację służącą m.in. przygotowa-
niu do nauki czytania i pisania, a także 
poprawy koordynacji wzrokowo-słu-
chowo-dotykowo-ruchowej.
Dzieci odczują ich korzystny wpływ 
na umuzykalnienie, poczucie rytmu, 
kształtowanie poczucia piękna i har-
monii. Atutem zajęć jest fakt kształ-
towania poprawnej sylwetki, zwięk-
szenie gibkości i elastyczności ciała, 
wzmocnienie wiary w siebie oraz sa-
moakceptacji. Podopieczni nauczą się 
skupienia, koncentracji i uwagi oraz 
rozładowania napięć, czy agresji. Cało-
roczną pracę taneczną dzieci dopełnia 
występ przedszkolaków w show „Ta-
neczne doznania łączące pokolenia” 
dla rodziców i dzieci przedszkolnych. 
To wspaniała okazja do wzmocnienia 
dziecięcego poczucia własnej wartości, 
odczucia radości i satysfakcji z efektów 
własnej pracy. Zajęcia prowadzone są 
w Starogardzkim Centrum Kultury, raz 
w tygodniu w godzinach pracy przed-
szkola.

Coś dla zakochanych i nie tylko
Starogardzkie Centrum Kultury zapra-
sza także na kurs tańca przedmałżeń-
skiego, podczas którego instruktor bę-
dzie skupiał się na przygotowaniu Pań-
stwa Młodych do tańców weselnych. 
Propozycja skierowana jest przede 
wszystkim do par narzeczonych, które 
w najbliższym czasie planują wstąpić 
w związek małżeński, a nie starczyło 
im czasu, by zapisać się na regular-
ne zajęcia proponowane w sezonie 
tanecznym, a także do tych, którym 
w krótkim czasie zależy na przyswo-
jeniu podstaw tańca towarzyskiego. 
Podczas zajęć główny nacisk położony 
jest na opanowanie walca – angiel-
skiego i wiedeńskiego, przygotowanie 
choreografii do pierwszego tańca. Po-
nadto nauka obejmuje muzyczne sza-
leństwa w rytmie disco, rock’n’rolla, 

Nowości w SCK
Starogardzkie Centrum Kultury przygotowało wie-
le nowości, różnorodnych zajęć edukacyjnych oraz 
warsztatów. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą 
i zapisów.

zumby. Kurs ten trwać będzie od marca 
do maja 2022 r., będzie to w sumie 8 
spotkań (4 pierwsze zajęcia grupowe, 4 
kolejne indywidualne z instruktorem).

Roztańczone SCK
Kolejną taneczną ofertą wypływającą 
z działań Starogardzkiego Centrum 
Kultury jest nauka Latino Solo, skie-
rowana do osób dorosłych. Korzyści 
z udziału w zajęciach zwiększą świa-
domość własnego ciała i jego ruchu, 
rozwijają samoświadomość, pomagają 
otworzyć się i nawiązywać relacje z in-
nymi. Koją zmysły, rozwijają poczucie 
rytmu oraz piękna. Pozytywnie wpły-
wają na sylwetkę i elastyczność ciała. 
Rozładowują napięcie. Zajęcia te pro-
wadzone są raz w tygodniu w godzi-
nach popołudniowych.

Kreatywne maluchy
Kolejna oferta oraz zaproszenie do jej 
skorzystania skierowana jest do dzie-
ci od 7. roku życia. Chodzi o cykl zajęć 
kreatywnych, które rozbudzają bardzo 
przydatne dzieciom cechy w życiu co-
dziennym. Kreatywność objawia się 
poprzez elastyczne myślenie i goto-
wość podejmowania nowych wyzwań. 
Osoby twórcze myślą w sposób niesza-
blonowy, co ułatwia dostosowanie się 
do nowych okoliczności i są zdecydo-
wanie bardziej odważne w działaniu. 
Zdolność do kreatywnego myślenia 
trzeba w dziecku stale rozwijać i naj-
lepiej to robić już od najmłodszych lat. 
Dzięki warsztatom dzieci poznają wła-
sne możliwości twórcze, talenty i zdol-
ności. Rozwiną umiejętności do samo-
dzielnego podejmowania decyzji oraz 
działań. Otworzą się na nowe pomysły 
i kierunki działania.

Informatyczne umysły
Starogardzkie Centrum Kultury zapra-
sza także na zajęcia z programowania 
dla wszystkich klas szkół podstawo-
wych. W programie zajęć znajduje się 
wstęp do programowania obiekto-
wego, wprowadzenie podstawowych 
elementów języka Java, budowa i za-
programowanie gry według własnego 
pomysłu, a także opracowanie grafik 
z wykorzystaniem tabletu graficznego. 
Zwieńczeniem zajęć będzie finałowe 
rozdanie dyplomów i poczęstunek.

