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Już niedługo Święta Wielkanocne. Co 
powinno być dla nas najważniejsze 
podczas ich obchodzenia?
Święta Wielkanocne to przeżywanie 
tajemnicy naszego odkupienia. Przy-
gotowanie do przeżycia tej prawdy 
rozpoczęło się już tysiące lat wcze-
śniej, kiedy to pierwszy człowiek po-
pełnił grzech pierworodny, mający 
naturę nieposłuszeństwa okazanego 
Stwórcy. Już wtedy Bóg zapowiedział 
zesłanie Zbawiciela, który pokona 
węża – szatana, sprawcę wszelkiego 
zła. Oczywiście z tajemnicą naszego 
Odkupienia związane jest narodze-
nie Jezusa Chrystusa. Po to Chrystus 
przyszedł na świat, aby złożyć swoje 
Ciało w ofierze na Ołtarzu Krzyża jako 
przebłaganie za nasze grzechy, sła-
bości, niewierności. Tę oto prawdę 
przeżywamy w Święta Wielkanocne, 
które obchodzimy nie tylko w Nie-
dzielę Zmartwychwstania Pańskiego. 
Zmartwychwstanie jest już „efektem 
końcowym” naszego Odkupienia. Ta-
jemnica Świąt Wielkanocnych to prze-
życie całego misterium naszej Męki, 
Śmierci i Zmartwychwstania Chrystu-
sa, którą rozważamy w czasie Triduum 
Paschalnego, a więc od Mszy Świętej 
Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwar-
tek po poranek Zmartwychwstania 
w Niedzielę Paschalną. Jest to najbar-
dziej uroczysta i najważniejsza Liturgia 
w całym roku. Stąd przeżycie tajem-
nicy Zmartwychwstania, to nie tylko 
nasza obecność podczas Mszy Świętej 
w Niedzielę Wielkanocną, ale przeży-
cie tych trzech dni składających się na 

Dzisiaj bardzo potrzeba daru pokoju
Rozmowa z ks. Januszem Lipskim, proboszczem parafii pw. św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim. 

Triduum Paschalne. O czym pamiętać 
w Święta Wielkanocne? O tym, że są 
one dla nas wezwaniem do odnowienia 
Przymierza Chrzcielnego z Bogiem, 
które zawarliśmy już w czasie naszego 
Chrztu Świętego, o tym, aby się zatrzy-
mać, zwolnić tempo życia i przeżyć ta-
jemnicę naszego zbawienia, o tym, by 
przeżyć ten czas w gronie najbliższych, 
w rodzinie – na co w codziennym ryt-
mie życia mamy mało czasu, o tym, 
aby zasiąść do wspólnego rodzinnego 
świątecznego posiłku – śniadania wiel-
kanocnego, o tym, aby odnowić nasze 
relacje z Panem Bogiem i ze swoimi 
bliskimi. Święcenie pokarmów w te 
Święta jest też bardzo ważne, ale prze-
życie Tajemnicy naszego Zbawienia 
nie może sprowadzić się tylko do po-
święcenia pokarmów.

Pełnił ksiądz służbę w różnych miej-
scach. Czy przeżywanie Wielkano-
cy różni się w zależności od miasta, 
kraju?
Z przeżywaniem Świąt Paschalnych 
związane są różne zwyczaje ludo-
we, które wpisują się w tę tajemnicę. 
Z pewnością są one nieco inne na Ka-
szubach, nieco inne u Górali, pewnie 
i trochę inne na naszym Kociewiu. Jed-
nak niezależnie od miejsca, od kraju, od 
obrzędowości ludowej, wszędzie naj-
ważniejsze jest skupienie się na Osobie 
Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. 
Chrystus odkupił każdego człowieka, 
z każdego miejsca, z każdego kraju, 
z każdej szerokości geograficznej oraz 
każdego czasu i pokolenia.

Od 2008 r. jest ksiądz proboszczem 
parafii pw. św. Wojciecha w  Sta-
rogardzie Gdańskim. W  czasie po-
przedzającym Wielkanoc i  podczas 
samych Świąt na pewno ma ksiądz 
dużo pracy. Czy to także okres częst-
szych spotkań z wiernymi? 
Rzeczywiście, to już prawie 14 lat, kie-
dy jestem ponownie w Starogardzie 
Gdańskim, moim umiłowanym mie-
ście. Tutaj jest miejsce mojego urodze-
nia, niedaleko stąd się wychowałem, 
tutaj uczęszczałem do I Liceum Ogól-
nokształcącego. Każdy etap to budo-

wanie innych relacji. Teraz jest czas na 
te duszpasterskie. Lubię spotykać się 
z ludźmi, rozmawiać z nimi, podpo-
wiadać jakieś życiowe rozwiązania, ale 
i też samemu dużo uczyć się od drugie-
go człowieka. Czas świąteczny jest bar-
dziej wzmożony. Bardziej absorbującą 
staje się posługa w konfesjonale, jest 
czas rekolekcji parafialnych, szkol-
nych dla dzieci i młodzieży, liczniejsze 
odwiedziny chorych, przygotowanie 
i sprawowanie liturgii świątecznej. To 
wszystko wymaga nieco więcej wysił-
ku, ale przecież taką jest i powinna być 

posługa kapłana. To naprawdę wielka 
radość, kiedy widzi się swoich wier-
nych pięknie i licznie korzystających 
z naszej posługi.

Po tylu latach na pewno dobrze zna 
już ksiądz swoich parafian. To na 
pewno ciekawe doświadczenie ob-
serwować ich na różnych etapach 
życia. Zgadza się?
Czas mojego pobytu w parafii św. 
Wojciecha pozwala mi już na to, by 
wpisywać się w życie moich Parafian. 
Przecież dzieci, które już chrzciłem 
przystępują teraz do I Komunii Świętej 
i Sakramentu Bierzmowania, te wła-
śnie, które przyjmowałem do I Komu-
nii Świętej łączą się już w sakramencie 
małżeństwa i zakładają swoje rodzi-
ny, wielu parafian pożegnałem. Praca 
duszpasterska polega na towarzysze-
niu swoim wiernym na różnych eta-
pach ich życia. Często jest się powier-
nikiem ich radości i trosk.

Czego ksiądz życzy starogardzianom 
z okazji Wielkanocy? 
Czego życzę? Ogólnie mówiąc – Boże-
go błogosławieństwa na każdy dzień. 
Błogosławieństwo to Boża życzliwość 
i przychylność, to odczucie, że nigdy 
człowiek nie jest sam. Potrzeba też 
życzeń bardzo codziennych: pogody 
ducha, mocy w przezwyciężaniu trud-
ności, ludzkiej życzliwości. Dzisiaj też 
bardzo potrzeba daru pokoju: w sercu 
każdego człowieka, pośród narodów 
i na całym świecie. Bardzo sensownym 
dzisiaj jest życzenie, by ustały wszelkie 
konflikty i wojny. Życzę otwarcia się na 
łaski od Chrystusa Zmartwychwstałe-
go, bo On wlewa nadzieję do naszych 
serc. Tego wszystkiego życzę Miesz-
kańcom naszego miasta, naszym Wło-
darzom, Redakcji i wszystkim Czytel-
nikom „Starogardzkiego Ratusza”.

W środę 16 marca prezydent 
Janusz Stankowiak i wice-

prezydent Tadeusz Błedzki spotkali 
się z nowym rektorem Pomorskiej 
Szkoły Wyższej Jakubem Kuflem. 
Towarzyszyli im przedstawicie-
le Starogardzkiego Klubu Biznesu 
Związku Pracodawców – Barba-
ra Stanuch, dyrektor Biura SKBZP 
oraz Michał Pączek, właściciel firmy 
Dak-Bud. Uczelnię oprócz rektora 

Stawiają sobie nowe wyzwania
Powołanie Rady Interesariuszy, dwa nowe kierunki studiów, zwiększenie liczby 
studentów i uaktywnienie uczelni w środowisku to najbliższe plany nowego rek-
tora Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim. Władze miasta spo-
tkały się z Jakubem Kuflem, by poznać nowe zasady funkcjonowania uczelni i za-
cieśnić współpracę.

reprezentował dyrektor zarządzają-
cy Jacek Łepek.
– Zamierzmy wzmocnić elementy 
specjalizacyjne w zakresie mediacji 
i zarządzania w administracji oraz 
rozwijać się naukowo, organizując 
konferencje i sympozja naukowe 
– powiedział rektor PSW. – Powo-
łaliśmy Radę Interesariuszy, której 
zadaniem jest opiniowanie progra-
mu oraz jakości kształcenia – poin-

formował Jakub Kufel.
Rektor podkreślił, że bardzo liczy 
na współpracę z samorządami, in-
stytucjami i przedsiębiorcami, jeśli 
chodzi o organizację staży dla stu-
dentów. – Uczelnia przygotowuje 
się do uruchomienia dwóch nowych 
kierunków – administracji II stopnia 
oraz bezpieczeństwa wewnętrzne-
go. W tej chwili oferujemy studia 
stacjonarne z zakresu pedagogiki, 

logistyki, administracji oraz studia 
podyplomowe skierowane głownie 
do nauczycieli – etykę i zarządzanie 
oświatą. Uwzględniając potrzeby 
rynku myślimy też o otworzeniu 

dodatkowych kierunków takich, jak: 
zarządzanie i psychologia. W ten 
sposób uruchomimy kształcenie na 
potrzebę pracodawców. 
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Decyzja środowiskowa to kolejny 
ważny krok w tym długim pro-

cesie inwestycyjnym i procedurze 
administracyjnej, ale krok zdecydo-
wanie  zbliżający nas do końca tych 
formalności. Jej wydanie pozwoli 
– po sporządzeniu koncepcji progra-
mowo- przestrzennej – na ogłosze-
nie przez inwestora Generalną Dy-
rekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
przetargu na realizację obwodnicy 
w formule zaprojektuj i wybuduj – 
powiedział wiceprezydent Tadeusz 
Błędzki.
Decyzję środowiskową wydaje Wójt 
Gminy Starogard Gdański na pod-
stawie oceny Raportu o oddziaływa-
niu przedsięwzięcia na środowisko, 
uzyskanych wymaganych ustawą 
opinii i uzgodnień oraz zapewnieniu 
udziału mieszkańców w rozprawie 
administracyjnej po to, aby roz-
wiać ich wszelkie wątpliwości. Dla 
jej wydania niezbędny jest konsen-
sus z mieszkańcami terenów bez-
pośrednio przylegających do drogi 

Mieszkańcy zabrali głos
Umiejscowienie ekranów akustycznych, odległość obwodnicy od domostw, rodzaj 
planowanej wzdłuż drogi roślinności, układ dróg gminnych, liczba budynków prze-
znaczonych do wyburzenia – o to najczęściej pytali mieszkańcy podczas rozprawy 
administracyjnej poświęconej obwodnicy. Spotkanie odbyło się 5 kwietnia w kinie 
Sokół. Jest ważnym elementem procedury wydania przez Gminę Starogard Gdański 
decyzji środowiskowej.

