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Nie ma 
rzeczy 

niemożliwych
Rozmowa 

z Jennifer Schroeder, 
utalentowaną 

pianistką.

29 stycznia 2020 roku, podob-
nie jak 100 lat temu, staro-

gardzianie tłumnie i z entuzjazmem 
wyszli na ulice miasta, by powitać 
na starogardzkim Rynku gen. Józe-
fa Hallera, w rolę którego wcielił się 
Michał Rychlicki. Dowódca Frontu 
Pomorskiego wjechał do miasta od 
strony Pelplina.
W połowie drogi na starogardzki 
Rynek, przy Społecznym Centrum 

Wielka manifestacja 
patriotyzmu
100 lat temu, 29 stycznia 1920 roku „Błękitna Armia” gen. Józefa Halle-
ra wyzwoliła Starogard Gdański z rąk pruskich. Tym samym zakończył się 
okres 148 lat niewoli. Sam generał odwiedził miasto 4 lutego 1920 roku. 
Mieszkańcy z entuzjazmem witali go na ulicach miasta. 100 lat później,  
29 stycznia 2020 roku w 100.rocznicę powrotu Starogardu do Państwa Pol-
skiego, setki starogardzian uczestniczyło w rekonstrukcji tamtych wyda-
rzeń, z radością wiwatując na cześć generała i jego armii.

Wsparcia Rodziny powitali go pre-
zydent miasta Janusz Stankowiak, 
przewodnicząca Rady Miasta Anna 
Benert oraz ksiądz dziekan Józef Pick. 
Drogę z ulicy Kościuszki do „ser-
ca” miasta pokonali razem bryczką 
w asyście koni. Witali ich mieszkańcy 
miasta, dzieci, młodzież – ucznio-
wie starogardzkich szkół, delegacje 
i poczty sztandarowe.

Obwodnica Starogardu 
na liście rządowych inwestycji

Koszykówka uratowana 
wspólnymi siłami
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Minister Adamczyk ogłosił „Pro-
gram Budowy Dróg Krajowych 

na lata 2020-2030” . W setce plano-
wanych inwestycji znalazła się ob-
wodnica Starogardu Gdańskiego.
– Program jest skierowany do miast, 
w których ruch tranzytowy jest bar-
dzo intensywny. Przez miasta takie 
jak Kalisz, czy Starogard Gdański 
każdego dnia przejeżdża blisko 20 
tysięcy pojazdów – powiedział wice-
minister Rafał Weber. Wiceminister 
podkreślił, że jest to ogromne utrud-
nienie dla mieszkańców, jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo, spaliny, czy hałas.
Budowa 100 obwodnic w kraju ma 
przede wszystkim doprowadzić do 
poprawy bezpieczeństwa mieszkań-
ców, wyprowadzić ruch z zatłoczo-
nych miast, poprawić jakość powie-
trza, zmniejszyć hałas i poprawiać 
przepustowości sieci drogowej.
Program wskazuje również źródła 
finansowania oraz listę zadań inwe-
stycyjnych kierowanych do realiza-
cji. Inwestycje związane z budową 
nowych obwodnic będą realizowane 
przez Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad.
Wybór obwodnic do realizacji odby-
wał się przy uwzględnieniu stanu prac 
przygotowawczych, natężenia ruchu, 
w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpie-
czeństwa ruchu w miejscowościach 
liczonego poziomem wypadkowości 
i ofiarami wypadków, poprawy do-
stępności połączeń z państwami są-
siednimi oraz koniecznością zachowa-
nia zrównoważonego rozwoju kraju.
O wyborze Starogardu Gdańskiego 
zadecydowały wszystkie wymie-
nione wyżej czynniki, ale przede 
wszystkim stan zaawansowania prac 
projektowo-przygotowawczych.

Obwodnica Starogardu 
na liście rządowych inwestycji
Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało program budowy 100 obwodnic 
o łącznej długości 820 kilometrów. Obwodnica Starogardu jest jedną z pięciu 
inwestycji zaplanowanych na Pomorzu. Koszt całego przedsięwzięcia to ok. 28 
miliardów złotych. Programu przewidziany jest na lata 2020-2030.

Studium Techniczno-Ekonomicz-
no-Środowiskowe dla starogardzkiej 
obwodnicy gotowe było już w sierp-
niu 2017 roku. Sfinansowały je sa-
morządy miasta, gminy i powiatu. 
Niestety wówczas, obwodnica Sta-
rogardu Gdańskiego nie znalazła się 
na liście inwestycji w ramach limitu 
finansowego dla „Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014-2023 
(z perspektywą do 2025 r.)”. Decy-
zja Rady Ministrów budziła sprzeciw 
z wielu powodów. Po pierwsze, po-
słowie z partii rządzącej wielokrotnie 
zapewniali, że nie ma zagrożenia dla 
realizacji tej jakże ważnej dla całego 
regionu inwestycji. Po drugie, sejmo-
wa komisja infrastruktury po wyjaz-
dowym posiedzeniu w Starogardzie 
Gdańskim w maju 2017 roku wystą-
piła do Prezes Rady Ministrów z de-
zyderatem jednoznacznie popiera-
jącym budowę naszej obwodnicy. Po 
trzecie, obwodnica miała gotowe Stu-
dium Techniczo-Ekonomiczno-Śro-
dowiskowe, które co prawda wyma-
gało jeszcze pozytywnej opinii tzw. 
ZOPI (Zespołu Opiniującego Przed-
sięwzięcia Inwestycyjne) i zatwier-
dzenia przez KOPI (Komisji Ocenia-
jącej Przedsięwzięcia Inwestycyjne) 
GDDKiA, ale pozwalało na realizację 
kolejnych etapów prac projektowych. 
Po czwarte, w Programie wśród pla-
nowanych do wykonania znalazły się 
42 inne obwodnice, w zdecydowanej 
większości w ciągach dróg krajowych 
o znacznie mniejszym natężeniu ru-
chu niż na drodze krajowej 22.
Ostatecznie starogardzka obwodnica 
znalazła się na liście rezerwowej Pro-
gramu Budowy Dróg Krajowych. 
Starogard się nie poddał. Władze sa-
morządowe miasta, gminy i powiatu 

wsparte przez Społeczny Komitet Bu-
dowy Obwodnicy dalej lobbowały na 
rzecz jej budowy. Ostatecznie  ZOPI 
oraz KOPI GDDKiA zaleciły opracowa-
nie nowego bardziej ekonomicznego 
jej wariantu. Taki wariant pośredni 
przygotowała Firma Transprojekt.
Stanowi on połączenie wcześniej-
szych wariantów drugiego i trzeciego. 
W tym rozwiązaniu droga szybkiego 
ruchu zaczyna się na węźle Starogard 
Zachód (m. Sucumin) dalej odcho-
dząc na południowy zachód, poprzez 
węzeł Starogard Południe (skrzyżo-
wanie z drogą powiatową na Lubi-
chowo), obiega miasto od południa, 
mijając Janowo i krzyżując się z drogą 
wojewódzką nr 222 (węzeł Jabłowo), 
kończy swój bieg  za Stadniną Ogie-
rów, gdzie łączy się z drogą krajową 
22. Proponowany wariant ma ok.16 
km długości, a koszt jego budowy 
oszacowano na ok. 590 mln zł.
Projekt nowego przebiegu obwodni-
cy 5 marca 2019 roku poddany został 
konsultacjom społecznym. Gotową 
dokumentację wraz z rozszerzonymi 
badaniami geotechnicznymi, pro-
gnozą ruchu i inwentaryzacją przy-
rodniczą firma Transprojekt przeka-
zała do Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad w lipcu 2019 roku.
– Posiedzenie ZOPI i KOPI miało za-
kończyć proces realizowanej doku-
mentacji przedprojektowej. Pierwsze 
posiedzenie miało się odbyć w grud-
niu 2019 r., potem w styczniu br., 
ostatecznie dostaliśmy informację 
i zaproszenie na posiedzenie ZOPI, 
w oddziale GDDKiA w Gdańsku, 4 lu-
tego. Aktualnie oczekujemy na pro-
tokół z tego posiedzenia i zwołanie 
posiedzenia KOPI w centrali w War-
szawie, po którym będzie ostatecznie 
wiadomo, który wariant przebiegu 
planowanej obwodnicy przejdzie do 
dalszego etapu. Na razie wiemy, że 
starogardzka obwodnica jest w rzą-
dowym Programie i to nas cieszy. 
Teraz zrobimy wszystko, co w naszej 
mocy, aby GDDKiA ogłosiła przetarg 
w przewidywanym terminie – powie-
dział zastępca prezydenta miasta ds. 
techniczno-inwestycyjnych Tadeusz 
Błędzki.
W przypadku obwodnicy Starogardu 
Gdańskiego planowana data ogłosze-
nia przetargu to: I kw. 2023 roku. 

