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Świątecznie
w Starogardzie
Starogardzki Rynek po raz kolejny zapełnił się kolorowymi straganami.
Świąteczne ozdoby, smakołyki, przedmioty z duszą i karuzela dla dzieci to
tylko niektóre z atrakcji, które podczas Jarmarku Świątecznego czekały na
mieszkańców.

Z

głośników rozbrzmiewały
świąteczne piosenki a wokół
Mikołaja, bajkowej karuzeli i oczywiście zabawek licznie zgromadziły się dzieci. Dla starszych na
jarmarku świątecznym czekały
kiełbaski wprost z ogniska, grochówka i bigos. Przez cały dzień
uczestnikom imprezy towarzyszyła muzyka w wykonaniu lokalnych
zespołów i artystów. Na początek

w świąteczne piosenki zaśpiewały
przedszkolaki, tuż po nich Fafernóski. Wokalny popis dało również
Starogardzkie Centrum Edukacji
Muzycznej, wokaliści Anety Falkowksiej, Rokocinicnki i uczestnicy konkursu Utalentowani. Prawdziwą świąteczną energię na scenie pokazały dziewczyny ze Studio
Dejka Fit.
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Drodzy Mieszkańcy,
wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i schyłek 2019 roku. To doskonały czas na podsumowania. Mijający rok był dla Starogardu Gdańskiego udany. Najlepiej świadczą o tym nagrody, jakie zostały nam przyznane. Na 864 samorządy w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej
2019 Starogard Gdański zajął 6. miejsce w Polsce i 1. w województwie pomorskim, co
jest doskonałym potwierdzeniem, że zrównoważony rozwój naszego miasta podąża we
właściwym kierunku.
Doceniło nas także Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, które w rankingu na
90 miast powiatowych przyznało nam 9. miejsce w Polsce i 1. na Pomorzu za „Wykorzystanie środków z funduszy UE – Inwestycje transportowe”. Ponadto projekt „Budowa
i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim” otrzymał Główną
Nagrodę w tegorocznym konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2019”. Kilka dni temu Starogard został wyróżniony w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018.
Do Państwa użytku oddaliśmy w tym roku zmodernizowany Park Miejski. Chętnie i licznie korzystacie z jego uroków, co niezmiernie nas cieszy, bo miejsce to nabrało nowego
charakteru, nie tracąc przy tym nic ze swoich tradycyjnych walorów. Zyskało za to teren
rekreacyjny z nową przystanią kajakową. Obecnie na ukończeniu jest remont ulicy Kopernika.
Nie zapominamy także o działaniach społecznych. 24 rodziny uprawnione do pomocy
mieszkaniowej z zasobu gminy miejskiej zamieszkały w bloku przy wspomnianej już
ul. Kopernika. W Parku Nowe Oblicze otworzyliśmy plac zabaw dla maluchów. Cztery
siłownie pod chmurką, cztery kąciki edukacyjne oraz dwa ogrodzone place zabaw dołączyły do bogatej oferty miejskich obiektów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.
Zrealizowaliśmy kolejne ważne projekty Budżetu Obywatelskiego. Dzięki zaangażowaniu naszych mieszkańców w mieście pojawiły się czujniki mierzące jakość powietrza,
aktywne przejścia dla pieszych, które znacznie poprawiły bezpieczeństwo na drogach.
Na Przylesiu powstało nowe boisko, a uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
będą nosili lżejsze tornistry.
W bieżącym roku polski rząd dokonał kilku istotnych zmian, m. in. podatkowych, które
w znaczący sposób negatywnie wpływają na finanse wszystkich gmin w naszym kraju,
w tym także Starogardu. Nie chcielibyśmy zwalniać tempa i ograniczać się wyłącznie
do administrowania miastem. Nie chcemy także rezygnować z ulg, z jakich korzystają
mieszkańcy. Dlatego wprowadzamy tylko konieczne i niezbędne podwyżki, których celem jest choć w minimalnym stopniu zapobieżenie rujnowaniu finansów naszego miasta. Musimy być w tej kwestii solidarni i zdeterminowani. Starogardzianie już nie raz
udowodnili, że zdają sobie sprawę z konieczności wprowadzania zmian, często trudnych i niepopularnych. Liczę na Państwa zrozumienie, bo wierzę, że wszystkim nam
zależy na dobru i dalszym, dynamicznym rozwoju naszego miasta.

Starogard
Gdański

Z okazji zbliżajcych się
Świąt Bożego Narodzenia
życzę Wam dużo odpoczynku i radości.
Życzę, żebyście przy wigilijnych stołach
odnaleźli to, co w każdym z nas
jest najlepsze.
Aby ten czas spotkań
z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi
wypełniło ciepło oraz poczucie więzi.
Nie zapominajcie przy tym,
że tworzymy jedną wielką wspólnotę
– wspólnotę dumnych mieszkańców
Starogardu Gdańskiego.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Wesolych Swiat
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
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Starogard gotowy na Święta
Rozświetlenie choinki 6 grudnia stało się już starogardzką tradycją. Co roku
świąteczne drzewko rozbłyska właśnie w Mikołajki. Kilka dni wcześniej zapalają się też świąteczne ozdoby ulokowane w różnych punktach naszego miasta. Starogard nie tylko pięknie wygląda, ale czuć w nim świąteczny klimat.

01.01 Spotkanie noworoczne

Odnowiona wieża
Miasto przeznaczyło 230 tys. zł na remont wieży Kościoła św. Katarzyny, który właśnie się
zakończył. Wysoka na 48 metrów, żartobliwie
nazywana „palcem wskazującym Pana Boga”
– odnowiona – nie zagraża już bezpieczeństwu
mieszkańców i budowli kościoła. Cała inwestycja kosztowała 580 tys. zł.
Remont wieży Kościoła św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim
trwał pół roku. Wykonała go firma Nord Bud z Nowego Stawu.
Za blisko 580 tys. zł. przeprowadziła kompleksową konserwację
lica wieży. Wymieniła wykru-

szone przez deszcz i śnieg cegły,
kształtki i fugi. Wykonała nowe,
tytanowo-cynowe elementy blacharskie, a Chrystus Zbawiciel,
który z wieży spogląda na miasto,
otrzymał nową dłoń, której od lat
mu brakowało.

Renowacja wieży była nie lada
wyzwaniem. Wymagała specjalistycznego sprzętu i odpowiednio przeszkolonych do pracy na
wysokości ludzi. Specjalistycznych materiałów i środków budowlanych. Nie byłaby możliwa
bez finansowego wsparcia, którą
parafia otrzymała od miasta, powiatu i ludzi dobrej woli. Miasto
wpłaciło na ten cel 230 tys. zł ,
czyli 44% kosztów całej inwestycji, 10% czyli ok. 60 tys. zł dodało
Starostwo Powiatowe, a 100 tys.
zł pochodziło z funduszu kościelnego. Reszta kwoty pokryta została z kredytu, który parafia zaciągnęła i będzie spłacać do 2034
roku, licząc na pomoc parafian
i mieszkańców miasta, którzy
zechcą wspomóc tę inwestycję
swoimi datkami.
- W przyszłości chcielibyśmy tę
wieżę udostępnić do zwiedzania.
Byłaby to ciekawa atrakcja turystyczna dla mieszkańców i gości,
odwiedzających nasze miasto.
Oczywiście wymagałoby to generalnego remontu wnętrza wieży,
odpowiednich zabezpieczeń no
i dodatkowych funduszy – powiedział proboszcz parafii ksiądz Dariusz Nenca.
Wieża Kościoła św. Katarzyny
strzela w górę ponad panoramę
miasta od blisko 200 lat, chociaż historia samej świątyni sięga
XV wieku. Na trwałe wpisała się
w miejski krajobraz, stając się swego rodzaju identyfikacją Starogardu
Gdańskiego. Widać ją bowiem niemal z każdego punktu w mieście.

