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Wyjątkowi starogardzianie nagrodzeni
Wierzyczankę 2018 w dziedzinie kultury otrzymał artysta malarz Paweł Wyborski. W dziedzinie gospodarki nagrody powędrowały do „Elektrociepłowni Starogard” oraz firmy „Paktainer”. Paulina Szulc – ubiegłoroczny Najfajniejszy Wolontariusz Szlachetnej Paczki w Polsce zwyciężyła w kategorii inicjatywa społeczna. Laureaci zostali
wybrani spośród 22 nominowanych. Po raz pierwszy Prezydent Miasta przyznał Honorową Wierzyczankę pośmiertnie. Otrzymali ją śp. dyrektor SP ZOZ Przychodni Lekarskiej Maria Orlikowska – Płaczek oraz śp. dyrektor
Biura Starogardzkiego Klubu Biznesu ZP – Edward Sobiecki.
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Monitoring w mieście
Od 3 grudnia 2018 r. Starogard Gdański
monitorowany jest nie tylko przez policję, ale też Straż Miejską. Dzięki kamerom
w grudniu strażnicy odnotowali 44 interwencje, podczas których wystawili 9 mandatów, 1 wniosek o ukaranie i 35 pouczeń.
W styczniu interweniowali 83 razy. Wystawili 70 pouczeń i 13 mandatów.
Aktualnie w naszym mieście podłączonych jest 46 kamer, które
obejmują Rynek, dworzec PKP
i cały węzeł komunikacyjny, Aleję
Wojska Polskiego oraz ulice przyległe. Straż Miejska posiada na
podglądzie także jeden plac gier
i zabaw. Trwają rozmowy o podłączeniu monitoringu Ośrodka
Sportu i Rekreacji oraz Starogardzkiego Centrum Kultury. Park Nowe
Oblicze ma zostać doposażony
o kamery z większą rozdzielczością, ponieważ to właśnie stamtąd
strażnicy otrzymują wiele zgłoszeń. Przypomnijmy, że dzięki monitoringowi ujawniono osobę, która latem uszkodziła wiatę w Parku
Nowe Oblicze. Koszt jej naprawy
wyniósł 18 tys. zł. Ze względu na to,
że sprawca nie miał ukończonych
17 lat, do jej zapłacenia zobowiązani zostali jego rodzice. Podobnie,
gdyby nie kamery rejestrujące nie
udałoby się ujawnić sprawcy, który niedawno czerwoną farbą oblał
pomnik św. Jana Pawła II.
Po modernizacji, Park Miejski będzie obserwowało 16 kamer. Instaluje się je w miejscach, w których
najczęściej dochodzi do naruszenia prawa. Wybrano je na podstawie analizy mapy zagrożeń.
Zgodnie z planem władz miasta
mówiącym o poprawieniu bezpieczeństwa mieszkańców oraz
mienia publicznego, do 2020 roku
kamer w Starogardzie Gdańskim
ma być blisko 100. – To dla nas

nieoceniona pomoc, ponieważ kamery praktycznie zastępują obecność strażnika w danym miejscu.
Umożliwiają ujawnienie wykroczenia. W przypadku niemożliwości
zadziałania i ujęcia sprawcy tego
wykroczenia, prowadzimy sprawę,
czynności wstępne zmierzające do
ustalenia sprawcy. Potem kierujemy do sądu wniosek o ukaranie.
Nie wszystkie sprawy leżą w naszej
gestii, nie wszystkim jesteśmy się
w stanie zająć, ale zawsze możemy
przekazać to, co wiemy, czy widzieliśmy policji. Zdarzają się też takie
sytuacje, że policjanci wnioskują do
nas o przegląd monitoringu, co niezwłocznie robimy – mówi komendant Straży Miejskiej w Starogardzie
Gdańskim Jarosław Cysarczyk.
Kamery to kolejni strażnicy na terenie miasta. Mamy nadzieję, że przyczynią się do zmniejszenia ilości wykroczeń, a przede wszystkim będą
zapobiegać aktom wandalizmu.
– Wszystkie miejsca publiczne, ważne z punktu widzenia życia społecznego, są obserwowane przez Straż
Miejską. Dzięki temu zwiększy się
poczucie bezpieczeństwa starogardzian w tych obszarach – powiedział
Sekretarz Miasta Zbigniew Toporowski. – Chuligani przyzwyczaili
się do bezkarności. Od teraz muszą
się liczyć z tym, że każdy ich wybryk
będzie karany, jak nie grzywną, czy
inną sankcją karną, to przynajmniej
będą musieli pokryć koszty naprawy
wyrządzonej szkody.

Mieszkanie Chronione czeka

W lutym br. cztery niepełnosprawne starogardzianki zamieszkają
w Mieszkaniu Chronionym przy ul. Kościuszki. Jest to nowy rodzaj
wsparcia społecznego w naszym mieście. Pod opieką specjalistów
i przy ich pomocy będą przygotowywane do samodzielnego życia.
Mieszkanie powstało w ramach programu rządowego „Za życiem”.
Remont i jego urządzenie kosztowało blisko 290 tys. zł, z czego
125 tys. zł dofinansował polski rząd.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej mieszkanie chronione to lokal
mieszkalny przeznaczony dla osób,
które ze względu na swoją niepełnosprawność, chorobę, wiek lub trudną
sytuację życiową wymagają wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu. Pod
opieką specjalistów i przy ich wsparciu, osoby przebywające w tym mieszkaniu są przygotowywane do samodzielnego życia, uczestnictwa w życiu
społecznym i integracji społecznej.
Przygotowaniem tym zajmują się
specjaliści z różnych dziedzin, np. pracownik socjalny, psycholog, terapeuta,
asystent osoby niepełnosprawnej,
opiekun środowiskowy, średnio oferując pomoc do 3 godzin dziennie.
Mieszkanie Chronione w Starogardzie Gdańskim powstało w ramach
rządowego programu „Za życiem”.
Jego remont i urządzenie kosztowało Miasto ponad 290 tys. zł. Niecałe
50 % tej kwoty (125 tys. zł) dofinansowało Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Poza czterema
sypialniami, lokal posiada nowocześnie wyposażoną kuchnię połączoną
z jadalnią i wspólnym pokojem dziennym oraz łazienkę. Mieszkanie o pow.
ponad 84 m2 znajduje się na parterze
i jest przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Na wyposażeniu mieszkania jest także sprzęt
RTV i komputer, a każdy mieszkaniec

oprócz łóżka i szafy ma do dyspozycji
swoje własne biurko.
- W mieszkaniu chronionym chodzi
przede wszystkim o to, aby stworzyć
takie warunki, aby osoby tu mieszkające mogły jak najbardziej być
samodzielne i jak najdłużej przebywać w naturalnym środowisku – powiedziała dyrektor MOPS Urszula
Ossowska.
Panie, które zamieszkają w mieszkaniu chronionym, otrzymają wsparcie
dostosowane do ich indywidualnych
potrzeb i możliwości psychofizycznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako zarządcą lokalu zawrze
z nimi umowę użyczenia lokalu na
czas określony. W porozumieniu
z mieszkańcami określone zostaną
też zasady i sposób realizacji programu usamodzielniania lub wspierania.

Program podlegać będzie kontroli
raz na 3 miesiące.
- Większość dnia będą spędzać
w ośrodkach wsparcia MOPS. Natomiast po zajęciach wrócą do mieszkania i resztę dnia oraz noc spędzą tutaj. Cudownie byłoby, gdyby oprócz
nauki samodzielności, znalazła się dla
nich praca. Oczywiście mieszkanki
będą mogły przyjmować gości, ale
tylko do określonej godziny. Żadna
osoba z zewnątrz nie będzie mogła
zostać na noc. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i samego
obiektu pracownicy socjalni, będą
mogli wchodzić do mieszkania o każdej porze dnia i nocy, bez względu na
to, czy w mieszkaniu będą przebywać
osoby zakwaterowane czy nie – dodała dyrektor MOPS.
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Budżet miasta przyjęty
Radni przyjęli budżet miasta na 2019 rok. Najwięcej pieniędzy wydane zostanie na edukację, sprawy społeczne, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. W przyszłym roku nie zabraknie też
dużych inwestycji.