      Wszyscy wiemy jak niezbędna jest ta 
inwestycja dla Starogardu. Mówi się o tym 
od lat. Potwierdzają to dane statystyczne 
dotyczące natężania ruchu, hałasu, emisji 
spalin i wypadków drogowych. Pojawie-
nie się projektu budowy starogardzkiej 
obwodnicy na liście programu rządowe-
go bardzo nas cieszy, ale nauczeni do-
świadczeniem, podchodzimy do tematu 
z umiarkowanym optymizmem. Aktual-
nie czekamy na potwierdzenie Studium 
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe-
go przez ZOPI i KOPI. Otrzymana zgoda 
będzie równoznaczna z zatwierdzeniem 
ostatecznego wariantu jej przebiegu. Na 
ostatnim spotkaniu Zespołu Opiniującego 
poczuliśmy jednak lekkie zaniepokojenie. 
Wszyscy samorządowcy, zarówno z gmi-
ny, powiatu, jak i miasta, jesteśmy za wa-
riantem najbardziej oddalonym od granic 
Starogardu, czyli aktualnym wariantem 
V. Na spotkaniu w GDDKiA mowa była 
jednak o powrocie do wariantu drugiego. 
Ten wariant przecina miasto i z pewnością 
wywołałby sprzeciw wielu mieszkańców, 
hamując całą inwestycję, a nawet ją unie-
możliwiając. Dlatego nie spoczniemy na 
laurach i będziemy dalej lobbować wa-
riant pośredni pomiędzy drugim a trze-
cim, czyli wariant V i jeśli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem, wierzę, że prace 
budowlane rozpoczną się w 2023 r., czego 
wszystkim nam życzę – powiedział prezy-
dent miasta Janusz Stankowiak.
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W ramach inwestycji planuje 
wybudować ok. 1,2 km ścieżki 

rowerowej wzdłuż ul. Skarszew-
skiej od skrzyżowania z ul. Nie-
mojewskiego (czyli od Cmentarza 
Komunalnego) w stronę Linowca 
(do dawnego zrekultywowanego 
wysypiska śmieci). Przebudowa 
obejmie też wszystkie zjazdy na 
przyległe do niej posesje.
Szacowany koszt budowy ścieżki 

Pieniądze na rozbudowę ul. Skarszewskiej
W roku 2020 powiat starogardzki wybuduje ok. 1,2 km ścieżki rowerowej 
wzdłuż ul. Skarszewskiej od skrzyżowania z ul. Niemojewskiego w stronę Li-
nowca. W planach ma też budowę chodnika. 

W kategorii OŚWIETLENIE 
DRÓG i TERENÓW PUBLICZ-

NYCH miasto otrzymało I nagrodę za 
wymianę opraw oświetleniowych na 
terenie Miejskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego, budowę i skomunikowanie 
węzła integracyjnego w Starogardzie 
Gdańskim oraz inteligentne oświe-
tlenie przejść dla pieszych w ramach 
inwestycji „Starogard Gdański bez-
piecznym miastem dla pieszych – 
etap I” .

Starogard świeci przykładem
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego w Warszawie nagrodził Starogard 
Gdański w konkursie na „Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2019 roku” oraz 
„Najlepszą inwestycję oświetleniową 2019 roku”. Komisja Konkursowa przy-
znała Gminie Miejskiej Starogard Gdański I nagrodę w kategorii „Oświetlenie 
dróg i terenów publicznych” oraz I nagrodę w kategorii „Oświetlenie terenów 
rekreacyjnych, parków i małej architektury”.

W kategorii OŚWIETLENIE TERE-
NÓW REKREACYJNYCH, PARKÓW 
I MAŁEJ ARCHITEKTURY miasto 
otrzymało również I nagrodę za mo-
dernizację parku miejskiego w ra-
mach projektu pn.: „Zachowanie 
wartości przyrodniczych i krajobra-
zowych korytarza ekologicznego 
doliny Wierzycy przez ochronę bio-
różnorodności oraz ukierunkowanie 
wykorzystania tego obszaru”.
Nagrody odebrał prezydent mia-

sta Janusz Stankowiak podczas Gali 
otwarcia 28. Międzynarodowych Tar-
gów ŚWIATŁO 2020 i 18. Międzyna-
rodowych Targów ELEKTROTECH-
NIKA 2020. 
- W strategii rozwoju naszego miasta 
światło odgrywa niezwykle ważną 
rolę. Przyjęliśmy filozofię, że światło 
ma stanowić element nie tylko deko-
racyjny, czy estetyzujący, ale ma in-
spirować inwestorów, przedsiębior-
ców, mieszkańców, a także dewelo-

perów. To sprawdza się w praktyce, 
dlatego zachęcam włodarzy innych 
miasta i gmin, aby w ten sposób my-
śleli o swoich „małych ojczyznach” 
– powiedział prezydent Janusz Stan-
kowiak.
Nagrody przyznawała samorzą-
dom Komisja Konkursowa Polskiego 
Związku Przemysłu Oświetleniowego 
w Warszawie. Po wstępnej weryfikacji 
zgłoszeń, Komisja do ścisłego finału 
zakwalifikowała 41 inwestycji.  Każdą 
z nich Komisja odwiedziła i oceniła ja-
kość wykonanych urządzeń oświetle-
niowych na miejscu. W Starogardzie 
gościła 18 grudnia 2019 roku. 
W uzasadnieniu werdyktu Komi-
sja podkreśliła wysoką jakość oraz 

ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, 
a także przejść dla pieszych oraz ilu-
minacje obiektów – dworca, pomni-
ków i skwerów.
W przypadku oświetlenia parku miej-
skiego Komisja doceniła nowocze-
sne rozwiązania oświetlenia: alejek 
spacerowych, skweru, tężni, placu 
zabaw oraz mostu, prawidłowość 
wykonania poszczególnych elemen-
tów oświetlenia, a także ich spój-
ny z wcześniejszymi inwestycjami 
oświetleniowymi charakter.
Komisja wyróżniła zastosowaną 
w parku miejskim innowację oświe-
tleniową – tzw. inteligentne oświe-
tlenie nadążne.
- To doskonałe rozwiązanie dla wie-

rewitalizacyjny charakter inwesty-
cji oświetleniowych w Starogardzie 
Gdańskim. Zaznaczyła, że dzięki 
przemyślanemu i spójnemu sys-
temowi oświetlenia – w połączeniu 
z innymi inwestycjami infrastruk-
turalnymi – odtworzono przyjazną 
przestrzeń publiczną w centralnym 
obszarze miasta (Rynek i okolica 
dworca kolejowego PKP). Na szcze-
gólne uznanie ich zdaniem zasłużyło 
również oświetlenie zastosowane dla 

lu miejskich obszarów rekreacyj-
no-wypoczynkowych, które nie 
wymagają stałego, jednostajnego 
oświetlenia przez całą dobę, bo np. 
nocą te obiekty nie są odwiedzane. 
Zastosowane oświetlenie wykrywa 
ruch w alejkach, latarnie świecą moc-
niej, gdy widzą pieszego, dzięki temu 
miasto lub gmina może oszczędzać 
energię – powiedział Miłosz Szcze-
panek, członek Komisji konkursowej 
PZPO. 

wraz ze zjazdami to ok. 1,2 mln. 
Ponieważ ok. 1/3 jej długości znaj-
duje się w granicach administra-
cyjnych Miasta i służy jego miesz-
kańcom, prezydent zaproponował 
Starostwu Powiatowemu pomoc 
finansową w kwocie 400.000 zł 
na realizację w/w projektu.
Dodatkowo, mając na uwadze 
bezpieczeństwo starogardzian, 
prezydent dołoży z budżetu Mia-

sta połowę kwoty, czyli ok. 20 tys. 
z 40 tys. zł potrzebnych na budo-
wę ok. 100 m chodnika wzdłuż ul. 
Skarszewskiej po prawej stronie 
od ul. druha Józefa Grzybka, za-
czynając na wysokości działki 
nr 20. Nowy chodnik zapewni 
mieszkańcom bezpieczne i pra-
widłowe poruszanie się przy po-
sesjach przyległych do ulicy. 
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Firma Merkury Ateliers schowana 
jest w podwórku pomiędzy ulicą 

Kościuszki a Pomorską w Starogardzie 
Gdańskim. Działa od początku 2008 
roku. Oprócz części administracyjnej 
składa się z hali magazynowej i pro-
dukcyjnej. Pracuje w niej blisko 100 
starogardzian. Właścicielem jest gdy-
nianin Włodzimierz Bożyk.
W ramach prowadzonego od 2015 
roku cyklu spotkań z lokalnym bizne-
sem, 11 lutego odwiedzili go prezydent 
Janusz Stankowiak oraz jego zastępca 
– Tadeusz Błędzki. Z ramienia Staro-
gardzkiego Klubu Biznesu Związku 
Pracodawców towarzyszył im Henryk 
Kinder, prezes firmy Polmet.
Goście zwiedzili dokładnie cały zakład, 
począwszy od otoczenia poprzez dział 
administracyjny, halę magazynową, 
produkcję, a skończywszy na zapleczu 
socjalnym.
– Kiedyś na tej działce była kuchnio-ja-
dalnia Centry. W miejscu, gdzie dzisiaj 
stoi hala było grzęzawisko porośnięte 

Robią cuda z papieru
Projektują, wycinają, tłoczą, złocą, składają, sklejają, a nawet szyją – wszystko 
robią praktycznie ręcznie. Materiałem ich obróbki jest papier. 