13.01 Wielka Orkiestra Pomocy
Świątecznej

28.01 Mieszkanie chronione

29.01 Wierzyczanki
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Starogard miastem przyjaznym firmom
Starogard Gdański został wyróżniony w dwunastej edycji konkursu Miasto
Przyjazne Firmom 2018. Wartość rynkowa wybranych 75 firm, które mają
w nim siedzibę, w marcu 2017 r. wyniosła 78,9 tys. zł na mieszkańca.

O
18.02 Nowy dworzec PKS

22.03 Utalentowani

d 2007 roku konkursu
„Miasto Przyjazne Firmom”
prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu (IEB). Od 2017 r.
jego partnerem jest Kongregacja
Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza.
Na potrzeby XII edycji konkursu w 2019 r. IEB przeanalizował
dane finansowe 50 593 firm w 5416
miejscowościach w Polsce. Ich
wartość rynkową oszacował na 2,5
biliona złotych. Znalazł wśród nich
398 miast, w których wartość rynkowa firm na jednego mieszkańca
jest większa niż 10 tysięcy złotych. Starogard Gdański znalazł się
w pierwszej setce wyróżnionych
tytułem Miasto Przyjazne Firmom
2018. Zajął 6. miejsce na Pomorzu
zaraz za Sopotem, Kwidzynem,
Gdańskiem, Bytowem i Tczewem.

O sukcesie w tym konkursie decydowała przede wszystkim duża
liczba przedsiębiorstw o wartości
rynkowej większej niż 10 mln zł
z siedzibę w danym mieście, które
w konkursie uzyskały tytuł „Brylant Polskiej Gospodarki 2018”.
W naszym mieście jest ich aż 25.
IEB przeanalizował wyniki finansowe 75 firm w Starogardzie Gdań-

skim. Ich wartość rynkową oszacował na 3 791 mln zł. W mieście
w 2018 r. było 48 060 mieszkańców. Na jednego wyszło więc 78,9
tys. zł wartości firm, co dało Starogardowi Gdańskiemu tytuł Miasto
Przyjazne Firmom 2018. Nagrodą
w konkursie jest bezpłatne i bezterminowe posługiwanie się uzyskanym tytułem.

OSA w Starogardzie
Cztery siłownie pod chmurką, cztery kąciki edukacyjne oraz dwa ogrodzone place zabaw dołączyły
do bogatej oferty miejskich obiektów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.

W

28.03 20-lecie przedszkola Nr 2

02.04

Przepławka dla ryb

Starogardzie zakończono
właśnie budowę czterech
Otwartych Stref Aktywności
Sportowej. Są to ogólnodostępne, wielopokoleniowe miejsca
sportu, rekreacji i wypoczynku,
które mają sprzyjać integracji
społecznej. Skierowane są do ludzi z różnych grup wiekowych.
Otwarte Strefy Aktywności (OSA)
to program rozwoju infrastruktury
sportowej, finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Dwa z czterech obiektów OSA –
pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul.
Wybickiego oraz przy ul. Sadowej
– powstały w wariancie podstawowym. To znaczy, że istniejące tam
place zabaw doposażono w siłownie plenerowe wyposażone w 6
sprzętów do ćwiczeń oraz kąciki
edukacyjne nazywane strefami relaksu. Zarówno starsi, jak i młodsi
mieszkańcy miasta mogą w nich
odpocząć, skorzystać z tablic edukacyjnych, czy pograć w chińczyka,
szachy lub warcaby.
Kolejne obiekty sportowo-rekreacyjne w wariancie rozszerzonym,
czyli z dodatkowym placem zabaw,

pojawiły się przy ul. Ściegiennego
i ul. Sowiej. Plac zabaw jest bezpieczny, ogrodzony i ma piaszczyste podłoże. Dzieci mogą bawić
się na linowej piramidzie wspinaczkowej oraz trenować swoją
sprawność ruchową na zestawach
sprawnościowych z drabinkami,
ściankami i ruchomym podestem.
Tu również do dyspozycji mieszkańców są urządzenia do ćwiczeń
siłowych, wzmacniających tężyznę ciała i poprawiających kondycję
oraz strefa wypoczynku i relaksu.

Kąciki edukacyjne wyposażone
w stoły do gry w szachy, warcaby,
czy chińczyka, tablice edukacyjne, ławeczki, kosze na śmieci oraz
stojaki na rowery mają zachęcać
mieszkańców do przebywania na
świeżym powietrzu oraz budowania sąsiedzkich relacji.
Koszt całej inwestycji to 294 800
zł, z czego 124 110,80 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
a pozostałe środki pochodzą
z budżetu miasta.

STAROGARDZKI RATUSZ

grudzień 2019

Budżet na 2020 rok przyjęty
Radni przyjęli Budżet Starogardu Gdańskiego na 2020 rok. Tak jak w ubiegłym
roku Miasto wyda najwięcej na edukację, sprawy społeczne, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Na inwestycje przeznaczy blisko 33 mln zł.

W

2020 roku Gmina Miejska
Starogard Gdański planuje wydać blisko 238 mln zł. Dochody szacuje na poziomie ponad 240 mln zł. W porównaniu
z planem na rok ubiegły wydatki
zwiększą się o 9,9 proc., a dochody o ok. 11 proc.

Jak poinformowała skarbnik miasta Ewa Kendzierska Błyskal –
udział wpływów z podatków PIT
w budżecie Starogardu w 2020 roku
szacuje się na blisko 43,8 mln zł.
Będzie on mniejszy o 1,7 % w stosunku do 2019 z tytułu zwolnienia
z podatku dochodowego osób do
26 roku życia. Jednak łączny dochód z podatków wyniesie ponad
102 mln zł, co stanowi ok. 42,5 %
wszystkich wpływów do miasta
i będzie o 5 mln zł wyższy w porównaniu z rokiem 2019.

Najwięcej na oświatę
i sprawy społeczne
Wydatki bieżące w 2020 r. planowane są na poziomie 205 mln zł.
Najwięcej – ponad 75 mln zł Miasto wyda na rodzinę i pomoc społeczną. Ponad 63 mln zł kosztować
będzie oświata i wychowanie. Przy
subwencji oświatowej wynoszącej 41,6 mln zł będzie to drugi co
do wielkości wydatek dla Miasta.
Również dużo, bo ponad 35 mln zł
pochłonie gospodarka komunalna
i ochrona środowiska. Na transport i łączność w 2020 roku Miasto
zaplanowało 13,8 mln zł. W sumie
na powyższe cele zadysponowano
prawie 87,5 proc. wszystkich wydatków.

