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Miało ono na celu usystematy-
zowanie działań podejmowa-

nych w Starogardzie Gdańskim na 
rzecz pomocy uchodźcom z Ukra-
iny, podzielenia zadań i wypraco-
wania wspólnych mechanizmów 
systemowego wsparcia.
Każdy z zaproszonych gości poin-
formował zebranych o podjętych 
działaniach na rzecz ukraińskich 
uchodźców. 
Prezes Stowarzyszenia Można Ina-
czej Dorota Dorau przekazała infor-
mację, że w poniedziałki w godzi-
nach 9:30 - 12:00 w Stowarzyszeniu 
dyżur pełnić będzie doradca bizne-
sowy. 
Bardziej szczegółowo kwestię za-
trudnienia wyjaśnili przedstawiciele 
Powiatowego Urzędu Pracy.
– Projekt specustawy przewiduje, że 
wszyscy obywatele Ukrainy, którzy 
przybyli na terytorium RP z Ukra-
iny po 24.02.2022 r. będą mieli le-
galny pobyt na okres 18 miesięcy 
oraz swobodny dostęp do rynku 
pracy. Nieograniczony dostęp do 
rynku pracy będzie dotyczył także 
tych obywateli Ukrainy, którzy już 
przebywali legalnie na terytorium 
RP przed 24.02 br. W praktyce ozna-
czać to będzie, iż pracodawca będzie 
zobowiązany do powiadomienia 
urzędu pracy o fakcie zatrudnienia 
cudzoziemca wyłącznie elektronicz-
nie za pośrednictwem portalu Pu-
blicznych Służb Zatrudnienia (pra-
ca.gov.pl) w terminie 7 dni od dnia 
rozpoczęcia pracy (a nie jak było do 
tej pory najpierw trzeba było uzy-

Pomoc pod kontrolą miasta
9 marca odbyło się spotkanie władz miasta z przedstawicielami instytucji pomo-
cowych, stowarzyszeń i dyrektorami jednostek miejskich dotyczące pomocy dla 
obywateli ukraińskich.  

skać oświadczenie, a dopiero potem 
zatrudnić cudzoziemca) – wskazała 
Patrycja Rama p.o. Kierownika Re-
feratu ds. zatrudniania cudzoziem-
ców. Obywatele Ukrainy będą też 
mogli bez ograniczeń rejestrować 
się w urzędzie pracy jako bezrobot-
ni lub poszukujący pracy. Co istot-
ne, Ci obywatele Ukrainy, którzy 
przebywali legalnie w Polsce do tej 
pory i po 24.02.2022 r. skończy im 
się ważność dokumentu pobytowe-
go (np. wiza, pobyt w ramach ruchu 
bezwizowego czy karta pobytu) to 
okres ważności tego dokumentu zo-
stanie przedłużony z mocy prawa do 
31.12.2022 r.
Kierownik Centrum Zdrowia Psy-
chicznego i Leczenia Uzależnień, 
poinformowała, że wsparcia psy-
chologicznego dla dzieci i młodzie-
ży od lat 4 do lat 15 udziela Centrum 
Pomocy Dzieciom FDDS przy ul. 
Hallera 19 od poniedziałku do piątku 
w godz. 8-18. Dla młodzieży starszej 
od 15 r.ż. i osób starszych wsparcie 
psychologiczne oferuje CZPiLU przy 
ul. Chopina 9 również od poniedział-
ku do piątku w godz. 8-20. Wizytę 
należy umówić wcześniej dzwoniąc 
do CPD pod numer 58 8310045 lub 
515235716 i do CZPiLU pod numer 58 
5627195 lub 58 5629493.
– W dniu 19 marca br. w siedzibie 
CPD przy ul. Hallera odbędą się też 
zajęcia z psychologiem – grupowe 
twórczo-rozwojowe i integracyjne 
dla dzieci ukraińskich i ich opie-
kunów oraz dzieci polskich z PSP 
nr 4 z opiekunem Panem Radosła-

wem Janickim – powiedziała Izabe-
la Orlikowska-Kawska, kierownik 
CZPiLU.  Dodatkowo CPD oferu-
je wsparcie grupowe – superwizyjne 
dla wszystkich skoncentrowanych 
na niesieniu pomocy- wolontariu-
szy, przedstawicieli służb i instytucji 
pomocowych oraz osób, które gosz-
czą uchodźców w swoich domach 
w każdy czwartek w godzinach 11-
12:30.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Ko-
bierzyński Nr 1 poinformował, że od 
poniedziałku w szkole rozpoczną się 
zajęcia dla dzieci z Ukrainy w dwóch 
klasach.  Zajęcia dla młodszych 
dzieci z klas I-III odbywać się będą 
w godz. 11:30-15:30, dla starszych 
IV-VIII od 12:40 do 16:15
Agnieszka Buczyńska Naczelnik 
WSS zwróciła uwagę na fakt, że na 
tę chwilę Ministerstwo nie wska-
zało przepisów prawnych, aby sa-
morządy mogły zwiększyć liczbę 
miejsc w grupach przedszkolnych. 
W związku z czym matki z dziećmi 
do lat 6 będą mogły korzystać z za-
jęć organizowanych przez jednostki 
kultury i sportu, lub samodzielnie 
organizować opiekę, tworząc własne 
grupy opiekuńcze.
Naczelnik WSS poinformowała 
również, że przy Starostwie Po-
wiatowym  w godz. 8-18 zacznie 
działa Punkt Doradczo-Informa-
cyjny, gdzie uchodźcy będą mogli 
uzyskać wsparcie organizacyjne 
w adaptacji do nowych warunku ży-
ciowych. 

Tematem głównym posiedzenia 
była dyskusja wokół aktualnej 

sytuacji Ukrainy. 
Wiceprezydent Tadeusz Błędzki 
w skrócie przedstawił podjęte przez 
prezydenta miasta działania w ra-
mach solidarności z Ukrainą. 
Wiceprezydent nakreślił też zasady 
funkcjonowania pomocy uchodź-
com z Ukrainy, które zaczęły obo-
wiązywać na terenie miasta Staro-
gard Gdański od 28 lutego do odwo-
łania. Poinformował, że prezydent 
powołał Miejski Punkt Koordynacji 
Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy.
Kolejną sprawą, nad którą pochylili 
się członkowie Rady Gospodarczej 
był Polski Ład i jego skutki dla mia-
sta. Wiceprezydent Błędzki nie krył, 
że nowe przepisy wprowadziły wiele 
zamieszania szczególnie w admini-
stracji.
– Nowy system naliczania podatków 
i nowe przepisy zmusiły pracowni-
ków kadrowych do ogromnej pracy, 
aby raz zrozumieć te zasady same-
mu, by poprawnie naliczyć wyna-
grodzenia, a dwa – wyjaśnić zmiany 
współpracownikom. Natomiast, jak 
Polski Ład faktycznie wpłynie na 
naszą gospodarkę, okaże się za jakiś 
czas. Na tę chwilę zgodnie z wyli-
czeniami Związku Miast Polskich 
miasto o budżecie do 200 mln zł 
może stracić na wpływach z podat-
ków do 12 mln zł. Oczywiście jest 
rekompensata ze strony rządu, ale 
niewystarczająca. Starogard otrzy-

Obradowała 
Rada Gospodarcza
Organizacja pomocy dla wojennych uchodźców 
z Ukrainy, skutki Polskiego Ładu dla gospodarki oraz 
inwestycje w mieście to tematy, które były przed-
miotem dyskusji członków Rady Gospodarczej na ich 
pierwszym w tym roku posiedzeniu. 

mał ponad 7 mln zł tzw. subwencji 
uzupełniającej, ale nadal te 5 mln zł 
będzie brakowało – wyjaśnił wice-
prezydent.
Dalej wspomniał  o programie inwe-
stycyjnym jako pewnej formie re-
kompensaty mającej wpływ na roz-
wój infrastruktury  w kraju również 
w ramach  Polskiego Ładu. Przypo-
mniał, że miasto otrzymało 26 mln 
zł na budowę Centrum Kulturalnego 
Kociewie, które ma powstać na wy-
locie z miasta w kierunku Skarszew. 
Dodał, że zgodnie z wytycznymi do 
18 maja miasto musi ogłosić prze-
targ na to zadanie, a zatem na ko-
lejnym spotkaniu przedstawi Radzie 
koncepcje i projekt tego przedsię-
wzięcia.
– Złożyliśmy też wnioski do II i III 
edycji programu – poinformował 
Tadeusz Błędzki. – W ramach in-
westycji do 5 mln zł – staramy się 
o dofinansowanie II etapu zagospo-
darowania Piekiełek, gdzie w ubie-
głym roku powstały baseny letnie. 
W zakresie inwestycji do 30 mln zł 
– złożyliśmy wniosek na 19 mln zł na 
dofinansowanie modernizacji dróg 
w tym ul. Chojnickiej i całego ob-
szaru wokół ul. 2. Płk. Szwoleżerów 
i Chopina. W ostatniej kategorii po-
wyżej 30 mln – złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie budowy sieci wo-
dociągowej i kanalizacji sanitarnej 
oraz deszczowej na obszarze miasta 
jako uzupełnienie istniejącej o war-
tości 35 mln. 
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Spotkanie rozpoczęło się od wysłu-
chania hymnu Ukrainy i odśpiewa-

nia „Mazurka Dąbrowskiego”. Prezy-
dent Miasta Janusz Stankowiak w swo-
im przemówieniu przywołał obrazy 
bombardowania domów, przedszkoli, 
szkół i świątyń, obrazy cierpienia i nie-
zawinionej śmierci. Podkreślił, że to 
ważne, by wspólnie wyrażać swoją 
złość na to, co się wydarzyło na Ukra-
inie, na to, że nasi sąsiedzi ze wschod-
niej granicy muszą cierpieć i uciekać 
z własnego kraju. W wiecu wzięli udział 
także przewodnicząca Rady Miasta 
Anna Benert, wicestarosta Patryk Ga-
briel, burmistrz Skórcza Janusz Ko-
secki, przedstawiciel posła Kazimierza 
Smolińskiego Joachim Choina oraz 
mieszkańcy miasta.