W czwartek 31 marca ok. godz. 
8:00 straż pożarna otrzymała 

zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu 
w budynku wielorodzinnym przy ul. 
Chojnickiej w Starogardzie Gdań-
skim. W akcji gaśniczej uczestni-
czyło 10 jednostek strażniczych. 
Z budynku ewakuowano 15 osób, 
pięć trafiło do szpitala. Zginęło tro-
je dzieci w wieku dwóch i pięciu lat 
oraz miesięczne niemowlę. 
Na miejscu akcji był prezydent 

Tragiczny pożar
Trzy osoby zginęły, pięć zostało rannych w pożarze 
kamienicy przy ul. Chojnickiej. To najtragiczniejszy 
pożar w Starogardzie Gdańskim od wielu lat. Pre-
zydent Miasta składa wyrazy współczucia rodzinie 
zmarłych.

W  miniony czwartek w  Starogardzie wydarzyła się straszna, 
niewyobrażalna tragedia, która poruszyła serca nas wszystkich, 
nie tylko mieszkańców miasta, ale całej Polski. W kamienicy przy 
ul. Chojnickiej spłonęło mieszkanie. Pożar zabrał trzy niewinne 
ofiary: pięcioletniego Adasia, dwuletnią Laurę i jednomiesięcz-
ną Emilkę. Uratowała się tylko ich siostra - trzyletnia Agnieszka. 
Trzydzieści dwie osoby pozostały bez dachu nad głową. Byłem 
na miejscu zdarzenia i natychmiast bez wahania podjąłem de-
cyzję o zaopiekowaniu się poszkodowanymi rodzinami. Dwa-
dzieścia trzy osoby tj. siedem rodzin skorzystało z zapropono-
wanego przez Miasto lokalu zastępczego. Wszyscy otrzymali 
pełne wyżywienie i pomoc zarówno finansową, jak i wsparcie 
psychologa. 

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim służbom 
pomocowym i  ratunkowym. Dziękuję Strażakom zarówno ze 
straży państwowej, jak i ochotniczej, dziękuj Policjantom,  Stra-
ży Miejskiej, Prokuraturze, Inspektorowi Nadzoru Budowla-
nego, Lekarzom, Pielęgniarkom, Psychologom, Pracownikom 
Socjalnym, Fundacjom i  Stowarzyszeniom, które teraz spieszą 
z pomocą poprzez organizowanie zbiórek na rzecz poszkodo-
wanych m.in. na portalu zrzutka.pl. 

Drodzy rodzice, drodzy krewni zmarłych dzieci, składam Wam 
płynące z serca, głębokie i szczere wyrazy współczucia. Nie tylko 
Wy, ale również my wszyscy mieszkańcy Starogardu Gdańskiego 
jesteśmy pogrążeni w ogromnym żalu i traumie. Jest nam bar-
dzo przykro i z pewnością  nigdy tego faktu nie zapomnimy. 

miasta Janusz Stankowiak, który 
natychmiast zadysponował pomoc 
dla poszkodowanych. Osoby ewa-
kuowane ze zniszczonych w pożarze 
mieszkań, zostały tymczasowo za-
kwaterowane w lokalu zastępczym. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
przygotował wypłaty jednorazo-
wych świadczeń przeznaczonych na 
doraźną pomoc. Wszyscy poszko-
dowani otrzymali wsparcie psycho-
loga. 

bądź leżących w nieznacznej od-
ległości od niej, którzy mogą mieć 
jakiekolwiek wątpliwości w kwestii 
negatywnego oddziaływania ob-
wodnicy na ich komfort życia.
Mieszkańcy mają też możliwość za-
poznania się z Raportem oddziały-
wania przedsięwzięcia na środowisko 
oraz pozostałą dokumentacją na stro-
nie internetowej Gminy Starogard 
Gdański www.ugstarogard.pl oraz 

w siedzibie Urzędu przy ul. Sikorskie-
go 9 w pokoju nr 325.
W terminie do 22 kwietnia 2022 
roku mieszkańcy mogą też składać 
uwagi i wnioski w przedmiocie za-
mierzonej inwestycji w formie pi-
semnej na adres urzędu lub na adres 
poczty elektronicznej – email: biu-
ro_podawcze@ugstarogard.pl bez 
konieczności opatrywania doku-
mentu podpisem elektroniczny. 

Prezydent Miasta 
Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

Szanowni Mieszkańcy!

W poniedziałek 4 kwietnia 
w Starogardzie Gdańskim 

odbyło się posiedzenia wyborcze 
Pomorskiej Sieci Centrów Orga-
nizacji Pozarządowych. Jedenastu 
obecnych członków sieci przyjęło 
w swoje szeregi dwa kolejne Stowa-

Starogardzki COP w sieci
Stowarzyszenie „Pozytywni” – operator Starogardzkiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych – zostało członkiem Pomorskiej Sieci COP. 

rzyszenia: Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno 
oraz Stowarzyszenie Pozytywni ze 
Starogardu Gdańskiego. Oba stowa-
rzyszenia w swoich miastach pro-
wadzą lokalne Centra Organizacji 
Pozarządowych.

– Pomorska Sieć COP to bardzo spe-
cyficzna federacja, która skupia or-
ganizacje pomocowe, działające na 
rzecz innych organizacji pozarzą-
dowych, grup nieformalnych oraz 
inicjatyw obywatelskich – mówi 
Piotr Stec – prezes Pomorskiej Sieci 
COP. – Od dzisiaj – co nas bardzo cie-
szy – w jej skład wchodzi trzynastu 
członków, w tym Stowarzyszenie 
„Pozytywni”, które działa na lokal-
nym rynku od 5 lat.
– Dzięki członkostwu Stowarzysze-
nia w Pomorskiej Sieci COP posze-
rzymy ofertę dla organizacji poza-
rządowych o dodatkowe usługi kon-
sultacyjne, doradcze, warsztatowe 
i szkoleniowe. Skorzystają z tego 
też mieszkańcy, jako że mocniej-
sze organizacje to więcej lokalnych 
działań i inicjatyw – mówi Marcin 
Karwowski, prezes Stowarzyszenia 
„Pozytywni”.
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W poniedziałek, 21 marca pod-
czas konferencji prasowej 

prezydent miasta Janusz Stanko-
wiak ogłosił wyniki konkursu na 
koncepcję architektoniczno-bu-
dowlaną siedziby Centrum Sporto-
wo-Edukacyjnego im. Kazimierza 
Deyny w Starogardzie Gdańskim. 
Centrum ma powstać na Stadionie 
Miejskim w miejscu starego Hotelu 
Rekord.
– W ubiegłym roku pan poseł Ka-
zimierz Smoliński rzucił pomysł 
budowy Centrum Sportowo-Edu-
kacyjnego im Kazimierza Deyny 
w Starogardzie Gdańskim. Pomysł 
nam się bardzo spodobał i w paź-
dzierniku 2021 roku ogłosiliśmy, 
że uczcimy w ten sposób postać le-
gendarnego piłkarza w 75. roczni-
cę jego urodzin, która przypada 23 
października 2022 r. – przypomniał 
prezydent. – W grudniu ubiegłego 
roku ogłosiliśmy konkurs na kon-
cepcję architektoniczno-budowlaną 
jego siedziby. Oferty złożyło sześć 
biur projektowych z Wrocławia, 
Dzierżążna, Szczecina, Warszawy, 
Wrześni i Katowic. Ostatecznie wy-

Wybrano najlepszy projekt
Dwukondygnacyjny, częściowo przeszklony budynek z efektowną rampą prowadzącą na dach z tarasem wi-
dokowym i wewnętrznym ogrodem to wygląd przyszłej siedziby Centrum Sportowo-Edukacyjnego im. Ka-
zimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim. Jego autorem jest Marcin Czyżewski MC Architekci ze Szczecina 
– zwycięzca konkursu na koncepcję architektoniczno-budowlaną Centrum. Główną nagrodę – symboliczny 
czek na 25 tys. zł. wręczył mu Prezydent Miasta.