trawą. Wszystkie obiekty, które te-
raz widzicie są nowe. Wykorzystali-
śmy każdy centymetr tej działki i nie 
ukrywam, że powoli zaczyna nam 
brakować miejsca. Dla samochodów 
ciężarowych zrobiliśmy wjazd od ul. 
Pomorskiej, dla samochodów osobo-
wych od ul. Kościuszki – powiedział 
Włodzimierz Bożyk.
Podczas spaceru po zakładzie od-
wiedzający szczególną uwagę zwró-
cili na rozwiązania techniczne, jeśli 
chodzi o wykorzystanie powierzchni 
produkcyjnej, system zabezpieczeń 
w tym ppoż, mechanizm ogrzewania, 
a także dostosowanie niektórych po-
mieszczeń do wymagań i oczekiwań 
klientów.
Najwięcej czasu spędzili na produk-
cji, przyglądając się poszczególnym 
etapom powstawania opakowania na 
próbkę perfum. Dowiedzieli się przy 
okazji, że firma współpracuje głównie 
z zagranicznymi producentami liczą-
cych się marek w branży kosmetycz-

Uważaj co wrzucasz  
do kanalizacji
6 lutego w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji STAR-WiK odbyła się konferencja pra-
sowa promująca kampanie społeczną pt. „Śmieci 
nie mogą lądować w sieci”.

nej i odzieżowej, jak Chanel, Paco Ra-
banne, Thierry Mugler, czy inne. Pro-
dukuje dekoracyjne lub firmowe opa-
kowania na ich produkty, najczęściej 
próbki perfum lub kosmetyków, luk-
susowe torebki z naturalnymi sznur-
kami biodegradowalnymi, torebeczki 
na zapasowy guzik, które wpinane 
są do markowych ubrań, finezyjnie 
otwierane pudełeczka i pudełka, za-
wieszki, zakładki do książek, a nawet 
kartki i albumy. Wszystko wykonu-
je z wysokiej jakości papieru, który 
poddawany jest szeroko rozumianej 
obróbce. Papier do swoich produktów 
sprowadza z Włoch, Francji lub Anglii.
Właściciel pokazał i wyjaśnił gościom 
na czym polega praca na poszcze-
gólnych stanowiska jednej linii pro-
dukcyjnej. Zaznaczył, że firma przy-
stępując do produkcji konkretnego 
zlecenia np. opakowania dla marki 
Chanel, jest rejestrowana u klienta 
i cały czas monitorowana, aby żaden 
produkt nie wypłynął na zewnątrz. – 
W dzisiejszych czasach problemem 
nie jest podróbka, ale nielegalna cyr-
kulacja legalnych opakowań – po-
wiedział gospodarz. – Podrobienie 
takich opakowań jest na tyle trudne 
i kosztowne, że się nie opłaca, chociaż 
zdarzają się takie przypadki – dodał.  
Włodzimierz Bożyk wspomniał 
o swoim marzeniu uruchomienia wła-
snej kolekcji odzieży sportowej dla 
biegaczy. Wyraził też wolę zaanga-
żowania się w miejskie życie sporto-
wo-kulturalne, promowanie sportu, 
regionu i Polski. 

Zwolnienie przysługuje na okres 
trzech lat podatkowych i obejmu-

je tylko zwiększoną podstawę opodat-
kowania, powstałą w związku z nową 
inwestycją. Ubiegać mogą się o nie 
przedsiębiorcy, którzy są właściciela-
mi budynków, w terminie do 30 mie-
sięcy od dnia rozpoczęcia inwestycji.

Pomoc przyznawana jest od 1 
stycznia roku następującego po 
tym, w którym nowa inwestycja 
została oddana do użytkowania. 
Do 31 stycznia roku objętego zwol-
nieniem złożyć należy następujące 
dokumenty: deklarację na podatek 
od nieruchomości lub informa-
cję w jego sprawie albo w sprawie 
łącznego zobowiązania pieniężne-

Warto inwestować
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z po-
datku od nieruchomości budynku lub jego części. 
Warunkiem jest oddanie do użytkowania nowej in-
westycji na terenie miasta Starogard Gdański.

go z wypełnionym załącznikiem 
ZN-1/B; pozwolenie na budowę; 
decyzję o przystąpieniu do użyt-
kowania lub informację o niew-
noszeniu uwag w sprawie zamia-
ru przystąpienia do użytkowania 
wydanych przez uprawniony or-
gan; oświadczenie o spełnianiu 
warunków zwolnienia; wszystkie 
zaświadczenia o pomocy de mini-
mis otrzymane w roku ubiegania 
się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go albo oświad-
czenie o wielkości otrzymanej po-
mocy de minimis lub jej nieotrzy-
maniu; informacje  niezbędne do 
udzielenia pomocy de minimis 
określone w rozporządzeniu Rady 
Ministrów. 

Problem jest coraz większy – pod-
kreśliła na spotkaniu Joanna My-

ślińska prezes Spółki – Celem kam-
panii jest przedstawienie mieszkań-
com problemu, z jakim zmagamy się 
w związku z niewłaściwym użytko-
waniem sieci kanalizacyjnych w na-
szych gospodarstwach domowych.
Wielu mieszkańców traktuje od-

pływy kanalizacyjne jak kosze na 
śmieci. Wrzucane tam odpady two-
rzą zatory i sprzyjają namnażaniu się 
bakterii w odpływach. Odprowadza-
ne do kanalizacji resztki z naszych 
gospodarstw domowych przycią-
gają szczury, dlatego musimy mieć 
świadomość, że wrzucając do toalety 
pozostałości po obiedzie dokarmia-

my gryzonie i przyczyniamy się do 
zwiększenia ich populacji. Trafiające 
do kanalizacji śmieci przyczyniają się 
do awarii przyłączy kanalizacyjnych, 
uszkodzeń pomp i urządzeń związa-
nych z procesem oczyszczania ście-
ków a także wyższych kosztów napraw 
i eksploatacji sieci kanalizacyjnej.
Główny problem stanowią akcesoria 
kosmetyczne (m.in. patyczki do uszu, 
mokre chusteczki, płatki kosmetycz-
ne, pieluchy), jedzenie (oleje, resztki 
jedzenia, zupy, ogórki a nawet całe 
słoiki z pulpetami). Tłuszcz powoduje 
stopniowe zatykanie rur oraz zagro-
żenie dla środowiska i procesu biolo-
gicznego oczyszczania ścieków. Jest 
trudno usuwalny. Kolejnym proble-
mem są materiały budowlane (gruz, 
szmaty, cement, masy, zaprawy, ka-
ble). W czasie budów i remontów ta-

kie odpady zatykają rury, studzienki 
oraz dewastują urządzenia związane 
z procesem oczyszczania ścieków. 

Usuwanie awarii jest czasochłonne 
i często powoduje też utrudnienia 
w ruchu drogowym. 



5luty 2020
STAROGARDZKI RATUSZWYDARZENIA | NGO

Z roku na rok coraz więcej miesz-
kańców, decyduje się zostawić 

swój 1% podatku w Starogardzie 
Gdańskim. Zachęcamy do przyłącze-
nia się do tej grupy.

Co to są organizacje pożytku 
publicznego (OPP, NGO)?
Organizacje pożytku publicznego to 
hospicja, stowarzyszenia, fundacje, 
czy kluby sportowe działające non 
profit. Oznacza to, że wszystkie środ-
ki finansowe pozyskiwane przez OPP 
przeznaczane są na wspieranie pry-
watnego lub publicznego dobra, a nie 
na osiąganie zysku. Organizacje po-
magają podopiecznym, którzy zma-
gają się z ciężkimi chorobami, wy-
magającymi odpowiedniego leczenia, 
czy rehabilitacji. Dbają o nasze ma-
terialne i niematerialne dziedzictwo 

Zostaw 1% swojego podatku 
w Starogardzie Gdańskim
Rozliczanie PIT 2019 może przynieść wiele korzyści innym, także samemu 
miastu. Twój 1% może wspomóc starogardzkie organizacje pożytku publicz-
nego. Złożenie rocznej deklaracji podatkowej PIT w Starogardzie Gdańskim 
może zasilić budżet miasta.

kulturowe, wspierają środowisko 
naturalne, chronią i dbają o zwierzęta 
lub angażują się w projekty kultural-
ne,  czy sportowe.
Jeśli zdecydujesz się przeznaczyć 
1% swojego podatku na ich rzecz, 
na pewno łatwiej będzie im realizo-
wać pomysły, które służą wszystkim 
mieszkańcom. To żaden wysiłek, 
wystarczy w odpowiednią rubrykę 
formularza PIT wpisać nazwę firmy – 
organizacji pożytku publicznego oraz 
podać numer KRS (Krajowego Reje-
stru Sadowego) wybranej organizacji.