W 2019 roku widoczne będą też kolejne planowane działania rewitalizacyjne. Na rewitalizację śródmieścia
zabezpieczono w budżecie 5,7 mln
złotych.
W budżecie zapewniono też środki
na poprawę gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Starogard
Gdański 4,2 mln złotych, natomiast
na system gospodarowania wodami
opadowymi zapewniono 3 mln złotych. Ok. 2 mln zł. przeznaczone jest
W 2019 roku miasto Starogard Gdański planuje wydać blisko 217 mln
zł. Dochody szacuje na poziomie
ponad 217 mln zł. W porównaniu
z rokiem ubiegłym wydatki zmaleją
o 21,5 proc., a dochody o ok. 16 proc.
Mniejszy budżet wynika z zakończenia największych i najważniejszych
inwestycji realizowanych w 2018 roku
przy współfinansowaniu ze środków
Unii Europejskiej.  
Jak poinformowała skarbnik miasta
Ewa Kendzierska-Błyskal – udział
wpływów z podatków PIT i CIT w budżecie Starogardu w 2019 roku szacuje się na blisko 48 mln zł. Cały dochód
łączny z podatków wyniesie 97,3 mln
zł, co stanowi ok. 44,8 % wszystkich
wpływów do miasta i jest o 4 mln zł
wyższy w porównaniu z rokiem 2018.
Wydatki bieżące w 2018 r. planowane
są na poziomie 176,8 mln zł. Najwięcej – ponad 61 mln zł miasto wyda na
rodzinę i pomoc społeczną. Ponad
59 mln zł kosztować będzie oświata
i wychowanie. Przy subwencji oświatowej, wynoszącej 35,4 mln zł, będzie
to drugi co do wielkości wydatek dla
miasta. Również dużo, bo 32 mln zł
pochłonie gospodarka komunalna
i ochrona środowiska. Na transport
i łączność w 2019 roku miasto zaplanowało ok. 14 mln zł. W sumie na powyższe cele zadysponowano prawie
77 proc. wszystkich wydatków.
Tempo rozwoju będzie zachowane
Na inwestycje Starogard w 2019
roku planuje wydać ponad 40 mln zł,

z tego z własnych środków pokryje
ponad 27 mln zł.
Wśród największych inwestycji planowanych w 2019 r. w Starogardzie
Gdańskim są m.in.
• Przebudowa ul. Kopernika etap II
• Zakończenie budowy budynku
komunalnego przy ul.Kopernika
•Zakończenie modernizacji Parku
Miejskiego z projektu „Zachowanie
wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego
doliny Wierzycy przez zachowanie
bioróżnorodności”.
W budżecie zabezpieczono też środki na szereg mniejszych inwestycji.
– Na rozbudowę miejskiej sieci dróg
w 2019 roku miasto planuje wydać
ok. 8 mln zł. – powiedział zastępca
prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki. – Zabezpieczyliśmy też środki na dokończenie

studium budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego (dotyczy dokumentacji geologicznej). Rozpoczniemy budowę sali sportowej przy SP
nr 8, a także dokończymy budowę
infrastruktury towarzyszącej w Parku
Nowe Oblicze.

na kontynuację i rozwój programu
utwardzania dróg gruntowych płytami Yomb.
– Budżet na 2019 rok jest prospołeczny, nastawiony na wsparcie
rodzin, ale też podnoszenie jakości
życia wszystkich starogardzian –

powiedział prezydent Starogardu Janusz Stankowiak. – Istotne
jest to, że rok 2019 będzie kolejnym rokiem, w którym nie zmieniamy stawek z tytułu podatku
lokalnego. Nadal obowiązywać
będą stawki ustalone w 2016
roku. Zgodnie z moim wyborczym programem na przyszłe
5 lat, w roku 2019 zamierzamy
kontynuować działania, których celem jest zmiana wyglądu
i funkcjonalności miasta – dodał
prezydent. – Wiem, że mieszkańcy dalej na to liczą. Nasze
miasto ma ciągle wiele potrzeb.
Zaspokojenie ich wszystkich od
razu jest niemożliwe, dlatego
w pierwszej kolejności dokończymy rozpoczęte w 2018 roku
inwestycje. Pierwszy rok nowej
kadencji wykorzystamy też na
przygotowanie nowych zadań
inwestycyjnych na kolejne lata.
Skupimy się głownie na opracowaniu niezbędnych dokumentacji, uzyskaniu pozwoleń na budowę i potrzebnych uzgodnień.
Pozwoli nam to utrzymać tempo
rozwoju i modernizacji miasta na
dotychczasowym poziomie – zakończył Janusz Stankowiak.
Za przyjęciem budżetu głosowało 16 radnych, 4 radnych było
przeciw.
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Wyjątkowi starogardzianie nagrodzeni
Wierzyczankę 2018 w dziedzinie kultury otrzymał artysta malarz Paweł Wyborski. W dziedzinie gospodarki
nagrody powędrowały do „Elektrociepłowni Starogard” oraz firmy „Paktainer”. Paulina Szulc – ubiegłoroczny
Najfajniejszy Wolontariusz Szlachetnej Paczki w Polsce zwyciężyła w kategorii inicjatywa społeczna. Laureaci
zostali wybrani spośród 22 nominowanych. Po raz pierwszy Prezydent Miasta przyznał Honorową Wierzyczankę
pośmiertnie. Otrzymali ją śp. dyrektor SP ZOZ Przychodni Lekarskiej Maria Orlikowska – Płaczek oraz śp. dyrektor Biura Starogardzkiego Klubu Biznesu ZP – Edward Sobiecki.
Czuję się niezmiernie zaszczycony –
powiedział Paweł Wyborski – Bardzo
dziękuję Kapitule za nagrodzenie mojej
pracy. Dziękuję osobom, które mnie nominowały do tej nagrody. Jestem głęboko wzruszony i poruszony. Zawsze
marzyłem o tym, aby móc się do tej nagrody zbliżyć. Wierzyczanka była dla
mnie czymś w rodzaju starogardzkiego
„klejnotu w koronie”. Dzisiaj trzymam ją
w dłoni. Jestem przeszczęśliwy, spełniony i bardzo wszystkim dziękuję. Wiem,
że ta nagroda jest dowodem wielkiego
zaufania. Obiecuję, że tego zaufania nie
zawiodę i będę dalej robić to, co robię,
z jeszcze większym zaangażowaniem
i konsekwencją - zakończył laureat.

Po raz 20 statuetki Wierzyczanek
trafiły w ręce wyróżniających się
starogardzian. Co roku, od 20 lat 29 stycznia, w dniu święta powrotu
Starogardu do Macierzy prezydent
Starogardu Gdańskiego nagradza
osoby, firmy lub instytucje, które
w minionym roku w sposób szczególny wyróżniły się w dziedzinie:
kultury, gospodarki i inicjatywy
społecznej. Nagroda Prezydenta
to wyraz uznania dla ich talentu,
przedsiębiorczości i zaangażowania w sprawy lokalne oraz aktywności na rzecz mieszkańców.
Kandydatów do tego wyróżnienia
zgłaszają mieszkańcy Starogardu.
Nagrody przyznają Zespoły Nominujące. W tym roku po raz pierwszy głosowanie nad zwycięzcami
było tajne. Jego wynik ustalił sam
nagradzający.

Kategoria kultura

Pierwszym laureatem tegorocznej
Gali „Wierzyczanki 2018” został
Paweł Wyborski. Artysta malarz,
autor ponad czterdziestu pięciu wystaw indywidualnych m.in.
cyklu pn. „Ikonopasaże. Kształty
i Materie”, który pokazywany był
w Stanach Zjednoczonych, Ho-

landii, Belgii, Danii i Włoszech. Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymał
w kategorii kultura za promowanie
miasta poprzez malarstwo w kraju
i zagranicą. Prezydent wręczając nagrodę zwycięzcy podkreślił jego nieprzeciętny talent, wyjątkową osobo-

wość i niebagatelny wpływ na życie
artystyczne miasta. – Starogard jest
dumny, że ma takich wielkich artystów – powiedział Janusz Stankowiak. Przypomniał wszystkim, że nie
tak dawno, w grudniu 2018 roku Paweł Wyborski obchodził 20. rocznicę

swojej pierwszej wystawy malarskiej,
zaprezentowanej w 1998 roku w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.

Kategoria
Inicjatywa Społeczna

O nagrodę w kategorii inicjatywa
społeczna rywalizowało siedmiu
nominowanych. Wszyscy bez wyjątku co dzień z ogromną pasją
i społecznym zacięciem wciągają
innych w barwniejszy i ciekawszy
świat, dzieląc się z nimi swoją ener-
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z procesu kogeneracji, co jest
zgodne z Polityką Energetyczną
Państwa. Spółka wspólnie z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma jest również w nielicznym
gronie zakładów realizujących tzw.
trigenerację, czyli wytwarzanie
w jednym procesie ciepła, energii
elektrycznej i chłodu, co jest szczególnie efektywnym wykorzystaniem energii zawartej w paliwach
i procesem, który dopiero rozwija
się we współczesnych systemach
energetycznych.