grała koncepcja pana Marcina Czy-
żewskiego reprezentującego MC Ar-
chitekci ze Szczecina. Jak się dzisiaj 
dowiedziałem pan Marcin pochodzi 
ze Starogardu Gdańskiego, tu ma 
swoją rodzinę, tu się wychowywał, 
zna więc doskonale nasze miasto.  
co nas bardzo ucieszyło i potwier-
dziło słowa, że w Starogardzie ro-
dzą się gwiazdy – jak widać nie tyl-
ko wśród sportowców, ale również 
wśród architektów – powiedział Ja-
nusz Stankowiak.
Poinformował też, że oprócz głównej 
nagrody Sąd konkursowy przyznał 
dwa wyróżnienia pracom autorstwa 
Jakuba Marczewskiego z Wrocławia 
oraz Natalii Walaszkowskiej z Dzier-
żążna. Prezydent pogratulował zwy-
cięzcy i wręczył mu symboliczny 
czek na kwotę 25 tys. zł. – główną 
nagrodę w konkursie.
Gratulacje autorowi zwycięskiej 
koncepcji złożył również poseł na 
Sejm RP Kazimierz Smoliński.
– Pomysł nic by nie znaczył, gdyby 
nie został podchwycony przez pre-
zydenta, który uruchomił działania 
i ogłosił konkurs na koncepcję bu-

dynku Centrum. W lutym odwie-
dziliśmy Muzeum Legii w Warsza-
wie, rozmawialiśmy z zarządem, 
nawiązaliśmy pewne relacje, ważne 
jeśli chodzi o późniejszą współpracę 
dotyczącą przekazania eksponatów 
muzealnych dotyczących Kazimie-

rza Deyny. Projekt bardzo mi się 
podoba, widać że autor zrozumiał 
ideę tego, co starogardzianie mieli 
na myśli mówiąc o uhonorowaniu 
legendarnego piłkarza, który urodził 
się w Starogardzie Gdańskim. Gra-
tuluję panu Marcinowi Czyżewskie-

mu i życzę mieszkańcom Starogar-
du, aby ten pomysł jak najszybciej 
przekuł się w realny budynek, do 
którego można przyjść i być może 
pograć wirtualnie w piłkę z Kazimie-
rzem Deyną – powiedział poseł na 
Sejm RP.
Koncepcja autorstwa Marcina Czy-
żewskiego otrzymała najwięcej 
punktów zarówno pod względem 
atrakcyjności, sprawności funkcjo-
nalno-użytkowej budynku i zago-
spodarowania terenu oraz realności 
i ekonomiki przyjętych rozwiązań. 
Uznany został też za projekt naj-
bardziej proekologiczny i energo-
oszczędny.
– Zdaniem członków Sądu konkur-
sowego budynek Centrum, zapro-
jektowany przez pana Marcina Czy-
żewskiego, harmonijnie wtapia się 
w urbanistykę Stadionu Miejskiego. 
Obiekt sprawia wrażenie lekkiego, 
a jego ozdobą jest taras na dachu 
i efektowna rampa schodząca z da-
chu do poziomu terenu – powiedzia-
ła Maria Landowska, sędzia referent 
Sądu konkursowego. – Bardzo po-
dobał się nam pomysł wkompono-
wania zieleni w elementy zagospo-
darowania terenu i bryły budynku. 
Nasze uznanie zdobył też wysoki 
na dwie kondygnacje hol, w którym 
ciekawym rozwiązaniem są kręcone 
schody, prowadzące na piętro, gdzie 
zlokalizowana jest klubokawiarnia. 
O słuszności wyboru przekonała 
nas również idea wielofunkcyjnego 
wykorzystania tarasu oraz zielony 
dach, który pełni rolę ekologiczne-
go ogrodu edukacyjnego. Na uwagę 
zasłużyła też koncepcja połączenia 
dużej sali ekspozycyjnej na piętrze 
z pomieszczeniami przeznaczonymi 
do sportu i rekreacji poprzez rozsu-
waną ściankę, co uelastycznia spo-
soby wykorzystania całej przestrze-
ni. Co ważne, układ przestrzenny 
projektu umożliwia jego modyfika-
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cję dla potrzeb użytkownika – dodała 
architekt.
O samym projekcie opowiedział au-
tor Marcin Czyżewski.
– Tworząc koncepcję tego budynku 
założyłem sobie, że ma to być obiekt 
architektonicznie prosty, wzboga-
cony jedynie o efektowną rampę. 
Zależało mi, aby harmonijne wpisał 
się w otoczenie oraz tworzył atrak-
cyjną i przyjazną dla użytkowników 
przestrzeń. Budynek łączy funkcję 
nowoczesnego multimedialnego 
muzeum poświęconego wybitne-
mu piłkarzowi Kazimierzowi Deynie 
z funkcjami szkoleniowo-sporto-
wymi, widowiskowymi, społecz-
nymi i kulturalnymi. Ma służyć też 
zdobywaniu wiedzy oraz świado-
mości ekologicznej. Jest całkowicie 
pozbawiony barier architektonicz-
nych. Umożliwia dostęp osobom 
niepełnosprawnym do wszystkich 
części, z których te osoby mogą 
korzystać, w tym tarasu na dachu 
z wydzielonymi ścieżkami, niską 
płożącą się roślinnością, jak też łąką 
miejską i schodzącą w dół rampą.
Rampę wejściową na dach wymyśli-
łem jako przestrzeń wielofunkcyjną, 
która może pełnić rolę dodatkowej 

schodkowej trybuny do oglądania 
wydarzeń na boisku stadionu. Łą-
czy ona dach z poziomem gruntu. 
Istotnym elementem konstruk-
cji jest taras, z którego rozciąga się 
imponujący widok na stadion i cały 
kompleks. Może on pełnić funkcję 
trybun. Oprócz wydarzeń na sta-
dionie można obserwować z niego 
zmagania na kortach tenisowych. 
Z kolei zielony dach – dostępny 
o każdej porze roku – ma służyć 
wypoczynkowi, spotkaniom to-
warzyskim, a nawet obserwacji 
gwiazd. Lekkości budynkowi nada-

je podcień pod rampą. Jest to prze-
strzeń związana z wielofunkcyjną 
salą szkoleniową. Poprzez otwarcie 
drzwi w elewacji zachodniej na całej 
długości pomieszczenia, obszar pod 
rampą łączy się z salą w budynku, 
tworząc miejsce do gry i zabaw dla 
kilku grup jednocześnie. Dzięki za-
stosowaniu zabiegu połączenia zie-
lonej rampy z elewacją z białej bla-
chy perforowanej, budynek zyskuje 
unikatowy charakter i rozpoznawal-
ność – powiedział autor zwycięskiej 
koncepcji Centrum Sportowo-Edu-
kacyjnego im Kazimierza Deyny. 

Prace inwestycyjne dotyczące 
budowy sali sportowej przy PSP 

nr 8 w Starogardzie Gdańskim obej-
mują remont istniejącej salki gim-
nastycznej, budowę nowoczesnej, 
wielofunkcyjnej sali sportowej o po-
wierzchni ponad 1000 m2, łącznika, 
który połączy oba budynki nowy 
i stary, zaplecza higieniczno-spor-
towego oraz siłowni.

Widać już mury
Od początku roku 2022 przy Szkole Podstawowej Nr 8 
trwają prace budowlane. Firma Przembud z Gdańska 
buduje tam pełnowymiarową salę sportową. Obiekt 
ma być gotowy do końca roku. Koszt budowy to po-
nad 10 mln zł.

dla wuefistów, siłownia i pomiesz-
czenia techniczne.
– Budowa sali sportowej to aktualnie 
największa inwestycja na terenie 
miasta. Jej koszt to ponad 10 mln zł, 
ale ponad 7 udało nam się pozyskać 
ze źródeł zewnętrznych, głównie 
rządowych. Cieszy nas, że prace idą 
zgodnie z harmonogramem, a po-
stępy widoczne są z tygodnia na ty-

Zaawansowanie prac szacuje się 
na ok. 15%. Wykonano roboty roz-
biórkowe oraz prace fundamento-
we głównie sali wraz z łącznikiem. 
Obecnie ku końcowi mają się prace 
żelbetowe i murarskie ścian no-
śnych i działowych. W najbliższym 
czasie wykonawca planuje montaż 
dźwigarów nośnych wraz z pozo-
stałą konstrukcją dachową sali. Za-
mierza też wykonać strop nad po-
mieszczeniami tzw. łącznika, gdzie 
zlokalizowane będą m.in. szatnie 
z sanitariatami, pokój nauczycielski 

dzień. Mam cichą nadzieję, że przy 
takim tempie i zaawansowaniu, sala 
będzie gotowa na rozpoczęcie no-
wego roku szkolnego 2022/2023, ale 
nie chcę zapeszać. Wykonawca ma 
czas do końca roku. Mam nadzieję, 
że ten nowy obiekt sportowy sprawi 
mieszkańcom dużo radości zarów-
no młodszym, których lekcje wuefu 
zmienią się diametralnie, jak i star-
szym, którzy będą mogli realizować 
swoje sportowe pasje popołudniami 
– powiedział prezydent miasta Ja-
nusz Stankowiak. 
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Stypendium kulturalne na 
2022 r. otrzymali:
Renata Cherek – malarstwo 
na szkle, folk sacrum z Ko-
ciewia 
Aleksandra Cwil – rozwój 
umiejętności pianistycz-
nych 
Regina Dziki – wykonanie 
zastawy stołowej inspiro-
wanej motywem kociew-
skim 
Szymon Góralczyk - opo-
wieści starogardzkie
Magdalena Haras - prace 
olejne i pastele suche
Adam Jakub Haras - pejzaże 
i postacie ludzkie
Kapela Kociewska Fefernó-
ski – cykl koncertów 
Elena Kalinina – portrety 
znanych starogardzian 
Jolanta Lange – obrazy 
w technice akrylowej 
Michał Majewski – jubile-
uszowa wystawa malarstwa 
i rzeźby 
Aleksandra Miczek – przy-
gotowanie spektaklu te-
atralnego 

Stypendia na działalność artystyczną
Dwudziestu czterech artystów otrzymało od Prezydenta Miasta Starogard Gdański stypen-
dia kulturalne. 