Wiec solidarności
25 lutego Rynek w Starogardzie Gdańskim wypełnił 
się przyjaciółmi Ukrainy. W wiecu wsparcia dla obję-
tego wojną sąsiada uczestniczyło kilkadziesiąt miesz-
kańców Starogardu Gdańskiego. Były łzy, emocje, 
wyrazy troski, gesty solidarności i deklaracje pomocy.

wszystkim zebranym podziękowała 
Ukrainka, które aktualnie mieszka 
w Starogardzie.
– Jest nam bardzo ciężko, ale i ogrom-
nie miło, że okazujecie nam tyle 
wsparcia. Bardzo Wam za to dzię-
kujemy. Nasi rodzice, nasze rodziny 
ciągle są w Ukrainie, nie mogą wy-
jechać, po prostu nie ma jak, nie ma 
dróg, ale my tutaj organizujemy po-
moc dla naszych rodaków, którym 
uda się wyjechać. W imieniu całe-
go narodu Ukrainy jeszcze raz bar-
dzo Wam dziękuję – powiedziała.   

24 lutego przedstawiciele lokalnych władz samorządowych miasta, gminy i po-
wiatu starogardzkiego spotkali się w gabinecie prezydenta. Omówili bieżącą sytu-
ację kryzysową na wschodniej granicy Ukrainy z Rosją i ustalili plan działań w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i pomocy obywatelom ukraińskim 
w sytuacji przymusowej migracji do Polski i konieczności zapewnienia im schro-
nienia w powiecie starogardzkim. 

Zadeklarowali współpracę

Na zakończenie ze sceny padły wzru-
szające słowa. Za okazane wsparcie 

bardzo serdecznie dziękuję Wam za pomoc, którą 
cały czas kierujecie do narodu ukraińskiego, tak 
strasznie doświadczanego teraz okrucieństwem 
wojny. Dzięki dobrze i rekordowo szybko zorga-
nizowanej zbiórce darów, udało nam się wyruszyć 
z mini konwojem do zaprzyjaźnionego ze Starogar-
dem ukraińskiego miasta Borysław. 

Mieszkańcy stolicy Kociewia przyjmują Ukraińców 
pod swój dach. Udostępniacie im Państwo swoje 
domy, mieszkania, co jest ogromnym odruchem 
serca. Cały czas trwają też zbiórki rzeczowe. Prężnie 
działa sklep społeczny, w którym Ukraińcy bezpłat-
nie mogą otrzymać najbardziej potrzebne rzeczy. 
Można również wpłacać pieniądze na specjalne 
konto. Wiem, że pomagacie Państwo także w ten 
sposób. Zachęcam, by robić to nadal, ponieważ 
wsparcie Ukraińcom potrzebne będzie jeszcze przez 
bardzo długi czas. 

Jako prezydent Starogardu Gdańskiego jestem bar-
dzo dumny z postawy Mieszkańców. Po raz kolejny 
udowadniacie Państwo, że zawsze można na Was 
liczyć. Los drugiego człowieka nigdy nie jest Wam 
obojętny. Tylko taka postawa pozwoli przetrwać 
nam ten trudny czas.

Drodzy Mieszkańcy 
Starogardu Gdańskiego,  

Prezydent Miasta 
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak



4 17 marca 2022
STAROGARDZKI RATUSZ STAROGARD POMAGA UKRAINIE

W zbiórkę zaangażowały się 
Stowarzyszenie Można Ina-

czej, Starogardzkie Centrum Kul-
tury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
szkoły i firmy. Na prośbę Macieja 
Gajdy, który zadeklarował pomoc 
w organizacji jednego transportu, 
dary przekazali też organizatorzy 
prywatnej zbiórki w mieście wozem 
bojowym z firmy Pompy Ciepła, 
a mieszkanka ze Strugi koło Zblewa 
przekazała dla Borysławia 10 mate-
racy gąbkowych.
– Jestem pod ogromnym wrażeniem 
dobroci mieszkańców i ich solidar-
ności z naszymi sąsiadami, którzy 
teraz przeżywają chyba najtrudniej-
sze chwile w życiu. Po raz kolejny 
mieszkańcy Starogardu udowod-
nili że można na nich liczyć, że są 
otwarci i że mają wielkie serca, za co 
wszystkim bardzo dziękuje – pod-
kreślił prezydent.
– Wyjechaliśmy ze Starogardu 
o godz. 18. Na granicę w Korczowej 

Borysław dziękuje za dary
Dwie tony darów zebranych przez mieszkańców Starogardu, instytucje i firmy 
trafiły do miasta partnerskiego Borysław w Ukrainie. Zawieźli je strażacy z Ochot-
niczej Straży Pożarnej, pracownicy Urzędu Miasta z Prezydentem na czele oraz 
wolontariusz. Towary zostały przekazane na granicy Korczowa- Krakowiec po 
stronie ukraińskiej.

Pani Natalio, kraj, z  którego Pani 
pochodzi przeżywa teraz straszne 
chwile. Trwa okrutna wojna. Ukraiń-
cy się jej spodziewali? 
Ta wojna na wschodzie Ukrainy trwa 
już ponad 8 lat. Okupanci utworzyli 
DNR i LNR. Każdego dnia ludzie byli 
atakowani przez Federacje Rosyjską, 
ale to były pojedyncze przypadki. Krym 
został zaaneksowany. Świat nie mógł 
nam pomóc. Ciągle toczyły się nego-
cjacje w sprawie bezprawności aneksji 
i referendum. Mieliśmy nadzieję, że to 
wszystko się skończy, a tu nagle wojna. 
Nie spodziewaliśmy tego.

Na pewno codziennie śledzi Pani 
aktualną sytuację. Jak wygląda ona 
w mieście, z którego Pani pochodzi. 
Pani rodzina, bliscy są bezpieczni? 
O, tak! Dzień i noc śledzimy oficjal-
ne wiadomości z Ukrainy. Jesteśmy 
w stałym kontakcie z rodzicami oraz 
bliskimi, krewnymi oraz przyjaciół-
mi. Moim rodzinnym miastem jest 

Tylko razem jesteśmy silni
Rozmowa z Natalią Tikhonovą, Ukrainką mieszkającą w Starogardzie Gdańskim. 

Krzywy Róg. To także rodzinne mia-
sto naszego prezydenta – Wołody-
myra Zelenskiego. Na razie jest spo-
kojnie, oprócz ciągłych syren, ataków 
z powietrza, które przychwytują ZSU. 
Nie można tego niestety powiedzieć 
o innych miastach w Ukrainie. Mam 
nadzieję, że rodzicom nic nie grozi. 
Wszyscy są bardzo zmęczeni – psy-
chicznie i fizycznie. Bliscy krewni 
z Kijowa – cierpią. Przyjaciele uciekają 
przed wojną. Jechali pod ostrzałem 
i modlili się, żeby wyjechać z dziećmi 
z tego „piekła”. Cały czas są w dro-
dze. Strasznie jest zostać bez dachu 
nad głową.

Ukraińcy zaciekle walczą o swoją Oj-
czyznę. Taka imponująca wola walki 
jest dla Was charakterystyczna? 
Ukraińcy zawsze były narodem o sil-
nej woli. Nawet w hymnie Ukrainy są 
takie wersy: „Duszę i ciało my odda-
my, za naszą wolność i pokażemy, że 
jesteśmy braćmi rodu kozackiego!”. 

– Krakowiec dojechaliśmy o 3 rano. 
Byliśmy gotowi zawieźć dary do sa-
mego Borysławia, ale ostatecznie 
akcja zakończyła się na parkingu tuż 
za ukraińskim przejściem granicz-
nym. Tam przeładowaliśmy dary 
z naszych aut do ukraińskich transi-
tów – powiedział Marcin Łuszczyń-
ski z OSP.
Prezydent Janusz Stankowiak 
otrzymał maila od burmistrza mia-
sta Borysław z podziękowaniem dla 

wszystkich starogardzian za zebra-
nie i dostarczenie pomocy humani-
tarnej. 
– Cieszę się, że mogliśmy pomóc 
naszym partnerom – „na gorąco” 
dzielił się swoimi wrażeniami pre-
zydent. – Obrazki, jakie widziałem 
na granicy na długo zostaną w mojej 
pamięci. To był bolesny widok lu-
dzi przerażonych i nieszczęśliwych 
z powodu przymusowej ucieczki 
z własnych domów w nieznane, 
którzy w tych strasznych okoliczno-
ściach mogą liczyć tylko  na dobroć 
i życzliwość swoich sąsiadów - mó-
wił.
– Żałowałem tylko, że nie mogłem 
osobiście przekazać na ręce burmi-
strza tych pięknych kartek, które 
przygotowały nasze dzieci dla ukra-
ińskich sióstr i braci oraz przekazać 
mu osobiście słowa naszego wspar-
cia – spuentował Janusz Stankowiak.
Prezydent dziękuje wszystkim dar-
czyńcom – mieszkańcom Starogardu 
Gdańskiego i okolic, firmie Iglotex, 
Pompom Ciepła, wszystkim punk-
tom zbiórki i ich koordynatorom. 
Szczególne podziękowania kieruje 
do prezes Stowarzyszenia Można 
Inaczej Doroty Dorau i wszystkich 
wolontariuszy. Podziękował też 
kierowcom aut: Marcinowi Łusz-
czyńskiemu i Szymonowi Bener-
towi z OSP, Mariuszowi Szwochowi 
oraz Tomaszowi Świeczkowskiemu 
a także koordynatorce akcji Magda-
lenie Daleckiej. 

Wojna zjednoczyła wszystkich ludzi, 
bez względu na poglądy politycz-
ne. Każdy pomaga w miarę swoich 
możliwości. Osoby niepełnosprawne 
oraz rodziny z dziećmi robią koktajle 
Mołotowa. Kobiety wyplatają siatki, 

Cyganie kradną wrogie czołgi. Rolni-
cy kradną transportery opancerzone. 
Naród bez broni „idzie na okupan-
tów”, pokazuje tym, że nie chcemy 
ich „ruskogo mira”. Teraz każde 
dziecko wie, gdzie powinien płynąć 
rosyjski statek.