To dla mnie wielka radość i wyróżnienie – powiedziała laureatka „Wierzyczanki 2018” Paulina Szulc – To,
kim jestem w dużej mierze zawdzięczam ludziom, z którymi pracuję. To są
harcerze, instruktorzy, wolontariusze
Szlachetnej Paczki – moi przyjaciele.
Ta nagroda to wyróżnienie dla nas
wszystkich, dla wszystkich ludzi, którzy dzielą się dobrem. Bardzo dziękuję
za nominację i dziękuję Kapitule za
wyróżnienie mojej, a tak naprawdę naszej wolontariackiej pracy.

gią. Angażują ich do podejmowania
nowych wyzwań. Pomagają, wspierają i robią wszystko, by żyło im się
lepiej, by bardziej wierzyli w siebie
i częściej odnajdywali w życiu radość
i szczęście. Każdy z nominowanych
podejmował inicjatywy warte uznania, ale zwyciężczynią w tej kategorii
została Paulina Szulc. Wierzyczankę 2018 otrzymała za wyjątkową
osobowość, umiejętne motywowanie ludzi do działania, zarażanie ich
optymizmem, wzorową postawę

wolontariacką oraz zaangażowanie
w pomaganie innym.

Kategoria Gospodarka

W kategorii gospodarka o Nagrodę
Prezydenta Miasta rywalizowało 8
firm w dwóch grupach mikro i małe
oraz średnie i duże przedsiębiorstwa.
Wierzyczankę 2018 w pierwszej grupie za innowacyjność i stosowanie

najnowszych, ekologicznych technologii łącznego wytwarzania ciepła
i energii elektrycznej, czyli tzw. kogeneracji w celu zmniejszenia niskiej
emisji pyłów oraz szkodliwych substancji otrzymała „Elektrociepłownia Starogard”.
Po raz pierwszy ogień w kotle Elektrociepłowni Starogard rozpalono
w 1997 roku. Pięć lat później zakład
został wydzielony ze struktur Polpharmy jako oddzielny podmiot.

Z kolei dziesięć lat później w 2012
roku Elektrociepłownia rozpoczęła rozbudowę sieci dystrybucyjnej,
która objęła ulice Farmaceutów,
Bądkowskiego, Armii Krajowej i Konopnickiej. Zadanie wykonano przy
dużym wsparciu Urzędu Miasta
w ramach programu „Czyste powietrze Pomorza”. Dzisiaj sieci ciepłownicze „Elektrociepłowni Starogard”
należą do nielicznej grupy systemów tzw. efektywnych energetycznie, czyli zasilanych m.in. ciepłem

Druga „Wierzyczanka 2018” w tej
kategorii trafiła do Marka Podolskiego – prezesa firmy „PAKTAINER”. O zwycięstwie zadecydowało pionierstwo firmy w branży
opakowaniowej w Polsce oraz
nieustanne wzmacnianie jej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym.

Nagroda Honorowa

Wyjątkowo w tym roku Prezydent
Janusz Stankowiak przyznał dwie
Nagrody Honorowe pośmiertnie.
Honorowe Wierzyczanki 2018
otrzymali śp. dyrektor SPZOZ
Przychodni Lekarskiej Maria Orlikowska-Płaczek i śp. dyrektor Biura Starogardzkiego Klubu Biznesu
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To, że firma Paktainer nieustannie
się rozwija, to zasługa jej załogi. Bez niej
tej firmy by nie było, dlatego wszystkim
pracownikom bardzo dziękuję. W przyszłym roku obchodzić będziemy jubileusz 30-lecia naszej działalności. Ta
Wierzyczanka to dowód na to, że te 30
lat ciężkiej pracy na Rynku przyniosło
Firmie Paktainer nie tylko zawodowy
sukces, ale tez uznanie w oczach lokalnych władz i społeczności. To dla mnie
zaszczyt być tutaj dzisiaj. Bardzo wszystkim dziękuje – powiedział prezes Firmy
Marek Podolski.
Związku Pracodawców Edward
Sobiecki.
- Ta specjalna nagroda jest wyrazem uznania dla pracy zmarłych, ich oddania, zaangażowania
i poświęcenia na rzecz lokalnej
społeczności. Jest też wyrazem
wdzięczności za to co robili dla
mieszkańców Starogardu Gdańskiego i starogardzkiego biznesu –
powiedział prowadzący Sławomir
Siezieniewski.

Już po raz drugi Gala „Wierzyczanek” odbyła się w Hali Miejskiej im.
Andrzeja Grubby. Poprowadził ją
znany dziennikarz i prezenter telewizyjny Sławomir Siezieniewski. Każdy
nominowany został zaprezentowany z honorami.
Spotkanie umilił gościom laureat
XXVI Nocy Bardów im. Ryszarda Rebelki – zespół „Czarownice i Ropuchy”. Muzycy wykonali cztery własne
utwory, wprowadzając publicznośc
w dobry nastrój już na samym początku imprezy. Jako gwiazda wieczoru wystąpiła popularna piosenkarka i autorka tekstów Katarzyna
Cerekwicka. Zaśpiewała swoje największe przeboje. Starogardzka publiczność nagrodziła występ artystki
owacjami na stojąco.

Nagrody odebrali: mąż zmarłej 30
maja 2018 r. Marii Orlikowskiej Płaczek - Mieczysław Płaczek oraz
syn zmarłego 25 grudnia 2018 roku
Edwarda Sobieckiego – Adam Sobiecki.
- Bardzo dziękuję prezydentowi i całej Kapitule za to wyróżnienie. Żona
była dwukrotnie nominowana do
tej nagrody. Na co dzień była wizjonerką, tradycjonalistką i wszystko co

robiła, robiła z pasją. Swoje sukcesy
zawdzięczała nie tylko ciężkiej pracy,
ale przede wszystkim współpracy
z ludźmi, ze swoją załogą. Stworzyła
największą publiczną przychodnię
lekarską na Pomorzu i jedną z największych w Polsce. Wszystko robiła
dla ludzi – dziękuję – zakończył mąż
Marii Orlikowskiej-Płaczek – Mieczysław Płaczek
- Jestem bardzo dumy, że mój tata
otrzymuje to wyróżnienie w jubileusz 20-lecia Wierzyczanki. Był ze śp.
zmarłym prezydentem Stanisławem
Karbowskim, który pierwszy wręczył
Wierzyczanki w 2000 roku, przyjaciółmi z lat szkolnych. Spotykali się,
często rozmawiali na tematy związane z miastem. Ta nagroda dzisiaj
ma symboliczne znaczenie. Stanisław Karbowski odszedł 25 grudnia
2011, w ten sam dzień 8 lat później

zmarł Edward Sobiecki. Dzisiaj pewnie wspólnie oglądają z góry Starogard i życzą temu miastu wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję
– powiedział Adam Sobiecki.

Tegoroczna Gala po raz kolejny zapisała się w historii miasta jako spotkanie wyjątkowo uroczyste, barwne
i nastrojowe.
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99 lat temu Starogard wrócił do Macierzy
29 stycznia władze samorządowe oraz delegacje najważniejszych miejskich instytucji złożyły kwiaty pod Pomnikiem
Niepodległości przy ul. Paderewskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił sekretarz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kociewskiej Ryszard Szwoch. W uroczystościach upamiętniających wkroczenie do Starogardu polskiej armii uczestniczyli mieszkańcy, a także młodzież ze starogardzkich szkół z towarzyszeniem pocztów sztandarowych.
Po zakończeniu I wojny światowej
mieszkańcy Pomorza z radością
przyjęli płynące z Francji informacje.
Podczas konferencji w Wersalu zapadła decyzja, że Starogard, Tczew,
Świecie, Gniew i Pelplin wracają do
Rzeczypospolitej. Kociewiacy musieli
jednak trochę poczekać na przyłączenie do odradzającej się po latach
zaborów niepodległej Polski.
Mimo przejmującego zimna, 29
stycznia 1920 roku mieszkańcy Starogardu z entuzjazmem wyszli na
ulice, by świętować dzień odzyskania
wolności. Z radością witali polskich
żołnierzy z Błękitnej Armii generała Józefa Hallera. Na zachowanych
z tamtego dnia fotografiach widać
pięknie udekorowany Rynek. Pułk
Ułanów Krechowieckich wkroczył do
Starogardu od strony Pelplina. Na
fasadach budynków powiewały biało-czerwone flagi. Mieszkańcy przygotowali bramy powitalne z napisa-

mi: „Niech żyje żołnierz polski” oraz
„Królowo Korony Polskiej módl się
za nami”. Na widok polskiej armii,
przejeżdżającej przez Rynek, wykrzykiwali „Niech żyją” i głośno
śpiewali „Rotę” Marii Konopnickiej.
Polskie wojsko tego dnia uroczyście powitały też nowo mianowane
władze miasta i powiatu, duchowieństwo katolickie, przywódcy
polskich organizacji i członkowie
polskich towarzystw.
Inkorporacja Starogardu do Polski,
która nastąpiła w wyniku zajęcia
miasta przez polskie wojsko i przekazanie władzy przedstawicielom
ludności polskiej w dniu 29 stycznia
1920 r., zapoczątkowała nowy etap
w historii miasta, już w granicach II
Rzeczypospolitej. Te wydarzenie są
bardzo ważne dla nas wszystkich.
Stanowią bowiem część naszej tożsamości.