Oko w kolorze
Kolejnym ciekawym tematem, z któ-
rym wychodzi do Was SCK jest inspi-
racja karnawałem i zachęta do wzięcia 
udziału w artystyczno-makijażowym 
konkursie. To już II edycja Art Make 
Up – tym razem w wydaniu imprezo-
wym. Temat dobrze znany wszystkim 
Paniom, ale nie tylko. Warto spróbo-
wać i zaprezentować swoje zdolności 
wizażowe. Każda interpretacja tematu 
jest dobra, a forma dowolna. SCK czeka 
na Wasze zgłoszenia! Nagrodą główną 
w konkursie jest zabieg pielęgnacyjny 
twarzy o wartości 200 zł oraz manicu-
re hybrydowy w SALON URODY RÓŻA 
Katarzyna Ochocka.

Język to podstawa
To jednak nie wszystko! Starogardzkie 
Centrum Kultury oferuje również zaję-
cia z języka angielskiego oraz niemiec-
kiego. Instruktorzy pochodzą z Nie-
miec i Irlandii, nacisk podczas nauki 
stawiają na komunikację. Każda lekcja 
jest zbilansowana i obejmuje mó-
wienie, słownictwo, gramatykę oraz 
umiejętności egzaminacyjne. Zajęcia 
odbywają się w małych grupach. Mile 
widziana młodzież i dorośli.

Wszystkie szczegóły dotyczące za-
pisów i terminów znajdą Państwo 
na stronie www.sck.art.pl w za-
kładce „Edukacja” oraz na profilu 
Starogardzkiego Centrum Kultury 
na Facebooku.  
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8 lutego prezydent miasta Janusz 
Stankowiak spotkał się z Zarządem 

Klubu SKS Sportowa S.A. Wspólnie 
podjęli decyzję o rozwiązaniu współ-
pracy z dotychczasowym trenerem 
Kociewskich Diabłów. Bartosz Sarzało 
przestał więc pełnić funkcję pierw-
szego trenera starogardzkiej drużyny 
koszykarskiej SKS Starogard Gdański. 
Szkoleniowiec objął ten zespół przed 
rozpoczęciem sezonu Suzuki 1 Ligi 
Mężczyzn 2021/2022. Prowadził go kil-
ka miesięcy.
– Decyzję tę, bardzo ważną dla mnie 
również jako wiernego kibica, pod-
jęliśmy w trosce o zachowanie naj-
wyższych standardów w koszykówce. 
Liczę, że ta decyzja poprawi atmosferę 
zarówno w drużynie, jak i na widowni, 
i będziemy mogli dalej czerpać niczym 
nieskrepowaną radość z gry naszych 
wspaniałych Diabłów - napisał w ko-

SKS ma nowego trenera
Marek Popiołek, 33-letni warszawianin został nowym trenerem Kociewskich 
Diabłów. Zastąpił Bartosza Sarzało, z którym Klub SKS Sportowa S.A. 8 lutego za-
kończył współpracę.

munikacie Prezydent Miasta Janusz 
Stankowiak 
Prezydent podziękował Bartoszowi 
Strzale za dotychczasową współpracę 
i zaangażowanie. Życzył mu dalszych 
sukcesów zawodowych.
Funkcję pierwszego trenera Kociew-
skich Diabłów objął 33-letni warsza-
wianin Marek Popiołek, który ma 
doświadczenie w pracy na wszystkich 
szczeblach ligowych w Polsce. 
Marek Popiołek aktualnie pełni funk-
cję asystenta trenera Igora Milicicia 
w seniorskiej Reprezentacji Polski Ko-
szykarzy. W swojej dotychczasowej 
karierze trenował zespoły KK War-
szawa  oraz HydroTrucka Radom. Jako 
asystent zasiadał na ławce trenerskiej 
u boku Roberta Witki (HydroTruck 
Radom) oraz Artura Gronka (Enea 
Abramczyk Astoria Bydgoszcz).
W reprezentacji Polski pełnił rów-

nież funkcje dyrektora sportowego. 
W ubiegłym roku wraz z Arturem 
Gronkiem oraz Grzegorzem Koża-
nem objął funkcję asystenta trenera 
Igora Milicicia. Jako zawodnik wystę-
pował w barwach warszawskich dru-
żyn – Polonii Warszawa (2007/2008 
– 2008/2009; 2009/2010; 2013/2014 
– 2014/2015), AZS Politechniki War-
szawskiej (2008/2009 – 2009/2010) 
oraz KK Warszawa (2015/2016).
 - Uznałem, że podjęcie pracy w Sta-
rogardzie Gdańskim będzie dla mnie 
ciekawym wyzwaniem. Jest to miejsce 
z ogromnymi tradycjami koszykarski-
mi i taki teren, na którym na pewno 
można się sprawdzić. Jestem młodym 
trenerem i nie miałem jeszcze okazji 
przejmować zespołu w trakcie roz-
grywek, a tym bardziej po zamknięciu 
okienka transferowego. Jestem cie-
kaw, jak sprawdzę się w takiej sytuacji. 