Postawa Polaków, którzy tak bardzo 
pomagają swoim wschodnim sąsia-
dom w tych trudnych chwilach musi 
Panią bardzo cieszyć. 
Mieszkam w Polsce od około 6 lat, 
z czego od 5 lat w Starogardzie Gdań-
skim. Sprowadziliśmy tutaj swoje 
dzieci. Nie przestaję zachwycać się 
Polakami, którzy mają wielkie serca 
i zawsze są gotowi do pomocy! Oka-
zują wsparcie w tym trudnym czasie. 
Mam wokół siebie wspaniałych ludzi: 
sąsiadów, właścicieli naszego miesz-
kania, nauczycieli ze szkoły, panie 
przedszkolanki, panie ze sklepu, 
przyjaciele, którzy zapewniają pomoc 
materialną, humanitarną i psycho-
logiczną. Teraz każdy pokazuje swo-
ją prawdziwą twarz. Dziękuję Wam 
z całego serca!

Pani sama też bardzo angażuje się 
w pomoc swoim rodakom.

Tak, razem z mężem oraz przyjaciół-
mi jesteśmy wolontariuszami w na-
szym mieście. Pomagamy uchodź-
com z Ukrainy. To jest wielka moc! 
Jesteśmy bardzo wdzięczni Urzędowi 
Miasta, Gminy oraz Starostwu w Sta-
rogardzie Gdańskim za wsparcie i po-
moc. Robimy wszystko: odbieramy 
ludzi z granicy, szukamy dla nich 
mieszkań, pomagamy zarejestrować 
dzieci do szkół, także tych średnich, 
czy przedszkoli. Szukamy pracy dla 
ich opiekunów, zbieramy humani-
tarną pomoc, zarówno dla uchodź-
ców, jak i dla obywateli Ukrainy, któ-
rzy zostali w domu. Pomagamy także 
zdobywać leki, karmę dla zwierząt, 
załatwiamy logistykę w Ukrainie. 
Kwaterujemy ludzi u siebie w do-
mach. Tylko razem jesteśmy silni! Bo 
jak nie my, to kto?

Jak Pani myśli, jaka przyszłość czeka 
Ukrainę i Ukraińców? 
Ukraina ma wspaniałą przyszłość! To 
silny, zamożny, niezależny, suwe-
renny kraj! Jesteśmy Ukraińcami i je-
steśmy z tego dumni! Z Bożą pomocą 
wygramy tę walkę! Chwała Ukrainie! 
– Bohaterom chwała! 



517 marca 2022
STAROGARDZKI RATUSZINFORMACJE

1900 zł otrzymało stowarzyszenie 
START-ON na swój kolejny pro-

jekt pod nazwą „START-ON włącz się 
na innych”. Pieniądze te pozwolą na 
przeprowadzenie spotkań z dziećmi 
i młodzieżą ze starogardzkich szkół. 
Jak podkreślają założyciele stowa-
rzyszenia, Katarzyna Wątka i Paweł 
Demski, głównym ich celem, będzie 
zwrócenie uwagi słuchaczy, na po-
trzeby osób z niepełnosprawnością. 
Uświadomienie na ich codziennych 
problemów, prezentacja możliwości 

Miasto wsparło pomysły
Inicjatywa lokalna jest narzędziem, w ramach którego mieszkańcy zgłaszają po-
mysły i deklarują udział w ich realizacji. Aby jednak móc je wdrożyć, potrzebują 
finansowego wsparcia ze strony Miasta. Z taką pomocą wyszedł prezydent miasta 
Janusz Stankowiak dofinansowując pomysły mieszkańców.

Otrzymają one od miasta 42.000 
zł na rozwój działań pomoco-

wych i wspierających inne organiza-
cje III sektora. 8 marca br. prezydent 

Pomoc dla NGO-sów
Centrum Organizacji Pozarządowych (COP), działa 
w Starogardzie od 2017 roku. Jego działania skierowa-
ne są do organizacji pozarządowych i grup nieformal-
nych działających na rzecz mieszkańców Starogardu 
Gdańskiego. 8 marca prezydent podpisał kolejną, 
roczną umowę o współpracy z operatorem tych dzia-
łań, Stowarzyszeniem Pozytywni oraz Lokalną Grupą 
Działania „Chata Kociewia”.

Jest on kontynuacją ubiegłorocz-
nego zadania. Dzięki rewitalizacji, 

mieszkańcy mieli okazję wspólnie 
uporządkować przestrzeń wokół 
budynku oraz zintegrować się przy 
grillu kończącym projekt. Ogra-
niczenia finansowe, nie pozwoliły 
wtedy zrealizować wszystkich za-
mierzeń, dlatego drugi etap realiza-
cji zakłada dokończenie malowania 
elewacji, drobne naprawy ciekną-
cych dachów oraz zagospodarowa-
nie poprzez nowe nasadzenia dru-
giej części wspólnego podwórka. 
Mieszkańcy zrobią to wszystko wła-
snymi siłami, tworząc razem nową, 
zrewitalizowaną przestrzeń. Działa-
nia zostaną zakończone sąsiedzkim 
biesiadowaniem przy grillu, połą-
czonym z atrakcjami dla dzieci. 

Zrewitalizują swoją 
przestrzeń
W kwocie 3 000 zł miasto wsparło działania lokal-
nej inicjatywy mieszkańców, którzy złożyli wniosek, 
dotyczący rewitalizacji budynku i wspólnego po-
dwórka przy ulicy Kościuszki.

realizowania się w sporcie, savoire-
-vivre wobec osób niepełnospraw-
nych, a także zaproszenie młodych 
ludzi do czynnego udziału w ramach 
wolontariatu.
W kwocie 2000 zł prezydent wsparł 
projekt uczniów I Liceum Ogólno-
kształcącego: Maksyma, Radosła-
wa i Justyny Domkowskich oraz 
Antoniego Rogowskiego, którzy 
zamierzają umieścić stacje so-
larne w naszym mieście. Jedna 
znajdzie się w Parku Nowe Obli-

cze, druga w okolicy dworca PKP. 
Umożliwi ona bezpłatne ładowanie 
smartfonów oraz innych urządzeń 
mobilnych. Dodatkowo pomysło-
dawcy planują przeprowadzić pre-
lekcje dla blisko 400 uczniów szkół 
średnich, na temat zielonej ener-
gii. Celem projektu jest zwrócenie 
uwagi mieszkańców Starogardu na 
zalety oferowane przez odnawialne 
źródła energii. 
 

Janusz Stankowiak podpisał umowę 
o współpracy z ich przedstawiciela-
mi – Ewą Czepliną oraz Marcinem 
Karwowskim. 

Gmina Miejska Starogard Gdański wsparła dwa kolejne wydarzenia sportowe – 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Fitness Gimnastyczno-Akrobatycznym 
Dzieci i Młodzieży Fit Kids WBBF-WFF Polska 2022 oraz X Turniej Halowej Piłki 
Nożnej Beniaminek Cup 2022. 16 lutego prezydent Janusz Stankowiak podpisał 
z organizatorami stosowne umowy. 

Wspieramy sportowe przedsięwzięcia

1 000 zł
#STGwspiera

42 000 zł
#STGwspiera

1 500 zł
#STGwspiera

3 000 zł
#STGwspiera
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Rozlicz podatek w Starogardzie

Złożenie rocznej deklaracji po-
datkowej PIT w Starogardzie 

Gdańskim może zasilić budżet 
miasta. Zachęcamy wszystkich, 
bez względu na to, czy są zamel-
dowani w Starogardzie czy nie, do 
składania rocznej deklaracji po-
datkowej PIT w mieście, w któ-
rym mieszkają, pracują i odpo-
czywają, korzystając z lokalnej 

Zostaw 1% podatku PIT w Starogardzie Gdańskim. Jak to zrobić? Wystarczy spraw-
dzić listę organizacji pożytku publicznego na stronie www.starogard.pl, działają-
cych w okolicy naszego miasta, wybrać jedną z nich i wskazać w rozliczeniu rocz-
nym.

komunikacji i infrastruktury.
Dzięki temu, że rozliczymy się 
w Starogardzie, część pienię-
dzy z podatku trafi do budżetu 
miasta. Wówczas miasto może 
w większym stopniu inwestować 
w nowe chodniki, oświetlenie, 
komunikację czy obiekty spor-
towe.

Podatnik samodzielnie wybiera, 
na czyją konkretnie rzecz prze-
kazana zostanie kwota pocho-
dząca z jego zeznania rocznego. 
Co ważne przekazując 1% z wła-
snego PIT, podatnik nie traci ani 
złotówki – rozdysponowuje on 
jedynie kwotę, którą i tak mu-
siałby przekazać na rzecz Skarbu 
Państwa. 

11 marca prezydent miasta Ja-
nusz Stankowiak podpisał 

z Ewą Maszner, prezes stowarzy-
szenia oraz skarbnik Julią Grze-
binogą umowę o dofinansowanie 
projektu. Stowarzyszenie otrzy-
ma z Miasta pomoc w kwocie  
9 800 zł.
Dzięki tym pieniądzom Amazon-

Amazonki 
z miejskim wsparciem
„Amazonki czynnie dbają o sprawność”, to projekt 
autorstwa Starogardzkiego Stowarzyszenia Kobiet 
z problemami onkologicznymi „Amazonka”, które 
otrzyma z Miasta dofinansowanie. Skierowany jest 
do pań powracających do sprawności, po leczeniu on-
kologicznym.

ki będą mogły uczestniczyć w za-
jęciach na basenie pod okiem wy-
kwalifikowanej kadry rehabilita-
cyjnej. Dodatkowo, wezmą też 
udział w ćwiczeniach rehabilita-
cyjnych na sali, dostosowanych 
do potrzeb kobiet po mastekto-
mii. Projekt skierowany jest do 
grupy 40 kobiet. 