Starogard w liczbach

W 2018 roku w Starogardzie Gdańskim urodziło się o 46 chłopców więcej niż dziewczynek, ale o 11 starogardzian mniej niż
w 2017 roku. Łącznie na świat przyszło 456
dzieci – 205 dziewczynek i 251 chłopców.
Zmarło 477 mieszkańców miasta – 222 kobiety i 255 mężczyzn. Liczba mieszkańców
Starogardu zmniejszyła się o 393 osoby. Na
dzień 31 grudnia 2018 r. w Starogardzie
zameldowanych było 44 456 osób, w tym
na pobyt stały 43 337 a 1 119 na pobyt czasowy.
W 2018 podobnie jak w ubiegłym
roku, rodzice najchętniej nazywali
swoje córki: Maja, Lena, Zofia, Julia,
i Agata. Natomiast najpopularniejszymi imionami nadawanymi chłopcom w Starogardzie były: Szymon,
Aleksander, Franciszek, Jan i Antoni. Nadal dużym zainteresowaniem
cieszyły się imiona staropolskie,
szczególnie męskie jak: Kazimierz,
Władysław, Stefan, Teodor, Józef,
Anatol, Tadeusz, Zbigniew czy Florian. Wśród „dawnych” imion żeńskich prym wiodły Antonina, Klara

i Helena. Ciekawość budzą imiona,
dla których inspiracją bywają często bohaterowie ulubionych filmów,
seriali, gwiazdy muzyki i estrady, ale
też imiona zapożyczone z innych
kultur i narodowości. I tak wśród
dziewczynek pojawiły się: Kira, Ines,
Semiliana, Maura, Gaja, Zoja, Sawa
czy Letycja. Wśród chłopców: Dorian, Milan, Samuel, Hugo, Arseniusz
i Zachariasz.
Tak jak zmniejszyła się liczba ludności
w Starogardzie, tak spadła też liczba
zawieranych małżeństw. W 2018 roku

związek małżeński zawarło 360 par, tj.
o 73 pary mniej niż w ubiegłym roku.
W tym było 125 ślubów cywilnych,
201 konkordatowych, a 34 pary połączyły się za granicą (dla porównania:
w 2017 – 433, w 2016 – 355, w 2015
r.- 347, a w 2014 r.- 355)
W Urzędzie Stanu Cywilnego w 2018
roku sporządzono łącznie 2 693
akty, w tym aktów urodzeń 1417 (dla
porównania w 2017 było ich 1488
, w 2016 r. – 1432, w 2015 r. – 1450,
a w 2014 r. – 1303) oraz 916 aktów
zgonu.

Liczba mieszkańców Starogardu
zameldowanych na pobyt stały na dzień
31.12 wynosiła w :
			
– 2018 r.: 44 456
			
– 2017 r.: 44 849
			
– 2016 r.: 45 214
			
– 2015 r.: 45 544
			
– 2014 r.: 45 748
			
– 2013 r.: 46 180
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Ogromnym powodzeniem cieszyły
się wielkie misie podarowane przez
przedsiębiorców i Straż Miejską. Za
niemałą kwotę 1700 zł wylicytowania została też koszulka z autografami Mistrzów Świata piłki siatkowej.
Jednak największe emocje wywołała
licytacja 4 godzin pracy prezydenta
miasta. Wygrała ją Karolina Gołecka
– właścicielka sklepu GIFT. Na konto
WOŚP wpłaciła 3 200 zł. Prezydent
Janusz Stankowiak już po raz drugi
wcieli się w rolę sprzedawcy. – W zeszłym roku sprzedawałem okna,
więc jakieś doświadczenie w handlu mam – z uśmiechem stwierdził
prezydent. – Mam tylko nadzieję, że
dam sobie radę z nowym i zdecydowanie odmiennym asortymentem
sklepu GiFT.
Uczestnikom i obserwatorom licytacji czas umilały występy artystycz-

Dzień dobroci i hojności

187 996,12 zł zebrali mieszkańcy Starogardu Gdańskiego, Skarszew, Bobowa, Lubichowa, Skórcza, Rywałdu, Kokoszkowych i Rokocina podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Tym samym ustanowili nowy rekord. Przekazali na zakup sprzętu dla 50 specjalistycznych szpitali dziecięcych kwotę o 30 tys. zł
większą niż w ubiegłym roku.
i wysiłkiem wsparli fundusz przeznaczony na zakup pomp insulinowych
dla kobiet w ciąży.
Starogardzianie i mieszkańcy okolicznych gmin przez cały dzień chętnie otwierali swoje serca i portfele.
Najchętniej w starogardzkiej Galerii
Neptun, gdzie od godz. 15:00 trwały
licytacje.
Udało im się zebrać 14 977 zł.

Przez cały dzień 433 wolontariuszy
wyposażonych w kolorowe puszki i charakterystyczne serduszka
kwestowało na terenie naszego
miasta oraz okolicznych gmin.
Spotkać ich można było na ulicach
i przed kościołami w Starogardzie
Gdańskim, Skarszewach, Lubichowie, Skórczu, Rywałdzie, Kokoszkowach i Rokicinie.
Największe sumy, czyli 1 836,058 zł
i 1 734,87 zł do swoich puszek zebrali wolontariusze ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starogardzie. Wysokie kwoty uzbierali też wolontariusze z Bobowa (1 638,85), Zespo-

łu Szkół Ekonomicznych (1 584,62)
Skarszew (1 436,75 zł) i I LO (1 404,87
zł). Publiczna Szkołą w Lubichowie
wpłaciła na konto WOŚP 3 964,34
zł, GOK Bobowo – 4 809,89 zł, PSP
Rokocin – 4 103,93 zł, a Przedszkole
Bajeczka – 1 686,78 zł.
Zdecydowanie więcej niż w ubiegłym roku, bo 3 226,20 zł udało się
zebrać SKL Filippides – organizatorowi 13. Biegu Charytatywnego
„Policz się z cukrzycą”. Punktualnie
o godz. 12:00 ponad 130 biegaczy
wystartowało w biegu na 5 kilometrów na Stadionie Miejskim im.
Kazimierza Deyny. Swoim udziałem

neDodatkową atrakcję zapewniła
grupa Star Mors. Jej członkowie najpierw solidnie się rozgrzali, po czym
wykąpali się w basenie pełnym zimnej wody. Gościem specjalnym tegorocznego „morsowania” był prezydent miasta Janusz Stankowiak.
– To był odważny krok, wielkie przeżycie i całkiem nowe doświadczenie
– powiedział Janusz Stankowiak. –
Nigdy wcześniej nawet nie pomyślałem o takiej kąpieli. Pomysł zrodził
się spontanicznie podczas rozmowy
z STAR Morsami. Przekonali mnie, że
warto spróbować. Woda była strasznie zimna, ale czuję się doskonale –
spuentował Prezydent.
Na zakończenie tego pełnego
emocji i atrakcji dnia nad Stadionem Miejskim rozbłysło tradycyjne
„Światełko do nieba”.
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W szczytnym celu
22 tys. 830 zł dla zdolnej młodzieży z potrzebujących rodzin zebrali uczestnicy IV Dobroczynnego Balu Prezydenckiego.

Starogardzianie
dla Jurka Owsiaka
„Dziękujemy” – wołali starogardzianie na
Rynku w niedzielę 26 stycznia. Podziękowali Jurkowi Owsiakowi za powrót do
WOŚP i odwołanie swojej decyzji o rezygnacji z bycia jej prezesem. Skrzyknęła ich
Młodzieżowa Rada Miasta.
To za sprawą Jurka Owsiaka polskie
szpitale otrzymały sprzęt medyczny za ponad 1 miliard złotych. Tyle
bowiem Polacy rozsiani po całym
świecie wpłacili na Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy, której Jurek
Owsiak przewodzi od 27 lat i co najważniejsze grać będzie dalej – do
końca świata i o jeden dzień dłużej,
a Starogard razem z nim!
– Dzięki Jurkowi Owsiakowi wiele
dzieci i osób starszych otrzymało drugą szansę. On grał dla nas
cały czas. Nigdy się nie poddawał.
Nie ugiął się pod słowami nienawiści, do chwili gdy 27.Finał WOŚP
w Gdańsku zakończył się tragedią.
Podczas „światełka do nieba” prezydent Gdańska Paweł Adamowicz
został, jak się okazało, śmiertelnie
ugodzony nożem. Jurek Owsiak
wtedy zwątpił. Zrezygnował z funkcji prezesa WOŚP, ale miliony ludzi
pokazały Jerzemu, że w niego wierzą i proszą, żeby wrócił. 19 stycznia
w dniu pogrzebu śp. prezydenta
Gdańska odwołał swoją decyzję.
Chcemy mu dzisiaj wspólnie za to
podziękować i pokazać, że my starogardzianie też wierzymy w niego
i w to dobro, które od 27 lat tworzy
– powiedziała Natalia Gostomska –