Ta kwota pomoże drużynie po-
kryć koszty udziału w roz-

grywkach I Ligi Mężczyzn Pol-
skiego Związku Koszykówki, 
rozgrywania turniejów i meczów 
towarzyskich, treningów, szkole-
nia oraz doskonalenia zarówno za-
wodników, jak i kadry trenerskiej, 
a także tworzenie mieszkańcom 
Starogardu Gdańskiego możliwo-
ści uczestnictwa w przedsięwzię-

Wsparcie dla Kociewskich Diabłów
Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak podpisał z prezesem SKS 
Sportowa S.A. Jarosławem Drewą umowę na wsparcie starogardzkiej drużyny ko-
szykówki w 2022 r. Miasto wesprze Kociewskie Diabły kwotą 1 mln zł.

ciach sportowych, jak również 
promocję miasta oraz prowadzenie 
działalności na rzecz jego rozwoju.
– Kociewskie Diabły mają ogrom-
ny wpływ na popularyzację w na-
szym mieście koszykówki. Dzięki 
uczestnictwu mieszkańców w me-
czach rozgrywanych w Miejskiej 
Hali Sportowej im. Andrzeja Grub-
by wielu starogardzian obcuje z nią 
od najmłodszych lat. Spora ilość 

osób właśnie tak zaczyna swoją 
przygodę z tym sportem, nierzad-
ko osiągając naprawdę imponują-
ce wyniki – powiedział prezydent 
Starogardu Janusz Stankowiak.
Przedstawiciele klubu chętnie 
spotykają się także z młodymi 
koszykarzami lub uczniami szkół 
podstawowych, z którymi dzielą 
się tajnikami koszykówki.
Kociewskie Diabły mają rzeszę 
wiernych kibiców, którzy zawsze 
obecni są na meczach. Wspólnie 
ze swoją drużyną tworzą niesamo-
witą atmosferę będącą ogromną 
siłą promocyjną Starogardu Gdań-
skiego. Duży wpływ na promocję 
miasta mają relacje z rozgrywek 
w internecie, prasie i radiu. Oprócz 
tego Kociewskie Diabły intensyw-
nie udzielają się w mediach spo-
łecznościowych.
W ramach podpisanej na bieżą-
cy rok umowy przewidziana jest 
także promocja najzdolniejszych 
zawodników regionu, którzy będą 
mogli uczestniczyć w treningach, 
a nawet meczach zespołu SKS Sta-
rogard Gdański. 

Myślę, że dużo mnie to nauczy. W dru-
żynie jest wielu młodych i ambitnych 
graczy, którzy na pewno mają jeszcze 
duży potencjał do rozwoju i ich ma-
rzeniem jest trafić na parkiety ekstra-
klasy. Mam nadzieję, że podczas mojej 

pracy w Starogardzie Gdańskim uda 
mi się dołożyć swoją cegiełkę do tego, 
aby prędzej czy później osiągnęli oni 
poziom potrzebny do gry w PLK - po-
wiedział Marek Popiołek. 
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Kolejna zmiana systemu nalicza-
nia opłat za śmieci w Starogardzie 

Gdańskim może budzić zdziwienie, 
ale dla nas najważniejsi są mieszkań-
cy, ich dobro i troska o jakość ich życia. 
Wsłuchaliśmy się w ich głosy, komen-
tarze i opinie na temat podwyżki cen 
za śmieci, wprowadzonej od 1 stycznia 
tego roku. Wielu nie zgłaszało sprzeci-
wu, inni wyraźnie byli niezadowoleni. 
Prawda jest taka, że kiedy w paździer-
niku 2021 roku zatwierdzaliśmy nowy 
system naliczania opłat, nie znaliśmy 
jeszcze skutków zmian, z jakimi przy-
szło nam się mierzyć obecnie. Za pod-
stawę naliczania opłaty przyjęliśmy 
metodę od gospodarstwa domowego 

Ceny za śmieci po nowemu
Miasto wprowadza nowy sposób naliczania opłat za śmieci. Zeszłoroczne ceny 
wzrosną od 5 do 15 zł. Rada Miasta przyjęła w tej sprawie stosowną uchwałę. Od 1 
kwietnia w Starogardzie Gdańskim obowiązywać będą dwie stawki – 39 zł zapłacą 
osoby mieszkające samotnie w gospodarstwach jednoosobowych, dla pozostałych 
mieszkańców prowadzących gospodarstwa wieloosobowe opłata wyniesie 79 zł.

Na wniosek Prezydenta Miasta 
Janusza Stankowiaka kryte-

rium wzrosło z obowiązującej w tej 
chwili kwoty 776 zł do 2100 zł. To 
jest o prawie 270%. Uchwała pod-
lega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Pomorskiego 
oraz uprawomocnieniu. Prawdo-
podobnie już z początkiem marca 
z miejskiego wsparcia osłonowego 
będzie mogło skorzystać dużo wię-
cej mieszkańców Starogardu Gdań-
skiego. 
– Podwyższenie tego kryterium po-
zwoli na objęcie wsparciem większej 
liczby samotnych mieszkańców Sta-
rogardu Gdańskiego, którzy mogą 
być dotknięci skutkami rosnących 
kosztów opłat w 2022 r. – uzasadniał 
podczas sesji zastępca prezydenta 
ds. społecznych Maciej Kalinowski. 
– Miasto chce w ten sposób pomóc 
szczególnie tym osobom, które naj-
dotkliwiej odczuły skutki wzrostu 
cen za odbiór i wywóz śmieci.
Zasiłek wypłacać będzie Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej na 
wniosek osoby zainteresowanej 
lub jej przedstawiciela ustawowe-
go albo innej osoby, która otrzyma 
zgodę osoby zainteresowanej lub jej 
przedstawiciela ustawowego. Za-
siłek przyznany jest na podstawie 
decyzji administracyjnej, którą po-
przedza  wywiad środowiskowy. 