Katarzyna Mokwa – prace 
plastyczne i instalacje arty-
styczne 
Michał Nagórski – nagranie 
płyty zespołu Blue MC 
Paweł Ratajek – „Kociewskie 
wieczory akordeonowe” 
David Schroeder – uczest-
nictwo w warsztatach piani-
stycznych 
Jennifer Schroeder – organi-
zacja trasy koncertowej po 
USA 

Wystawa pod nazwą 
„Postacie/Terytoria” 

ukazuje dwa cykle prac. Jed-
ne o tematyce teologicznej 
a drugie to portrety rodzinne, 
na których artysta przedsta-
wia swoją żonę i dzieci. To 
malarstwo olejne połączone 
z architekturą miejsc w któ-
rych autor miał okazję spę-

W świecie postaci 
i terytoriów
Obrazy malarstwa Tymoteusza Andrear-
czyka można podziwiać w „Galerii A” Sta-
rogardzkiego Centrum Kultury. 

Muzycy zagrali najpo-
pularniejsze melodie 

z takich filmów, jak „Ojciec 
chrzestny”, „Titanic”, „Pi-
raci z Karaibów”, „Love Sto-
ry”, „Noce i dnie”, „Ogniem 
i mieczem”. Przez ponad 
godzinę czarowali słuchaczy 
smyczkami, klawiszami i in-
strumentami dętymi, gra-

Zagrali muzykę filmową
Publiczność zgromadzona w kinie Sokół prze-
niosła się w świat muzyki filmowej. Wszystko 
za sprawą orkiestry kameralnej Pro Simfonica 
pod batutą Wojciecha Gdańca.

Chór Sicut Avis – podniesie-
nie poziomu artystycznego 
chóru 
Zofia Sumczyńska  - przy-
gotowanie wystawy jubile-
uszowej
Dariusz Syrkowski – wysta-
wa grafik o Starogardzie 
Piotr Tyborski – kompleks 
rzeźb odzwierciedlający 
trudny czas XXI wieku 
Paweł Wyborski – przygoto-
wanie cyklu obrazów „Spoj-

rzenia i milczenia” 
Kaja Zadurska – wystawa 
rysunku i malarstwa 
Irena Zagórska – obrazy 
przedstawiające powiat sta-
rogardzki 
Marek Zagórski – pasyjki 
rzeźbione 
Środki przeznaczone w pro-
jekcie budżetu miasta na 
2022 r. na stypendia kultu-
ralne to w sumie 40 000 zł. 

dzać czas z rodziną. Znajdzie-
my tam portrety z Warszawy, 
Krakowa czy Zamościa. Eks-
presyjnie malowany zapis 
chwil. To trzecia wystawa 
pana Tymoteusza w murach 
Starogardzkie Centrum Kul-
tury. Obrazy można oglądać 
w „Galerii A” do 14 kwietnia. 

jąc znane prawie wszystkim 
utwory filmowe.
Na zakończenie koncer-
tu, wspólnie z orkiestrą Pro 
Simfonica zaśpiewał zespół 
wokalny „Singers Novi”. 
Organizatorem wydarzenia 
było Starogardzkie Centrum 
Kultury a partnerem Miasto 
Starogard Gdański. 

Konkurencja była spora. 
Na scenie kina „Sokół” 

swoje talenty zaprezentowa-
ło w sumie 15 pretendentów 
do nagrody głównej. Poza 
laureatami byli to także: wo-
kaliści Monika Warembier, 
Alicja Flisikowska, Małgorza-
ta Serocka, Wiktoria Rykała, 
Matylda Rybacka, Konrad Ja-
strzemski oraz Julia Michal-
ska i Filip Kosk, którzy nie 
tylko śpiewali, ale grali też 
na gitarze. Swoje zdolności 
akrobatyczne zaprezentowa-
ła Agata Makowska, a baleto-
we grupa baletnic z SCK. Va-
nessa Sarnowska zagrała na 
skrzypcach, a Kacper Grzy-
bowski na pianinie.
Zwycięzca konkursu Patryk 
Stoffa ma 16 lat. W przyszło-

Pokazali, co potrafią
V edycję organizowanego przez Starogardzkie Centrum Kultury 
konkursu „Utalentowani” wygrał beatboxer Patryk Stoffa. Drugie 
miejsce oraz nagrodę publiczności zdobyła akrobatka Oliwia Lis. 
Trzecie miejsce zajął wokalista Ariel Popowski.

spodoba. Jestem w szoku – 
powiedział Patryk Stoffa. 
Gwiazdą wieczoru był finali-
sta 12. edycji programu „Vo-
ice Of Poland” Wiktor Dydu-
ła. 
Honorowy patronat nad 
konkursem objął Prezydent 
Miasta Starogard Gdański 
Janusz Stankowiak. Wyda-
rzenie otrzymało wsparcie 
Powiatu Starogardzkiego 
w ramach Inicjatywy Lokal-
nej. Jego sponsorami były: 
Zakłady Farmaceutyczne 
Polpharma S.A., Przedsię-
biorstwem Usług Komunal-
nych STARKOM sp. z o. o., 
Zakład Odpadów Komunal-
nych STARY LAS sp. z o. o., 
CARREFOUR w Starogardzie 
Gdańskim, Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe BRO-
KER sp. z o. o., Studio Mario 
Mariusz Szwoch, Restauracja 
McDonald’s w Starogardzie 
Gdańskim, Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 
Ziemi Kociewskiej. Nagrodę 
publiczności ufundował pre-
zes TBS Starogard Gdański 
Tomasz Czerwiński.  

ści chciałby zostać stolarzem. 
Od kilku lat należy do regio-
nalnego zespołu Lubichow-
skie Kociewiaki działającego 
pod patronatem Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lubicho-
wie. – Nigdy nie występowa-
łem przed tak dużą publicz-

nością. To dla mnie debiut. 
Na udział w konkursie namó-
wiła mnie opiekunka zespo-
łu, do którego należę. Wie-
rzyła we mnie bardziej niż ja 
sam. Bardzo lubię beatbox, 
ale nie sądziłem, że robię to 
na tyle dobrze, że komuś się 
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W kwocie 2 000 zł prezydent 
miasta dofinansował organi-

Inicjatywy otrzymały wsparcie
„Jan Sebastian Bach na nowo odkryty” i „Jeszcze będzie zielono!”, to tytuły pro-
jektów zainicjowanych przez mieszkańców, którzy na ich realizację otrzymali 
wsparcie z rąk prezydenta miasta Janusza Stankowiaka.

Kontynuujemy 
podwórkowe rewolucje
„Podwórkowe rewolucje – współtworzymy naszą 
przestrzeń. Etap III” to projekt, w ramach którego 
mieszkańcy obszaru rewitalizacji sami upiększą sie-
dem podwórek w naszym mieście. Zadanie zrealizu-
je Stowarzyszenie Starogard 2030, które otrzymało 
wsparcie w kwocie ponad 64 tys. zł. 

Celem „Starogardzkiego Szlaku 
Staromiejskiego” jest odkrycie 

w naszym mieście miejsc, wydarzeń 
i osób, które są dla mieszkańców 
ważne i wartościowe. Plan realizacji 
tego pomysłu obejmuje trzy obszary. 
1) Poszukiwanie i promowanie toż-
samości lokalnej
2) Spotkania włączające mieszkań-
ców
3) Stworzenie Starogardzkiego Szla-
ku Staromiejskiego

Szlak staromiejski 
z pozytywnym wsparciem
6 kwietnia prezydent miasta Janusz Stankowiak pod-
pisał z Marcinem Karwowskim ze Stowarzyszenia 
„Pozytywni” umowy na dofinansowanie projektów 
pn., „Starogardzki Szlak Staromiejski” oraz „Pozy-
tywne wsparcie 2022”.

Drugi z projektów, który będzie re-
alizowany przez stowarzyszenie nosi 
tytuł „Pozytywne wsparcie 2022” 
Z pomocą Miasta Stowarzyszenie 
wesprze finansowo organizacje po-
zarządowe i grupy nieformalne, po-
może im zdobyć dodatkowe fundu-
sze, doradzi i będzie promować ich 
działania.
Projekt „Pozytywne wsparcie” 
otrzymał dotację w kwocie 30 000 
zł.

zację konkursu pianistycznego pt. 
„Jan Sebastian Bach na nowo od-

kryty”. Organizowany jest on w na-
szym mieście już po raz siódmy. 
Pomysłodawczynią koncertów jest 
artystka Dorota Jabłońska-Mazu-
rek. Uczestnikami koncertu, będą 
uczniowie szkół muzycznych I stop-
nia zarówna z naszego miasta, jak 
i z całej Polski. W kwocie 3 000 zł 
miasto wsparło projekt pod nazwą 
„Jeszcze będzie zielono!”. Jego po-
mysłodawcy w formie festynu zor-
ganizują warsztaty, uświadamiające 
o skutkach smogu oraz metodach 
walki z nim. Chcą zaangażować 
osiedlową społeczność do wykona-
nia wspólnie domków dla owadów 
zapylaczy, tzw. motylówek, oraz 
obsadzić rabaty kwiatowe. 

Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Kociewskiej otrzymało dotację 

w wysokości 7 000 zł na prowa-
dzenie Archiwum Kociewskiego. 
Zadanie nie ogranicza się tylko do 
samego archiwum. Obejmuje też 
organizację XVIII konkursu na naj-
ciekawszą pracę licencjacką i magi-
sterską na temat Starogardu Gdań-
skiego i Kociewia oraz organizację 
XXIV Konkursu Publicystycznego 
im. Edmunda Falkowskiego. 

Stowarzyszenie Artystyczne 
„Pro...” uzyskało dotację w kwocie 5 

Wsparliśmy działania kulturalne
Łączną kwotą 44 000 zł Miasto wsparło stowarzyszenia działające na rzecz kultu-
ry. 6 kwietnia stosowne umowy podpisał z ich przedstawicielami Prezydent Mia-
sta Starogard Gdański Janusz Stankowiak. 

000 zł na organizację XVII Koncertu 
Wiosennego, który promuje muzy-
kę pianistyczną i kameralną wśród 
mieszkańców Starogardu Gdańskie-
go i okolic. Koncertowi towarzyszyć 
będzie pokaz taneczny do muzyki 
klasycznej w wykonaniu studentki 
Akademii Muzycznej w Gdańsku. 