9 800 zł
#STGwspiera

Projekt zakłada animację i ak-
tywizację osób starszych, 

wokół opowiadania bajek, baśni 
i legend. Seniorzy, będą mieli 
okazję wziąć udziału w warszta-
tach uczących sztuki opowiadania 
historii i wypracowania wspólne-
go materiału do opowiadań. Będą 
one realizowane w Osiedlowym 
Domu Kultury, przy ulicy Rey-
monta w Starogardzie.
Kolejna część projektu zakła-
da otwarte spotkania z dzieć-
mi, między innymi w szkołach 
i przedszkolach, na których se-
niorzy opowiedzą przygotowane 
wcześniej bajki.

Na aktywizację seniorów
Fundacja LuxSfera otrzymała wsparcie na przygo-
towanie spotkań dla osób w wieku emerytalnym. 11 
marca prezydent miasta Janusz Stanakowiak, podpi-
sał z pomysłodawcą projektu, Szymonem Góralczy-
kiem, umowę na dofinansowanie w kwocie 4600 zł.

Podobne zadanie pan Szymon re-
alizował w poznańskim muzeum 
„Brama Poznania”. 

4 600 zł
#STGwspiera
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Punktualnie o 12:00 na starcie po-
jawią się biegacze, którzy rywa-

lizować będą na trasie ze Szpęgaw-
ska do Starogardu Gdańskiego. Bieg 
rozpocznie się tradycyjnie z drogi 
wojewódzkiej nr 22, na wysokości 
wjazdu do lasu – miejsca pamięci 
zbrodni nazistowskiej. Meta biegu 
na Stadionie Miejskim im. Kazimie-
rza Deyny. W biegu na dystansie 5 
km może wziąć udział osoba, która 
najpóźniej do 3 kwietnia 2022 roku 
ukończy 16 lat. Zgłoszenia poprzez 
formularz na stronie interneto-
wej https://elektronicznezapisy.pl/
event/6683/strona.html. Lista star-
towa ograniczona jest do 550 biega-
czy.
Biuro zawodów czynne będzie 
w dniu imprezy w godzinach 8:00-
10:30. Dodatkowo zapraszamy za-
wodników i zawodniczki w wieku 
13-19 lat do udziału w biegu na milę. 
Ci z Was, którzy wolą rywalizo-
wać na swojej trasie zapraszamy do 
udziału w biegu wirtualnym.

Trwa rejestracja
Zbliża się jeden z najstarszych biegów ulicznych na 
Pomorzu, 38. Bieg Szpęgawski. Zawodników zapra-
szamy na start 3 kwietnia. Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zapewnia moc sportowych wrażeń oraz znakomite 
nagrody.

Oficjalne rozpoczęcie impre-
zy i otwarcie biura zawodów 

nastąpi 12 czerwca o godz. 8.45. 
O godz. 11:30 przeprowadzona bę-
dzie wspólna rozgrzewka do biegu 
głównego.
Trasa biegu będzie oznakowana 
przez tablice ustawione na każdym 
przebiegniętym km i zabezpieczona 
taśmami. Do pomiaru czasu wyko-
rzystywany będzie system chipowy 
(The North Event). (Dotyczy biegu 
głównego na dystansie 5 km. Obo-
wiązuje limit czasu do ukończenia 
biegu głównego wynoszący 60 min 
dla biegu na dystansie 5 km. Jeżeli 
zawodnik nie ukończy biegu przed 
upływem powyższego limitu cza-
sowego, nie zostanie sklasyfikowa-

Zaproszenie na bieg
12 czerwca w Szpęgawsku odbędzie się IV edycja wy-
darzenia sportowego „Biegam, bo lubię lasy”. Zapisy 
potrwają do 7 czerwca.

W tym roku przypada 75. rocz-
nica urodzin Kazimierza 

Deyny. Już w październiku ubiegłe-
go roku prezydent miasta Janusz 
Stankowiak zapowiedział, że miasto 
uczci ten jubileusz w sposób szcze-
gólny. Na Stadionie im. Kazimierza 
Deyny w miejscu budynku dawnego 
biurowca Ośrodka Sportu i Rekreacji 
i hotelu Rekord ma ruszyć budowa 
Centrum Sportowo-Edukacyjnego, 
w którym planowane jest stwo-
rzenie multimedialnego muzeum 
poświęconego życiu i karierze Kazi-
mierza Deyny. 
Oczywiste jest, że sama koncepcja 
nie wystarczy, aby zrealizować ta-
kie przedsięwzięcie. Potrzebne jest 
odpowiednie finasowanie projektu 
oraz wsparcie ludzi ze środowiska. 
W tym celu  22 lutego władze miasta 
wspólnie z posłem na Sejm RP Kazi-
mierzem Smolińskim i pozostałymi 
osobami zaangażowanymi w ten 
projekt odwiedzili Legię Warszawa, 
klub w którym Kazimierz Deyna grał 

Legia wesprze projekt 
upamiętniający Deynę
Prezydent Janusz Stankowiak wspólnie z posłem Kazimierzem Smolińskim pod-
jęli kolejne działania na rzecz planowanej w Starogardzie Gdańskim budowy Cen-
trum Sportowo-Edukacyjnego im. Kazimierza Deyny. Uzyskali wsparcie Zarządu 
Legii Warszawa i przedstawili pomysł w Ministerstwie Sportu.

przez wiele lat i zdobywał piłkarskie 
laury. Podczas spotkania z człon-
kiem Zarządu Klubu Tomaszem Za-
horskim uzyskali deklarację współ-
pracy przy tworzeniu Centrum i po-
parcie dla projektu. 
Prezydent Janusz Stankowiak po-
dziękował zarządowi Legii i z przy-
jemnością po raz kolejny obejrzał 

Opłata startowa w zależności od ter-
minu zgłoszeń:
– 24.01-28.02 – 35 zł
– 01.03-30.03 – 45 zł
– w dniu biegu – 60 zł
– emeryci, którzy ukończyli 65 rok 
życia – 25 zł
– młodzież ze szkół part-
nerskich, współpracujących 
przy 38. Biegu Szpęgawskim, 
z powiatu starogardzkiego – 1 zł
W ramach opłaty startowej każdy 
uczestnik biegu otrzymuje pakiet 
startowy:
• imienny numer startowy (dla za-
wodników, którzy zgłoszą się elek-
tronicznie),
• pomiar elektroniczny trasy – sys-
tem chip + wynik przesłany sms,
• unikatowy medal po biegu,
• baton i owoce w pakiecie,
• pamiątkowy gadżet,
• woda po biegu,
• posiłek po biegu,
• zabezpieczenie medyczne
Info o biegu: https://osir.com.pl/bs/

muzeum klubowe z pamiątkami 
związanymi z Deyną. 
Tego samego dnia prezydent spo-
tkał się również z Jackiem Osuchem, 
sekretarzem stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki, pełnomocnikiem 
rządu ds. infrastruktury sportowej, 
któremu przedstawił ideę koncepcji 
budowy Centrum i cele projektu. 

ny. Rozpoczęcie biegów towarzy-
szących – godz. 10:30. Klasyfikacje 
– bieg główny open I-III oraz I-III 
w kategoriach wiekowych; biegi 
towarzyszące I-III DZ/CH na 300m 

do 7 lat, I-III DZ/CH na 600m 8-11 
lat oraz open I-III K/M na 600m 
w ramach Mistrzostw Powiatu Sta-
rogardzkiego Osób Niepełnospraw-
nych (biegi towarzyszące odbywają 
się na łące, jest to nawierzchnia tra-
wiasta, z niewielkimi wzniesienia-
mi, które dla osób niepełnospraw-
nych poruszających się na wózkach 
mogą być bardzo wymagające). 
Uczestnicy biegu głównego otrzy-
mają w pakiecie startowym skar-
petki biegowe Exercises, które są 
dostępne w trzech przedziałach roz-
miarowych.
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Szukasz 
pomocy? 

Jeżeli otrzymałeś status ochrony międzynarodowej 
możesz ubiegać się o pomoc. 
Szczegóły znajdziesz pod numerami telefonicznymi: 
• infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców: +48 47 
721 75 75 
• Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: 
+48 58 307 72 04 
+48 58 302 32 32

Jeśli nie masz statusu ochrony międzynarodowej 
zgłoś się do: 
• placówki Straży Granicznej w Gdańsku przy ulicy 
Słowackiego 200 (port lotniczy) pod numerem 
telefonu +48 522 04 80, 
• Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku 
Nowym Porcie przy ulicy Oliwskiej 35 pod numerem 
telefonu +48 524 20 90. 

Dodatkowo Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku 
powołała 
• adw. Adrianę Duks-Taniewską (kancelaria@duks.pl 
nr tel. 602 711 486) oraz 
• adw. Antoniego Koprowskiego (antoni.koprowski@
kancelaria-kgg.pl nr tel. 502 031 149) 
na stanowiska koordynatorów nieodpłatnej pomocy 
prawnej obywatelom Ukrainy dotkniętym działaniami 
wojennymi na terenie Ukrainy. Działania pomocowe 
zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb 
obywateli Ukrainy.

Miejski Punkt Koordynacyjny Pomocy dla 
Uchodźców z Ukrainy
Obywatele ukraińscy objęci ochroną 
międzynarodową, przybywający do Starogardu 
Gdańskiego, mogą zgłosić się do miasta po pomoc. 
Prezydent Janusz Stankowiak zarządzeniem 
uruchomił Miejski Punkt Koordynacyjny Pomocy dla 
Uchodźców z Ukrainy, który mieści się w Centrum 
Organizacji Pozarządowych przy ul. Mickiewicza 1.
Punkt jest czynny stacjonarnie w godz. 7:30 – 18:00, 
ale telefonicznie można kontaktować się całą dobę. 
Koordynatorem akcji pomocowej jest Magdalena 
Wodzik. 
Kontakt telefoniczny: całodobowo +48 790 301 
104 (koordynator Magdalena Wodzik), w godz. 7:30 
– 18:00 +48 790 301 108, +48 790 301 504 
Można też dzwonić pod numer: +48 665 620 686

MPKPdUzU koordynuje pomoc w zakresie: 
– tymczasowego zakwaterowania i wyżywienia; 
– transportu do miejsca zakwaterowania, 
– pomocy medycznej, w tym psychologicznej; 
– pomocy prawnej; 
– opieki odpowiednio do wieku w żłobku, 
przedszkolu lub szkole dzieciom będącym 
Uchodźcami z Ukrainy.