Miejska pomoc  
osłonowa
Osoby samotne, prowadzące jednoosobowe gospo-
darstwo domowe, których dochód nie przekroczy 
kwoty 2100 zł, będą mogły starać się o zasiłek celowy. 
26 stycznia Rada Miasta jednomyślnie podjęła w tej 
sprawie uchwałę. Po jej uprawomocnieniu wsparcie 
z miasta otrzyma większa liczba mieszkańców.

Za dochód uważa się sumę mie-
sięcznych przychodów z mie-
siąca poprzedzającego złoże-
nie wniosku, pomniejszoną o: 
1) miesięczne obciążenie podat-
kiem dochodowym od osób fizycz-
nych i koszty uzyskania przychodu; 
2) składki na ubezpieczenie zdro-
wotne określone w przepisach 
o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicz-
nych oraz ubezpieczenia społeczne 
określone w odrębnych przepisach; 
3) kwotę alimentów świadczonych 
na rzecz innych osób.
W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starogardzie Gdań-
skim wypłacił 476 takich świadczeń, 
głównie na opłacenie leków oraz 
opłatę różnicy między dodatkiem 
mieszkaniowym a czynszem. Pod-
wyższone kryterium dochodowe do 
2 100 zł dla tzw. jednoosobowych 
gospodarstw domowych, upraw-
ni do ubiegania się o zasiłki celowe 
osoby samotne, które do tej pory 
nie korzystały ze wsparcia w for-
mie świadczeń pieniężnych pomocy 
społecznej. Osoby takie będą mogły 
starać się m.in. o wsparcie na po-
krycie części kosztów związanych 
z opłatą za śmieci. Pomoc może 
wynosić do 50% ponoszonych mie-
sięcznych kosztów. 
 

 
 

Gospodarstwa jednoosobowe
do 40 m2 40-80 m2 powyżej 80 m2

Stawki przed podwyżką 34 zł 34 zł 34 zł
Stawki od 1.01.2022 47 zł 74 zł 79 zł

Stawki nowe od 1.04.2022 39 zł 39 zł 39 zł
 Gospodarstwa wieloosobowe
 do 40 m2 40-80 m2 powyżej 80 m2

Stawki przed podwyżką 64 zł 71 zł 75 zł
Stawki od 1.01.2022 47 zł 74 zł 79 zł

Stawki nowe od 1.04.2022 79 zł 79 zł 79 zł

metoda nie jest dla wszystkich spra-
wiedliwa. Chroni rodziny wielodziet-
ne, ale godzi w osoby samotne za-
mieszkujące gospodarstwa jednooso-
bowe. Skutki tej decyzji analizujemy 
od początku stycznia, szukając innych 
rozwiązań. Do tego czasu, aby zmniej-
szyć obciążenie wynikające z więk-
szych opłat, wprowadziliśmy miejskie 
wsparcie osłonowe, zwiększając kry-
terium dochodowe do 2100 zł w celu 
uzyskania zasiłku celowego m.in. na 
pokrycie kosztów opłat za śmieci. Wią-
że się to jednak z procedurą, której nie 
wszyscy chcą się poddać, dlatego przy-
spieszyliśmy analizę wszystkich do-
puszczalnych przez prawo sposobów 

zapewnienia jego szczelności.
Postanowiono więc, że w nowym sys-
temie obowiązywać będą tylko dwie 
stawki – 39 zł dla osób mieszkających 
samotnie w gospodarstwach jedno-
osobowych i 79 zł – dla pozostałych 
mieszkańców prowadzących gospo-
darstwa wieloosobowe. Porównując 
ceny, które obowiązywały do końca 
grudnia 2021 roku i to ile zapłacimy 
według nowego systemu od 1 kwietnia, 
różnice w opłatach nie będą takie duże, 
ponieważ procentowo rozłożone zo-
stały w sposób bardziej sprawiedliwy, 
w przedziale od 5% do 23% , czyli ceny 
wzrosną jedynie od 5 do 15 zł.
Podczas konsultacji z radnymi prezy-