Rozlicz się w Starogardzie
Zachęcamy wszystkich, bez względu 
na to, czy są zameldowani w Staro-
gardzie czy nie, do składania rocznej 
deklaracji podatkowej PIT w mieście, 
w którym mieszkają, pracują i odpo-

czywają, korzystając z lokalnej ko-
munikacji i infrastruktury.
Zeznanie roczne należy składać do 
urzędu właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania, które stanowi 
centrum interesów życiowych po-
datnika. Nie ma znaczenia zameldo-
wanie, lecz faktyczne zamieszkanie. 
Jeżeli np. podatnik mieszka w Sta-
rogardzie i wskazuje to miejsce jako 
centrum interesów życiowych na 
koniec 2019 roku, to za rok 2019 po-
winien rozliczać się w Starogardzie. 
Dzięki temu, że rozliczymy się w Sta-
rogardzie, część pieniędzy z podatku 
trafi do budżetu miasta. Wówczas 
miasto mogłoby w większym stop-
niu inwestować w nowe chodniki, 
oświetlenie, komunikację czy obiek-
ty sportowe. W 2019r. 1% podatku rozliczono w 34437 zeznaniach. Na NGO 

z naszego powiatu było 1006 odpisów na kwotę 118371,09 zł.

Organizacje Pozarządowe działające na terenie miasta Staro-
gard Gdański uprawnione do otrzymywania 1% za 2019 r.: 
Starogardzkie Stowarzyszenie Kobiet z  Problemami Onkologicznymi 
„Amazonka”, KRS: 0000168137 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pinokio”, KRS: 
0000174927 
Stowarzyszenie Wspomagające osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych 
„Można Inaczej”, KRS: 0000174929 
Klub Sportowy Beniaminek 03, KRS: 0000212950 
Fundacja Szpitala Św. Jana, KRS: 0000235020 
Stowarzyszenie Starogardzkie Rodziny, KRS: 0000629539 
Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, KRS: 
0000258173 
Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia, KRS: 0000293928 
Klub Piłkarski „Starogard”, KRS: 0000318946 
Stowarzyszenie „Nasz Starogard”, KRS: 0000380607 
Kociewskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie, KRS: 0000021452 
Fundacja - Dom Św. Elżbiety „Nie Będziesz Sam”, KRS: 0000431399 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, KRS 0000204426 z dopiskiem CPD w Sta-
rogardzie Gdańskim 
Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, KRS: 0000099691 z dopi-
skiem: Koło Powiatowe PZN w Starogardzie Gdańskim 
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, z informacją: KRS: 
0000273799 z dopiskiem: Hufiec ZHP w Starogardzie Gdańskim 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, KRS: 0000154454 z dopi-
skiem: Oddział w Starogardzie Gdańskim 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”, KRS: 
0000069730 z dopiskiem: Schronisko w Starogardzie Gdańskim 
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, KRS: 0000114618 z dopi-
skiem: koło w Starogardzie Gdańskim 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektu-
alną: KRS: 0000162757 z dopiskiem: koło w Starogardzie Gdańskim. 

Dzielimy się dobrem
11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorych. 
Podopieczni Środowiskowego Domu Samopo-
mocy Gminy Miejskiej rozdawali tego dnia owoce 
pacjentom przychodni oraz hospicjum w Nowej 
Wsi. Wspierało ich Starogardzkie Centrum Wo-
lontariatu. 

Prowadzenie takiego miejsca wy-
maga nie tylko wiedzy i umiejęt-

ności, ale także pasji. Nasi pracowni-
cy nie liczą przepracowanych godzin 

To już 15 lat
Środowiskowy Dom Samopomocy przy zespo-
le Caritas Parafii Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Starogardzie Gdańskim 12 lutego obchodził 
15-lecie działalności. Najlepsze życzenia jego pra-
cownikom złożyły władze miasta, powiatu i gminy, 
a także delegacje zaprzyjaźnionych instytucji.  

ani dni. Nie bez powodu w nazwie 
placówki znalazło się słowo „dom”. 
Wspólnie staramy się stworzyć zgod-
ny i dobrze pracujący zespół terapeu-

tyczny – powiedziała kierownik ŚDS 
Mirosława Predel.
– Proszę przyjąć szczere gratulacje 
i słowa uznania. To, co od 15 lat Pań-
stwo robicie jest niezwykle ważne 
i potrzebne. Pomagacie tym, któ-
rzy najbardziej potrzebują wsparcia, 
najsłabszym, bezbronnym. Uczycie 
ich życia. Bardzo dziękuję za Wasze 
zaangażowanie i wielkie serca. Ży-
czę jeszcze wielu jubileuszy – mówił 
Prezydent Miasta Starogard Gdański 
Janusz Stankowiak.   
Zaproszeni na uroczystość goście 
otrzymali wykonane własnoręcznie 
przez uczestników zajęć podarunki. 



6 luty 2020
STAROGARDZKI RATUSZ WYDARZENIA

Nominacje i nagrody Wierzyczan-
ki 2019 są wyrazem hołdu dla 

współczesnych Hallerczyków, dla 
współczesnej Błękitnej Armii, jaką 
stanowią mieszkańcy Starogardu, 
którzy z pasją tworzą kulturę, działa-
ją na rzecz lokalnego społeczeństwa 
oraz w sferze gospodarki. Bez nich 
Starogard nie byłby taki, jaki jest, nasz 
wspaniały region Kociewie również. 
Gratuluję nie tylko tym, którzy staną 
na tej scenie, ale wszystkim ludziom 
z pasją w Starogardzie Gdańskim. Bez 
nich nie ma naszego miasta – rozpo-
czynając galę wręczenia nagród Wie-
rzyczanki 2019 powiedział prezydent 
Starogardu Janusz Stankowiak.  

Kandydatów do tego wyróżnienia 
zgłaszali mieszkańcy Starogardu. 
Nominacje przyznały Zespoły Nomi-
nujące. Głosowanie nad zwycięzcami 
było tajne, a ostateczny wynik za-
twierdził sam nagradzający.  

Kultura
Pierwszą laureatką „Wierzyczanki 
2019” została malarka, witrażyst-
ka, ilustratorka i bajkopisarka Zofia 
Sumczyńska. Wielokrotna stypen-
dystka Prezydenta Miasta w dziedzi-
nie kultury. Inicjatorka i organizator-
ka wystawy malarstwa i rzeźby dzie-
więtnastu artystów ze Starogardu 
i okolic w galerii Annaborg w Hille-
rod, w Danii. Autorka wielu własnych 

Uhonorowano wyjątkowych ludzi
Zofia Sumczyńska, Instytut Filmowy Unisławskiego Towarzystwa Historycz-
nego oraz firma Pestar to laureaci Wierzyczanek 2019. Wybrani zostali spośród 
15 nominowanych do nagrody prezydenta w kategorii kultura, inicjatywa spo-
łeczna i gospodarka. Honorowe Wierzyczanki 2019 trafiły do firmy Gama oraz 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie”.  

nowatorskich cyklów malarskich. 
Nagrodę Prezydenta Miasta otrzy-
mała w kategorii kultura za działa-
nia twórcze, propagowanie kultury 
i sztuki oraz promocję miasta w kraju 
i zagranicą. 

Inicjatywa Społeczna
W tej kategorii nagrodzony został 
Instytut Filmowy Unisławskiego 
Towarzystwa Historycznego. Wie-
rzyczankę 2019 otrzymał za zre-
alizowanie filmu dokumentalnego 
„Szpęgawsk 1939”, który opowiada 
o wydarzeniach sprzed i początku 
II wojny światowej. Autorzy obrazu 
w poruszający i przejmujący sposób 
połączyli wzruszające relacje świad-
ków mordu w Lesie Szpęgawskim 
z faktami przedstawionymi przez 
historyków i wkomponowali je w fil-
mowo zrekonstruowane wydarzenia.  

Gospodarka
W kategorii  gospodarka o nagrodę 
prezydenta miasta rywalizowało 5 
firm i przedsiębiorstw. Komisja no-
minowała przedsiębiorców, których 
wyróżniła innowacyjność, profe-
sjonalizm i skuteczność działania, 
a także umiejętność łączenia biznesu 
z działalnością społeczną. Wierzy-
czanka 2019 trafiła do firmy Pestar. 
O zwycięstwie zadecydowała kon-
sekwencja w budowaniu wizerunku 
solidnego partnera na rynku usług 

i towarów biurowych oraz informa-
tycznych.

Nagrody Honorowe
Prezydent Janusz Stankowiak przy-
znał też dwie Nagrody Honorowe. 
W jego ocenie obie firmy szczególnie 
przysłużyły się miastu i jego miesz-
kańcom w ostatnich latach. Zarówno 
w zakresie działań własnych, zwią-
zanych z prowadzoną działalnością, 
jak i społecznych, skierowanych do 
mieszkańców, mających na celu po-
prawę jakości ich życia oraz stworze-
nie warunków i okazji do realizacji 
zainteresowań oraz pasji. Honorowe 
Wierzyczanki 2019 otrzymały: firma 
Gama oraz Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Kociewie”. Nagrody odebrali: 
prezes firmy Gama Mariusz Popław-
ski i prezes Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Kociewie” Wiesław Wrzesiński.