Utrzymanie tempa rozwoju
miasta priorytetem budżetu
Na inwestycje Starogard w 2020
roku planuje wydać blisko 33 mln
zł, o 6,8 mln zł mniej niż w ubiegłym roku. Mniejszy budżet na
inwestycje wynika z faktu zakończenia realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych na
lata 2014-2020 oraz skutków tegorocznych decyzji rządowych dotyczących wzrostu płacy minimalnej,
zwolnienia z podatku dochodowego osób do 26 roku życia, zmiany ustawy o czystości i porządku
w gminach oraz wzrostu kosztów
oświaty.

07.04 Bieg Szpęgawski

Wśród największych inwestycji
planowanych w 2020 w Starogardzie Gdańskim są m.in.
• Rozpoczęcie przebudowy ulic,
Sobieskiego i Tczewskiej,
• Przebudowa ul. Krasickiego,
• Budowa ul. Iwaszkiewicza,
• Współfinansowanie przebudowy ul. Lubichowskiej, budowy
ciągu pieszo-rowerowego oraz
odcinka chodnika przy ul. Skarszewskiej,
• Modernizacja ulic Gimnazjalnej
i fragmentu Alei Jana Pawła II od
wjazdu na parking SCK do ronda
św. Wojciecha,
• Poprawa gospodarki wodnościekowej, czyli budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze ulic:
Niemojewskiego, Rogali i Zamenhofa,
• Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych obszarze ul.
Iwaszkiewicza – m.in. budowa
zbiornika retencyjnego,
• Kontynuacja zadań przy realizacji projektu „Rewitalizacja
Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”- m.in. budowa deptaka
pomiędzy ulicami Kościuszki
i Owidzką oraz remont budynków.
- To kolejny rok, kiedy planując budżet, widzimy jak bardzo zmienia
się jego struktura, stając się normą.
Podobnie jak w 2019 roku budżet na
2020 rok będzie budżetem prospołecznym, nastawionym na wsparcie rodzin. Skutki zmian w polskim
prawie oraz decyzji, jakie podjął
w tym roku rząd polski odczujemy
wszyscy, ale najbardziej odczują je
lokalne samorządy. Z tytułu zwol-

nienia z podatku dochodowego
osób do 26 roku życia, podniesienia płacy minimalnej, podwyżek
w oświacie i zmian w przepisach
dotyczących gospodarki odpadami
budżet naszego miasta w 2020 będzie mniejszy o ok. 7,60 mln zł. Dla
miasta wielkości Starogardu jest
to olbrzymi wysiłek finansowy.
Mimo to rok 2020 będzie kolejnym
rokiem, w którym nie zmieniamy
stawek z tytułu podatku lokalnego.
Nadal obowiązywać będą stawki
ustalone w 2016 roku. Przez ostatnie 5 lat obserwujemy jak Starogard
rozwija się w sposób zrównoważony. Nie chcemy schodzić z tej
drogi i ograniczać się wyłącznie do
administrowania miastem. Zależy
nam na tym, aby Starogard dalej się
zmieniał, a jakość życia w naszym
mieście z roku na rok była lepsza.
Liczę na zrozumienie i szeroko pojętą współpracę – powiedział prezydent Starogardu Janusz Stankowiak.

13.04 Otwarcie Starogardzkiego
Centrum Wsparcia Rodziny

02.05 Święto Flagi

Budżet Miasta na 2020 rok
uchwalony
Na sesji w dniu 18 grudnia 2019
roku, po wysłuchaniu opinii klubów radnych, przewodnicząca
Rady Miasta poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie budżetu
Gminy Miejskiej Starogard Gdański
na 2020 rok.   Głosowanie odbyło
się sprawnie. Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych (radni
ze Stowarzyszenia Nasz Starogard
i Koalicji Obywatelskiej), wstrzymało się od głosu 4  radnych (Prawo
i Sprawiedliwość), 3 radnych było
nieobecnych.

15.05 Kolejna strefa aktywności
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3 miliony dla organizacji
W 2020 roku organizacje pozarządowe na swoją działalność na rzecz lokalnej społeczności będą miały do wydania blisko 3 mln złotych.

N
22.05 Konferencja Straży
Gminnych i Miejskich
Województwa Pomorskiego

a XVI sesji Rady Miasta został
uchwalony „Program współpracy Gminy Miejskiej Starogard
Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. Dokument ten reguluje współpracę
na wielu płaszczyznach. Przede
wszystkim daje samorządowi

możliwość ogłaszania konkursów
na zadania zlecone do realizacji
przez stowarzyszenia i fundacje.
Zadania, które Miasto zamierza
przekazać do realizacji nie różnią
się znacząco od projektów z lat
ubiegłych.
Oprócz działań wieloletnich, organizacje mogą wnioskować także o działania jednoroczne, które
pomogą organizacjom zaktywi-

Swoje pasje realizują od 75 lat
14 grudnia Liga Obrony Kraju w Starogardzkie
Gdańskim obchodziła 75-lecie działalności.

Z
31.05 Mistrzynie w szkołach

01.06 Dzień Dziecka z Caritasem

09.06 Triathlon Energy

arząd Powiatowy LOK w Starogardzie Gdańskim skupia
w swoich strukturach aż 7 klubów: Klub Strzelecki „Tarcza”
LOK, Kociewski Klub Żołnierzy
Rezerwy LOK, Klub Wodny LOK,
Klub Łączności LOK SP2KFD,
Koło LOK Adamantos – Damy
i Rycerze Księstwa Pomorskiego,
Klub Miłośników Pojazdów Militarnych LOK, Koło Strzeleckie
LOK w Czarnej Wodzie oraz Koło
Miejskie LOK w Skórczu.
Od 1995 roku Stowarzyszenie
współpracuje na mocy podpisanych porozumień z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Edukacji Narodowej
oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki.
W sobotniej uroczystości z okazji

75-lecia LOK uczestniczyło wielu zaproszonych gości. Obecni
byli przedstawiciele Pomorskiej
Organizacji Wojewódzkiej LOK,
Powiatowej Organizacji LOK,
prezesi Kół, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych,
sponsorów oraz członkowie klubów i kół podległych Zarządowi
Powiatowemu LOK, w tym honorowy członek klubu Roman Mychlewski.
Gratulacje władzom LOK złożył
prezydent miasta Janusz Stankowiak.
Wiele zasłużonych dla LOK osób
otrzymało tego dnia wyróżnienia
i medale. Wśród wyróżnionych
Medalem 75-lecia LOK znaleźli
się prezydent Janusz Stankowiak,
prezes Banku Spółdzielczego Ze-

zować mieszkańców Starogardu.
Po raz pierwszy w programie
współpracy znalazły się projekty,
które mieszkańcy zgłosili do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.
Ich realizacją zajmą się wyłonione
w ramach konkursu organizacje
pozarządowe.