z uwzględnieniem powierzchni miesz-
kania lub domu. Podjęliśmy taką de-
cyzję z wielu powodów. Jednym z nich 
była potrzeba uszczelnienie systemu, 
aby Miasto nie musiało dopłacać do 
gospodarki odpadami z własnego bu-
dżetu – powiedział podczas poniedział-
kowych konsultacji nowej metody na-
liczania opłat za śmieci z radnymi pre-
zydent miasta Janusz Stankowiak.
Prezydent zwrócił uwagę, że w Staro-
gardzie  wg danych GUS mieszka po-
nad 47 tys.  mieszkańców, natomiast 
z deklaracji  śmieciowych wynika, że 
w Starogadzie mieszka ok. 38,5 tys. 
osób.
– Różnica  to ponad 8 tys. osób, które 
nie figurują w systemie. Nie płacąc za 
śmieci generują stratę ok. 3 mln zł. na 
rok. W 2021 roku nasze Miasto na go-
spodarowanie odpadami wydało ponad 
14 mln zł. Z tytułu opłat za śmieci uzy-
skaliśmy dochód w kwocie 12,9 mln zł. 
Deficyt wyniósł ponad 1,1 mln zł – wy-
jaśniał dalej prezydent. – Musieliśmy 
podwyższyć ceny za śmieci. Okazało 
się jednak, że przyjęta w październiku 

rozliczania wywozu śmieci, aby jak 
najszybciej wprowadzić nowe rozwią-
zania – kontynuował prezydent.
Po wnikliwej analizie różnych warian-
tów, mając na uwadze fakt, że nie ma 
jednej sprawiedliwej metody, która 
byłaby satysfakcjonująca dla każdego, 
Miasto wybrało metodę najprostszą, 
opartą na czynniku ludzkim. W piątek 
28 stycznia prezydent spotkał się z za-
rządcami Spółdzielni Mieszkaniowej 
Kociewie oraz Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego. Przedstawił im 
propozycję nowych stawek za śmieci. 
Wspólnie przedyskutowali je, analizu-
jąc „za” i „przeciw” innych warian-
tów naliczania opłat. Rozważyli opcję 
wprowadzania kilku stawek z podzia-
łem na gospodarstwa jedno, dwu, trzy 
i więcej osobowe, czy uzależnienia cen 
od zużycia wody. Ostatecznie więk-
szość przekonał argument, że meto-
da zaproponowana przez prezydenta 
nie tylko zapewni samofinansowanie 
systemu, ale przede wszystkim uła-
twi weryfikację zgodności deklaracji 
z rzeczywistością, co jest kluczowe dla 

dent zapowiedział, że wraz z wprowa-
dzeniem nowego systemu naliczania 
opłat, mieszkańcy otrzymają do wy-
pełnienia nowe deklaracje. Dodał, że 
zarówno Miasto, jak i zarządcy Spół-
dzielni Mieszkaniowej Kociewie oraz 
TBS będą skrupulatnie je weryfikować.
– Będziemy dokładnie sprawdzać 
prawdziwość deklaracji, zwłaszcza 
w przypadku jednoosobowych go-
spodarstw domowych i tzw. deklaracji 
zerowych. Chcemy, aby system z jed-
nej strony był jak najmniej obciąża-
jący dla mieszkańców, a z drugiej jak 
najbardziej klarowny dla nas jako jego 
administratorów – powiedział Janusz 
Stankowiak. Prezydent podkreślił też, 
że wprowadzony system i stawki opłat 
za śmieci będą obowiązywały do koń-
ca kadencji, bez względu na inflację 
czy wzrost kosztów utrzymania, aby 
mieszkańcy mieli poczucie stabilności 
i bezpieczeństwa.
Rada Miasta jednomyślnie podjęła 
uchwałę w tej sprawie. Nowe ceny za 
śmieci mają obowiązywać od 1 kwiet-
nia 2022 roku. 
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Klub Radnych „Nasz Starogard” – w każdą środę w godz. od 15:00 do 16:00 
w Urzędzie Miasta, pok. 108.

Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” – w każdą środę w godz. od 15:30 
do 16:30 w biurze poselskim posła Kacpra Płażyńskiego w Ratuszu Staromiej-
skim.

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

XLII sesja Rady Miasta

XLIII sesja Rady Miasta

http://radamiasta.starogard.pl/

26 stycznia 2022 roku

3 lutego 2022 roku

Podjęte uchwały:
1) Uchwała Nr XLII/513/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Sta-
rogard Gdański na 2022 rok (zmiana 1)
2) Uchwała Nr XLII/514/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2022-2034 
(zmiana 1)
3) Uchwała Nr XLII/515/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad 
przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realiza-
cję zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
4) Uchwała Nr XLII/516/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samo-
rządowi Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. „Budowa ronda 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim”
5) Uchwała Nr XLII/517/2022 w sprawie planu dofinansowania form dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 
podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem 
prowadzącym oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie w roku 2022
6) Uchwała Nr XLII/518/2022 w sprawie współdziałania z Powiatem Staro-
gardzkim
7) Uchwała Nr XLII/519/2022 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodko-
wi Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim
8) Uchwała Nr XLII/520/2022 w sprawie w sprawie podwyższenia w 2022 r. 
kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej uprawniają-
cego do zasiłku celowego
9) Uchwała Nr XLII/521/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb 
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Starogardzie Gdań-
skim
10) Uchwała Nr XLII/522/2022 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej 
gminnej – ulica gen. Stanisława Sosabowskiego
11) Uchwała Nr XLII/523/2022 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej 
gminnej – ulica Jana Gorzeńskiego
12) Uchwała Nr XLII/524/2022  w sprawie nadania nazwy drodze publicznej 
gminnej – ulica Alfreda Dyducha