Gala pełna niespodzianek
Już po raz trzeci Gala „Wierzyczanek” 
odbyła się w Hali Miejskiej im. An-
drzeja Grubby. Poprowadził ją znany 
dziennikarz i prezenter telewizyjny 
Sławomir Siezieniewski. Spotkanie 
umiliła gościom Orkiestra Dęta Sta-
rogardzkiego Centrum Kultury. Jako 
gwiazda wieczoru wystąpił zespół 
TULIA. Trzy dziewczyny zaśpiewa-
ły swoje największe przeboje oraz 
uwielbiane przez słuchaczy covery. 

To nie była tylko zabawa karna-
wałowa. Dzięki hojności gości 

Prezydenta utalentowani młodzi sta-
rogardzianie z potrzebujących rodzin 
otrzymają wsparcie w wysokości 25 
tys. 450 zł, zebranych podczas licy-
tacji na V Dobroczynnym Balu Prezy-
denckim.

Dobroczynny  
Bal Prezydencki
25 tys. 450 zł dla zdolnej młodzieży z potrzebują-
cych rodzin zebrali uczestnicy V Dobroczynnego 
Balu Prezydenckiego, który odbył się 25 stycznia 
w Sali Kryształowej.

z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego 
„Lubię wracać tam, gdzie byłem”. 
Występ został przyjęty owacjami. 
Do tańca przygrywał zespół muzycz-
ny Silverton. W czasie balu wylicy-
towano prace plastyczne przekazane 
przez artystów ze Starogardu Gdań-
skiego i okolic. Atrakcją dodatkową 

Imprezę zainaugurowała Orkiestra 
Dęta Starogardzkiego Centrum Kul-
tury pod dyrekcją Kacpra Roszkow-
skiego. Gościnnie swoim śpiewem 
wieczór umiliła Wiktoria Kubkowska. 
Niespodziankę gościom sprawił sam 
Prezydent Miasta Janusz Stankowiak, 
który w duecie z wokalistką, w to-
warzystwie orkiestry wykonał utwór 

było specjalnie zorganizowane ka-
syno w stylu lat 20-tych, z którego 
dochód również trafi do potrzebują-
cych.
Przypomnijmy, że w zeszłym roku, 
podczas IV Dobroczynnego Balu Pre-
zydenckiego, dla zdolnej młodzieży 
z potrzebujących rodzin udało się ze-
brać 22 tys. 830 zł. 
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Sekretarz Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Kociewskiej Ryszard 

Szwoch wygłosił przemówienie, 
w którym przypomniał okoliczności 
powrotu naszego miasta do Polski. 
Uroczysta sesja Rady Miasta była do-
skonałą okazją do zaprezentowania 
albumu o Starogardzie wydanego 
specjalnie na 100. rocznicę powrotu 
Starogardu do Państwa Polskiego. 
Otrzymał go każdy radny, nagrodzo-
ny medalem oraz zaproszeni goście. 
Chwilę po podjęciu uchwały w spra-

100 lat wolności
Dokładnie 100 lat temu Starogard odzyskał wol-
ność. Z tej okazji 29 stycznia 2020 r. odbyła się 
uroczysta sesja Rady Miasta. Radni podjęli na niej 
uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020 Ro-
kiem Obchodów Stulecia Powrotu Starogardu do 
Państwa Polskiego oraz uchwałę w sprawie przy-
znania medalu pamiątkowego za zasługi z okazji 
tej wyjątkowej rocznicy.   

Wniosek o nadanie skwerowi 
nazwy złożył Klub Radnych 

PIS.  Wnioskował o nazwanie go  „29 
stycznia 1920 roku”. Nazwa na wnio-
sek Komisja Kultury została zmie-

Skwerek z nazwą
„Skwer 100-lecia powrotu Starogardu do Macie-
rzy”  – tak teraz nazywa się plac w Starogardzie 
Gdańskim u zbiegu ulic: marsz. J. Piłsudskiego, 
2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich i Frydery-
ka Chopina. Nazwa upamiętnia setną rocznicę 
wyzwolenia miasta z rąk pruskich przez Błękit-
ną Armię gen. Józefa Hallera, powrót Starogardu 
Gdańskiego do Państwa Polskiego.

Powiewały biało-czerwone flagi oraz 
transparenty z napisami „Wiwat 
Haller!”, „Niech żyje żołnierz pol-
ski!”, „Niech żyje Polska!” Tak, jak 
100 lat temu bryczka z generałem 
w środku wjechała na Rynek przez 
specjalnie na tę okazję przygoto-
waną bramę i tak jak 100 lat temu 

Wielka manifestacja patriotyzmu

generał został wniesiony na plac 
przed Ratuszem na ramionach ro-
daków. Tego trudu podjęli się bracia 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. 
Towarzyszyły temu dźwięki Staro-
gardzkiej Orkiestry Dętej pod batutą 
Kacpra Roszkowskiego.
Przemówienie gen. Józefa Halle-

wie przyznania medalu pamiątkowe-
go za zasługi z okazji stulecia powrotu 
Starogardu do Polski, odznaczenia 
odebrali:
Piotr Cesarz,
Bożena Czyżewska,
Wojciech Gdaniec,
Kazimierz Jankowski,
Henryk Kinder,
Stanisław Kubkowski,
mł. bryg. Zygmunt Łachacz,
Maria Malinowska,
ks. dziekan Józef Pick,

Regina Sikorska,
Mariusz Szwarc,
Ryszard Szwoch,
Ryszard Tyborski,
Irena Ukleja.

Oktawia Nowacka oraz prof. Kazi-
mierz Wardyn nie mogli pojawić się 
na uroczystej sesji Rady Miasta oso-
biście, ale także znaleźli się wśród 
wyróżnionych tym wyjątkowym 
medalem. 

Była to pierwsza grupa wyróżnio-
nych. W sumie przez cały rok pamiąt-
kowych medali za zasługi z okazji 
stulecia powrotu Starogardu do Polski 
przyznanych zostanie sto. 

niona na nazwę „Skwer 100-lecia 
powrotu Starogardu do Macierzy”. 
Rada Miasta przyjęła wniosek Komi-
sji i jednomyślnie  podjęła uchwałę 
w sprawie nadania nazwy. 

1
ra przerywane gromkimi brawami, 
wywołało wielki entuzjazm wśród 
zgromadzonych na Rynku starogar-
dzian. Ludzie wiwatowali na cześć 
wolnej Polski i miasta Starogard ku 
czci 100. rocznicy powrotu Starogar-
du Gdańskiego do Państwa Polskie-
go.
Po uroczystym odsłonięciu tablicy 
upamiętniającej wjazd gen. Józefa 
Hallera do Starogardu Gdańskiego na 
budynku Ratusza, delegacje złożyły 
pod nią wiązanki kwiatów.
Uroczystą mszą św. w intencji oj-
czyzny z udziałem gen. Józefa Hal-
lera zakończono południowe uro-
czystości obchodów 100.rocznicy 
przyłączenia Starogardu do Państwa 
Polskiego.
Wieczorem o godz. 18:00 starogar-
dzianie wysłuchali sentymentalne-
go koncertu pieśni patriotycznych 
w wykonaniu Państwowego Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca „Mazow-
sze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. 
Soliści, chór i orkiestra wykonali 
utwory, które na przestrzeni dziejów 
towarzyszyły Polakom i dodawały 
otuchy w trudnych chwilach. Sta-
rogardzianie usłyszeli pieśni, które 
były i nadal są istotnym elementem 
tożsamości narodowej i które śpie-
wano niegdyś w polskich domach. 

WYDARZENIA
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Wyrazić myśli
Plakaty Martyny Pazery to najczęściej komentarze 
do bieżących wydarzeń lub odzwierciedlenie oso-
bistych przemyśleń na tematy kulturowe i spo-
łeczne. Od 14 lutego oglądać możne je w Galerii „A” 
Starogardzkiego Centrum Kultury.

– „Ze świata czterech stron, z jarzę-
binowych dróg, gdzie las spalony, 
wiatr zmęczony, noc i front, gdzie nie 
zebrany plon, gdzie poczerniały głóg, 
wstaje dzień.” – tak w piosence do fil-
mu „Prawo i pięść” śpiewał Edmund 
Fetting. Bardzo lubię zarówno ten 
film, jak i specjalnie do niego napi-
sany utwór. Przypomniałem sobie 
o nim, kiedy zastanawiałem się jak 
nazwać ekspozycję, którą Państwo 
oglądacie. Nie chciałem, żeby tytuł 
wystawy był oczywisty, a „Ze świa-
ta czterech stron” wyjątkowo pasuje 
do tułaczego losu polskich żołnierzy 
i generała Józefa Hallera – powiedział 
autor ekspozycji płk. Jerzy Lewic 
z Muzeum Wojsk Lądowych w Byd-
goszczy.

Ze świata  
czterech stron
Taki tytuł nosi ekspozycja, którą do końca kwietnia 
2020 r. oglądać można w Ratuszu Staromiejskim na 
Rynku. Jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum 
Ziemi Kociewskiej i Muzeum Wojsk Lądowych 
w Bydgoszczy. Przedstawia losy polskich żołnierzy 
– tułaczy na dalekich frontach Wielkiej Wojny, po-
szukujących drogi do odradzającej się Ojczyzny. Na 
ich tle ukazane zostały losy generała Józefa Hallera.