przewodnicząca Młodzieżowej Rady
Miasta Starogard Gdański.
Ponad 50 osób z czerwonymi balonami w dłoniach przyszło, by podziękować Jurkowi Owsiakowi za powrót do
Orkiestry i odwołanie swojej decyzji
o rezygnacji z bycia jej prezesem.
– Może nie jest nas dużo, ale na
pewno są to najgorętsze serca
w Starogardzie – powiedział prezydent Janusz Stankowiak. – Bardzo
Wam dziękuję, że tu jesteście. Cieszę się, że nie musimy dzisiaj prosić
Jurka Owsiaka o powrót do Orkiestry, ale możemy mu dziękować,
że dalej gra z nami. To co zrobił dla
polskich szpitali i ośrodków zdrowia
jest nieocenione. Ważne jest też to,
że tego jednego dnia w roku jesteśmy jednością. Bez względu na to,
jakie mamy poglądy polityczne, jaką
wyznajemy wiarę, jaki mamy kolor
skóry, po prostu jesteśmy razem.
To, co się wydarzyło w Gdańsku jest
straszne, ale wierzę, że nas umocniło
i że wszyscy starogardzianie, wszyscy Polacy będą jeszcze goręcej grali
dla kolejnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego życzę sobie
i wam wszystkim – do końca świata
i o jeden dzień dłużej – zakończył
prezydent.

To nie była tylko zabawa karnawałowa. Dzięki hojności gości Prezydenta
utalentowani młodzi starogardzianie z potrzebujących rodzin otrzymają wsparcie w wysokości 22 tys.
830 zł, zebranych podczas licytacji
na IV Dobroczynnym Balu Prezydenckim.
Do tańca przygrywał znakomity zespół muzyczny Silverton. Ciekawym
momentem wieczoru był występ
półfinalisty telewizyjnego programu
„Mam Talent!” Rafała Mulki, który
w dwóch blokach zaprezentował
pokaz iluzji. Goście podziwiać mogli
też pokaz barmański.
– Już po raz czwarty wspaniale bawiliśmy się na Dobroczynnym Balu

Prezydenckim. Było tanecznie,
kolorowo i radośnie. Towarzyszyła
nam świetna atmosfera. Najważniejszy jest jednak cel naszej zabawy. Dzięki hojności uczestników,
uda się pomóc zdolnym młodym
mieszkańcom miasta, którzy z różnych powodów nie mogą wystarczająco rozwijać swoich talentów
– mówił prezydent Janusz Stankowiak.
Przypomnijmy, że w zeszłym roku,
podczas III Dobroczynnego Balu
Prezydenckiego, dla zdolnej młodzieży z potrzebujących rodzin
udało się zebrać 10 tys. 250 zł.
Środki zostały przekazane Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Nr 3,
dawnej Szkoły Nr 7.
Sponsorem tortu była cukiernia
Jarosława Wrzoskiewicza. Największą hojnością wykazał się
Mariusz Nierzwicki. Przedmioty
do licytacji ofiarowali: Adam Jakub
Haras, Józef Olszynka, stypendysta Prezydenta Miasta Starogard
Gdański Paweł Wyborski, Irena
i Marek Zagórscy. Prezydent Janusz Stankowiak przekazał na licytację prezent, który dostał od
przedstawicieli partnerskiego miasta Luohe w Chinach.
Organizator IV Dobroczynnego Balu Prezydenckiego, czyli
Starogardzkie Centrum Kultury
dziękuje restauracji Bachus za
współpracę.
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Zostaw 1% podatku
w mieście
Rozliczanie PIT 2018 nie musi być przykrym
obowiązkiem. Może przynieść wiele korzyści innym, także samemu miastu. „1 procent
2018” może wspomóc starogardzkie organizacje pożytku publicznego. Złożenie rocznej
deklaracji podatkowej PIT w Starogardzie
Gdańskim może zasilić budżet miasta.

Noworocznie i charytatywnie
„Z Żabnem w Nowy Rok” to impreza, która na stałe wpisała się
już do kalendarza wydarzeń w naszym mieście. Od siedmiu lat integruje szkolną społeczność, która chętnie przygotowuje atrakcje
umilające wspólnie spędzany czas.
W piątek 25 stycznia uczniowie,
ich rodzice, dziadkowie, absolwenci, nauczyciele oraz dyrekcja
spotkali się w sali gimnastycznej
Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 6 im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim. Obecni byli także
prezydent Starogardu Gdańskiego
Janusz Stankowiak oraz ks. dziekan
Józef Pick.
Atrakcji nie brakowało. Wszyscy
czekali przede wszystkim na występy artystyczne. Talent prezentowali także absolwenci PSP Nr 6
oraz muzycy Gminnej Orkiestry
Dętej przy OSP Pinczyn.

6 uczniów oraz jeden nauczyciel
zmierzyli się w symultanicznej grze
z mistrzem Starogardu Gdańskiego
w szachach Tomaszem Gdańcem.
Nikomu z przedstawicieli szkoły nie
udało się z nim wygrać, ale wszyscy
walczyli do końca.
W sali obok na chętnych czekała kawiarenka internetowa. Nie zabrakło
również tej tradycyjnej kawiarenki,
którą obsługiwali uczniowie z pomocą nauczycieli i rodziców. To właśnie oni przygotowali przysmaki.
– Impreza „Z Żabnem w Nowy Rok”
ma charakter charytatywny. Zebrane
podczas jej trwania środki przezna-

czane są co roku na potrzeby szkoły.
To ważne, ale chyba najważniejsze,
że dzięki takim spotkaniom nasza
społeczność się integruje. Na duże
uznanie zasługuje zaangażowanie
w organizację tego wydarzenia dyrekcji – powiedziała przewodnicząca
Rady Rodziców przy PSP Nr 6 Wioleta Grzeszkiewicz-Wolska.
Jak co roku, wszyscy z niecierpliwością czekali na licytacje, które
brawurowo poprowadzili dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr
6 Ryszard Hapoński i wicedyrektor
Beata Wirkus.

Z roku na rok coraz więcej starogardzian, decyduje się zostawić swój „1
procent” podatku w Starogardzie
Gdańskim. Zachęcamy do przyłączenia się do tej grupy. W 2018 roku
w starogardzkim urzędzie skarbowym swój 1% podatku na organizacje pożytku publicznego w całej
Polsce przekazało ponad 31 tys.
podatników z całego powiatu starogardzkiego, w tym blisko 1200
zostawiło swój 1% w Starogardzie.
Dzięki ich pomocy starogardzkie organizacje w 2018 r. otrzymały wspar-
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cie w wysokości prawie 135 tys. zł.,
to jest o blisko 63 tys. zł więcej niż
w 2017 roku. Ta kwota może być
jeszcze większa, jeżeli wszyscy podatnicy ze Starogardu zostawią swój
1% w rodzinnym mieście.
Dla ułatwienia zamieszczamy listę
organizacji, działających na terenie
miasta Starogard Gdański uprawnionych do otrzymania 1%:
Organizacje Pozarządowe działające
na terenie miasta Starogard Gdański
uprawnione do otrzymywania 1% za
2018 r.:

Starogardzkie Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi
„Amazonka”. Numer KRS: 0000168137
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pinokio”. Numer
KRS: 0000174927
Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych
„Można Inaczej”. Numer KRS: 0000174929
Klub Sportowy Beniaminek 03. Numer KRS: 0000212950
Fundacja Szpitala Św. Jana. Numer KRS: 0000235020
Uczniowski Klub Sportowy „Libero” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Starogardzie Gdańskim. Numer KRS: 0000243663
Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Numer
KRS: 0000258173
Gminny Związek Sportowy „Kociewie”. Numer KRS: 0000247578
Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia. Numer KRS: 0000293928
Klub Piłkarski „Starogard”. Numer KRS: 0000318946
Stowarzyszenie „Nasz Starogard”. Numer KRS: 0000380607
Stowarzyszenie „Amor Omnia Vincit”. Numer KRS: 0000019307
Kociewskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie. Numer KRS:
0000021452
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Działających na rzecz Dzieci
z Dysfunkcjami „Dzieci Kociewia”. Numer KRS: 0000398323
Fundacja - Dom Św. Elżbiety „Nie Będziesz Sam”. Numer KRS:
0000431399
Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, Numer KRS: 0000099691
z dopiskiem: Koło Powiatowe PZN w Starogardzie Gdańskim
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, z informacją: Numer KRS: 0000273799 z dopiskiem: Hufiec ZHP w Starogardzie Gdańskim
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Numer KRS: 0000154454
z dopiskiem: Oddział w Starogardzie Gdańskim
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”. Numer
KRS: 0000069730 z dopiskiem: Schronisko w Starogardzie Gdańskim
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego z informacją: Numer
KRS: 0000114618 z dopiskiem: koło w Starogardzie Gdańskim
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną: Numer KRS: 0000162757 z dopiskiem w rubryce „cel szczegółowy”: koło w Starogardzie Gdańskim
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Starogard
w obiektywie
Do 4 lutego w Galerii A Starogardzkiego
Centrum Kultury można podziwiać wystawę pn. „Starogard Gdański – portret obiektywny”. Ekspozycja obejmuje 80 fotografii
naszego miasta. To efekt trzy letniej pracy
6 fotografów ze Starogardzkiego Towarzystwa Fotograficznego.
Tematem wystawy jest miasto Starogard Gdański, a jej bohaterami
Krzysztof Krajnik, Przemek Furtak,
Artur Hossa, Anna Boużyk, Aleksander Kempiński i Małgorzata Żurek
– sześciu fotografów ze Starogardzkiego Towarzystwa Fotograficznego.