13) Uchwała Nr XLII/525/2022 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej 
gminnej – ulica Marka Edelmana
14) Uchwała Nr XLII/526/2022 w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy – 
Osiedle Ostoja Spokoju
15) Uchwała Nr XLII/527/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Mia-
sta Starogard Gdański na 2022 rok
16) Uchwała Nr XLII/528/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański na 2022 rok
17) Uchwała Nr XLII/529/2022 w sprawie powołania komisji doraźnej oraz 
określenia zakresu jej zadań

Podjęte uchwały:
1) Uchwała Nr XLIII/530/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2) Uchwała Nr XLIII/531/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzo-
ru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miej-
skiej Starogard Gdański oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej

Nowe ulice
Osiedle Ostoja Spokoju, ulice: Marka Edelmana, Al-
freda Dyducha, Jana Gorzeńskiego i Stanisława Sosa-
bowskiego. To nazwy pięciu nowych ulic w naszym 
mieście. Stosowne uchwały Rada Miasta podjęła na 
sesji w dniu 26 stycznia.

Nadanie nazwy Osiedle Osto-
ja Spokoju, położone w rejonie 

ulic: Jastrzębiej i dr Stanisława Kry-
zana oraz w sąsiedztwie parku ko-
cborowskiego, jest realizacją prośby 
inwestora – właściciela nowo po-
wstającego osiedla na tym terenie. 
Pozostałe nazwy ulic zapropono-
wane zostały przez Komisję Kultury 
i Promocji Miasta Starogard Gdański. 
Ulica Alfreda Dyducha jest zupeł-
nie nowa. Ulica Jana Gorzeńskie-
go, natomiast powstaje w wyniku 
zmiany nazwy części ulicy Macieja 
Niemojewskiego. Jest to potrzebne, 
aby umożliwić prawidłowe nadanie 
numeracji porządkowej nierucho-
mościom położonym w tym rejonie. 
Istniejąca numeracja budynków przy 
ulicy Macieja Niemojewskiego nie ule-
ga zmianie, gdyż dotychczas nadane 
numery porządkowe dotyczą nieru-
chomości położonych wzdłuż tej części 
ulicy, dla której nazwa pozostanie bez 
zmian.
Ulica imieniem Marka Edelmana, pol-
skiego działacza społecznego pocho-
dzenia żydowskiego, jednego z przy-
wódców powstania w warszawskim 
getcie, jest zgodna z regułą dotyczącą 
zachowania jednolitego charakteru na-
zewnictwa ulic w danym rejonie. Poło-
żona jest w sąsiedztwie ulicy Bohaterów 
Getta oraz ulicy Żołnierzy Wyklętych. 
Podobnie, została zaproponowana 
nazwa dla ulicy gen. Stanisława Sosa-
bowskiego, położona w sąsiedztwie 
ulic Alojzego Gusowskiego czy Feliksa 
Selmanowicza „Zagończyka”. 

Z tej okazji 29 stycznia pod tablicą 
pamiątkową delegacje w składzie 

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak, 
Etatowy Członek Zarządu Powiatu 
Starogardzkiego Wioleta Strzemkow-
ska-Konkolewska oraz Wiceprzewod-
niczący Rady Miasta Daniel Olszewski 

102 lata wolności
29 stycznia to wyjątkowa i ważna data, która przyjęła 
się jako symbol odzyskania przez Starogard wolno-
ści. W tym roku mija 102 lata od tego wydarzenia.

Pochodzą one z rządowej Agencji 
Rezerw Strategicznych. Trafiły do 

25 punktów w mieście, gdzie miesz-
kańcy mogą je odebrać. Jedna osoba 
może otrzymać 5 sztuk maseczek. Naj-
więcej trafiło do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Do odbioru w sie-
dzibach Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Kociewie”, Środowiskowym Domu 
Samopomocy,  Starogardzkim Cen-
trum Kultury, Ośrodku Sportu i Re-
kreacji, Centrum Usług Wspólnych, 
Towarzystwie Budownictwa Społecz-
nego, czy w Urzędzie Miasta. Maseczki 
pojawiły się także w szkołach i przed-
szkolach.
Wydawane są do wyczerpania zapasów 
bezpłatnie i nie ma potrzeby rejestro-
wania się ani informowania kogokol-
wiek o woli otrzymania pakietu. 

Miasto rozdało 
maseczki
237 000 jednorazowych 
maseczek ochronnych 
trafiło do mieszkańców.

złożyli wieńce i wiązanki kwiatów.
Tego dnia tradycyjnie odbyło się rów-
nież wręczenie „Wierzyczanek” – na-
gród Prezydenta Miasta Starogard 
Gdański za osiągnięcia w roku 2021 
w dziedzinie: kultury, gospodarki, ini-
cjatyw społecznych.
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899  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 2021 r. poz. 2213) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” (I przetarg) – działka nr 16/16 o pow. 1.451 m², obręb 30, KW 21317;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 165 000,00 zł (stosześćdziesiątpięćtysięcyzłotych); wadium w wysokości 16 500,00 zł (szesnaścietysięcypięćsetzłotych); postąpienie minimalne 1 650,00 zł;
Symbol w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 38.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – budynki mieszkalne, garaże, altany. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 9 marca 2022 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 3 marca 2022 r. 
(czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 8 marca 2022 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.