Ponad 200 miejsc gotowych na przyjęcie 
uchodźców z Ukrainy
Miasto nawiązało współpracę z właścicielem 
hotelu Bachus w celu zapewnienia tymczasowego 
zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, 
szukających schronienia przed wojną w naszym 
mieście. Do dyspozycji ma 120 miejsc.
Dodatkowo 34 osoby prywatne z miasta i okolic 
zadeklarowały gotowość przyjęcia ukraińskich 
uchodźców do swoich domów. Z deklaracji wynika, 
że do dyspozycji jest ponad 70 miejsc dla rodzin 
z dziećmi. Wszystkie adresy zostały umieszczone 
w miejskiej bazie noclegowej, którą Miasto tworzy na 
okoliczność pomocy uchodźcom z Ukrainy. Osoby, 
które chciałby pomóc w ten sposób, proszone są 
o wysłanie informacji na adres mailowy: ratusz@
um.starogard.pl z podaniem kontaktu, adresu i liczby 
oferowanych miejsc noclegowych.

Pomocy prawnej w Starogardzie udziela radca 
prawny Agnieszka Czech, kontakt tel.: + 48 535 305 
227; e-mail: ac@agnieszkaczech.pl, ul. Rycerska 
5/17, Galeria Szwarc.

Osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem 
zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach 
recepcyjnych ani martwić o formalności. Osoby 
uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, 
nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. 
W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych 
wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, 
urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży 
Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, 
którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe 
utraciły ważność.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są 
dostępne na stronie ua.gov.pl.

Zbiórki rzeczy i najpotrzebniejszych rzeczy 
codziennego użytku.
Cały czas trwają też w mieście zbiórki 
najpotrzebniejszych rzeczy, w tym środków 
higienicznych, żywności o długim terminie ważności, 
leków i środków opatrunkowych. Potrzebne są też 
koce, śpiwory, termosy, poduszki, łóżeczka dla dzieci.
W pobliżu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 
Olimpijczyków Starogardzkich 1 działać będzie Sklep 
Społeczny, gdzie uchodźcy będą mogli za darmo 
otrzymać najpotrzebniejsze rzeczy.

Istnieje też możliwość wpłaty pieniędzy na 
specjalne konto Starogardzkiego Centrum Kultury 
nr 13 8340 0001 2002 0004 2736 0004, tytuł 
przelewu: „wsparcie dla Ukrainy”, dane do przelewu 
z zagranicy: przed numerem konta PL oraz CODE 
SWIFT: GBWCPLPP.

Za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Nie 
pozostajemy obojętni. W tym miejscu po-
dajemy informacje na temat pomocy, jaką 
obywatele Ukrainy mogą uzyskać w Staro-
gardzie Gdańskim.

STAROGARD POMAGA UKRAINIE. BAZA WIEDZY
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Громадяни України, які мають статус 
міжнародного захисту прибуваючи до Старогарду 
Гданського можуть отримати допомогу в міському 
координаційному пункті допомоги біженцям з 
України, який знаходиться на вул. Міцкевича, 1 
і був створений за сприянням мера міста Януша 
Станковяка. Години роботи стаціонарного пункту: 
7:30 – 18:00
Координатор пункту допомоги біженцям 
Магдалена Воджік тел.
+48 790 301 104
Телефонічна допомога надається цілодобово за 
номерами тел.:
+48 790 301 108
+48 790 301 504
Можна також телефонувати на номер телефону 
+48 665 620 686
Міський координаційний пункт допомоги 
біженцям з України в Старогарді Гд. надає 
слідуючу допомогу:
– тимчасове проживання і харчування
-транспорт до місця проживання в Польщі
– допомога медична та психологічна
– допомога юридична
– опіка над дітьми біженців з України в яслях , 
дит. садках та навчання в школах міста.
Більш ніж 200 місць чекає на біженців з України.
Мерія Старогарду Гд. співпрацює з власником 
готелю Бахус з метою надання громадянам 
України на території нашого міста тимчасового 
безкоштовно житла та харчування. В наслідок цієї 
співпраці повстало 120 місць для українців.
Додатково мешканці Старогарду Гд. і околиць 
готові приймати біженців з України в себе вдома. 
Зареєстровано понад 70 місць для сімей з дітьми. 
Мерія Старогарду Гданського створює міську 
базу даних, в якій реєструє адреси, номери 
телефону , кількість спальних місць мешканців 
міста та околиць, які хочуть прийняти біженців 
під свій дах. Зареєструватися в цій базі даних 
можна висилаючи свою інформацію (адрес, 
номер телефону, кількість спальних місць) на 
адрес ratusz@um.starogard.pl
Юридичну допомогу біженцям з України в 
Старогарді Гданськім надає юрисконсульт 
Агнєшка Чех, контакт:
+48 535 305 227
ac@agnieszkaczech.pl
Вул. Рицерська, 5/17 Центр Бізнесу Шварц
Українські біженці не зобов’язані реєструватися 

в пунктах рецепційних не мусять турбуватися 
про легальність свого перебування на території 
Польщі.
Українці,які шукають притулку в Польщі не 
мусять подавати заяву в управління цивільних 
справ іноземців, в управління воєводства 
поморського або в відділеннях прикордонної 
служби в Гданську.
Це також стосується громадян України, які 
перебувають на території Польщі , а термін дії їх 
документів закінчився .
Актуальна інформація та інші подробиці для 
громадян України знаходяться на сайті ua.gov.pl
На території фізкультурно- оздоровлюючого 
центру за адресою вул. Олімпійчикув 
Старогардзьких 1 буде працювати соціальний 
магазин, в якому біженці будуть отримувати 
безкоштовно необхідні речі.
 
СТАРОГАРД СУКРАИНОЙ ЭТО 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
На нашей восточной границей идет война.
Мы, жители Старогарда не остаемся 
равнодушными.
Здесь мы представляем информацию о помощи, 
которую
граждане Украины могут получить в нашем 
городе
Старогарде Гданьским.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ . ВЫ В 
БЕЗОПАСТНОСТИ.
Президент Старогарда, Януш Станковяк учередил
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПОМОЩИ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ ,
который находится на улице МИЦКЕВИЧА 1
в Центре внеправительственных организаций.
В этот пункт могут обратится за помощью все 
нуждающиеся.
Часы роботы
с понедельника по пятницу с 7.30 до 18.00
номера телефонов + 48 790 301 108
+ 48 790 301 504
КООРДИНАТОРОМ действия по оказанию 
помощи является
МАГДАЛЕНА ВОДЗИК . телефон 
КРУГЛОСУТОЧНО
+ 48 790 301 104
В чрезвычайной ситуации можно позвонить 
+48 665 620 686
ПУНКТ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ
– временное проживание и питание
– транспортировка на место проживания
-медицинская и психологическая помощь
-юридическая помощь
-соответствующий возрасту школьный и 
дошкольный уход
-и другие
ЮРИСКОНСУЛЬТ АГНЕШКА ЧЕХ тел. 
+48 535 305 227
улица Рыцерска 5/7 ГАЛЕРЕЯ ШВАРЦ
В ЦЕНТРЕ СПОРТА И ОТДЫХА, НА 
ГОРОДСКОМ СТАДИОНЕ,

Шукаєте 
допомоги?

Старогард Гданський допомагає Україні

Важлива інформація для біженців 
з України про допомогу, яку вони 
можуть отримати в Старогарді 
Гданськім.

В ОДНОМ ИЗ ЗДАНИЙ НАХОДИТСЯ СКЛАД
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ, В КОТОРОМ 
МОГУТ ОНИ
БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ 
ВЕЩИ.
Беженцам из Украины не нужно регистрироваться 
в пунктах приема ,ни беспокоиться о 
формальностях. Им не нужно беспокоится о 
законности своего пребывания в Польше.
В ближайшее время не нужно тоже сдавать 
никаких заявлений в офисе для иностранцев, в 
воеводских учреждениях и в пограничных постах.
Все это касается тоже тех ГРАЖДАН УКРАИНЫ, 
которые уже побывают в Польше а срок действия 
их документов истек.

понеділок/poniedziałek
10:00 - 14:00 

вівторок/wtorek
14:00 - 18:00 

середа/środa: 
14:00 - 18:00

четвер/czwartek: 
10:00 - 14:00 

п’ятниця/piątek:
10:00 - 14:00 

субота/sobota - неділя/niedziela
ЗАЧИНЕНО
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Wydarzenie zorganizowały Sta-
rogardzkie Centrum Kultu-

ry oraz rejonowy oddział Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów. 
– Obserwując to, co w tej chwili dzie-
je się w Ukrainie, na granicy, a także 
po jej przekroczeniu, w Polsce, jesz-
cze bardziej doceniamy kobiety. To 
właśnie one są wojowniczkami, któ-
re walczą o lepsze jutro dla siebie, 
a przede wszystkim swoich dzieci. 
Jest im bardzo trudno, ale się nie 
poddają. Wydaje mi się, że gdyby to 

Seniorki świętowały 
Dzień Kobiet
Bez względu na zawód, pasję, czy wiek, wszystkie przedstawicielki płci pięknej 
cieszą się z oznak sympatii, które otrzymują w Dniu Kobiet. Starogardzkie senior-
ki obchodziły go w tym roku w Kinie „Sokół”, gdzie odbył się przygotowany spe-
cjalnie dla nich koncert. 

Złożenie deklaracji uczestnictwa 
jest podstawą do wystąpienia 

do Wojewody Pomorskiego z pi-
smem o odznaczenie „Medalem za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
przyznawanego przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym celu prosimy jubilatów lub 
ich rodziny o wypełnienie deklara-
cji uczestnictwa w uroczystości ju-
bileuszowej, będącej jednocześnie 
zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych oraz rozpowszechnia-

Zgłaszanie jubilatów
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie jubilatów obchodzą-
cych w roku 2022 jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego chcących wziąć udział w uroczystości organi-
zowanej przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

nie wizerunku zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w skrócie zwanym RODO.
Zgłoszeń jubilatów można doko-
nać za pośrednictwem poczty, te-
lefonicznie 585306147, 585306145, 
e-mail usc@um.starogard.pl lub 
osobiście w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Starogardzie Gdańskim, ul. 
Gdańska 6. Termin zgłoszenia do 
25.03.2022 r. 