3 000 zł Miasto przeznaczyło dla 
Stowarzyszenia Sicut Avis. Kwota 
ta wesprze artystów w organizacji 
Starogardzkiego Lata Muzycznego. 
Wydarzenie obejmie dwa koncerty 

muzyki klasycznej na terenie miasta 
Starogard Gdański. Podczas pierw-
szego z nich muzykę ludową wyko-
na chór Sicut Avis. Podczas drugiego 
wystąpi grający na organach absol-
went Akademii Muzycznej Mateusz 
Snoch.

Stowarzyszenie „Zawisza Czarny” 
dzięki 5 000 zł dotacji zorganizuje 
Koncert Męskiego Chóru Szantowe-
go „Zawisza Czarny”. Kilkudziesię-
ciu chórzystów ubranych w kostiu-
my z epoki, śpiewając a’capella oraz 
z towarzyszeniem instrumentów 
przybliży morski folk w klasycznej 
postaci. Koncert odbędzie się na po-
czątku lipca. 

Stowarzyszenie Działań Teatralnych 
otrzymało 24 000 zł na przygotowa-
nie i realizację programów poetyc-
kich. Organizacja czuwa nad pracą 
obchodzącego w tym roku 20-lecie 
działalności Teatru Kuźnia Bracka. 
Od początku swojej działalności re-
alizowała potrzebę funkcjonowania 
w Starogardzie sceny teatralnej. Te-
raz występuje przede wszystkim na 
scenie Osiedlowego Domu Kultury 
przy ul. Reymonta 1, gdzie wystawia 
różnorodne spektakle lub gra kon-
certy. 
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Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta 
z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy 
muszą posiadać: prawidłowe oznakowanie 
(chip), ważne szczepienie na wściekliznę, wynik 
miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie, 
świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze 
weterynaryjne.
W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych 
na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące 
właścicielom przekraczającym granicę polsko – 
ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez 
spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych. 
Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów 
nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt 
funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, 
Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji 
Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy 
państwowej.
W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną 
procedurą przekraczania granicy państwowej należy 
wypełnić wniosek o: 
1. pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia 
towarzyszącego na teren UE – jeżeli Polska jest 
państwem docelowym osoby przekraczającej granicę 
lub 
2. tranzyt przez państwo członkowskie – jeżeli Polska 
nie jest państwem docelowym osoby przekraczającej 
granicę. 
Po wypełnieniu wniosku, Państwa zwierzę zostanie 
bezpłatnie oznakowane i zaszczepione przeciwko 
wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną.
Po wykonaniu procedur zostaną państwo zaopatrzeni 
w pozwolenie, które będzie dowodem legalnego 
przekroczenia granicy ze zwierzęciem towarzyszącym 
do miejsca docelowego. W przypadku przekroczenia 
granicy bez zachowania powyższej procedury, po 
dotarciu na miejsce przeznaczenia (tymczasowego 
pobytu) konieczne jest zgłoszenie się ze zwierzęciem 
do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zostaną 
państwo poinformowani o dalszych procedurach. 
 

Informacja dla osób przemieszczających się 
z Ukrainy ze zwierzętami

Żeby uzyskać numer 
PESEL przygotować 
należy: 
– wniosek o nadanie 
numeru PESEL 
obywatelowi Ukrainy 
w związku z konfliktem 
zbrojnym. Wniosek 
można otrzymać 
w dowolnym urzędzie 
gminy lub pobrać 
go z Internetu 
i samodzielnie 
wydrukować. 
– dokument, który 
potwierdzi dane, które 
podano we wniosku, 
w tym tożsamość 
osoby składającej 
wniosek. Jeżeli osoba 
składająca wniosek nie 

składająca wniosek go 
ma).
Jeśli wniosek 
wypełniany jest 
w imieniu osoby 
małoletniej (dziecka 
poniżej 18 r.ż.), to 
należy podać dane 
rodziców i/lub osoby 
sprawującej faktyczną 
opiekę nad dzieckiem.
Do wniosku trzeba 
dołączyć kolorowe 
zdjęcie na papierze 
fotograficznym 
w rozmiarach 35 x 
45 mm (szerokość x 
wysokość). Powinno 
ono spełniać spełniać 
takie wymagania, jak 
zdjęcia do paszportu lub 

PESEL dla Ukraińców
16 marca w Miejskim Punkcie Koordynacji 
Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy w Sta-
rogardzie Gdańskim zaczęło się nadawanie 
im numeru PESEL, który umożliwia m.in. 
skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy 
społecznej, czy założenie firmy w Polsce.

Відповідно до законодавства Європейського 
Союзу, собаки, коти та фретки, які в’їжджають з 
України, повинні мати: 
• правильне маркування (чіп); 
• діюче щеплення від сказу; 
• результат перевірки рівня антитіл до збудника 
сказу шляхом титрування; 
• сертифікат про стан здоров’я, виданий 
компетентними ветеринарними органами.
В якості винятку з приводу військових дій 
на території України, домашні тварини, які 
супроводжують власників, що перетинають 
польсько-український кордон, приймають 
у Польщі без виконання вищезазначених 
ветеринарних вимог. 
Якщо одна або декілька з вищезазначених вимог 
не виконується, про цей факт слід повідомити 
співробітника польської прикордонної служби, 
Національної податкової адміністрації (Митної 
адміністрації) або Поліції під час перетину 
державного кордону. 
З метою охоплення Вашої тварини спрощеною 
процедурою перетину державного кордону 
необхідно заповнити заяву про: 
1. дозвіл на переміщення супроводжуючої тварини 
на територію ЄС – якщо Польща є країною 
призначення особи, яка перетинає кордон або 
2. транзит через державу-члена ЄС – якщо 
Польща не є країною призначення особи, яка 
перетинає кордон. 
Після заповнення заявки ветеринарна інспекція 
проведе безкоштовне маркування та вакцинування 
від сказу Вашої тварини. 
Після виконання процедур вам нададуть дозвіл, 
який підтвердить, що ви легально перетнули 
кордон із супроводжуючою твариною до місця 
призначення. 
У випадку перетину кордону без дотримання 
вищезазначеної процедури, добравшись у місце 
призначення (тимчасового перебування) необхідно 
звернутися з твариною у ветеринарну клініку, де 
Вас поінформують про подальші процедури. 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З УКРАЇНИ 
З СУПРОВОДЖУЮЧИМИ ТВАРИНАМИ 
(СОБАКИ, КОТИ, ФРЕТКИ)

ma takiego dokumentu, 
to podpisanie przez 
nią wniosku jest 
prawnie równoważne 
z oświadczeniem, że jej 
dane są prawdziwe.
Dane, które trzeba 
wpisać we wniosku 
o nadanie numer 
PESEL: 
– imię i nazwisko, 
– data i miejsce 
urodzenia, 
– kraj urodzenia 
i obywatelstwo, 
– data wjazdu do Polski, 
– ukraiński numer 
ewidencyjny (jeśli osoba 

dowodu osobistego.
WAŻNE! Wszystkie 
formalności dokonywane 
są w Miejskim Punkcie 
Koordynacji Pomocy dla 
Uchodźców z Ukrainy 
przy ul. Mickiewicza 
1. Zdjęcia także 
wykonywane są na 
miejscu. Koordynator 
dzwoni do osób 
zarejestrowanych 
wcześniej w Punkcie 
i umawia na spotkanie 
w celu nadania numeru 
PESEL na konkretny 
dzień i godzinę. 
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W jednym z oddziałów uczą się 
dzieci z klas I – III, a w dru-

gim IV – VI. Panowie prezydenci 
odwiedzili oba oddziały. Towarzy-
szyli im dyrektor szkoły Arkadiusz 
Kobierzyński oraz tłumaczka języka 
ukraińskiego, wolontariuszka Ok-
sana Chubenko. Prezydent Janusz 
Stankowiak rozdał uczniom cukier-
ki, co natychmiast wywołało na ich 
twarzach szerokie uśmiechy.
– Po tych dwóch dniach nauki ukra-
ińskich dzieci w naszej szkole mogę 
powiedzieć, że pomimo naszych 
wcześniejszych obaw, czują się tu-
taj dobrze. Są radosne, chętnie uczą 
się polskich słów, poznają rówieśni-
ków, nauczycieli. Bardzo interesują 
się tym, co się w szkole znajduje. Jest 

Zapewniliśmy miejsca w szkołach
W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie 
Gdańskim 14 marca ruszyły dwa oddziały przygotowawcze, w których uczy się 
w sumie 39 dzieci z Ukrainy. 16 marca odwiedzili je prezydent miasta Janusz Stan-
kowiak wraz ze swoim zastępcą ds. społecznych Maciejem Kalinowskim.