Badanie miało na celu sprawdzić, 
czym opalają swoje piece starogar-

dzianie. Niestety wyniki pokazywane 
na bieżąco były bardzo złe, podczas 
sześciogodzinnej sesji udało się prze-
prowadzić około 20 pomiarów, w róż-
nych rejonach w mieście. Szczegółowy 
raport zostanie przedstawiony zaraz 
po opracowaniu go przez wykonawcę. 
Podczas pomiarów okazało się, że nor-
my pyłów stężonych emitowanych do 
powietrza, przekraczają normy w pra-
wie każdym pomiarze! Wysoki wynik 
pyłów stężonych (PM) może świad-
czyć, że jest stosowany złej jakości 
opał lub brak regularnego czyszczenia 
komina.

Przypominamy, że komin w budynku 
musi być czyszczony regularnie zgod-
nie z przepisami  art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. 
c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane, obiekty budowlane po-
winny być w czasie ich użytkowania 
poddawane przez właściciela lub za-

Walka ze smogiem
1 stycznia, na zlecenie Urzędu Miasta Starogard 
Gdański, zostało przeprowadzone badanie powietrza 
z kominów budynków położonych na terenie miasta. 
Zlecenie realizowała firma SoftBlue S.A., która bada-
ła dym za pomocą drona wyposażonego w głowicę do 
badania jakości powietrza.

rządcę kontroli okresowej, co najmniej 
raz w roku, polegającej na sprawdzeniu 
stanu technicznego instalacji gazowych 
oraz przewodów kominowych (dymo-
wych, spalinowych i wentylacyjnych). 
Zgodnie z ust. 6 przywołanego przepi-
su, kontrolę stanu technicznego prze-
wodów kominowych, o której mowa 
w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przepro-

14 lutego w województwie pomor-
skim zaczynają się ferie. To dobry 

moment, by przypomnieć o bezpie-
czeństwie w ruchu drogowym i pod-
czas zabaw na śniegu. Drodzy ucznio-
wie, korzystajcie z elementów odbla-
skowych. „Odblask to nie obciach” 
– to nie jest pusty slogan. Nawet jeden 
mały odblask, widoczny dla kierujące-
go, może uratować życie lub zdrowie. 
Niejednokrotnie właśnie dzięki odbla-
skom udało się uniknąć nieszczęśli-
wych wypadków, o które wyjątkowo 
łatwo podczas zimowej aury – mówi 
zastępca komendanta Straży Miejskiej, 

Ferie ze Strażą Miejską
Jak co roku, podczas ferii zimowych, starogardzka 
Straż Miejska będzie kontrolowała miejsca zimowe-
go wypoczynku dzieci w mieście, takie jak lodowiska, 
place zabaw, instytucje kultury i sportu.

Zmiany zaszły w związku z wpro-
wadzeniem trybu nauki zdalnej dla 

uczniów szkół podstawowych klas V – 
VIII oraz uczniów szkół ponadpodsta-
wowych w ramach działań mających 
na celu ograniczenie rozszerzania się 
koronowirusa wywołującego chorobę 
COVID – 19 oraz ferii zimowych.  
Miejski Zakład Komunikacji przy-
pomina o obowiązujących zasadach 
bezpiecznego korzystania z pojazdów 
publicznego transportu zbiorowe-
go w trakcie epidemii SARS-CoV-2, 
zgodnie z którymi pasażerowie mają 
obowiązek zasłaniania ust i nosa ma-
seczką w pojazdach publicznego trans-
portu zbiorowego. 

W lutym jak w wakacje
Do 27 lutego autobusy miejskie kursują według waka-
cyjnego rozkładu jazdy. Wyjątek stanowić będzie linia 
27, która jeździ zgodnie z rozkładem jak w dni robocze.

prefekt Straży Gminnych i Miejskich 
Województwa Pomorskiego Krystyna 
Kwidzińska-Kulas, która przypomi-
na też o numerze alarmowy do Straży 
Miejskiej – 986.
– Zapraszamy dzieci wraz z opie-
kunem (grupy) do odwiedze-
nia Komendy Straży Miejskiej 
w Starogardzie Gdańskim, po wcze-
śniejszym ustaleniu terminu pod nr 
tel. 58 530 61 30. Dla wielu może być to 
ciekawe doświadczenie. Będzie można 
zobaczyć jak wygląda na co dzień praca 
strażnika miejskiego – zachęca Krysty-
na Kwidzińska -Kulas. 