To ich 5 wystawa – druga pokazująca
stolicę Kociewia.
– Działamy w Starogardzie od 12 lat,
tworząc grupę fotografów pasjonatów. Każdy z nas ma różne upodobania. Jedni uwielbiają fotografować
krajobrazy, inni naturę, inni architekturę i jej detale, a jeszcze inni specjalizują się w portretach. Łączy nas
wspólna pasja i wrażliwość na piękno otoczenia. Zapisujemy w kadrach
rzeczywisty obraz otaczającego nas
świata, który nieustannie się zmienia.
To jednak, na co kierujemy obiektywy, to nasz świadomy wybór. Nie
przymykamy oczu na niedoskonałości i nie retuszujemy tego, co nam
się nie podoba. Rejestrujemy zmiany
i je dokumentujemy, bo widzimy jak
te zmiany szybko zachodzą. Przykładem jest nasze miasto. Starogard przez ostatnie trzy lata bardzo
się zmienił. Wygląd zmieniły: rynek,

Zasłużona emerytura
Przez ostatnie 29 lat związany był ze Starogardzkim Centrum Kultury, w którym odpowiadał za prawidłowe funkcjonowanie
Kina „Sokół”. 21 stycznia Czesław Martyn
oficjalnie pożegnał się ze współpracownikami. Osobiście podziękował mu także prezydent Starogardu Gdańskiego.
– Czesławie, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że
jesteś „człowiekiem kina”. Praca
była twoją pasją. Oddawałeś się jej
w całości. Zawsze zaangażowany,
pełen pomysłów i energii. Takiego
będę cię pamiętał. Pracowało nam
się razem świetnie. Bardzo dziękuję ci za wszystkie lata poświęcone
Starogardzkiemu Centrum Kultury
– powiedział Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.
Przez pierwsze 14 lat swojego ży-

cia zawodowego Czesław Martyn
pracował w Spółdzielni Kółek Rolniczych Skarszewy na stanowisku
specjalista ds. socjalnych i współzawodnictwa. Przez kolejne 7 lat był
kierownikiem obiektu LKS Agro Kociewie. Potem jeszcze przez 3 miesiące pracował w Miejskim Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej
w Starogardzie Gdańskim.
Główną pasją Czesława Martyna jest
dobry film, teatr i kabaret. Dlatego
przez 29 lat doskonale odnajdywał

się w roli kierownika Kina „Sokół”.
Gdy w naszym mieście pojawiło się
Cinema City świetnie poradził sobie
z przekształceniem kina na estradę.
Sprowadzał do Starogardu gwiazdy muzyczne i kabaretowe oraz teatralne. Współprowadził Dyskusyjny
Klub Filmowy. Zawsze wyróżniał
się „wyczuciem” i umiejętnościami
sprzedaży wydarzeń.
– Pan Czesław swoją pracę traktował
jak drugi dom. Zaangażowany w powierzone zadania, odpowiedzialny,
profesjonalny i posiadający duże
umiejętności organizacyjne. Zawsze
dbający o pozytywny wizerunek
Starogardzkiego Centrum Kultury
i godnie go reprezentujący. Pan Czesław to osoba o wysokiej kulturze
osobistej. Szybko nawiązuje relacje
z ludźmi. Muszę podkreślić, że znakomicie radził sobie w kontaktach
zarówno z artystami, jak i uczestnikami wydarzeń kulturalnych – powiedziała dyrektor Starogardzkiego
Centrum Kultury Ewa Roman.

dworzec, Aleja Wojska Polskiego
i wiele ulic. Od 2015 roku utrwalamy
je i dziś wiele naszych zdjęć ma wartość archiwalną. Dlatego postanowiliśmy je zebrać i podzielić się nimi
z mieszkańcami – powiedział Krzysztof Krajnik, prezes STF.
Zaprezentowane na wystawie zdjęcia
powstawały spontanicznie często na
indywidualnych spacerach po mieście – w różnych porach dnia i roku.
Wiele zostało zrobionych na grupowych plenerach fotograficznych, które STF organizuje dla swoich członków. Zobaczyć tu można fotografie
najważniejszych
starogardzkich

zabytków, kadry z najczęściej odwiedzanych miejsc w Starogardzie,
ale też urokliwe uliczki, zakamarki
i detale starogardzkiej architektury.
Tytuł wystawy „Starogard – portret obiektywny” twórcy tłumaczą
dwojako. Obiektyw – nie, czyli jako
zbiór obrazów zapisanych w obiektywie – widzianych prawdziwie, takimi jakimi są, tyle że przefiltrowane przez subiektywną wrażliwość
osoby je fotografującej.
Wystawę honorowym patronatem
objął Prezydent Miasta Starogard –
Janusz Stankowiak.
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Sezon na łyżwy
Zima w pełni. Nadszedł więc idealny czas
na łyżwy. Od 14 stycznia funkcjonuje starogardzkie lodowisko. Czynne jest codziennie, od poniedziałku do niedzieli.
Lodowisko przy Miejskiej Hali
Sportowej im. Andrzeja Grubbby jest otwarte w dni powszednie
w godz. 8:00 – 20:30, zaś w soboty
i niedziele od 10:00 do 20:30.
Cena jednorazowego wejścia na
lód we wszystkie dni tygodnia wynosi 8 zł. Bilet ulgowy to koszt 6 zł,
a grupowy 4 zł. Dla zorganizowanych grup uczniów z publicznych
szkół podstawowych Starogardu

Gd., którzy przyjdą na lodowisko
od poniedziałku do piątku w godz.
8:00 – 15:30 wejście jest bezpłatne.
Podobnie, jak dla posiadaczy Karty
Dużej Rodziny, którzy na lodzie pojawią się w dowolny dzień tygodnia
w godz. 10:00 – 11:00.
Dodatkową atrakcją są pingwiny –
chodziki do nauki jazdy, kaski dla
dzieci oraz odblaskowe kamizelki od
Kinder Pingui.

Uczyli się chronić
dane osobowe

28 stycznia uczniowie PSP Nr 6 świętowali
Dzień Ochrony Danych Osobowych. Na specjalnie przygotowanych zajęciach poszerzali
swoją wiedzę na temat jak bezpiecznie korzystać z osiągnięć nowoczesnych technologii i świadomie unikać zagrożeń.
Od początku roku szkolnego
2018/2019 dwie szkoły w Starogardzie: Szkoła Podstawowa Nr 6
i Szkoła Podstawowa Nr 3 uczestniczą w IX edycji ogólnopolskiego
programu edukacyjnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych
„Twoje dane - Twoja sprawa”.

Uczniowie klas czwartych uczestniczyli w specjalnych warsztatach,
na których poszerzali swoją wiedzę na temat ochrony danych
osobowych, prywatności, praw
autorskich oraz tego, jak bezpiecznie korzystać z osiągnięć nowo-

czesnych technologii i świadomie
unikać zagrożeń. Ich zadaniem było
m.in. rozwiązywanie krzyżówek
i rebusów. Dzieci z klas młodszych
tworzyły logo przestrzenne UODO,
a uczniowie 5 i 6 klas puszczali wodzę fantazji w konkursie plastycznym „Fabryka memów”. Wszystkie
prace uczniów wywieszone zostały
w galerii na korytarzu szkolnym.
Wielką atrakcją była dla nich specjalnie przygotowana fotobudka „Nie
bądź bałwan – chroń swoje dane”.
Dzień upłynął im na zabawie i interaktywnej nauce w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