non Błański, starosta Kazimierz
Chyła oraz Sławomir Flissikowski, Czesław Kosianowicz, Mariusz Krysiak, Marian Maziuk, Roman Mychlewski, Marek Potocki,
Stefan Rajkowski, ppłk Marek
Rzeszótko, Bronisław Schneider
i Edmund Wolski.
Wręczone zostały również złote,
srebrne i brązowe medale „Za
zasługi dla LOK”, złote, srebrne
i brązowe krzyże „Za zasługi dla
KŻR LOK” oraz medale z okazji
75-lecia Zarządu Powiatowego
LOK w Starogardzie Gdańskim.
Odznaczenia wręczyli prezes Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Gdańsku Jarosław Tobiszewski, prezes KS Tarcza LOK
Krzysztof Reczko, dyrektor Biura Pomorskiego zarządu Wojewódzkiego LOK w Gdańsku Piotr
Umiński, prezes Powiatowej Organizacji LOK Stefan Rajkowski
oraz Janusz Stankowiak, prezydent Starogardu Gdańskiego.  
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Dostali wymarzone prezenty
9 grudnia 60 dzieci z Akademii Małego Człowieka spotkało się przy wigilijnym stole w restauracji „Ogródek”. W ramach akcji każde dziecko
otrzymało prezent swoich marzeń.

T

utaj każdy mógł zostać św.
Mikołajem i podarować prezent marzeń dzieciom z Akademii Małego Człowieka. Podopieczni Stowarzyszenia „Można Inaczej” to dzieci z różnych
rodzin, które na co dzień borykają się z wieloma problemami.
Podczas popołudniowych zajęć

w świetlicy środowiskowej każde z nich napisało bardzo szczery list do Gwiazdora, w których
opisało siebie, swoje pasje, marzenia i postanowienia na Nowy
Rok. Wszystkie listy trafiły do
darczyńców o otwartych sercach
w ramach akcji „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”.

Pomagać zawsze warto
Takie hasło 5 grudnia ze sceny w audytorium
Zakładów Farmaceutycznych Polpharma padło
wiele razy. Tego dnia już po raz piętnasty Stowarzyszenie „Można Inaczej” zorganizowało
tam Starogardzką Galę Wolontariatu.

T

ytułów i wyróżnień wręczono sporo. Wolontariuszami Roku 2019 Gminy Miejskiej Starogard Gdański zostali:
Julia Kuchta, Aleksandra Dorau, Marta Chyła, Maciej Szmyt
i Jan Sacharuk. Wolontariuszem
Roku Powiatu Starogardzkiego
wybrano Barbarę Strzyżewską.
Wyróżnienia w kategorii Wolontariusz Roku trafiły do: Niny
Andrzejuk, Anny Darasewicz,
Kingi Kosiedowskiej, Małgorzaty
Ozon, Anny Sadowskiej i Beaty
Wolf. Wyjątkowy tytuł Osobowości Wolontariackiej otrzymali Marta Wachowska oraz Jerzy
Lange. Wyróżnienie specjalne
za wolontariat międzynarodowy otrzymali nominowani przez
Klub Sportowy Beniaminek 03:
Bura, Furkan, Jusuf, Juan i Hawi.
Przyznane zostało również wy-

różnienie specjalne za inicjatywę
wolontariacką, które otrzymała
akcja „Pieszo przez bory” zorganizowana przez Sylwię Graban,
Patrycję Walczak, Tomasza Zasiewskiego, Marcina Turzyńskiego i Damiana Walczaka.
Nagrodzone zostały też placów-

–Ta akcja trwa już jedenaście lat.
Od trzech lat prowadzimy księgę
listów, która powstaje każdego
roku. Darczyńca czyli „św. Mikołaj” otrzymuje oryginał listu,
a kopia trafia do księgi. Wracamy
do nich. To nas wzmacnia i motywuje do działania - powiedziała Dorota Dorau prezes Stowarzyszenia „Można Inaczej”.
W imieniu prezydenta miasta
oraz swoim życzenia dzieciom
złożyła Anna Kochanowska Pełnomocnik Prezydenta Miasta
ds Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień.
Organizatorem Wigilii Akademii
Małego Człowieka było Stowarzyszenie „Można Inaczej”, a do
akcji „I Ty możesz zostać Św.
Mikołajem” włączyło się wiele
prywatnych osób, organizacji
i jednostki samorządowe, m.in.
Gmina Miejska Starogard Gdański, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Biuro Rachunkowe
Roma Kamrowska, Orange, Restauracja „Ogródek” i II Liceum
Ogólnokształcącego. Świąteczne spotkanie zostało wsparte
ze środków Miasta w ramach
projektu Pozytywne Wsparcie,
Stowarzyszenia Można Inaczej,
darczyńców oraz właścicieli Restauracji Ogródek.

ki wspierające akcję „Kociewiacy
dla Hospicjum”: szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, a także Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy i Ognisko Pracy Pozaszkolnej.
– To, co Państwo robicie zasługuje na wielki szacunek. Bezinteresownie niesiecie radość drugiemu człowiekowi. Czasem są
to drobne gesty, a niekiedy naprawdę olbrzymia pomoc, która
wymaga od Was ogromnego zaangażowania, a często również
poświęcenia. Każdego dnia jesteście Bohaterami – powiedział
zastępca Prezydenta Miasta
Starogard Gdański ds. społecznych Maciej Kalinowski.

14.06 Orły Polskiego Samorządu

16.06 Święto 2. Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich

18.06 Miejskie zakończenie roku
szkolnego

28.06 Dni Starogardu - korowód
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Odwiedzili Starogard
11 grudnia z przyjacielską wizytą do Starogardu
przyjechała chińska delegacja z partnerskiego miasta Foshan. Delegaci zwiedzili ZUOK Stary Las, Rynek, park, dworzec i Aleję Wojska Polskiego.

29.06 Dni Starogardu

Pamięci
ofiar
13 grudnia obchodzimy rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu
wojennego. Władze
miasta oraz delegacje instytucji złożyły  
kwiaty pod Krzyżem
na placu przy Muzeum
Ziemi Kociewskiej.

Stuknęła dwudziestka
02.07 Ogłoszenie wyników
Budżetu Obywatelskiego

Jubileusz 20-lecia działalności 28 listopada świętował Środowiskowy Dom Samopomocy w Starogardzie. Swoje drzwi dla mieszkańców miasta w tym
dla osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami otworzył 20 listopada 1999 roku.