ZARZĄD O/REJONOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW 
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

organizuje w dniach: 26 czerwca – 1 lipca 2022 r. wycieczkę na Polesie 
(Puławy, Lublin, Majdanek, Kozłówka, Zamość, Sandomierz i okolice), 

na którą serdecznie zapraszamy.
Zapisy w pok. 27 w Urzędzie Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6.  

Całkowity koszt wycieczki – 1 410 zł.

kobiety pełniły najważniejsze funk-
cje, gdyby więcej zależało od nich, 
świat byłby lepszy. Nie byłoby tylu 
łez, cierpienia i rozlanej krwi. Dro-
gie Panie, z okazji Waszego święta 
życzę Wam przede wszystkim tego, 
żebyście były doceniane, uwielbiane 
i kochane każdego dnia – powiedział 
Prezydent Miasta Starogard Gdański 
Janusz Stankowiak.  
Prezydent Starogardu symboliczny 
bukiet kwiatów wręczył koordyna-

torce Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
„S-Centrum” Ewie Landowskiej, 
a przewodniczący starogardzkiego 
oddziału Polskiego Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów Jan 
Brdak dyrektor Starogardzkiego 
Centrum Kultury Ewie Roman. 
Wystąpił Chór UTW pod kierow-
nictwem Łukasza Kiełpińskiego. Na 
scenie pojawiły się również uczest-
niczki zajęć baletowych w SCK, któ-
re trenują pod okiem Janiny Czyszak 
oraz przebojowy duet Edmund i Ire-
na. 

Powstał, by w nieco innej formie 
na bieżąco informować miesz-

kańców o tym, co dzieje się w naszym 
mieście. Programy ukazują się na 
stronie telewizjastarogard.pl, na na-

Jesteśmy bliżej Was
Na początku marca ruszył nowy kanał informacyjny 
Urzędu Miasta – Telewizjastarogard.pl. 

szym oficjalnym profilu na Facebo-
oku oraz na YouTubie. Zawsze aktu-
alne i rzetelne informacje znajdziecie 
też na oficjalnej stronie internetowej 
Urzędu Miasta – starogard.pl. 



1117 marca 2022
STAROGARDZKI RATUSZWYDARZENIA

Wydarzeń artystyczno-kul-
turalnych, które odbyły 

się w naszym mieście w minio-
nym roku nie byłoby tak wiele, 
gdyby nie wsparcie Mecenasów 
i Przyjaciół Kultury. Dyrektor SCK 
Ewa Roman oraz Maciej Kalinow-
ski, zastępca prezydenta miasta, 
w imieniu wszystkich współpra-
cowników i mieszkańców Staro-
gardu podziękowali darczyńcom 
i patronom, którzy przez cały 2021 
rok wspierali działania instytucji. 
Każdy z nich otrzymał podzięko-
wania przygotowane przez plasty-
ków z Galerii „A”.

Mecenasi Kultury 2021
- Zakład Utylizacji Odpadów Komu-
nalnych „Stary Las” Sp. z o. o.,
- Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych „STARKOM” Sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji „STAR-WiK” Sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwo Handlowo Usłu-
gowe „Broker” Sp. z o. o.,
- Zakłady Farmaceutyczne Polphar-
ma S.A.

Przyjaciele Kultury 2021
- Hipermarket „Carrefour” 
    Starogard Gd.,
- GAMA Sp. z. o. o.,
- Przedsiębiorstwo Handlowo   
    -Usługowe „OWSIAK”.

Podziękowano również służbom 
mundurowym: Straży Miejskiej, 
Policji oraz Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Starogardzie Gdańskim, za 
dbanie o bezpieczeństwo podczas 
imprez organizowanych przez SCK.
 
Wydarzenie było przeplatane po-
rywającym show muzycznym pn. 
„Piękne i Bestia”. Projekt stwo-
rzyło czworo przyjaciół: Sylwia 
Pietrzak – mezzosopran, Karolina 
Sołomin – sopran, Anna Parysz-
Liubajeva – sopran, oraz Przemek 
Radziszewski – tenor.  Publiczność 
usłyszała utwory muzyki operet-
kowej oraz piosenki rozrywkowe 
zaaranżowane klasycznie.  

Mecenasi i przyjaciele kultury
Największe „hity” muzyki operowej usłyszała starogardzka publiczność 5 mar-
ca w kinie „Sokół, podczas koncertu pn. „Piękne i Bestia”. Muzyczny wieczór, 
był również okazją do podziękowania i wyróżnienia tytułami „Mecenas Kultury” 
i „Przyjaciel Kultury” – firmom, które w 2021 roku znacząco wspomogły organi-
zację wydarzeń kulturalnych Starogardzkiego Centrum Kultury.

Na najmłodszych czekała górka 
do snowtubingu, czyli zjazdu 

z lodowo-śnieżnej górki na opo-
nach oraz syntetyczne lodowisko 
z darmową wypożyczalnią łyżew. 
Oprócz tego skorzystać można było 
ze strefy snowboardu i toru do bie-
gówek. Do dyspozycji byli instruk-
torzy i opiekunowie, którzy nauczyli 
pierwszych kroków na desce snow-
boardowej czy łyżwach. Wykorzy-
stanie igielitowych mat gwaranto-
wało dobrą zabawę niezależnie od 
panującej aury.
Mieszkańcy mogli też skorzystać 
z dodatkowych atrakcji. Drewniane 
kramy, w których na uczestników 
zabawy czekały smakołyki przygo-
towane przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Starogardzie oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich z Lipinek 
Szlacheckich, ciepłe napoje oraz re-
gionalne gadżety.
W zimową akcję włączyły się rów-
nież miejskie jednostki. Pracownicy 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przygoto-
wali zabawę z kołem fortuny, w któ-
rej można było zdobyć upominki. 
Na stoisku przygotowanym przez 
Starogardzkie Centrum Kultu-
ry odbywały się kreatywne zajęcia 
dla najmłodszych. Pracownicy SCK 
promowali ofertę zajęć na II se-
mestr dla dzieci, młodzieży, doro-
słych i seniorów. Zobaczyć można 
było wystawę obrazów studentów 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
W akcję włączyło się również Mu-
zeum Ziemi Kociewskiej, które wy-
świetlało projekcje filmów o Kocie-
wiu, udostępniło do zwiedzania mu-

Przebojowa zima 
w mieście
Starogard Gdański był ostatnim przystankiem, na 
którym zatrzymała się ekipa Radia ZET. Nasz Rynek 
zmienił się w prawdziwe zimowe miasteczko. Od 
25 do 27 lutego mieszkańcy korzystali z zimowych 
atrakcji.

zealne wystawy oraz przygotowało 
atrakcje dla najmłodszych. W Miej-
skiej Bibliotece Publicznej można 
było zagrać w planszówki oraz wziąć 
udział w warsztatach plastycznych 
pod hasłem „Książka kontra kom-
puter”.
Starogardzki przystanek Radia ZET 
miał także dodatkowy wydźwięk. 
Był alternatywą dla uzależnień. Do 
dyspozycji mieszkańców była kie-
rownik Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Cen-
trum Zdrowia Psychicznego i Lecze-
nia Uzależnień w naszym mieście, 
Izabela Orlikowska-Kawska. Na 
specjalnie przygotowanym stoisku, 
mieszkańcy mogli zaczerpnąć od 
pracowników ZOZ informacji na te-
mat pomocy w przypadku problemu 
uzależnień.
W sobotnie popołudnie, podczas 
„Przebojowej zimy z Radiem ZET”, 
mieszkańcy wspólnie z władzami 
miasta w geście solidarności z na-
rodem ukraińskim utworzyli nie-
biesko-żółtą flagę. Wszystko po to, 
by wyrazić wsparcie dla naszych 
wschodnich sąsiadów. 
„Przebojowa zima z Radiem ZET 
alternatywą dla uzależnień” przy-
ciągnęła na starogardzki Rynek wie-
lu mieszkańców. Najmłodsi zapo-
mnieli o telefonach, komputerach, 
czy telewizorach i chętnie bawili się 
na świeżym powietrzu. Na płycie 
Rynku pojawi się także wóz trans-
misyjny Radia ZET z mini studiem 
radiowym, dzięki czemu bawiących 
się w Starogardzie, mogli usłyszeć 
słuchacze w całej Polsce. 
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Na rok 2022 zaplanowane są na-
stępujące ulice:

1. Rolna dł. ok. 900 m – kontynuacja 
z roku 2021 – koszt ok. 800 tys. zł
2. Bohaterów Getta dł. ok. 300 m – 
koszt ponad 330 tys. zł
3. Rodzinna dł. ok. 150 m – koszt po-
nad 80 tys. zł
4. Jagodowa, sięgacz – koszt. ok. 60 
tys. zł
5. Krucza dł. ok. 180 m – koszt ponad 
107 tys. zł
6. Braterska dł. ok. 150 m – koszt ok. 
89 tys. zł
7. Cicha dł. ok. 280 m – koszt ponad 
165 tys. zł
8. Korytybska I etap dł ok. 500 m – 
koszt 290 tys. zł
Do 17 marca mieszkańcy mogli 
wnosić zastrzeżenia i uwagi, doty-
czące przyznanej ich ulicom punk-
tacji oraz miejsca na liście rankin-
gowej. Dotyczy to również tych 
mieszkańców, którzy w ogóle nie 
akceptują rozwiązania polegające-
go na tymczasowym utwardzeniu 
nawierzchni ulic płytami YOMB. 
W takich przypadkach do 31 marca 
mieszkańcy powinni wnieść pisem-
ny protest w tej sprawie, podpisany 
przez minimum 50% mieszkańców 
danej ulicy lub ich przedstawicieli 
prawnych.
Prezydent rozpatrzy wniesio-
ne zastrzeżenia, uwagi i protesty. 
W przypadku ich uwzględnienia 
dokona korekty listy ulic przewi-