Złoty medal pływaczki
W dniach 14-16 grudnia odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 14-letnich i 15-letnich w Ostrowcu Świętokrzyskim. W zawodach tych brało udział prawie 500 zawodników z około 130 klubów z całej Polski. Zawodniczka UKS Ósemka Starogard Gdański
Karolina Urban zdobyła I miejsce w pływaniu na 200 m stylem motylkowym. 7 stycznia odebrała nagrodę Prezydenta Miasta Starogard Gdański za zdobycie złotego medalu.
Pierwszego dnia Mistrzostw Karolina Urban wzięła udział w dwóch
wyścigach. Pierwszą konkurencją
było 100 m stylem motylkowym,
w którym zawodniczka pod wodzą
trenera Krzysztofa Korczaka osiągnęła 4. czas, co dało jej możliwość
startu w finale. W drugiej konkurencji na dystansie 200 m stylem dowolnym Karolinie również udało się
awansować do finału. Po dobrych
wyścigach eliminacyjnych Karolina
stanęła do walki o pierwsze medale
na tych Mistrzostwach.
– Największą uwagę skierowałem
na wyścig 100 m stylem motylkowym, gdzie Karolina miała największe szanse, aby stanąć na podium.
Niestety niewielki błąd na trzeciej
długości zaważył o zdobyciu medalu (1:03,01). Był to jednak nowy
rekord życiowy, który wystarczył
tylko na objęcie czwartej lokaty (lepsze okazały się dziewczyny
z UKP Polonia Warszawa). Do zdobycia medalu zabrakło niespełna 18
setnych sekund. Niecałe pół godziny
później Karolina stanęła ponownie
na starcie, tym razem na dystansie
200 m stylem dowolnym. Wyczerpana i poddenerwowana brakiem
awansu do ścisłej trójki na 100 m
motylkiem wyścig ukończyła na 6.

miejscu – opowiada trener Krzysztof
Korczak. – Wtedy zdecydowaliśmy,
żeby wycofać się z drugiego dnia
Mistrzostw, czyli startu na 400 m
stylem dowolnym. Wszystko po to,
by skupić się na trzecim i już ostatnim dniu Mistrzostw Polski – dodaje
trener dziewczyny.
W niedzielę 16 grudnia Karolina
Urban bez najmniejszych problemów przeszła poranne eliminacje
w swojej koronnej konkurencji.
Wieczorem, po omówieniu taktyki,
przystąpiła do swojej ostatniej szansy medalowej, 200 m stylem motylkowym. Do 150-go metra wyścig

wciąż nie był rozstrzygnięty, Karolina zajmowała 3. miejsce. Jednak na
ostaniem nawrocie wysunęła się na
prowadzenie. Wyczekała odpowiedni moment i zaatakowała ze wszystkich sił. Ostatnie 25 m należało do
Karoliny i to ona pierwsza dotknęła
tablic zatrzymujących pomiar czasu.
W swoim sportowym dorobku Karolina ma już jeden duży sukces.
Srebrny medal na Letnich Mistrzostwach Polski, na tym samym dystansie. Złoty medal i mistrzowski
tytuł w pływaniu to pierwszy taki
sukces w historii klubu UKS Ósemka
w Starogardzie Gdańskim.
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W odwiedzinach
u kombatantów

W styczniu i lutym prezydent Starogardu
Gdańskiego składa wizyty kombatantom
należącym do Związku Solidarności Polskich Kombatantów im. ks. Henryka Szumana. Towarzyszy mu prezes związku Ryszard Tyborski.

Wszystkim odwiedzinom towarzyszy radość i przyjazna, niemal rodzinna atmosfera. – U większości
z Państwa jestem już po raz kolejny,
więc dobrze się tu czuję. Bardzo lubię te spotkania. Każdy z Was ma
wspaniałą historię. Zawsze mamy
mnóstwo tematów do rozmów. Często wspominacie Państwo dawne
czasy. Zawsze z uwagą słucham tych
opowieści. Można się z nich wiele
nauczyć. Nierzadko poruszamy też
współczesne sprawy miasta. Niezwykle cieszy mnie Państwa zainteresowanie Starogardem Gdańskim.
Wiem, że jego dobro leży Państwu
na sercach – podczas jednej z wizyt
powiedział prezydent Janusz Stankowiak.
– Jako Związek Solidarności Polskich
Kombatantów jesteśmy niezwykle wdzięczni Panu Prezydentowi,
że zgodził się odwiedzać naszych
członków. Dla nich to bardzo ważne.
Przeżywają każde takie spotkanie –
mówił Ryszard Tyborski.
– Cieszę się z każdej wizyty Prezydenta Miasta. Lubię gościć go
w swoim domu. To za każdym razem wspaniała okazja do rozmowy

na różne tematy. Czuję się wyróżniona, bo nie każdy ma taką możliwość.
Pan Prezydent jest sympatyczny
i otwarty. Zawsze chętnie odpowiada na pytania – uśmiecha się jedna
z kombatantek Janina Łasica.
W tym roku prezydent Janusz Stankowiak odwiedził już: Krystynę Kurowską, Henryka Kowalskiego, Jadwigę Rohde, Ludwikę Szeleżyńską,
Alfonsa Jabłońskiego, Janinę Łasicę,
Jadwigę Taszarek, Jana Cylkowskiego, Helenę Żakowicz, Celinę Wałdoch, Jadwigę Kallas, Jadwigę Willke
oraz Henrykę Rocławską. Z wizytą
uda się jeszcze do: Kazimiery Czyżewskiej, Ireny Kamińskiej, Kazimiery Lidki, Magdaleny Labudy, Wandy
Tochy, Marii Czarnieckiej, Edwarda
Kędzierskiego, Ireny Samulewskiej,
Stanisława Guza, Ludwiki Nowak,
Elżbiety Gałuckiej, Stanisława Nelke,
Leokadii Bunikowskiej, Zofii Rietzel,
Ireny Molin, Haliny Marciniak, Anieli
Stobińskiej, Rozalii Topolskiej, Henryka Ładyszkowskiego, Haliny Bączkowskiej, Agnieszki Skoniecznej,
Heleny i Konrada Kowalewskich, Reginy Kałdowskiej, a także do Teresy
Kuklińskiej.
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Seniorzy odwiedzili Strażaków
Uczestnicy Dziennego Domu Senior + coraz aktywniej i ciekawiej
organizują swój wspólny czas. 23 stycznia w ramach przedpołudniowych zajęć odwiedzili Komendę Powiatowej Straży Pożarnej.
Spotkanie poprowadziła kpt. Karina
Stankowska. Przedstawiła gościom
zagrożenia związane z zimową porą,
zwłaszcza z niewłaściwym ogrzewaniem domów i mieszkań. Zwróciła
uwagę na konieczności udrażniania
kominów, zatkanych kratek wentylacyjnych lub złej wentylacji w pomieszczeniach.
Sporo uwagi poświęciła przyczynom pożarów w budynkach mieszkalnych,
zapoznając
słuchaczy
z głównymi celami kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa”. Pokazała statystyki związane z prowadzonymi
działaniami ratowniczymi w okresie

grzewczym, pożarami w lokalach
mieszkalnych, zatruciem tlenkiem
węgla oraz omówiła obowiązki za-

rządców i właścicieli w zakresie
ochrony przeciwpożarowej obiektów.

101. urodziny Stanisławy Piątkowskiej
Urodziła się tego samego dnia, którego Starogard powrócił do
Macierzy, ale dwa lata wcześniej. Z okazji 101. rocznicy urodzin 29
stycznia panią Stanisławę Piątkowską odwiedził prezydent miasta
Janusz Stankowiak.
– Pani Stasiu doskonale pamiętam
nasze spotkanie sprzed roku. Cieszę się, że znowu tu jestem. Życzę
przede wszystkim dużo zdrowia
i sił, by jak najdłużej mogła się Pani
cieszyć swoją rodziną, która, z tego
co wiem, z roku na rok jest coraz
większa – powiedział prezydent Starogardu.
Na urodzinach dostojnej jubilatki
wspomnianej rodziny nie mogło zabraknąć. Stanisława Piątkowska urodziła 4 dzieci: Jerzego, Urszulę, Irenę
i Ryszarda. Jerzy już niestety nie żyje.
Pani Piątkowska ma 17 wnucząt (13

wnuczek i 4 wnuków) oraz 31 prawnuków. Niedługo na świecie pojawi się 32. Jest też jeden praprawnuk.
– Kiedy patrzę na moich bliskich,
jestem szczęśliwa. Rodzina jest coraz większa, a wiem, że na tym nie
koniec. Dzieci szybko rosną, dojrzewają i zakładają swoje rodziny. Najbardziej cieszy mnie, że tak bardzo
się wspierają. Pomagają sobie nawzajem, a je jestem z tego dumna
– mówiła pani Piątkowska.
Kiedy dzieci pani Stasi zaczęły chodzić do szkoły, ona podjęła pracę
zawodową. 22 lata przepracowała

w Polfie, czyli obecnych Zakładach
Farmaceutycznych Polpharma S.A.
Gdy przeszła na emeryturę, z pasją
pielęgnowała ogródek.
Formy dostojnej jubilatce pozazdrościć mógłby niejeden człowiek
młodszy od niej. Na przeżycie
ponad 100 lat w zdrowiu Stanisława Piątkowska ma następującą
receptę – Trzeba dużo i chętnie
pracować, wtedy czas ucieka bardzo szybko. Człowiek nie zdąży się
obejrzeć, a tu nagle stoi przed nim
101. tort urodzinowy – powiedziała.