O świadczenie pieniężne w wy-
sokości 40 zł za osobę dziennie, 

ubiegać się może każdy podmiot, 
w szczególności osoba fizyczna, 
która zapewniła zakwaterowa-
nie oraz wyżywienie uchodźcom 
z Ukrainy. Dotyczy to tych obywate-

Złóż wniosek o świadczenie pieniężne
Mieszkańcy, którzy zaoferowali zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom 
z Ukrainy mogą liczyć na rekompensatę poniesionych z tego tytułu kosztów. Od 
21 marca 2022 r. mogą składać w Urzędzie Miasta wnioski o świadczenie pienięż-
ne w wysokości 40 zł za osobę dziennie. 

ona bardzo duża, więc jeszcze trochę 
miejsc do zobaczenia im zostało. 
Dzieci mają lekcje, zajęcia opiekuń-
cze oraz pełne wyżywienie. Naszym 
największym problemem jest ba-
riera językowa, którą przełamujemy 
dzięki nieocenionej pomocy wolon-

li, którzy przybyli do Polski bezpo-
średnio z Ukrainy w związku z dzia-
łaniami wojennymi prowadzonymi 
na terytorium tego państwa, czyli po 
24 lutego br. Świadczenie obejmu-
je również rekompensatę kosztów 
w przypadku zakwaterowania i wy-

żywienia obywateli Ukrainy, którzy 
posiadają Kartę Polaka i przybyli do 
Polski z najbliższą rodziną również 
z powodu działań wojennych.
Rekompensata poniesionych kosz-
tów przysługiwać będzie za okres nie 
dłuższy niż 60 dni. Świadczenie 

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

tariuszy – powiedział dyrektor PSP 1 
Arkadiusz Kobierzyński.
Od 21 marca w Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 2 ruszyły oddzia-
ły przygotowawcze dla ukraińskich 
dzieci z klas I – III, a od 28 marca dla 
klas IV – VI w Publicznej Szkole Pod-
stawowej Nr 4. 

będzie wypłacane za faktyczne za-
pewnienie zakwaterowania i wy-
żywienia obywatelom Ukrainy 
na terenie Gminy Miejskiej Sta-
rogard Gdański zarejestrowanym 
w Miejskim Punkcie Koordynacji 
Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy 
w Starogardzie Gdańskim.
Wnioski o przyznanie świadcze-
nia dostępne są w Urzędzie Miasta 
Starogard Gdański ul. Gdańska 6 
w Biurze Obsługi Klienta (pokój 01), 
Wydziale Spraw Społecznych (pokój 
211 – II piętro) oraz na stronie in-
ternetowej www.starogard.pl w za-
kładce „Solidarni z Ukrainą”.
Wypełniony wniosek wraz z za-
łącznikami należy złożyć w Biu-

rze Obsługi Klienta (pokój 01), po 
uprzednim zweryfikowaniu go 
przez pracownika Wydziału Spraw 
Społecznych pok. 211 – II piętro lub 
przez elektroniczną skrzynkę po-
dawczą e-PUAP na adres: /2213031/
SkrytkaESPie
Na rozpatrzenie wniosku pracowni-
cy magistratu mają 30 dni. Pieniądze 
zostaną wypłacone przelewem na 
konto bankowe.

Szerszej informacji i wyjaśnień 
udzielają pracownicy Wydziału 
Spraw Społecznych na miejscu (po-
kój 211 – II piętro) lub telefonicznie 
pod numerem: 58 530 6078 w godzi-
nach pracy tut. Urzędu. 
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Rywalizacja podzielona 
jest na dwa etapy, tre-

ning w dniach 21 marca – 21 
maja oraz rywalizacja główna 
w dniach 1 – 30 czerwca 2021. 
To już czwarta edycja tego 
wydarzenia. Miasto, które 
wygra w czerwcu otrzyma 
przechodni „Puchar Rowero-
wej Stolicy Polski”.
Każdy, kto weźmie udział 
w treningu, automatycznie 
bierze udział w czerwcowej 
walce o Puchar.
Aby włączyć się do zabawy, 
należy pobrać bezpłatną apli-
kację Aktywne Miasta, która 
rejestruje trasy i ich długości. 
Działa ona na terenie całego 

O tytuł Rowerowej Stolicy Polski
Trzeci rok z rzędu, Starogard Gdański przystąpi do rywalizacji o Pu-
char Rowerowej Stolicy Polski. Zanim to nastąpi, już pierwszego 
dnia wiosny rozpoczął się oficjalny trening. 

świata. Każdy uczestnik, bez 
względu na miejsce, w któ-
rym się znajduje, może krę-
cić kilometry dla Starogar-
du. Jest ona dostępna rów-
nież w języku angielskim. 
Po zalogowaniu należy wy-
brać dyscyplinę – jazda na 
rowerze lub kolarstwo. Pa-
miętajmy, aby z listy miast 
biorących udział w rywali-
zacji wybrać STAROGARD 
GDAŃSKI. Kiedy już wsią-
dziemy na rower, włączmy 
aplikację i kręćmy kilometry 
dla Starogardu. Podobnie jak 
w poprzedniej edycji, istnieje 
możliwość importu trenin-
gów z urządzeń Garmin.

Ponownie wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom 

uczestników organizatorzy, 
poza biegiem tradycyjnym, 
przygotowali także bieg wir-
tualny oraz dedykowany 
młodzieży bieg na milę.
Dla uczestników wszystkich 
rodzajów biegu przygotowa-
no 670 atrakcyjnych pakie-
tów startowych oraz medali. 
Bieg wirtualny trwał aż 3 dni 
(od 1 do 3 kwietnia). Udział 
w nim mógł wziąć każdy, bez 
względu na miejsce zamiesz-
kania, czy pobytu. Zawodnicy 
sami wyznaczali sobie trasę 
i czas startu. Wirtualnie po-
biegło ponad 50 osób.
W biurze zawodów, które 
czynne było od godz. 8:00 na 
zawodników czekało wiele 
atrakcji i punktów partner-
skich m.in. stoisko Flex Po-
land oraz DKMS. Punktualnie 
o godz. 11:00 z ul. Chojnickiej 
wystartował bieg młodzieżo-
wy na dystansie 1,6 km. Na 
starcie stanęło 50 młodych 
sportowców z klas 7 i 8 szkół 
podstawowych oraz ucznio-
wie szkół ponadpodstawo-
wych.

38. Bieg Szpęgawski za nami
Prawie 500 uczestników pokonało 5 km trasy 38. Biegu Szpęgawskiego z Flex Poland. Sta-
cjonarnie udało się go zorganizować po 3 latach pandemicznej przerwy.

Organizowany przez sta-
rogardzki Ośrodek Sportu 
i Rekreacji Bieg Szpęgawski 
przeważnie odbywał się przy 
pięknej pogodzie. Tym razem 
aura była, jak na kwiecień 
przystało, wyjątkowo ka-
pryśna. Rano organizatorów 
i zawodników nieco przestra-
szyły opady śniegu. Sam bieg 
odbył się jednak w promie-

niach słońca.
Jako pierwszy bieg z czasem 
00:14:25 ukończył Kenij-
czyk David Metto. Drugi był 
trenujący z sukcesami w AZS 
AWFiS starogardzianin Ma-
ciej Megier z czasem 00:14:31, 
a trzeci Igor Siódmiak, uzy-
skując wynik 00:14:51.
Wśród kobiet pierwsza na 
mecie zameldowała się Mar-

ta Łagownik reprezentująca 
klub Trójmiejska Akademia 
Triathlonu. Marta ukończy-
ła bieg z wynikiem 00:16:45. 
Jako druga do mety dobie-
gła Martyna Budziałek z cza-
sem 00:17:33, a jako trzecia 
– zwyciężczyni ubiegłorocz-
nego Biegu Kociewskie-
go Monika Dubiella, uzysku-
jąc wynik 00:17:40. 

Na najaktywniejszych uczest-
ników, którzy „nakręcą” naj-
większą liczbę kilometrów 
dla naszego miasta czekają 
nagrody. Jakie? Dowiecie się 
wkrótce. Nagradzać będzie-
my również w trakcie trwania 
treningu i czerwcowej rywali-
zacji tak, aby dać szansę tym, 
którzy pokonują mniejsze dy-
stanse, ale regularnie wsiadają 
na rower. O naszych lokalnych 
zmaganiach będziemy na bie-
żąco informować na naszym 
FB, a więcej szczegółów na te-
mat całej akcji znajdziecie na 
stronie www.aktywne.mia-
sta.pl 
 

Najlepsza Polka:
1. Marta Łagownik
2. Martyna Budziałek
3. Monika Dubiella
Najlepszy Polak:
1. Maciej Megier
2. Igor Siódmiak
3. Grzegorz Kujawski
Najstarsza zawodniczka:
1. Sabina Chwalisz
Najstarszy zawodnik:
1. Stanisław Niwiński
Niepełnosprawni – Kobiety:
1. Beata Sikora
Niepełnosprawni Mężczyzny:
1. Tomasz Bagrowski

Wyniki dodatkowych kategorii:

Najliczniejsza Grupa 
Biegowa:
1. Flex Runners
Najlepsi Starogardzianie:
1. Lucyna Petka
2. Mateusz Niemczyk
Najlepsza zawodniczka 
firmy Flex:
1. Katarzyna Linda
2. Agnieszka Kruk
3. Wioleta Zdanowicz
Najlepsi zawodnicy 
firmy Flex:
1. Radosław Chyb
2. Krzysztof Trzciński
3. Grzegorz Kiedrowski

Wyniki w kategoriach wiekowych znajdują się na porta-
lu www.elektronicznezapisy.pl
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Wielu z Was widzę nie po 
raz pierwszy. Często 

odwiedzacie mnie, żebyśmy 
wspólnie mogli cieszyć się 
Waszymi sukcesami, a macie 
ich naprawdę sporo. Jestem 
bardzo dumny, że w Staro-
gardzie Gdańskim mamy tak 
duże grono osób pasjonują-
cych się sportem. Już niedłu-
go z myślą o takich osobach, 
jak Wy powstanie w naszym 
mieście Centrum Sportowo-
-Edukacyjne im. Kazimierza 
Deyny– powiedział Prezydent 
Miasta Starogard Gdański Ja-
nusz Stankowiak.
Stypendia sportowe na 2022 
r. otrzymali:

Ambitni i obiecujący
Siatkarze, akrobatki, karatecy, pływacy, pięcioboistki, piłkarze i nie 
tylko. Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak przy-
znał młodym, utalentowanym sportowcom stypendia. 24 marca 
podpisane zostały stosowne umowy.