Drogi do utwardzenia
Od 2016 r., co roku Prezydent Miasta ogłasza na miej-
skiej stronie internetowej uaktualnioną listę ulic 
w Starogardzie Gdańskim przeznaczonych do tym-
czasowego utwardzenia płytami YOMB. Od 2019 r. 
Miasto przeznacza na to zadanie 2 mln zł rocznie. 
Prezydent zatwierdził już ranking utwardzania dróg 
gruntowych płytami YOMB na rok 2022.

dzianych do utwardzenia. Przy czym 
ulice, w stosunku do których wnie-
siono skuteczny protest przeciwko 
ich tymczasowemu utwardzeniu, 
nie będą uwzględniane na listach 
przez kolejne 3 lata.
Ulice, które zostaną utwardzone 
płytami YOMB, przez okres 6 lat nie 
będą uwzględniane w planach in-
westycyjnych, dotyczących zmiany 
nawierzchni.
Na podstawie uchwały Rady Miasta 
z dnia 27 lutego 2019 r. prezydent 
ma prawo podjąć decyzję o wzmoc-
nieniu płytami YOMB dogi publicz-
nej lub drogi wewnętrznej z pomi-
nięciem wskazań rankingu.
Zdarzyć się tak może w sytuacjach: 
– gdy na danej drodze przewiduje się 
budowę infrastruktury podziemnej 
co skutkować będzie trudnościami 
w jej bieżącym utrzymaniu i uciążli-
wościami dla mieszkańców po zre-
alizowaniu infrastruktury,
– konieczności powiązania komu-
nikacyjnego z projektem realizo-
wanym przy wsparciu funduszy ze-
wnętrznych,
– partycypacji w kosztach wzmoc-
nienia płytami YOMB lokalnej spo-
łeczności, etc.
Łączne nakłady na realizację 
wzmocnień dróg z pominięciem 
rankingu nie powinny przekraczać 
25% wartości corocznej minimalnej 
kwoty przeznaczonej na wzmocnie-
nie dróg gruntowych. 

Jednym z ważniejszych zadań in-
frastrukturalnych tego przedsię-

wzięcia jest modernizacja budyn-
ków komunalnych z zasobów Gmi-
ny, której zadaniem jest przywró-
cenie świetności starym, najczęściej 
tyle okazałym, co dość mocno zruj-
nowanym kamienicom. W ciągu 3 
lat Miasto oraz wspólnoty mieszka-
niowe prywatne i zarządzane przez 
TBS, wykorzystując pomoc unijną, 
wyremontowały ponad 20 budyn-
ków w obszarze objętym rewitaliza-
cją. Efekty tych prac widać m.in. na 
ul. Kościuszki, Hallera, Piłsudskiego 
czy Jagiełły. W tej chwili ekipy pra-
cują przy trzech ostatnich obiektach 
przy ul. Owidzkiej i Kanałowej. 
Zakres wykonywanych prac obej-
muje przede wszystkim remont ele-
wacji, docieplenie ścian, dachu, wy-
mianę pokrycia dachowego, remont 
klatek schodowych, wymianę sto-
larki okiennej, a także zagospodaro-
wanie terenu wokół nieruchomości. 
Wszystko odbywa się z uwzględ-
nieniem zabytkowego charakteru 
budynków zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi. Nad realizacją 
tych prac czuwają zarządcy: Miasto 
Starogard Gdański, TBS Ziemi Ko-
ciewskiej, Spółdzielnia Mieszkanio-

Rewitalizacyjne metamorfozy
W ramach Rewitalizacji Śródmieścia Starogardu Gdańskiego  ponad 20 budynków 
z zasobów Gminy przeszło remonty. Efekty tych prac widać m.in. na ul. Kościusz-
ki, Hallera, Piłsudskiego czy Jagiełły. Ekipy pracują przy trzech ostatnich obiek-
tach przy ul. Owidzkiej i Kanałowej. Projekt ma się zakończyć w tym roku. Jego 
koszt to prawie 3,5 mln zł.

wa Kociewie i prywatne wspólnoty 
mieszkaniowe.
Projekt „Rewitalizacja Śródmieścia 
Starogardu Gdańskiego” realizowa-
ny jest w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 

8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne - wsparcie dotacyj-
ne, Poddziałanie 8.1.2 Komplekso-
we przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
w miastach poza Obszarem Metro-
politalnym Trójmiasta współfinan-
sowanego z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. 
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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

XLIV sesja Rady Miasta

http://radamiasta.starogard.pl/

2 marca 2022 roku

Hołd Niezłomnym oddali: Prze-
wodnicząca Rady Miasta Anna 

Benert, Prezydent Miasta Janusz 
Stankowiak oraz kustosz Muzeum 
Ziemi Kociewskiej Zbigniew Potoc-
ki. Święto ustanowiono w rocznicę 
rozstrzelania przywódców IV Zarzą-
du Głównego Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”. 

Pamięć 
o Żołnierzach 
Wyklętych
W tym roku już po raz je-
denasty obchodziliśmy 
Narodowy Dzień Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych.

W sprawie Ukrainy podjęto 
w sumie trzy uchwały. Pierw-

sza z nich dotyczyła wyrażenia so-
lidarności z narodem ukraińskim 
i jednoczesnego potępienia działań 
Federacji Rosyjskiej polegających 
na agresji militarnej, bezprawnym 
łamaniu praw międzynarodowych 
i przyjętych traktatów, a także 
uznaniu autonomii separatystycz-
nych republik Ukrainy. Rada Miasta 
Starogard Gdański uznała, że atak 
Rosji jest pogwałceniem zasady su-
werenności oraz prawa do samosta-
nowienia narodów zgodnie z warto-
ściami cywilizacji zachodniej. Wyra-
ziła jednocześnie stanowczy protest 
wobec działań destabilizacji pokoju 
w Europie przez władze Federacji 
Rosyjskiej i jej prezydenta Władimi-
ra Putina.
Radni zadeklarowali ścisłą współ-
pracę z rządem Rzeczpospolitej 
Polskiej w sprawie wszelkiego moż-

Solidarni z narodem ukraińskim
Podczas sesji Rady Miasta Starogard Gdański w dniu 2 marca radni podjęli uchwałę 
w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą oraz jednoczesnego potępienia bru-
talnego ataku Rosji. Uchwalili także podjęcie międzynarodowej współpracy part-
nerskiej z miastem Borysław na Ukrainie. Zdecydowali też, że rok 2022 będzie 
w naszym mieście Rokiem Solidarności z Narodem Ukraińskim.

1. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy
2. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomo-
ści położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
3. Uchwała w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą, jednocześnie potępia-
jąc działania Federacji Rosyjskiej polegające na agresji militarnej, bezprawnym 
łamaniu praw międzynarodowych i przyjętych traktatów, a także uznaniu au-
tonomii separatystycznych republik Ukrainy
4. Uchwała w sprawie podjęcia międzynarodowej współpracy partnerskiej 
z miastem Borysław w Ukrainie oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
partnerstwa
5. Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2022. Rokiem Solidarności z Narodem 
Ukraińskim
6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 
2022 rok (zmiana 2)
7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2022-2034 (zmiana 2)
8. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
9. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, 
dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym
10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązu-
jących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicz-
nych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzą-
cym
11. Uchwała w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego 
w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz usta-
lenia ich przebiegu
12. Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki 
i w soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu okre-
ślającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i do-
mowników na Targowisku Miejskim w Starogardzie Gdańskim – Al. Niepod-
ległości 2

13. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu Gminy Miejskiej Starogard Gdański
14. Uchwała w sprawie powierzenia Towarzystwu Budownictwa Społecznego 
Ziemi Kociewskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie 
Gdańskim, realizacji zadania własnego Gminy Miejskiej Starogard Gdański 
w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
15. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr LVIII/634/2018 Rady Miasta Staro-
gard Gdański z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Starogard Gdański
16. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr LII/549/2018 Rady Miasta Staro-
gard Gdański z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Staro-
gard Gdański
17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu 
na kolejny okres do 3 lat
18. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysłu-
gującego strażakowi ratownikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie 
Gdańskim za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkole-
niu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 
lub gminę
19. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański na rok 2022
20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej oraz 
określenia zakresu jej zadań
21. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały nr 
XXXIX/473/2021 Rady Miasta Starogard Gdański w spawie wyboru metody usta-
lania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki 
tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
22. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zapewnienia bezpieczeń-
stwa przejazdu środkami komunikacji miejskiej
23. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zwołania posiedzeń rad 
miejskich i gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego

liwego wsparcia, w szczególności 
w zakresie udzielenia schronienia 
uchodźcom z Ukrainy, którzy z po-
wodu konfliktu mogą szukać pomo-
cy w naszym kraju.
Jako drugą podjęto uchwałę w spra-
wie podjęcia międzynarodowej 
współpracy partnerskiej z miastem 
Borysław na Ukrainie oraz wyra-
żenia zgody na zawarcie umowy 
partnerstwa. Starogard Gdański jest 
członkiem KONWENTU Współpracy 

Samorządowej Polska – Ukraina od 
30 czerwca 2010 r. Za pośrednic-
twem Konwentu miasto Starogard 
Gdański nawiązało kontakt z mia-
stem Borysław na Ukrainie. Zawar-
cie porozumienia uczyni miasto Bo-
rysław partnerem miasta Starogard 
Gdański. Radni uchwalili również, 
że w Starogardzie Gdańskim rok 
2022 będzie Rokiem Solidarności 
z Narodem Ukraińskim. 
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NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 15 lutego 2022 r. wydane zostały:
1) Zarządzenie Nr 77/02/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 2 pozycje: 1)–2) ul. Krasickiego – działka nr 4/153, pow. 119 m², obręb 12, KW 24974 

i działka nr 4/166 o pow. 353 m², obręb 12, KW 47464, 01.U,P – przeznaczenie pod teren zabudowy usługowej oraz techniczno–produkcyjnej, handlu hurtowego itp., zbycie bezprzetargowe na poszerzenie 
sąsiedniej nieruchomości;

2) Zarządzenie Nr 78/02/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Kwiatowa – działka nr 40/9, pow. 130 m², obręb 5, KW 32810, A.133.
MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości;