INFORMACJE
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Pamięci Pawła Adamowicza
Pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, a przeciw nienawiści i agresji – 14 stycznia starogardzianie tłumnie zebrali się na Rynku przed Ratuszem. Dali wyraz solidarności z pogrążonym w żałobie Gdańskiem. Prezydent Janusz Stankowiak ogłosił w mieście
trzydniową żałobę.

Dyżury radnych
Przewodnicząca Rady Miasta
- w każdą środę w godz. od 15:30 do
16:30 w Urzędzie Miasta, pok. 108
Radni klubu radnych „Nasz
Starogard”
- w każdą środę w godz. od 15:00 do
16:00 w Urzędzie Miasta, pok. 108
Radni klubu radnych „Prawo
i Sprawiedliwość”
- w każdy wtorek w godz. 15:00 do
16:00 w Urzędzie Miasta, pok. 108
Zarząd Oddziału Rejonowego
PZERiI w Starogardzie Gdańskim
zaprasza na bezpłatny kurs:
– j. angielskiego – 12 osób
– j. niemieckiego – 12 osób
– komputerowy – 10 osób
Jednocześnie informujemy, że
organizujemy:
W dniach: 11.04 – 13.04.2019 r.
3-dniową wycieczkę na trasie:
Berlin – Poczdam – Wyspa Tropikalna, koszt wycieczki: 780,- zł
1-dniową wycieczkę w dniu
1.06.2019 r., do Malborka i Parku
Jurajskiego
Zapisy przyjmujemy w biurze PZERiI – Urząd Miasta p. 027, od wtorku
do piątku w godz. 9:00 – 13:00

– Dziękuję Wam, że w tej trudnej,
dramatycznej chwili jesteśmy tu
razem, aby dać wyraz naszej solidarności z prezydentem Pawłem
Adamowiczem, który dokładnie
24 godziny temu został ugodzony nożem, a dzisiaj nie ma go już
wśród żywych. Łączymy się w bólu
z rodziną i wszystkimi gdańszczanami – powiedział prezydent Janusz Stankowiak
Prezydent podkreślił, że ludzie się
różnią w naturalny, piękny sposób.
Każdy ma jednak prawo do własnych myśli i uczuć. Ma też prawo do szacunku bez względu na
jego wyznanie religijne i poglądy

polityczne. Zaapelował, aby wrócić
do używania prostych słów: proszę,
dziękuję, przepraszam, aby uczyć się
od nowa tolerancji.
Modlitwę w intencji tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza wspólnie
z mieszkańcami Starogardu Gdańskiego odmówił ksiądz dziekan Józef Pick.
W sobotę, 19 stycznia solidarnie
z gdańszczanami i całą Polską, starogardzianie modlili się za duszę śp.
zamordowanego prezydenta Gdańska w Kościele św. Wojciecha. Modlili
się o jedność i zgodę, przeciw mowie
nienawiści, abyśmy wszyscy umieli
się pięknie różnić.

Zgony

Po mszy św. wielu jej uczestników
wpisało się do Księgi Kondolencyjnej poświęconej śp. Pawłowi Adamowiczowi. Wcześniej przez kilka
dni wyłożona była ona w Urzędzie
Miasta.

Zgodnie z życzeniem rodziny
zmarłego mieszkańcy Starogardu
Gdańskiego złożyli ofiarę na rzecz
Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza
w Gdańsku.

1. Ginter Wiśniewski l. 77
2. Rafał Grzybowski l. 34
3. Marian Nowak l. 80
4. Andrzej Kwiatkowski l. 60
5. Wiktor Szeliga l. 73
6. Stanisława Janczynska l. 80
7. Ewa Głuszak l. 75
8. Cecylia Grabowska l. 89
9. Jan Piotrowski l. 67
10. Wiesław Rogalski l. 77
11. January Hillar l. 89
12. Ryszard Grygas l. 67
13. Jan Głodowski l. 70
14. Wanda Kapitkowska l. 65
15. Irena Kinder l. 93
16. Cecylia Patanowska l. 94
17. Grażyna Kobierzyńska l. 61
18. Janusz Sadkowski l. 91
19. Helena Bazaniak l. 90
20. Halina Porazik l. 64
21. Józef Toczek l. 72
22. Janina Sadlińska l. 86
23. Halina Truszczyńska l. 71
24. Bogdan Radtke l. 82
25. Franciszka Mielewczyk l. 82
26. Roman Karpiński l.84
27. Agnieszka Jabłońska l. 77
28. Irena Drgas l. 88
29. Edward Sobiecki l. 72
30. Irena Kussowska l. 68
31. Helena Elias l. 67
32. Bogumił Woźniak l. 68

styczeń 2019
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PRZETARGI

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)-Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Słonecznej (VII przetarg) – działka nr 1/31 o pow. 1 232 m², obręb 28, KW 30436;

cena wywoławcza (w tym 23 % VAT) 104 000,00 zł (stoczterytysiącezłotych); wadium w wysokości 10 400,00 zł (dziesięćtysięcyczterystazłotych); postąpienie minimalne 1 040,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem 04U/MN – tereny usług nieuciążliwych w zabudowie zwartej, jako towarzysząca zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działki we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 6 grudnia 2017 r., drugi 21 lutego 2018 r., trzeci 9 maja 2018 r., czwarty 18 lipca 2018 r., piąty 19 września 2018 r., a szósty 21 listopada 2018 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 6 marca 2019 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 28
lutego 2019 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 5 marca 2019 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty
zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania
i Urbanistyki tel. 58-5306079.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Wiosennej (IV przetarg) – działka nr 22/21 o pow. 15 188 m², obręb 7, KW 24794;

cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 610 000,00 zł (sześćsetdziesięćtysięcyzłotych); wadium w wysokości 61 000,00 zł (sześćdziesiątjedentysięcyzłotych); postąpienie minimalne 6 100,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.164.ZP,U1 – teren zieleni urządzonej. Parki, zieleńce oraz usługi – w szczególności
schroniska dla zwierząt, wyklucza się funkcje mieszkaniowe – w trakcie procedury zmiany funkcji terenu: dla przeważającej części wprowadzenie funkcji mieszkaniowej.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 16 maja 2018 r., drugi 22 sierpnia 2018 r., a trzeci 28 listopada 2018 r. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Przez działkę nr 22/21 obr. 7 (przy północnej granicy działki) przebiegają sieci: wodociągowa i kanalizacja deszczowa.
Konieczność ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania z dostępu do sieci: wodociągowej i kanalizacji deszczowej znajdujących się na działce nr 22/21 obr. 7.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 marca 2019 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do
14 marca 2019 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 19 marca 2019 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty
zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania
i Urbanistyki tel. 58-5306079.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kochanki (IV przetarg) – działka nr 22/29 o pow. 13 368 m², obręb 7, KW 24794;

cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 540 000,00 zł (pięćsetczterdzieścitysięcyzłotych); wadium w wysokości 54 000,00 zł (pięćdziesiątczterytysiącezłotych); postąpienie minimalne 5 400,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.166.P2,U1 – zabudowa techniczno-produkcyjna, magazyny, składy, bazy,
parkingi, garaże, a także zabudowa usługowa.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej). Pierwszy przetarg przeprowadzono 16 maja 2018 r., drugi 22 sierpnia 2018 r., a trzeci 28 listopada 2018 r.
Przez działkę nr 22/29 obr. 7 przebiega sieć gazowa, a brzegiem linia energetyczna, napowietrzna.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 marca 2019 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do
14 marca 2019 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 19 marca 2019 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty
zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania
i Urbanistyki tel. 58-5306079.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Iwaszkiewicza, KW GD1A/00024974/9, obr. 12, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Przeznaczenie w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
4

Cena wywoławcza
(zawiera 23% VAT)

wadium

postąpienie
minimalne

1

2

3

5

6

1.

179/157

15 484

3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

630 000,00 zł

63 000,00 zł

6 300,00 zł

7

2.

179/158

11 962

3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

460 000,00 zł

46 000,00 zł

4 600,00 zł

3.

179/160

8 950

3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

380 000,00 zł

38 000,00 zł

3 800,00 zł

4.

179/161

15 099

3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

630 000,00 zł

63 000,00 zł

6 300,00 zł

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
przepisami prawa.
Nieruchomości wymienione w poz. 1 i 2 oraz w poz. 4 wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Dla każdoczesnego nabywcy nieruchomości wymienionej w poz. 3 wymagane jest ustanowienie na niej służebności gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu zapewnienia tymczasowego
dostępu do rowu odpływowego na działce nr 179/160 oraz dostępu do projektowanego w miejsce rowu - kanału deszczowego na działce nr 179/160.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 12 grudnia 2018 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 27 marca 2019 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 21 marca
2019 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,
który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 26 marca 2019 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
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204,
II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