16.07 Nowy plac zabaw

D

19.07 Praktyki studentów
medycyny WUM

yrektor MOPS Urszula Ossowska podziękowała każdemu,
kto przyczynił się do tego, aby
Ośrodek powstał i za to, że jest tak
wspaniałym Domem. Statuetki
osobiście odebrali były wiceprezydent miasta Zbigniew Kozłowski
oraz prezydent miasta Janusz Stankowiak. Wyróżnienia powędrowały również do nieobecnych byłej
dyrektor MOPS Bernadety Smudy
oraz Ewy Szczypior – przedstawiciela Wojewody Pomorskiego.
Skrzaty, które wykonali mieszkańcy ŚDS dla dobrych aniołów Domu
otrzymali:przewodnicząca
Rady
Miasta Anna Benert, Anna Jabłonowska (dyrektor SCR) i Maria Kłos
(dyrektor SOSW) - współautorki
miejskiego programu „Starogard

Miastem przestrzeni wspólnej”,
Tadeusz Rompa – długoletni główny księgowy MOPS, Joanna Prabucka – obecna główna księgowa
MOPS oraz Elżbieta Lokś – była zastępca dyrektora MOPS ds. pomocy
środowiskowej i instytucjonalnej.
Dyplomy z podziękowaniami dla
podopiecznych Domu, którzy są
z nim od początku jego istnienia
czyli od 1999 roku, wręczył prezydent miasta Janusz Stankowiak.
Specjalne wyróżnienia trafiły również do specjalistów: Beaty Szapkowskiej, Anny Jabłonowskiej
i Marii Kłos. Kwiaty otrzymał cały
zespół ludzi, którzy pod kierownictwem Aleksandry Formeli wspierają i aktywizują mieszkańców
Domu.

Paczka
od Urzędu
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3
spotkali się darczyńcy oraz wolontariusze
Szlachetnej
Paczki.
Do akcji włączył się
również Urząd Miasta. W tym roku pomoc otrzymało 37 rodzin.
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Dumni z siebie i MZK
Rozmowa z Henrykiem Klechą, dyrektorem
Miejskiego Zakładu Komunikacji.  
W MZK przepracował Pan 37 lat.
Jak będzie Pan wspominał ten
czas?
Pracę w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Starogardzie Gdańskim rozpocząłem dokładnie 3
stycznia 1983 r. Dyrektorem zostałem 1 lipca 1990 r. Był to czas
ciężkiej i stresującej pracy. Przeszliśmy od uruchamiania autobusów zimą za pomocą pochodni
w latach 80-tych aż do luksusowych autobusów z klimatyza-

cją obecnie. Można pokusić się
o stwierdzenie, że tamten czas
i teraźniejszość to dwa różne
światy. Przeszliśmy ogromną
metamorfozę.  
Co, kierując zakładem, udało się
Panu osiągnąć? Z czego jest Pan
najbardziej dumny?
Wielkim osiągnięciem jest nowa
siedziba, którą uroczyście otworzyliśmy w 2009 r. Jako ciekawostkę powiem, że już w 1992

Podziękowania
Okres Bożego Narodzenia to czas spotkań wigilijnych, podczas których możemy podzielić się
opłatkiem, podsumować mijający rok i podziękować sobie za wzajemną współpracę.

r. nastąpiło wyodrębnienie dla
niej terenu. Formalności i prace
trwały bardzo długo, ale myślę,
że efekt jest tego wart. Nowoczesna zajezdnia autobusowa
przy ul. Tczewskiej 20 wyposażona została m.in. w stację paliw,
myjnię, hale warsztatową oraz
pomieszczenia biurowe. Jestem
też bardzo zadowolony z tego,
że udało nam się wymienić tabor na autobusy niskopodłogowe spełniające najwyższe normy
ekologiczne. W ogóle autobusy
niskopodłogowe
wprowadziliśmy jako jedno z pierwszych
miast. Zakupu w 80% dokonano
z dofinansowaniem z funduszy
Unii Europejskiej. Zastosowaliśmy nowe tablice informacyjne.
O technicznych aspektach mojej
pracy mógłbym mówić bez końca. Chcę podkreślić, że bardzo
się cieszę, że przez tyle lat pracowałem z zespołem ludzi, którzy mają poczucie podmiotowości i przekonanie, że to, co robią
jest potrzebne. Swoje obowiązki
wykonują w pełni profesjonalnie. Służą mieszkańcom miasta.
Mogą być dumni z siebie i MZK.
2 stycznia 2020 r. przechodzi
Pan na zasłużoną emeryturę.
Jakie ma Pan plany?
Moje plany na emeryturę są
ściśle związane z rodziną. Maksimum czasu poświęcę żonie,
dzieciom i wnukom. Czerpiąc
z ich towarzystwa, będę odpoczywał i korzystał z uroków życia.    

20.07 X Zlot Weteranów Szos

31.07 Aktywne przejścia
dla pieszych

D

ziękujemy
starogardzkim
instytucjom,
organizacjom
i stowarzyszeniom, u których na
specjalne zaproszenie uczestniczyły władze miasta: Starogardzkiemu
Klubowi Biznesu, Biskupowi Diecezjalnemu Ryszardowi Kasynie,
NSZZ „Solidarność”, Związkowi
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Dyrektorom
Szkół i Przedszkoli z dyrekcją
Centrum Usług Wspólnych, Starogardzkiemu Stowarzyszeniu Kobiet z problemami onkologicznymi
„Amazonka”, Polskiemu Związkowi Głuchych, Cechowi Rzemiosł
Różnych, Polskiemu Związkowi
Niewidomych. Okręg Pomorski.
Koło, Związkowi Solidarności Polskich Kombatantów, Spółdzielni
Mieszkaniowej „Kociewie”, Dziennemu Domowi Senior+, Straży Pożarnej, Uniwersytetowi III Wieku,
Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Relaks”, Środowiskowemu
Domowi Samopomocy oraz Związkowi Harcerstwa Polskiego.

10.08 60-lecie ROD Polpharma

23.08 Deyna Cup Junior

9
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Po drodze...
Architektura,
pejzaż
i stare samochody to
główne tematy prac
Anny Mierzejewskiej-Otty, które znalazły
się na wystawie zatytułowanej „Po drodze”.
Obecnie można oglądać
ją w Galerii „A” SCK.

24.08 Memoriał Andrzeja Grubby

Aktorka uhonorowana
medalem

29.08 Otwarcie przedszkola
„Aniołek”

5 grudnia pochodząca ze Starogardu Gdańskiego aktorka teatralna, radiowa i filmowa – Dorota Landowska odebrała przyznany jej przez
Radę Miasta medal „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”. Uroczystą chwilę poprzedził
monodram „Stryjeńska. Let’s Dance Zofia”
w wykonaniu starogardzianki.