wadzać osoby posiadające kwalifikacje 
mistrza w rzemiośle kominiarskim. 
O ile wykryte na terenie miasta prze-
kroczenia pyłów stężonych PM1, PM2,5 
czy PM10 były oczywiste ze względu 
na stosowanie opału węglowego, tak 
znaczna ilość wykrytego związku for-
maldehydu była dla nas sporym i nie-
miłym zaskoczeniem.
Formaldehyd to związek odpowia-
dający za występowanie tak zwanej 
„chemii” w powietrzu. Jeżeli zostaje 
wykryty formaldehyd (VOC) to znak 
dla osoby badającej, że w danym bu-
dynku zostały użyte w piecu związki 
chemiczne. Co to znaczy? Gdy wykryto 
małą ilość VOC, a wskaźnik ppm nie 
jest wysoki, oznaczać może to, że ktoś 
użył rozpałki lub co gorsza rozpusz-
czalnika do rozpalenia w palenisku. 
Wysokie współczynniki ppm-VOC 
wskazują jasno, że ktoś spala odpady 
(plastiki), lakierowane drewno, drew-
no z klejem bądź inne przedmioty, 
tak jak oleje, farby, gumę, czy opony. 
Ze względu na bardzo złe wyniki, 
Urząd Miasta Starogard Gdański prze-
prowadzi jeszcze w tym roku takie 
badanie wraz ze Strażą Miejską, która 
będzie interweniowała w przypadku 
stwierdzenia znacznych przekroczeń. 
Ze szczegółowym raportem wrócimy 
do Państwa zaraz po jego opracowaniu. 
Apelujemy do mieszkańców Starogar-
du Gdańskiego, aby nie spalali odpa-
dów i wszystkiego co się da w swoich 
piecach. Zadbajmy o swoje zdrowie, 
jak i zdrowie swoich najbliższych. 
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INFORMACJE

Eugenia Kawińska l. 92 
Henryka Cyrzan l. 80 
Krystyna Fabrello-Bartkowiak l. 67 
Tadeusz Korynt l. 67 
Waldemar Parada l. 57 
Stanisław Michalski l. 66 
Jadwiga Brauer l. 82 
Jadwiga Flisikowska l. 86 
Czesława Wyborska l. 85 
Benedykt Komorowski l. 86 
Józef Koenig l. 79 
Helena Rompca l. 67 
Urszula Kotowska l. 98 
Maja Pawłowicz l. 0 
Ewa Orłowska l. 60 

Sylwia Pruszak l. 48 
Krystyna Grabowska l. 79 
Janina Wolska l. 73 
Roman Murzyn l. 74 
Marzenna Frankowska l. 58 
Krystyna Rocławska l. 88 
Brunon Peichert l. 95 
Jerzy Wrycza l. 88 
Danuta Cygan l. 67 
Jadwiga Gadecka l. 86 
Irena Piotrowska l. 86 
Teresa Peplinska l. 85 
Teresa Mallon l. 70 
Wojciech Pachulski l. 66 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. 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 2021 r., poz. 2213) - Prezydent Miasta Starogard Gdański 

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, obr. 30, KW GD1A/00021317/5, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki  
/ położenie

Pow.  
w m2 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza  

w zł  (zawiera 23% VAT)
Wadium 

w zł
postąpienie minimalne 

 w zł
1 2 3 4 5 6 7

1.
16/12

ul. Alojzego Pawła 
Gusowskiego 

3.549
32.MW - teren  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszczalne garaże związane 
z funkcją podstawową w kondygnacji dolnej lub podziemnej, niewielkie obiekty usługowe 

z zakresu usług nieuciążliwych
360 000,00   36 000,00 3 600,00 

2.
16/14

ul. Feliksa Selmano-
wicza „Zagończyka”

4.605
33.MW - teren  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszczalne garaże związane 
z funkcją podstawową w kondygnacji dolnej lub podziemnej, niewielkie obiekty usługowe 

z zakresu usług nieuciążliwych
740 000,00   74 000,00 7 400,00 

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 wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Na środku działki nr 16/12 stoi słup energetyczny, z którego w trzech kierunkach: płn.-zach., płn.-wsch. i pd.-wsch.  przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne ze strefą ograniczeń wzdłuż linii o szerokości 14 m 
(po 7 m od osi linii w obie strony, ograniczające wysokość i lokalizację planowanych inwestycji). Napowietrzna linia elektroenergetyczna przebiega też przez skraj działki nr 16/14 - w jej płn.-wsch. rogu.  
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 13 kwietnia 2022 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.   Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 7 
kwietnia  2022 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 12 kwietnia 2022 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 zgło-
szenia uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu 
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II 
piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, II piętro, tel. (58) 5306082.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899  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 2021 r. poz. 2213) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skośnej (I przetarg) – działka nr 13/107 o pow. 1.339 m², obręb 32, KW 24991;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 167 000,00 zł (stosześćdziesiątsiedemtysięcyzłotych); wadium w wysokości 16 700,00 zł (szesnaścietysięcysiedemsetzłotych); postąpienie minimalne 1 670,00 zł;
Symbol w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego E.109.MN.2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 9 marca 2022 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 3 marca 2022 r. 
(czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 8 marca 2022 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.