Ci, którzy twierdzą, że plakat to nie 
sztuka, prawdopodobnie zna-

ją inny jego rodzaj. Obserwując to, 
co się dzieje ze współczesnym pla-
katem reklamowym, kulturalnym, 
ideowym, który szturmem zdobywa 
galerie na całym świecie, można za-
uważyć, że definicja plakatu podlega 
ciągłej transformacji i poszerza się 

na naszych oczach. A to jest dla mnie 
przynajmniej tak samo fascynujące, 
jak obserwowanie i komentowanie za 
pomocą plakatu polskiego społeczeń-
stwa. Wystawa „PLakat” to społecz-
no-kulturowy wycinek obu moich 
fascynacji, który dojrzał do tego, żeby 
przenieść się z ulicy do galerii – tłu-
maczyła Martyna Pazera. 

W sobotni wieczór przy utworach 
ze szczytów list przebojów od-

była się dyskoteka na lodzie. Popro-

Zimowe szaleństwo bez śniegu
Starogard Gdański był po Ustroniu drugim przystankiem, na którym zatrzy-
mała się ekipa Radia ZET. Na przekór pogodzie przez cały weekend od 24 do 
26 stycznia mieszkańcy korzystali z zimowych atrakcji. Bawili się na specjalne 
zbudowanym lodowisku syntetycznym i torze do biegówek. Najmłodsi szaleli 
na snowtubingowych oponach.  

wadził ją na żywo znany dziennikarz 
radiowy Marcin Wojciechowski. Na 
antenie przeprowadził też kilka wy-

wiadów dotyczących Kociewia, ko-
ciewskich przysmaków oraz historii 
Starogardu. 
Podczas „Przebojowej zimy z Radiem 
ZET” nie mogło zabraknąć elemen-
tów odnoszących się do 100. roczni-
cy powrotu Starogardu do Państwa 
Polskiego, którą obchodzimy w tym 
roku. Pod okiem plastyków z SCK 
dzieci malowały Błękitną Armię ge-
nerała Józefa Hallera. Ułożonym 
w liczbę 100 mieszkańcom Staro-
gardu wykonaliśmy pamiątkowe 
zdjęcie z drona. Pozował do niego 
także prezydent miasta Janusz Stan-
kowiak. Potem w niebo poszybowało 
100 symbolizujących wolność gołębi, 
a dwie godziny później 100 błękit-

nych balonów wypuszczonych przez 
dzieci prosto z lodowiska.
W przygotowaniu dodatkowych 
atrakcji Urzędowi Miasta bardzo 
pomógł Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Starogardzie Gdańskim. Zadbał 
o drewniane kramy, w których na 
uczestników zabawy czekały sma-
kołyki, ciepłe napoje oraz pamiątko-
we gadżety. Harmonogram imprezy 
przez mikrofon na bieżąco przed-
stawiał Jakub Piankowski. Anima-
cje Pauliny Szulc rozgrzewały dzieci 
przed wejściem na lodowisko. Nie 
inaczej było z ćwiczeniami prowa-

dzonymi przez Premium Fitness & 
Gym. To dzięki zaangażowaniu OSiR-
-u Kia wystawiła samochody, a szko-
ła Żak dołożyła swoje gadżety do koła 
fortuny.    
Starogardzki przystanek Radia ZET 
miał także dodatkowy wydźwięk. Był 
alternatywą dla uzależnień. Do dys-
pozycji mieszkańców była kierownik 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia 
Psychicznego i Leczenia Uzależnień 
w naszym mieście Izabela Orlikow-
ska-Kawska. 

KULTURA



9luty 2020
STAROGARDZKI RATUSZ

Rok 2019 był dla Pani wyjątkowo 
łaskawy. Osiągnęła Pani spektaku-
larne sukcesy w międzynarodowych 
konkursach pianistycznych. Zostało 
to zauważone i  zaowocowało m. in. 
nominacją do nagrody Prezydenta 
Miasta Starogard Gdański. Jak czuła 
się Pani podczas uroczystej gali?
Otrzymanie nominacji do nagro-
dy Prezydenta Miasta to ogromne 
wyróżnienie oraz wielki zaszczyt. 
Czułam się wspaniale. Przebieg 
uroczystej gali był zorganizowany 
znakomicie i z klasą. Jestem bardzo 
wdzięczna za wszystko, za wsparcie, 
a także miłe słowa, które usłyszałam 
od Prezydenta Miasta i mieszkańców 
Starogardu. 

Czy zeszłoroczne sukcesy przyniosły 
Pani coś jeszcze?
Z każdym sukcesem zdobywałam co-
raz to większe uznanie i rozgłos, lecz 
największą wartością, jaką otrzyma-
łam jest wiara w siebie i swoje moż-
liwości. Pomimo napotkanych po 
drodze trudności, zawsze walczyłam 
o to, na czym mi bardzo zależało. Ma-
rzenia są po to, by je realizować, a nie 
tylko o nich myśleć. Jeśli czegoś chce-
my, nie ma rzeczy niemożliwych. 
Notabene, chciałabym zwrócić się do 
młodych osób, które są teraz w życiu 
na takim etapie, kiedy muszą zmie-
rzyć się z trudnym wyborem, jakim 
jest zawód, który będą wykonywali 
w przyszłości. Jakie podjąć studia, jaki 
obrać kierunek. Proszę, nie kierujcie 
się obecnymi trendami, zawodami, 
które są aktualnie „modne”, przyno-
szą najwięcej korzyści finansowych. 
Owszem, ostatnia z kwestii jest bar-
dzo ważna, lecz wsłuchajcie się też 
w to, co podpowiada Wam serce. Nie 

Nie ma rzeczy niemożliwych
Rozmowa z Jennifer Schroeder, utalentowaną pianistką.

ma nic gorszego jak zawód wyko-
nywany z przymusu. Mając zainte-
resowania w danym temacie, z cza-
sem może się to przerodzić w pasję, 
którą będziemy się dzielić z inny-
mi. Z pewnością będzie to miało 
wpływ na ludzi, z którymi pracujemy 
i mamy styczność na co dzień. Przy-
kładowo, nauczyciel, który wykonuje 
swój zawód z pasją i wielkim zaanga-
żowaniem, stanie się inspiracją dla 
uczniów, którzy będą przekazywać to 
dalszym pokoleniom i to jest piękne!

Zarówno swoimi występami, udzia-
łem w konkursach, czy programach 
telewizyjnych, jak chociażby ostat-
nio w „Dzień Dobry TVN” rozsławia 
Pani nasze miasto. Czuje się Pani 
jego ambasadorką?
Gdyby nie moje kochane miasto, 
rozpowszechnianie wszystkich mo-
ich osiągnięć w wielu gazetach, por-
talach internetowych, magazynach, 
nie osiągnęłabym tak wiele, jak do-
tychczas. Pozwoliliście mi zaistnieć 

Spoglądam na miasto antropo-
logicznie. Ogromu skrajnych 

emocji, które je przeszywają nie da 
się wyrazić w klasycznej fotografii. 
Z definicji jej zadaniem jest zapisanie 
na światłoczułym materiale pojedyn-
czego obrazu. Porzucam więc trady-
cyjny, pocztówkowy, jak to nazy-
wam, sposób fotografowania. Otwie-
ram się na eksperyment, na łamanie 
zasad, odrzucam ograniczenia i po-

Miasta w obiektywie
14 lutego Krzysztof Rudek otworzył swoją wystawę 
zatytułowaną „Antropolis”. Głównymi bohaterami 
jego fotografii są mniejsze i większe miasta. Prace 
oglądać można w Galerii Autorskiej 24B.

Historie poetyckie nie mogą być 
„mielącą masą” słów – podkre-

ślał poeta. – Muszą oddawać istotę 
rzeczy. Pisanie wierszy nie jest żadną 
odwagą, to wewnętrzny przymus, 
który zrywa z łóżka i każe pisać, naj-
pierw na brudno, by za chwilę sko-
rygować, pozmieniać, ubrać w inne 
słowa i na czysto przelać na papier 
to, co przed chwilą zadrgało w duszy 
– dodał.
Marek Biegalski od 14 lat mieszka 
w Starogardzie. Jest dwukrotnym 
stypendystą Prezydenta Miasta, za co 
nie omieszkał podziękować władzom 
miasta. Jest także laureatem „Ko-
ciewskiego Pióra 2013”. Należy do 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rze-
czypospolitej Polskiej, Oddział Mor-
ski w Gdańsku.
Tomik jego poezji pt.: „Z pozoru na 
przekór” ukazał się pod koniec 2018 

Spotkanie z poezją
Marek Biegalski w środę 12 lutego na spotkaniu au-
torskim w czytelni starogardzkiej biblioteki opo-
wiedział o tym, „co mu w duszy gra”. 

w tak wielkiej skali, za co z całego 
serca dziękuję. Po występie na żywo 
w „Dzień Dobry TVN” otrzymałam 
tylko i wyłącznie pozytywne komen-
tarze od mieszkańców Starogardu. 
To niesamowite widzieć jak ludzie 
popierają moje działania i mieć tak 
ogromne wsparcie. Jeszcze raz dzię-
kuję! 