27

31.08 STG Summer Festival

05.09 110 lat SM „Kociewie”

listopada 2019 roku Rada
Miasta w dowód uznania
za promocję Starogardu Gdańskiego w kraju i poza jego granicami, przyznała Dorocie Landowskiej medal „Za zasługi dla
Starogardu Gdańskiego”– powiedziała przewodnicząca Rady
Miasta Anna Benert.
– Wiemy, że Twoje serce mocno
bije dla tego miasta. Jesteś dowodem, że tu w Starogardzie rodzą
się gwiazdy. Wielkie gwiazdy.
Dzisiaj pokazałaś nam, jak jasnym świecisz światłem. Wierzymy, że jeszcze nie raz będziemy mogli Cię oglądać i podziwiać
– zakończyła przewodnicząca
Rady.
Medal Dorocie Landowskiej wręczyli wspólnie przewodnicząca
Rady Miasta Anna Berent i prezydent miasta Janusz Stankowiak.
– Bardzo chciałam przyjechać do
Starogardu i podzielić się tym, co
jest dla mnie najważniejsze, moją
pasją, bo mam ją przez całe życie. Jest dla mnie najważniejsza.
Moje szczęście polega na tym, że
wybrałam sobie taki zawód, który
cały czas napędza mnie do działania. Nawet jeśli mam gorsze

dni, to ten zawód potrafi wyciągnąć mnie z największego dołka.
Każdemu z Państwa życzę tego,
żeby znalazł taką swoją drogę.
Mi się to udało i to jest największe szczęście. Bardzo tęsknie za
Starogardem i obiecuję, że będę
w nim obecna. Jest wiele rzeczy,
które wspólnie możemy zrobić
dla mieszkańców miasta, możemy tą pasją się podzielić. Tym
pomysłem zaraziłam też swojego
męża Mariusza Bonaszewskiego,
który obiecał się w te działania
włączyć – powiedziała Dorota
Landowska.
Uroczystość poprzedził monodram „Stryjeńska. Let’s Dance
Zofia” w wykonaniu starogardzianki. Przejmujący tekst Anny
Dudy w interpretacji Doroty Landowskiej w reżyserii Joanny Lewickiej zrobił na widzach ogromne wrażenie.
Sponsorami wydarzenia byli Zakład Utylizacji i Odpadów Komunalnych Stary Las, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
STARKOM. Barbara i Krzysztof
Landowscy Renault i Dacia Adamowscy i Restauracja HUBERTUS oraz Michał Chajewski Hotel
REN.  

Studium
postaci
„Po prostu portret” to
tytuł wystawy Krzysztofa Bagorskiego – stypendysty prezydenta
miasta. Składa się z 14
podobizn kobiet i jednego mężczyzny. 29
listopada odbył się jej
wernisaż w Galerii Autorskiej 24B.
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G

Mikołajki na sportowo
Młodzi koszykarze z „Gama – Akademia Koszykówki” spotkali się 4 grudnia w Hali Miejskiej
im. Andrzeja Grubby na wspólnym Mikołajkowym Festiwalu. W sportowej rywalizacji brali
udział uczniowie klas I – III szkół podstawowych z powiatu starogardzkiego i tczewskiego.

ama – Akademia Koszykówki” to regionalny projekt,
którego celem jest sportowa aktywizacja dzieci oraz młodzieży
na Kociewiu. Rozwój sportowych
pasji oraz promocja aktywności
fizycznej wśród najmłodszych to
jedne z głównych założeń projektu. Jego autorami są Bartosz
Sarzało oraz Przemysław Bieliński. Na zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki
prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów i pedagogów
uczęszcza ponad 200 dzieci.
Na spotkaniu nie zabrakło również głównego sponsora „Akademii Koszykówki” Mariusza Popławskiego, prezesa firmy Gama.
W imprezie uczestniczył wiceprezydent Maciej Kalinowski.
Po oficjalnym otwarciu turnieju
drużyny stanęły do rywalizacji.
Każda ze szkół w Starogardzie,
Kokoszkowach, Jabłowie, Skarszewach, Pelplinie, Morzeszczynie i Rudnie wystawiła swoją reprezentację.

Urodziny pełne niespodzianek
Uczniowski Klub Sportowy Kociewie powstał w 2009 z inicjatywy wielkich miłośników akrobatyki sportowej. 14 grudnia w Hali Miejskiej im.
Gerarda Podolskiego świętował swój jubileusz

07.09 Spartakiada Emerytów

07.09 Otwarcie przystani
kajakowej

K

lubowe święto wypełniły
pokazy utalentowanej młodzieży, która na co dzień trenuje
pod okiem Agnieszki Szwedy-Princ, Dżesiki Romanowskiej,
Agnieszki Libiszewskiej, Jarosława Dahm, Agaty Sobiechowskiej,
Wiktorii Gryniuk, Wiktorii Urban
oraz Marty Muchowskiej.
Sobotni jubileusz zgromadził
licznie przybyłych byłych i obecnych członków Klubu, sportowców, ich rodziców oraz wielu
przyjaciół akrobatyki sportowej.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się prezydent miasta Janusz
Stankowiak oraz zastępca dyrektora OSiR Iwona Trocha.
Jak przystało na urodziny nie zabrakło wspaniałego toru oraz niespodzianek. Jedną z nich okazała
się zaskakująca licytacja Anioła,
którego ofiarowała Maria Malinowska na zakup sprzętu i strojów sportowych dla klubowiczów
UKS Kociewie. Osobiście poprowadziła licytację. Anioła wylicytowała pani Maria za kwotę 500
zł. Z miejsca przekazała swój zakup prezydentowi miasta, który
zadeklarował, że przekaże Anioła

29.09 80. rocznica zbrodni
w Lesie Szpęgawskim

dalej do licytacji podczas Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Podczas imprezy w kawiarence i sklepiku goście mogli kupić
kawę, herbatę, ciasta zrobione
przez rodziców dzieci trenujących w Klubie oraz klubowe gadżety. Pieniądze z ich sprzedaży

przeznaczone zostały również na
zakup sprzętu i strojów sportowych.
Uroczystość poprowadzili wieloletnia przyjaciółka Klubu Iwona
Walendzik i Piotr Ślusarczyk.

30.09 Pozyskanie środków
na drogi
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Nowe zasady
gospodarki odpadami
Od 1 stycznia 2020 r. segregacja odpadów nie będzie już wyborem, lecz obowiązkiem. Właściciele
nieruchomości, którzy w 2017 r. zadeklarowali zbiórkę nieselektywną, do 10 lutego powinni
złożyć nową deklarację. Zmianie ulegają też zasady przyznawania ulg w opłatach za śmieci.

30.09 Ranking Rzeczpospolitej

01.10 Łąka dla hospicjum

Obowiązek złożenia nowej deklaracji będzie dotyczył właścicieli
nieruchomości:
- zamieszkałych, którzy do tej
pory deklarowali nieselektywny
sposób zbiórki odpadów (termin
złożenia - do 10 lutego 2020 r.)
- zamieszkałych, którzy do tej
pory odpady ulegające biodegradacji zagospodarowywali we własnym zakresie w kompostowniku
(termin złożenia - do 10 lutego
2020 r.)
- zamieszkałych, którzy do tej pory
korzystali z ulgi z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości rodzin
wielodzietnych (termin złożenia
ustalony zostanie w momencie
wejścia w życie nowej uchwały

w sprawie zwolnienia z części opłaty  - 14 dni od ogłoszenia uchwały
w Dzienniku Urzędowym)
- niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne
(termin złożenia - do 10 lutego
2020 r.)
WAŻNE! W pozostałych przypadkach właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie którego będą
obowiązani do wnoszenia opłaty
w wysokości wskazanej w zawiadomieniu.
Więcej informacji na stronie internetowej www.starogard.pl

Jesteśmy gotowi na zimę
W związku z sezonem zimowym, 14 listopada
w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie zarządców dróg i służb zaangażowanych w koordynowanie działań zapewniających utrzymanie
bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta.