Nadia Grochowska – SKFiS 
KaEmKa Starogard Gdański – 
siatkówka 
Marta Jaworska – UKS Ko-
ciewie Starogard Gdański – 
akrobatyka sportowa, fitness 
gimnastyczny 
Paweł Kawka – SK-
FiS KaEmKa Starogard 
Gdański – siatkówka 
Anna Knobel – KS Beniami-
nek 03 Starogard Gdański – 
kickboxing 
Krystian Krajnik – SKF Shoto-
kan/WKF Karate Klub SHUTO 
Starogard Gdański – karate 
WKF olimpijskie 
Magdalena Lenz – Stowarzy-
szenie TRI Starogard Gdański 
– triathlon 

Umowę na dofinansowa-
nie podpisał z prezyden-

tem miasta Januszem Stanko-
wiakiem, prezes i trener klubu 
Tadeusz Kuzioła. Treningi Ka-

Shuto Karate 
z miejskim 
wsparciem
Starogardzki Klub Karate Shuto otrzymał 
z miasta dofinansowanie w kwocie 2 000 
zł. Dzięki temu wsparciu, zawodnicy klu-
bu będą mogli wziąć udział w rankingo-
wych turniejach oraz odbyć specjalistyczne 
szkolenia sportowe z czołowymi trenerami 
z kraju i zagranicy.

Pieniądze te pozwolą na 
organizację treningów, 

zawodów i innych imprez 
z zakresu strzelectwa sporto-
wego. Skierowane one będą 
do mieszkańców naszego 
miasta, w tym do młodzieży 
szkół podstawowych. W ra-
mach zadania organizatorzy 

Wsparliśmy 
strzeleckie szkolenia
„Szkolenie strzeleckie z broni pneuma-
tycznej i bocznego zapłonu w ramach Ko-
ciewskiej Szkolnej Ligi Strzeleckiej 2022” 
to tytuł zadania, na które klub otrzymał do-
finansowanie w kwocie 10 000 zł.

1 kwietnia Sekretarz Miasta 
Zbigniew Toporowski pod-

pisał z prezesem klubu Da-
nielem Stosikiem, umowę na 
dofinansowanie zajęć sporto-
wo-rekreacyjnych z zakresu 
piłki nożnej, piłki siatkowej, 
koszykówki, badmintona, 

Żyj zdrowo 
na sportowo
Kociewski Parafialny Klub Sportowy Cor 
Cordium w ramach projektu „Żyj zdrowo 
na sportowo” poprowadzi zajęcia sportowe 
i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży ze Staro-
gardu Gdańskiego.

Weronika Leszka SKKT Sta-
rogard Gdański – karate tra-
dycyjne 
Agata Makowska – UKS Ko-
ciewie Starogard Gdański – 
fitness sportowy 
Michał Neihs – KS Beniami-
nek 03 Starogard Gdański 
– piłka nożna, piłka nożna 
halowa 
Oliwia Niedbała – UKS Pira-
mida Starogard Gdański – 
akrobatyka sportowa 
Patryk Pałkowski – MKSN 
Olimp Wejherowo – tenis 
stołowy 
Kamil Roll – KS Beniaminek 
03 Starogard Gdański – piłka 
nożna, piłka nożna halowa 

Julia Rulewska – UKS Ósemka 
Starogard Gdański – pływanie 
Urszula Skrobisz – UKS 
Ósemka Starogard Gdański – 
pływanie 
Małgorzata Spychalska – SKF 
Shotokan/WKF Karate Klub 
SHUTO Starogard Gdański – 
karate WKF olimpijskie 

Igor Tokarewicz – UKS Ósem-
ka Starogard Gdański – pły-
wanie 
Michalina Wierzba – SPP – 
CWKS Legia Warszawa – pię-
ciobój nowoczesny 
Wiktoria Wierzba – SPP – 
CWKS Legia Warszawa – pię-
ciobój nowoczesny 

Janusz Wrycza – Trefl Gdańsk 
SA – siatkówka 
Malwina Zielińska – UKS Pi-
ramida Starogard Gdański – 
akrobatyka sportowa 
Łączna kwota przyznanych 
stypendiów wynosi 24 000 
zł. 

rate Olimpijskiego w grupach 
zawodniczych odbywają się 
5-6 razy w tygodniu. Aktyw-
nie uczestniczy w nich około 
50 dzieci i młodzieży. 

szachów, tenisa stołowego 
i ziemnego a także kolarstwa 
i turystyki.
Miasto wsparło projekt kwotą 
4 700 złotych. „Żyj zdrowo 
na sportowo” jest projektem 
wieloletnim. 

przewidują ponad 80 go-
dzin zajęć. Treningi i zawody 
z broni pneumatycznej, będą 
odbywały się na strzelnicy 
klubu przy ul. Zielonej, nato-
miast treningi z broni bocz-
nego zapłonu, na strzelnicy 
otwartej w Bietowie koło Lu-
bichowa. 
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Na spotkaniu, któremu prze-
wodniczył zastępca prezydenta 

ds. społecznych Maciej Kalinowski, 
omówiono bieżące sprawy związa-
ne z organizacją pracy jednostek. 
Rozmawiano o funkcjonowaniu 
utworzonych w szkołach oddzia-
łów przygotowawczych dla dzieci 
pochodzenia ukraińskiego. Wspo-
minano też o klasach, które będą 
otwierane w dalszej kolejności. 
Tematem rozmów była również roz-
poczynająca się 1 kwietnia rekrutacja 
do szkół i przedszkoli oraz planowa-
ne remonty w placówkach. Poruszo-
no też sprawy dotyczące organizacji 
przyszłego roku szkolnego.
Naczelnik Wydziału Informacji Spo-
łecznej Renata Połomska przed-
łożyła propozycję Starogardzkiego 
Bractwa Kurkowego dotyczącą or-

Spotkanie z dyrektorami
Organizacja w placówkach oświatowych, nauka w szkołach dzieci i młodzieży 
z Ukrainy oraz rozpoczynająca się rekrutacja to tematy, które 24 marca zosta-
ły poruszone w starogardzkim magistracie z dyrektorami szkół podstawowych 
i przedszkoli oraz dyrektorem Centrum Usług Wspólnych.

Powitali wiosnę
29 marca uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 4 powitali wiosnę. Barwny korowód przeszedł ze 
szkoły do Parku Nowe Oblicze, gdzie odbyły się wy-
stępy artystyczne. Dodatkowo Straż Miejska zorga-
nizowała konkurs plastyczny i grę ekologiczną w Sta-
rogardzkim Centrum Kultury. 

ganizacji lekcji historii dla uczniów 
starogardzkich szkół podstawowych. 
W kwietniu zostaną zorganizowane 
dni otwarte Starogardzkiego Bractwa 

Kurkowego, podczas których ucznio-
wie oraz mieszkańcy będą mogli 
zapoznać się z historią braci kurko-
wych. 

Samochód przeznaczony jest do 
czyszczenia kanałów o średni-

cy od 150 do 800 mm przy użyciu 
wysokociśnieniowego układu wod-
nego tj. pompy tłoczącej wodę pod 
dużym ciśnieniem. Pojazd posiada 
możliwość zasysania nieczysto-
ści do zbiornika osadu. Umożliwia 
to łatwe usuwanie zanieczyszczeń 
i osadów przepompowni, studzie-
nek kanalizacyjnych oraz wypom-
powania wody z różnego rodzaju 
zbiorników bezodpływowych w tym 
np. zalanych piwnic. Dzięki zasto-
sowaniu układu grzewczego samo-
chód przystosowany jest do pracy 
również w temperaturach ujemnych 
do -15°C – wyjaśniła, Iwona Kropiw-
nicka prezes firmy KanRo LTD Fasty 
Białystok.
Auto wyposażone jest w system 
filtrów i pomp. Jest bardzo ekono-
miczne. Dzięki specjalistycznym 
urządzeniom z zasysanych ście-

Nowe auto STAR-WiKu
Specjalistyczny samochód do czyszczenia kanalizacji 
wzmocni bazę sprzętową starogardzkiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK. Spółka 
zakupiła nowe auto za prawie 2 mln zł. 

ków pojazd samodzielnie pozyskuje 
wodę do dalszej pracy przy płukaniu 
kanałów. Odzyskiwanie wody po-
zwala zaoszczędzić czas i pienią-
dze.  Auto raz wypuszczone do pracy 
w terenie, może spokojnie pracować 
przez 8 godzin bez konieczności po-
wracania co kilka godzin do bazy, 
by zrzucić nieczystości i uzupeł-
nić zbiornik czystą wodą. Wartość 
sprzętu to ponad 1,9 mln złotych.
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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

XLV sesja Rady Miasta

http://radamiasta.starogard.pl/

30 marca 2022 roku

Takie spotkania są bardzo ważne, 
ponieważ pozwalają na wymia-

nę doświadczeń i spostrzeżeń do-
tyczących najważniejszych kwestii 
– otwierając Forum Przewodniczą-
cych Rad Gmin Powiatu Starogardz-
kiego powiedział Zastępca Prezy-
denta Miasta Starogard Gdański ds. 
Społecznych Maciej Kalinowski.
Spotkanie prowadziła Przewodni-
cząca Rady Miasta Starogard Gdań-
ski Anna Benert. Towarzyszyli jej 
zastępcy Marek Jankowski i Da-
niel Olszewski. – Do tej pory nasze 
spotkania odbywały się w murach 
Starostwa Powiatowego. Ostatnio 
pojawił się jednak pomysł, żeby 
każdy z nas raz na jakiś czas był 
gospodarzem forum. Myślę, że to 
świetna innowacja – mówił wice-
przewodniczący Rady Miasta Sta-
rogard Gdański Marek Jankowski. 

Forum przewodniczących
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy, najważniejsze inwestycje poszczególnych gmin 
oraz omówienie spraw bieżących to tematy, które 23 marca zostały poruszone 
podczas Forum Przewodniczących Rad Gmin Powiatu Starogardzkiego, które zor-
ganizowano w Urzędzie Miasta Starogard Gdański.