Gra na fortepianie na pewno jest Pani 
wielką pasją. Ma Pani inne?
Zawsze lubiłam robić zdjęcia, a za-
miłowaniem do fotografii zaraziła 
mnie moja przyjaciółka Sandra. To 
właśnie dzięki niej zaczęłam zagłę-
biać się w tajniki tej dziedziny coraz 
bardziej. Brałyśmy udział w kursie 
fotograficznym, a w czasach gimna-
zjalnych byłyśmy tak zafascynowane 
fotografią, że robiłyśmy cyklicznie, 
co 2 tygodnie, sesje zdjęciowe, które 
zawsze szczegółowo planowałyśmy: 
określałyśmy tematykę zdjęć, dobie-
rałyśmy odpowiednie stroje i dodat-
ki. Wspaniale jest móc fotografować 
ludzi, ich emocje oraz towarzyszące 
temu wydarzenia, tworząc niesamo-
witą pamiątkę. 

Osiągnęła Pani bardzo dużo, ale 
jeszcze sporo przed Panią. Co planuje 
Pani w najbliższej przyszłości?    
Na dzień dzisiejszy mam w planach 
cztery konkursy międzynarodowe 
oraz koncerty po całej Polsce. Otrzy-
małam wiele propozycji koncerto-
wych po udziale w programie telewi-
zyjnym. Aktualnie szukam managera 
muzycznego, który pomógłby mi 
w organizacji kolejnych koncertów 
w kraju oraz za granicą, przyczyniając 
się do kreowania mojej ścieżki i ka-
riery muzycznej, by rozwijała się ona 
we właściwy sposób.   

zwalam, żeby kierowała mną intuicja. 
Takie dopiero, poniekąd holistyczne 
podejście do tematu, przynosi efek-
ty, które mnie zadowalają. W cyklu 
fotografii nazwanym „Antropolis” 
pokazuję próbkę tych efektów. Oczy-
wiste jest to, że miasta mówią o swo-
ich mieszkańcach i ich potrzebach – 
powiedział autor wystawy Krzysztof 
Rudek. 

roku. Obecnie poeta zbiera materiał 
do kolejnego wydania. Jego wiersze 
można przeczytać na miejscu w bi-
bliotece, która ma w swoich zasobach 
kilka tomików poezji Marka Biegal-
skiego. 
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Zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
z dnia 30 października 2019 r. 

dotacja na realizację zadań z zakre-
su rozwoju sportu przyznawana jest 
na pisemny wniosek klubu. Przy ich 
rozpatrywaniu pod uwagę brane są 
osiągnięcia sportowe za poprzedni 
rok, liczba zawodników, wkład wła-
sny, kosztowność dyscypliny, ocena 
komisji na temat współpracy z Gmi-
ną Miejską Starogard Gdański oraz 
realizacji przez wnioskodawcę zadań 
w poprzednich latach.
Prezesi wszystkich klubów, które 
otrzymały dotacje z Urzędu Miasta 
6 lutego podpisali umowy. – Bardzo 
dziękuję Państwu za współpracę. Do-
skonale zdaję sobie sprawę, że to nie są 
wystarczające środki na rozwój sportu 
w mieście, ale wierzę, że będą pomoc-
ne. Bo o to, że dobrze je Państwo wy-

Dotacje przydzielone
15 klubów sportowych otrzyma w tym roku łącznie 820 tys. zł na szkolenie 
sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży. Część z tych środków przezna-
czona będzie na rywalizację seniorskiej drużyny piłki nożnej w III lidze.

Zawodnicy Beniaminka 03 Starogard Gdański zdo-
byli srebrne medale w Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Polski w futsalu U-16. 

Srebrne medale

Nagrodę otrzymała Karolina 
Urban z UKS „Ósemka” za zaję-

cie II miejsca na Mistrzostwach Polski 
Juniorów w pływaniu na 200 me-
trów stylem motylkowym. Pływacz-
ce na spotkaniu towarzyszył trener 
Krzysztof Korczak. Kolejni wyróżnie-

Wyróżnienia za sportowe sukcesy
Starogardzcy sportowcy odnieśli niedawno kolejne duże sukcesy. 7 lutego 
w Urzędzie Miasta prezydent Starogardu Gdańskiego wręczył im nagrody.

Do turnieju zgłosiło się 9 zespo-
łów. Udział wzięły w nim repre-

zentacje ze Starogardu Gdańskiego, 
Choczewa (dwa składy drużynowe), 
Tczewa, Torunia, Wejherowa, Kona-
rzyn, Kalisk i Redy. 
I miejsce oraz Puchar Prezydenta 

Starogardzcy samorządowcy 
wywalczyli puchar
Po raz pierwszy w Starogardzie Gdańskim odbył się 
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników 
Samorządowych z okazji 100. Rocznicy Powrotu 
Starogardu do Państwa Polskiego. 

korzystacie jestem spokojny. Bardzo 
doceniam, że w swoich klubach tak 
wielki nacisk kładziecie na sportowy 
rozwój dzieci i młodzieży. Dzięki Wa-

szym staraniom mogą w Starogardzie 
Gdańskim trenować swoje ukochane 
dyscypliny – powiedział prezydent 
miasta Janusz Stankowiak. 

Miasta Starogard Gdański i Wójta 
Gminy Starogard Gdański wywalczy-
ła drużyna Starogard, która wynikiem 
30:28 pokonała drużynę z Redy. III 
miejsce zajęła drużyna z Choczewa. 
Gratulujemy i dziękujemy za sporto-
we emocje. 

ni to Jakub Gaweł, który brał udział 
w Mistrzostwach Europy w siatkówce 
i został powołany do kadry narodowej 
U17 oraz Rafał Lemańczyk za zajęcie 
I miejsca na Mistrzostwach Świata 
w kulturystyce w kat. Masters +40.
Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymał 

również trener wyróżnionego Jaku-
ba Gawła, Krzysztof Niedziela z SKS 
Starogard Gdański. Przed trenerem 
i jego podopiecznym kolejne sporto-
we plany, Mistrzostwa Europy, które 
odbędą się w lipcu 2020 roku we Wło-
szech i Grecji. 
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Podczas posiedzenia Rady Nad-
zorczej SKS Sportowa S.A. w dniu 

17 lutego prezydent miasta Janusz 
Stankowiak oraz członkowie Za-
rządu ZF Polpharma S.A. Wojciech 
Rosa i Andrzej Dziuban podpisali 
porozumienie w sprawie dalszego 
funkcjonowania spółki, w wyniku 
którego drużyna Polpharma Staro-
gard dogra sezon do końca i wystar-
tuje w nowym 2020/2021 przy rów-
nym wsparciu finansowym ze strony 

Koszykówka uratowana wspólnymi siłami
Ostatnie dni i tygodnie były niezwykle istotne dla losów starogardzkiej koszykówki na ekstraklasowym poziomie. Negocjacje władz 
miasta ze sponsorem tytularnym, czyli Polpharmą zakończyły się pozytywnie, czego efektem było porozumienie podpisane między 
największymi akcjonariuszami SKS Sportowa S.A. Niebagatelny wpływ na przyszłość naszej koszykówki miała też postawa kibiców, 
którzy dzięki zbiórce publicznej zebrali 60 tys. złotych na działalność klubu. 17 lutego nowym prezesem spółki został Jarosław Drewa.

Gminy Miejskiej Starogard Gdański, 
jak i Polpharmy. Obaj dotychczasowi 
najwięksi akcjonariusze Spółki zade-
klarowali kwotę 1 mln zł na działal-
ność Klubu w sezonie 2020/2021.
Polpharma przekaże Klubowi do 
końca sezonu rozgrywek 2019/2020 
pełną kwotę wynikającą z postano-
wień umowy sponsorskiej, zaś Gmi-
na Miejska przekaże w tym okresie 
kwotę 550.000 zł, zgodnie z tre-
ścią uchwały Rady Miasta Starogard 