02.10 Ranking Wspólnoty

04.10 10 lat PIKu

W

Starogardzie odśnieżaniem ulic, chodników,
ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych i parkingów
zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji.
W przypadku intensywnych opadów śniegu bądź powstania niebezpiecznych oblodzeń na drogach i chodnikach mieszkańcy
mogą zgłosić to do dyspozytora
zimowego utrzymania dróg. Dyżur pełniony jest całodobowo pod
numerem telefonu 58/56-23002 lub kom. 661 969 331.
Zgodnie z przepisami właściciele
nieruchomości muszą sami dbać
o odśnieżanie dróg i chodników w granicach swoich posesji.
Ważne jest też, aby kierowcy nie
pozostawiali pojazdów na ulicach, gdyż utrudnia to usunięcie
śniegu z jezdni, a niejednokrotnie uniemożliwia przejezdność.

Na terenie miasta poza drogami gminnymi zlokalizowane są
drogi innych zarządców. Wszelkie uwagi dotyczące zimowego utrzymania poniższych dróg
należy kierować odpowiednio:
1. Drogi krajowe (droga nr 22,
Zblewska, Jagiełły, Sikorskiego
i Mickiewicza) Obwód Drogowy w Bytoni, tel. 516 008 640
2. Drogi wojewódzkie (droga
nr 222, Gdańska, Al. Niepodległości, Pomorska i Pelplińska) Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie tel. 58
56-269-70 lub 609-690-207
3. Drogi powiatowe (Skarszewska, Lubichowska, Droga Owidzka i odcinek drogi ok. 150m od
drogi krajowej nr 22 w kierunku
na Rywałd) Zarząd Dróg w Starogardzie tel. 58 532-14-01 lub 58
562-34-61

Wniosek
radnych
o tytuł
Radni Stowarzyszenia Nasz Starogard
zawnioskowali o rozpoczęcie procedury
nadania tytułu Honorowego Obywatela
Miasta
Tadeuszowi
Kubiszewskiemu.

Tadeusz Kubiszewski przez całe
życie był mocno związany ze
Starogardem. Jako wieloletni nauczyciel języka polskiego, francuskiego, etyki i filozofii oraz
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego był wychowawcą wielu
pokoleń młodzieży. Współzałożyciel Towarzystwa Miłośników
Ziemi Kociewskiej; założyciel
i wieloletni prezes Starogardzkiego Oddziału Towarzystwa
Literackiego im. Adama Mickiewicza. Integrował środowisko
humanistyczne w Starogardzie.
Był pomysłodawcą spotkań z literatami oraz organizatorem
sesji popularnonaukowych. Odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej. Zmarł 14
listopada 2019 r. Miał 90 lat.

INFORMACJA
W Wigilię Urząd
Miasta będzie
czynny w godz.
7:30-12:30.
27 grudnia
będzie
nieczynny.
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Rada Miasta Starogard Gdański
http://radamiasta.starogard.pl/

Anna
Benert

Przewodnicząca
Rady Miasta
pełni dyżur w każdą środę
w godz. od 15:30
do 16:30 w Urzędzie Miasta,
pok. 108

XVI sesja Rady Miasta

27 listopada
2019 roku

Tematy ujęte w porządku obrad:
Informacje: z wykonania budżetu za III kwartał 2019 r. iz realizacji
zadań Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych.
Podjęte uchwały:
Uchwała Nr XVI/174/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok (zmiana 11),
Uchwała Nr XVI/175/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard
Gdański na lata 2019-2031 (zmiana 11),
Uchwała Nr XVI/176/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej
Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie
gospodarki pozabudżetowej,
Uchwała Nr XVI/177/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Bohaterów Getta, Kociewska w Starogardzie ,
Uchwała Nr XVI/178/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Piłsudskiego – Chopina – Parkowa w Starogardzie Gd. dla terenu oznaczonego w tym planie symbolem
„03MW”,
Uchwała Nr XVI/179/2019 w sprawie przyznania medalu “Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”,
Uchwała Nr XVI/180/2019 w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Starogard Gdański ze Stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej z siedzibą w Gdańsku,
Uchwała Nr XVI181/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XVI/182/2019 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi
Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XVI/183/2019 w sprawie „Programu współpracy
Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”,
Uchwała Nr XVI/184/2019 w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej,
Uchwała Nr XVI/185/2019 w sprawie ustalenia stref płatnego
parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański,
Uchwała Nr XVI/186/2019 w sprawie ustalenia parkingów płatnych niestrzeżonych oraz wysokości stawek opłat za parkowanie
pojazdów na działce stanowiącej własność Gminy Miejskiej Stargard Gdański przy budynku Ratusza na terenie Rynku w Starogardzie ,

Zgony

1.Marek Kleina l. 66
2.Mirosław Markowski l. 54
3.Gertruda Garczyńska l. 81
4.Krystyna Michałek l. 86
5.Tadeusz Kubiszewski l. 90
6. Irena Skok l. 91
7. Leszek Kołaś l.55
8. Helena Wilke l. 86
9. Jan Ossowski l. 61
10. Bożena Słomińska l. 56
11. Mariusz Spiczka l. 39
12. Stefan Szramka l. 71

Dyżury radnych
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 każdy wtorek
w godz. 15:00 do 16:00 w Urzędzie Miasta, pok. 108
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.

Uchwała Nr XVI/187/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych
niestrzeżonych przed budynkiem Starogardzkiego Centrum
Kultury i na terenie „Parku Nowe Oblicze” przy al. Jana Pawła
II w Starogardzie,
Uchwała Nr XVI/188/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
Uchwała Nr XVI/189/2019 w sprawie nadania nazwy drodze publiczne gminnej,
Uchwała Nr XVI/190/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2019-2021,
Uchwała Nr XVI/191/2019 w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gd.,
Uchwała Nr XVI/192/2019 w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Uchwała Nr XVI/193/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
Uchwała Nr XVI/194/2019 w sprawie ustalenia stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
Uchwała Nr XVI/195/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej,
Uchwała Nr XVI/196/2019 w sprawie określenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
Uchwała Nr XVI/197/2019 w sprawie wprowadzenia zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
Uchwała Nr XVI/198/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na
działania Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

13. Stanisław Cybula l. 89
14. Zenon Wojtowicz l. 83
15. Teresa Wołoszyk l. 77
16. Jerzy Orłowski l. 76
17. Stanisław Stolarz l. 91
18. Robert Wontka l. 36
19. Andrzej Bogucki l. 67
20. Maria Bagińska l. 82
21. Kamila Specht-Iwańska l. 43
22. Maria Freitag l. 79
23. Halina Kuc l. 90
24. Sławomir Szpakowski l. 46
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25. Henryka Knuth l. 76
26. Irena Mazur l. 93
27. Henryk Kordunowski l. 76
28. Bernadeta Borowska l. 64
29. Paweł Jeliński l. 77
30. Zofia Kosecka l. 84
31. Jerzy Kuczkowski l. 78
32. Gerad Kaźmierczak l. 78
33. Elżbieta Szczypińska l. 71
34. Halina Łęgowska l. 91
35. Robert Spikowski l. 51
36. Renata Bukowska l. 74