3) Zarządzenie Nr 79/02/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Obrońców Wybrzeża – działka nr 146/72, pow. 46 m², obręb 29, 
KW 27343, KDD – teren komunikacyjny dróg publicznych - dojazdowych, zbycie bezprzetargowe w drodze zamiany nieruchomości;

4) Zarządzenie Nr 80/02/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) rejon ul. Jastrzębiej/Kryzana – działka nr 5/110, pow. 1 851 m², obręb 2, 
KW 56953, KDL – teren komunikacyjny dróg publicznych, zbycie bezprzetargowe jako nieruchomość zamienna w rozliczeniu za należne odszkodowanie;

5) Zarządzenie Nr 81/02/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 14 pozycji: 1)–14) rejon ul. Niemojewskiego/Grota/Nila – działki nr: 1/4–1/11, 1/14, 
1/16, 1/18–1/21, obręb 1, KW 34706, A.27.U1 – teren zabudowy usługowej, zbycie w trybie przetargu nieograniczonego ustnego lub pisemnego;

6) Zarządzenie Nr 82/02/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 4 pozycje: 1)–4) rejon ul. Boh.Getta/Żołnierzy Wyklętych/Gusowskiego – działki nr: 
16/20–16/23, obręb 30, KW 21317, 29.MN i 28.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zbycie w drodze przetargu nieograniczonego ustnego lub pisemnego;

7) Zarządzenie Nr 83/02/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Droga Owidzka – działka 
nr 6/25, pow. 474 m², obręb 15, KW 35603, B.22.P2 – teren zabudowy techniczno–produkcyjnej, magazyny, handel hurtowy itp., zbycie bezprzetargowe na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza 
się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306075 lub 58 5306114.

     Prezydent Miasta Starogard Gdański - Janusz Stankowiak

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 przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA  SIÓDMY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW 34706, obr. 1, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki /  
ulica

Pow. 
w m2 Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoław-
cza w zł (zawiera 

23%VAT)

wadium  
 w zł

postąpienie mini-
malne w zł

1 2 3 4 5 6 7

1. 5/18
 J. Gorzeńskiego 1.316 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 157 800,00   15 780,00    1 580,00    

2. 5/20
 Chrztu Polski 1.048 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 125 600,00   12 560,00    1 260,00    

3. 5/21
Chrztu Polski 1.093 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 131 200,00   13 120,00    1 320,00    

Nieruchomości ww. (poz.1-3) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
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.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 16 grudnia 2020 r., drugi 24 lutego 2021 r.,  trzeci 5 maja 2021 r., czwarty 28 lipca 2021 r., piąty 29 września 2021 r., a szósty 19 stycznia 2022 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 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 14 
kwietnia  2022 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 19 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 zgłosze-
nia 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 Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wydział 
Planowania i Urbanistyki, pok. 206, II piętro, tel. (58) 5306082.

W związku z luzowaniem 
obostrzeń wywołanych 

pandemią koronawirusa, Urząd 
Miasta w Starogardzie Gdańskim 
przywraca dawny porządek obsłu-
gi interesantów.
1 marca starogardzki magistrat 
wznowił bezpośrednią obsługę 
klientów na terenie Urzędu. To 
oznacza, że mieszkańcy, którzy 
mają do załatwienia sprawę, nie 
muszą wcześniej umawiać się na 
spotkanie z urzędnikiem. Mogą 
normalnie przyjść do Urzędu i zo-
staną obsłużeni tak, jak to odby-

Urząd pracuje jak wcześniej
Od wtorku 1 marca klienci starogardzkiego magistratu mogą załatwiać sprawy 
bez konieczności umawiania się na indywidualne spotkania. Urzędnicy przyj-
mują na terenie Urzędu w miejscach obsługi interesantów w ustalonych zwy-
czajowo godzinach pracy.

wało się przed pandemią. Przypomi-
namy, że zgodnie z obowiązującymi 
jeszcze obostrzeniami w Urzędzie 
obowiązuje  nakaz noszenia mase-
czek ochronnych.
Urząd Miasta w Starogardzie Gdań-
skim jest czynny w poniedziałki, 
wtorki i czwartki w godz. 7:30 – 
15:30, w środy 7:30 – 17:00, a w piąt-
ki 7:30 – 14:00.
Pozostaje też możliwość załatwiania 
spraw przez profil zaufany na Plat-
formie Usług Administracji Publicz-
nej e-PUAP do czego serdecznie 
zachęcamy (esp:  http://epuap.gov.

pl  podmiot: Urząd Miasta Sta-
rogard Gdański – Gmina Miejska 
Starogard Gdańsk adres: /2213031/
SkrytkaESP). Osoby, które nie 
mają profilu zaufanego, mogą go 
potwierdzić za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej, bez 
konieczności wizyty w urzędzie. 
Ta metoda pozwala wszcząć każ-
dą sprawę, a także składać pi-
sma i większość wniosków wraz 
z załącznikami. W razie potrzeby 
pracownicy Biura Obsługi Klienta 
telefonicznie pomogą skorzystać 
z tej formy składania dokumen-
tów. 

Pomoc jest bezpłatna i skorzystać 
może z niej każda osoba, której 

nie stać na uzyskanie odpłatnej po-
rady i która złoży stosowne oświad-
czenie, w tym osoba fizyczna pro-
wadząca jednoosobową działalność 
gospodarczą niezatrudniająca in-
nych osób w ciągu ostatniego roku.
Punkty świadczenia nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz punkty świad-
czenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego:

Bezpłatna  
pomoc prawna
Powiat Starogardzki realizuje zadanie zlecone z za-
kresu administracji rządowej polegające na udziela-
niu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego.

W celu umówienia wizyty należy: 
• zadzwonić pod numer telefo-
nu 791 530 803 i umówić się na pora-
dę w jednym z punktów nieodpłat-
nej pomocy prawnej lub nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego 
na terenie powiatu starogardzkiego 
• umówić się samodzielnie przez for-
mularz na stronie https://np.ms.gov.pl
We wszystkich punktach istnieje 
możliwość skorzystania z usług nie-
odpłatnej mediacji. 
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1. Tatiana Drywulska l. 99
2. Zygmunt Tyda l. 74
3. Zofia Czerwińska l. 76 
4. Jan Wrona l. 91 
5. Iwona Lachs l. 58 
6. Stanisław Piaskowski l. 94 

7. Henryk Królikowski l. 77 
8. Daniel Kozłowski l. 46
9. Andrzej Nibus l. 65 
10. Danuta Kreft l. 68 
11. Alina Drzewińska l. 66 
12. Jadwiga Rocławska l. 78 
13. Zygmunt Podolski l. 86 
14. Marianna Kwiatkowska l. 89

15. Mariola Chabowska l. 63 
16. Stefan Smukała l. 79 
17. Krystyna Giełdon l. 87 
18. Andrzej Świderski l. 74 
19. Teofil Laskowski l. 95 
20. Andrzej Bruniecki l. 65 
21. Irena Hus l. 70 
22. Stefan Muchowski l. 88 

23. Zygmunt Forc l. 75 
24. Grzegorz Jastrach l. 86 
25. Emilia Czapska l. 89 
26. Maria Pietrzak l. 91 
27. Piotr Wiącek l. 72 
28. Gerard Goldszmit l. 72 
29. Stanisław Gretkiewicz l. 84 
30. Stefania Mach l. 83 

31. Bogusław Kobiela l. 81 
32. Łucjan Góral l. 83
33. Alfons Lange l. 74 
34. Henryk Nabakowski l. 79 
35. Sabina Bejrowska l. 83 
36. Wanda Krzykowska l. 91 
37. Stefania Knigga l. 91 
38. Wanda Radomska l. 88 

 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, KW 34706, obr. 1, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki / ulica 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. 1/4
gen. S. Roweckiego „Grota” 3.401 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 

wbudowane 315.000,00 31.500,00 3.150,00

2. 1/5
gen. S. Roweckiego „Grota” 3.432 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 

wbudowane 320.000,00 32.000,00 3.200,00

3. 1/6
gen. S. Roweckiego „Grota” 3.167 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 

wbudowane 295.000,00 29.500,00 2.950,00

4. 1/7
gen. S. Roweckiego „Grota” 3.335 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 

wbudowane 315.000,00 31.500,00 3.150,00

5. 1/8
gen. A. Fieldorfa „Nila” 3.825 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 

wbudowane 360.000,00 36.000,00 3.600,00

6. 1/9
gen. A. Fieldorfa „Nila” 2.814 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 

wbudowane 270.000,00 27.000,00 2.700,00

7. 1/10
gen. A. Fieldorfa „Nila” 2.836 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 

wbudowane 275.000,00 27.500,00 2.750,00

8 1/11
J. Gorzeńskiego 3.220 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 

wbudowane 300.000,00 30.000,00 3.000,00

9. 1/14
gen. A. Fieldorfa „Nila” 2.884 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 

wbudowane 280.000,00 28.000,00 2.800,00

10. 1/16
gen. A. Fieldorfa „Nila” 3.197 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 

wbudowane 300.000,00 30.000,00 3.000,00

11. 1/18
J. Gorzeńskiego 3.529 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 

wbudowane 330.000,00 33.000,00 3.300,00

12. 1/19
J. Gorzeńskiego 3.464 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 

wbudowane 325.000,00 32.500,00 3.250,00

13. 1/20
gen. A. Fieldorfa „Nila” 2.892 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 

wbudowane 250.000,00 25.000,00 2.500,00

14. 1/21
J. Gorzeńskiego 4.792 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 

wbudowane 410.000,00 41.000,00 4.100,00

Nieruchomości ww. (poz.1-14) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
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 prze-
pisami prawa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w § 12 pkt 6 określa ograniczenia w zagospodarowaniu działek nr: 1/14, 1/20 i 1/21,  znajdujących się w zasięgu wyznaczonej na rysunku planu strefie 
ochronnej szerokości 50 m od granicy działki cmentarza, w związku z czym działki nr 1/14, 1/20 i 1/21 w części wyłączone są z zabudowy. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 kwietnia 2022 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 
kwietnia  2022 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 19 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.
Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wydział 
Planowania i Urbanistyki, pok. 206, II piętro, tel. (58) 5306082. 