Gościem spotkania był naczelnik 
Wydziału Techniczno-Inwestycyj-
nego starogardzkiego Urzędu Miasta 
Janusz Karczyński, który opowie-
dział o trwających obecnie w stolicy 
Kociewia inwestycjach. Wspomniał 
także o najbliższych inwestycyj-

nych planach magistratu. Każdy 
z zaproszonych przewodniczących 
Rad Gmin opowiedział o najważ-
niejszych na tę chwilę inwestycjach 
w swojej miejscowości oraz o po-
mocy, jakiej poszczególne gminy 
udzielają uchodźcom z Ukrainy. 

Podjęte uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 
2022 rok (zmiana 3),
2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2022-2034 (zmiana 3),
3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji 
z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych 
w formie gospodarki pozabudżetowej,
4. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinan-
sowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach zada-
nia „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” w 2022 r.,
5. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański na rok 2023,
6. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Staro-
gard Gdański na lata 2021 – 2024,
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na 
kolejne okresy do 3 lat,
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty 
odpowiadającej części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 
na rzecz jego najemcy,
9. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej 
Starogard Gdański na 2022 rok,
10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Seniorów 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2023,
11. Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia 
Seniorów” na rok 2022,
12. Uchwała w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy 
z radnym Rady Miasta Starogard Gdański.

Zarząd O/Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Starogardzie Gd. 
organizuje w dniach od 26 czerwca do 1 lipca b.r. 
wycieczkę na Polesie (Puławy, Lublin, Majdanek, Kozłówka, Zamość, 
Sandomierz i okolice). Zapisy przyjmowane są w biurze Związku, pokój 027 
w Urzędzie Miejskim przy ulicy Gdańskiej 6. Całkowity koszt wycieczki 
wynosi 1 410 zł. Zachęcamy do zapisów. 

Ich członkowie wymienili się do-
świadczeniami, spostrzeżeniami 

oraz pomysłami na nowe działania.
Podczas posiedzenia Zastępca Pre-
zydenta Miasta ds. Społecznych 
Maciej Kalinowski wręczył akty po-
wołania dwóm nowym członkom 
Społecznej Rady ds Osób Niepełno-
sprawnych, Pawłowi Demskiemu 
– przedstawicielowi Stowarzyszenia 
Sportowo-Rehabilitacyjnego STAR-
T-ON Starogard Gdański oraz Hen-
rykowi Redzimskiemu – pracowni-
kowi Wydziału Techniczno-Inwe-
stycyjnego Urzędu Miasta Starogard 
Gdański.
Przewodniczący Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych Łu-
cjan Czerniejewski oraz przewodni-

Wspólne obrady i nowi członkowie
17 marca na wspólnym posiedzeniu spotkały się Rada Seniorów Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański oraz Społeczna Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

czący Rady Seniorów Bogdan Adam 
przedstawili składy poszczególnych 
Rad oraz opowiedzieli o ich działal-
ności.
Członkowie Rady ds. Osób Niepeł-
nosprawnych opowiedzieli o funk-

cjonowaniu organizacji, z ramienia 
których zasiadają w Radzie.
Zastępca Prezydenta przedstawił 
działania miasta Starogard Gdański 
na rzecz uchodźców z Ukrainy.  
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NIERUCHOMOŚCI  Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 6 kwietnia 2022 r. wydane zostały:
1) Zarządzenie Nr 194/04/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 3 pozycje: 1) ul. Chopina – działka nr 525/25 o pow. 275 m², obręb 17, KW 56573, 

01MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, 2) – 3) ul. Szewska – działki nr: 118/5 i 118/6 o łącznej pow. 7 m², obręb 17, KW 829, 021-KDD – teren dróg publicznych 
dojazdowych, zbycie nieruchomości wymienionych w pozycjach 1) - 3) w drodze zamiany nieruchomości.

2) Zarządzenie Nr 195/04/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia , obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Zielna – działka nr 1/21 o pow. 14 m²,   obręb 32,  KW 68626,  39.MN 
– teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2) ul. Korytybska – działka nr 50/2 o pow. 184 m², obręb 32, KW 5680, 80.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zbycie bezprzetargowe jako 
nieruchomości zamienne za działki przejęte pod drogę publiczną.

3) Zarządzenie Nr 196/04/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Wyszyńskiego – działka nr 1/143 o pow. 4 m², obręb 5, KW 55257, 
FX2 – teren obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej oraz zieleń, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.

4) Zarządzenie Nr 197/04/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Farmaceutów – działka nr 154/349, pow. 148 m², obręb 23, KW 24792, 
C3.62.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.

5) Zarządzenie Nr 198/04/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Lubichowska/Południowa – działka nr 96/9 o pow. 277 m², obręb 29, 
KW 21083, E.8.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.

6) Zarządzenie Nr 200/04/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Pomorska – działka nr 250/3 
o pow. 273 m², obręb 16, KW 49786, C2.66.MW.1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, 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 5306114.
               Prezydent Miasta Starogard Gdański
                Janusz Stankowiak

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 15 marca i 22 marca 2022 r. wydane zostały:
1) Zarządzenie Nr 153/03/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmujące 1 pozycję: ul. Rynek – działka nr 238/6 w części o łącznej pow. do 

1 000 m², obręb 17, KW 39039, 51-U/KDD/KX – teren zabudowy usługowej, dzierżawa na okres do 3 lat pod okresowe ogródki gastronomiczne, bezprzetargowy tryb zawarcia umowy z użytkownikami 
sąsiadujących lokali użytkowych;

2) Zarządzenie Nr 154/03/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujące 1 pozycję: ul. Skarszewska 2B/3 – lokal mieszkalny 
o pow.użytk. 33,54 m², działka nr 389, pow. 239 m², udział 0,0538, obręb 13, KW gruntu 11712, zbycie bezprzetargowe na rzecz dotychczasowego najemcy;

3) Zarządzenie Nr 167/03/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmujące 1 pozycję: os. Nad Jarem – działka nr 2/249, w części o pow. ~63 m², 
obręb 19, KW 20108, D1.34.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dzierżawa na okres do 3 lat pod wiatę, zieleń i rekreację, bezprzetargowy tryb zawarcia umowy;

4) Zarządzenie Nr 169/03/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: ul. Żurawia – działka nr 243/1, pow. 924 m², obręb 37, KW 34769, 2MN1 – 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zbycie w trybie przetargu nieograniczonego ustnego.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza 
się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306075 lub 5306076.
               Prezydent Miasta Starogard Gdański
                Janusz Stankowiak

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 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW 18053, obr. 30, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow. 
w m2 Położenie Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoław-
cza w zł (zawiera 

23%VAT)

wadium  
 w zł

postąpienie minimalne 
w zł

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 220/20 1.010 ul. Żołnierzy
Wyklętych 28.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 156 600,00   15 660,00    1 570,00    

2. 220/21 971 ul. Alojzego
Gusowskiego 28.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 154 100,00   15 410,00    1 550,00    

3. 220/22 973 ul. Bohaterów
Getta 29.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 154 400,00   15 440,00    1 550,00    

4. 220/23 1.126 ul. Żołnierzy
Wyklętych 29.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 174 600,00   17 460,00    1 750,00    

5. 220/24 1.107 ul. Żołnierzy
Wyklętych 29.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 171 600,00   17 160,00    1 720,00    

Nieruchomości ww. (poz.1-5) 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.
Nieruchomości wymienione w poz. 1-5 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW 18053.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 19 stycznia 2022 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 maja 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 5 maja  
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 przepadko-
wi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 10 maja 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 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 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.
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Zgony
1. Angelika Kuczkowska l. 47
2. Stefan Rekowski l. 88 
3. Urszula Bławat l. 93 
4. Jadwiga Ossowska l. 98
5. Irena Warmuth l. 83 
7. Danuta Szlosowska l. 72 
8. Jadwiga Blicharz l. 88 

9. Brygida Cichańska l. 92 
10. Ryszard Hinc l. 72 
11. Walenty Zadurski l. 62 
12. Ryszard Szatkowski l. 76 
13. Halina Fojut l. 67 
14. Henryk Wyczyński l. 68
15. Patrycja Gerigk l. 27 
16. Leszek Malkowski l. 65 

17. Maria Zdrojewska l. 86 
18. Jarosław Swobodziński l. 58 
19. Henryk Rosani l. 82 
20. Krystyna Skwierawska l. 78 
21. Anna Derda l. 89 
22. Edward Kozak l. 65 
23. Helena Eliasz l. 75 

24. Piotr Budzyła l. 65
25. Maria Jakusz l. 83
26. Helena Sobecka l. 86 
27. Henryk Berendt l. 82 
28. Dorota Bluhm l. 54 
29. Franciszek Stefaniak l. 94 
30. Jerzy Gutowski l. 69

– byłego przewodniczącego Rady Miejskiej w Skarszewach,
radnego Sejmiku Wojewódzkiego, Naczelnika Wejherowa i wicewojewody elbląskiego

oraz nauczyciela Zespołu Szkół Rolniczych w Bolesławowie. 

Członka Zarządu Powiatu Starogardzkiego,
Wójt Gminy Osiek w latach 1990-1994 i 2006-2014.

„Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera.”

Prezydent Miasta 
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Prezydent Miasta 
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Przewodnicząca Rady Miasta
Starogard Gdański

Anna Benert

Przewodnicząca Rady Miasta
Starogard Gdański

Anna Benert

Głębokie wyrazy współczucia Burmistrzowi Skarszew Jackowi Pauli z powodu śmierci TATY
składają

Głębokie wyrazy współczucia najbliższym
składają

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. dr inż. Henryka Pauli

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.”

śp. Stanisławy Kurowskiej

31. Kazimierz Skórczewski l. 85 
32. Adam Wolff l. 4 
33. Emilia Wolff l. 1 m-c 
34. Laura Wolff l. 1 
35. Edmund Sandach l. 77 
36. Maria Glazer l. 68 
37. Leokadia Pałasz l. 86 
 