12.10 Otwarcie boiska na Przelesiu

12.10 Przegląd Twórczości
Seniorów „Spotkajmy się”

19.10 Artyści z Chin

20.10 Dzień Seniora

14
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Mniej azbestu w mieście
Likwidacja 34 ton azbestu to wymierny efekt ekologiczny konkursu
pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański – edycja 2019”. Przedsięwzięcie zrealizowała Gmina Miejska Starogard Gdański w terminie od 19 czerwca do 2 września 2019 r.
Współfinansował je Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

22.10 Nowe mieszkania
przy ul. Kopernika

2

1 uczestników konkursu, właścicieli nieruchomości z terenu miasta Starogard Gdański
otrzymało 100% zwrot poniesionych kosztów w zakresie demontażu, transportu i utylizacji
azbestu. Prace dotyczyły wymiany pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na inne
materiały dostępne aktualnie na
rynku oraz likwidacji zgromadzonego azbestu na podwórkach.
Warunkiem uzyskania środków
finansowych z WFOŚiGW było
złożenie do 17 maja wniosku do
konkursu, zgodnie z zatwierdzonym w 2009 roku „Programem

25.10 60 lat PSP 4

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański
w latach 2009-2032”.
Na
przestrzeni
lat
20092019 Starogard pozbył się z terenu miasta ponad 477 ton azbestu.

Całkowity koszt zadania wyniósł 14 594,18 zł z brutto z tego
koszt podlegający refundacji
z WFOŚiGW wyniósł 11 139,00 zł.
Gmina Miejska Starogard dofinansowała z budżetu miasta pozostałą kwotę 3455,18 zł.

Nowe stawki

Cennik za odpady komunalne obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku
Cena za odpady segregowane

Powierzchnia lokalu mieszkalnego

do 40 m2

od 40,01 m2 do 80 m2

powyżej 80 m2

jednoosobowe
wieloosobowe

64,00 zł

34,00 zł
71,00 zł

75,00 zł

do 40 m2

od 40,01 m2 do 80 m2

powyżej 80 m2

128,00 zł

68,00 zł
142,00 zł

150,00 zł

Rodzaj gospodarstwa

Cena za odpady niesegregowane

01.11 Wystawa z cyklu
Sztuka Polska

Powierzchnia lokalu mieszkalnego

Rodzaj gospodarstwa
jednoosobowe
wieloosobowe

Opłaty za parkowanie w mieście
Strefa Płatnego Parkowania

opłata za pierwsze 30 minut – 1 zł

Strefa przed Ratuszem

opłata za pierwsze 30 minut – 1,5 zł

każda kolejna godzina – 2 zł
każda kolejna godzina – 3 zł

Strefa przed Starogardzkim Centrum Kultury i Parkiem Nowe Oblicze

Opłata za pierwsze 30 minut - bezpłatnie

Cennik biletów MZK

03.11 Memoriał
Edwarda Kowalke

Bilet jednorazowy normalny
Bilet jednorazowy ulgowy
Bilet sieciowy normalny na wszystkie linie
Bilet sieciowy ulgowy na wszystkie linie

każda kolejna godzina – 2 zł

2,80 zł
1,40 zł
88,00 zł
44,00 zł

Za przewóz zwierząt oraz dodatkowego bagażu podróżni zapłacą jak za bilet normalny. Przewóz wózka inwalidzkiego lub
dziecięcego będzie bezpłatny. Pełnopłatne bilety sieciowe, które obejmują wszystkie linie przez cały miesiąc kosztować będą
88 zł, a ulgowe 44 zł. Bilety miesięczne na dni robocze zostaną zlikwidowane.
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NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 28 listopada 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 560/11/2019 w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Sobieskiego 6a – działki nr: 62, 63/7, 87, 88,
89/1, 90 o łącznej pow. 8 794 m² - zabudowane budynkiem użyteczności publicznej, boiskiem sportowym i parkingiem samochodowym, obręb 16, KW 34568, 21333, 29152, 41817, zbycie bezprzetargowe na rzecz Skarbu Państwa – na cel publiczny. 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.
						
Prezydent Miasta Starogard Gdański - Janusz Stankowiak
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 TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Chrztu Polski, KW GD1A/00034706/3,
obr. 1, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr
działki

Pow.
w m2

Przeznaczenie w uchwalonym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza
w zł
(zawiera 23% VAT)

wadium
w zł

postąpienie
minimalne
w zł

1

2

3

4

5

6

7

1.

5/11

3.321

A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące
funkcji podstawowej, wbudowane

325 600,00

2 560,00

3 260,00

2.

5/12

5.414

A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące
funkcji podstawowej, wbudowane

504 800,00

50 480,00

5 050,00

3.

5/13

3.952

A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące
funkcji podstawowej, wbudowane

387 500,00

8 750,00

3 880,00

4.

5/14

6.091

A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące
funkcji podstawowej, wbudowane

567 900,00

56 790,00

5 680,00

5.

5/15

3.194

A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące
funkcji podstawowej, wbudowane

313 200,00

31 320,00

3 140,00

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa. Nieruchomości
wymienione w poz. 1-5 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00034706/3. Przez nieruchomości wymienione w poz.
4-5 (przy wschodniej granicy działek - wzdłuż ul. Skarszewskiej) przebiegają sieci: energetyczna, gazowa i wodociągowa. Konieczność ustanowienie na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania z dostępu do sieci
wodociągowej znajdujących się na działkach nr 5/14 i 5/15, obr. 1. Pierwszy przetarg przeprowadzono 26 czerwca 2019 r., a drugi
16 października 2019 r. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 marca 2020 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 marca 2020 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 10 marca 2020
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) 5306082.

05.11 Pierwsze urodziny
Dziennego Domu Senior +

07.11 Nagroda dla nowej jakości
alei Wojska Polskiego

Załącznik do zarządzenia Nr 560/11/2019
Prezydenta Miasta z dnia 28.11.2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
Lp.

Nr
działki

Pow.
w m2

1

2

3

Położenie

4

5

62

964
851

21333

88

4.185

29152

342

29152

89/1

1.586

41817

866

29152

63/7

1.

Numer
KW

87

90

Przeznaczenie
w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego

Wartość rynkowa nieruchomości w zł

Prawo do
nieruchomości

Forma zbycia

6

7

8

9

C2.55.U2 tereny zabudowy usługowej,
z zakresu usług
oświaty i wychowania, szkoła

3.995.000,00
w tym: wartość gruntu
644.507,00,
wartość budynku szkoły
3.228.861,00,
wartość boiska
sportowego
38.311,00,
wartość parkingu
83.321,0

własność

34568
obr. 16,
ul. Sobieskiego
6a,
Starogard
Gdański

15.11 50-lecie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej

bezprzetargowo
na rzecz Skarbu
Państwa - cel
publiczny

8.794
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 9 stycznia 2020 r. włącznie. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 29 listopada 2019 r. na okres 21 dni tj. do dnia 19 grudnia 2019 r. włącznie.
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