Gdański nr V/33/2018 z 19 grudnia 
2018 r. Dodatkowo Polpharma po-
kryje (ponad zobowiązania wyni-
kające z zawartej z Klubem umowy 
sponsorskiej) zobowiązania Klubu, 
które wykraczają poza przyjęty bu-
dżet Klubu w sezonie 2019/2020, co 
pozwoli Klubowi zakończyć ten sezon 
bez strat. A także Polpharma zawrze 
na sezon 2020/2021 nową umo-
wę sponsorską z Klubem na kwotę 
1.000.000 zł. Gmina Miejska zobo-

wiązała się do przekazania w termi-
nie do 30 czerwca 2020 roku na rzecz 
Klubu kwoty 1.000.000 zł. Tym sa-
mym przejęcia w drodze darowizny 
własność wszystkich posiadanych 
przez Polpharmę 4.580 akcji Klubu, 
przejmując w ten sposób pełną odpo-
wiedzialność za funkcjonowanie Klu-
bu w kolejnych sezonach rozgrywek.
Zanim jednak doszło do podpisania 
porozumienia prezydent miasta mu-
siał uzyskać zgodę Rady Miasta. Na 

sesji zwołanej dodatkowo w dniu 14 
lutego radni podjęli stosowną uchwa-
łę, która pozwoliła na zwiększenie 
środków finansowych o dodatkowe 
450 tys. zł na promocję miasta po-
przez sport. To oznacza, że władze 
Starogardu w 2020 i 2021 roku zabez-
pieczą w budżecie Gminy Miejskiej 
kwotę 1 mln zł na dotację dla drużyn 
uczestniczących w najwyższych kla-
sach rozgrywkowych, a dotyczy to 
koszykówki.
17 lutego Rada Nadzorcza SKS Spor-
towa S.A. wybrała nowego prezesa 
spółki. Funkcję tę pełni teraz Jarosław 
Drewa, w przeszłości zawodnik, tre-
ner i kierownik drużyny Polpharma 
Starogard.
– Bardzo dziękuję za zaufanie, któ-
rym zostałem obdarzony. Bardzo mi 
zależy na starogardzkiej koszyków-
ce. Wierzę, że w przyszłości drużyna 
wróci na należne jej tory i będzie grała 
o coś więcej, niż tylko o utrzymanie 
w lidze. Mam duże wsparcie ze strony 
miasta i Polpharmy.  Poza tym druży-
na ma wspaniałych kibiców, którzy są 
niezwykle ważni. To szósty zawodnik 
na boisku. Akcje, które zorganizo-
wali, aby wesprzeć Klub pokazują, 
jak bardzo im zależy na drużynie. 
Z pewnością będę z nimi rozmawiał, 
ale kibice muszą też wiedzieć, że nie 
wszystko jest takie proste i muszą być 
wyrozumiali – mówi Jarosław Drewa.
Ważną rolę odegrali również kibice, 
którzy swoimi akcjami pokazali jak 
ważna jest dla nich koszykówka na 
najwyższym poziomie. 
– Poprzez oddolną inicjatywę, jaką 
bez wątpienia jest nasza akcja i wszel-

kie działania pod nazwą „Wspieramy, 
bo to kochamy”, chcieliśmy przede 
wszystkim pokazać, że klub SKS 
Sportowa S.A. jest dla nas bardzo 
ważny – podkreśla Ewa Macholla, 
pomysłodawczyni akcji. – Choć po-
czątkowo w akcję zaangażowało się 
zaledwie kilka osób, to z czasem było 
z nami coraz więcej kibiców. Uznali-
śmy, że nasz głos powinien być do-
bitny oraz słyszalny. Zrobiliśmy więc 
zbiórkę pieniędzy na portalu zrzutka.
pl oraz założyliśmy profil na Facebo-
oku. Przez cały czas bazowaliśmy na 
pozytywnych emocjach. Chcieliśmy 
pokazać, czym jest dla nas ten klub, 
nagraliśmy nawet specjalny spot 
pokazujący, jakie emocje nam towa-
rzyszą podczas meczów, ale również 
poza boiskiem. To radość, euforia, 
ale też duma, szacunek, czy wielo-
letnie przyjaźnie. Udało się zebrać 
pieniądze, ale udało się wiele innych 
rzeczy. Po pierwsze, wiem jaka siła 

jest w nas, kibicach. Udowodnili-
śmy wszyscy razem, że niemożliwe 
nie istnieje. Ale stało się coś jeszcze, 
bowiem wspierali nas ludzie z ca-
łej koszykarskiej Polski: Włocławek, 
Gliwice, Sopot, Stargard, Bydgoszcz. 
Paczki z wygranymi na licytacjach 
przedmiotami wysyłaliśmy również 

do Warszawy, Gdańska, czy Lublina. 
Sygnał od kibiców z innych klubów 
był jednoznaczny. Nie chcieli, aby-
śmy przestali występować w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej. Udała się 
jeszcze jedna rzecz - pokazaliśmy, że 
nie jest ważne po której stronie bo-
iska kto kibicuje. Wszyscy staliśmy 
się po prostu kibicami, którzy chcą 
ratować koszykówkę w Starogardzie. 
W rezultacie udało się zebrać dużo 
ponad zakładany cel. Zamiast 40 ty-
sięcy złotych, mamy aż 60 tysięcy, 
a to 150 procent naszego planu! 
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Agnieszka Bejrowska pochodzi 
z dużej rodziny. Miała 6 rodzeń-

stwa rodzonego i 8 przyrodniego. 
Sama doczekała się 3 córek: Kazimie-
ry, Stanisławy oraz Ireny, a także 2 
wnuczek i 4 wnuków. 
Jubilatka przetrwała wiele trudnych 
chwil. Przeżyła II wojnę świato-
wą. Zdołała nawet uciec Niemcom 
z transportu. Podjęła ryzyko i ura-
towała siebie, swoją córkę, siostrę 
oraz dwoje jej dzieci. Pracę zawodową 
zaczęła dość wcześnie, żeby jak naj-
szybciej wspomóc domowy budżet. 
Wykonywała kilka zawodów. Najle-
piej wspomina pracę w sklepie i w ka-
sie biletowej na dworcu kolejowym, 
chociaż w tym ostatnim miejscu 
pracowała krótko. Kiedy wzięła ślub, 
wspólnie z mężem, przez 11 lat po-
magała w prowadzeniu gospodarstwa 
teściów w Jabłowie. Szybko spadł na 

Nigdy się nie poddała
Uśmiechnięta, rozmowna, pełna zaraźliwej ener-
gii. 12 lutego pani Agnieszka Bejrowska obchodziła 
100. urodziny. Z tej okazji odwiedził ją prezydent 
miasta Janusz Stankowiak.

Córka Martyny i Michała Burkow-
skich ma dwóch starszych braci. 

Franciszek ma cztery lata, a Szymon 
dwa. 
– Jest idealnie. Zawsze chcieliśmy 
mieć troje dzieci. Bardzo się cieszę, 
że za trzecim razem urodziła nam 
się córka. Jest najmłodsza i wiem, że 
w starszych braciach będzie miała so-
lidne oparcie. Zawsze się nią zaopie-
kują – mówi dumny tata.  
– Żeby stworzyć taką rodzinę, trzeba 
po prostu trafić na odpowiedniego 
mężczyznę. Mąż bardzo mi poma-
ga. Bez problemu wstaje w nocy lub 
opiekuje się chłopcami, kiedy ja zaj-
muję się Zosią. Doceniam to tym bar-
dziej, że codziennie do późna pracuje 
– podkreśla pani Martyna.    
Dokładnie miesiąc po narodzinach, 
Zosię odwiedził prezydent miasta Ja-
nusz Stankowiak. Towarzyszyła mu 
naczelnik Wydziału Spraw Obywatel-
skich Urzędu Miasta Beata Tkaczyk-
-Kurkowska.
– Te momenty należą do najbardziej 

Pierwsza starogardzianka
Zofia Burkowska na świat przyszła 4 stycznia o godz. 9:15. Zdrowo się rozwija, 
szybko rośnie. Jest bardzo pogodnym i spokojnym dzieckiem.  

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 32 pra-
wnuków. Jest też jeden praprawnuk.
Dostojna jubilatka 22 lata przepraco-
wała w Polfie, czyli obecnych Zakła-

Skończyła 102 lata

nią główny ciężar zarządzania ma-
jątkiem. W 1973 r., cała rodzina prze-
niosła się do Starogardu i kupiła dom, 
w którym nasza bohaterka mieszka 
do dzisiaj. 

Stanisława Piątkowska urodziła się tego samego 
dnia, którego Starogard powrócił do Państwa Pol-
skiego, ale dwa lata wcześniej. Tym razem prezy-
dent miasta Janusz Stankowiak odwiedził Stani-
sławę Piątkowską 4 lutego, czyli w dzień równie 
szczególny dla naszego miasta. 

dach Farmaceutycznych Polpharma 
S.A. Gdy przeszła na emeryturę, z pa-
sją pielęgnowała ogródek. Dlatego 
bardzo ubolewała, kiedy w ubiegłym 
roku nie mogła osobiście doglądać 
działki. Mimo to, instruowała córki 
co, kiedy i jak mają zasiać. Pani Stasia 
całe życie uwielbiała też gotować. 

Spotykamy się tu od lat, aby w gro-
nie ludzi reprezentujących tak 

różne środowiska, instytucje i orga-
nizacje, w atmosferze luzu i sympatii, 
by podsumować miniony rok, po-
rozmawiać o nowych możliwościach 
rozwoju miasta, wymienić się uwaga-
mi i życzyć sobie pomyślności w no-
wym roku. W takich okolicznościach 
zdecydowanie łatwiej jest rozmawiać 
i mówić o tym, co komu leży na sercu 
– powiedział prezydent Janusz Stan-
kowiak. – Najważniejsze, że udało się 
zamknąć budżet kwotą 270 mln. zł, 
z której 40 mln zł przeznaczyliśmy 
na inwestycje. To świadczy o tym, że 
Starogard cały czas się rozwija, idzie 
do przodu, osiąga lepsze standardy, 
a co za tym idzie ludziom w Starogar-
dzie Gdańskim żyje się lepiej. W no-
wym roku planujemy wydać podobną 
sumę na kolejne inwestycje w mie-
ście – zaznaczył prezydent.
Podziękował wszystkim, którzy po-

Współpraca gwarancją sukcesu
24 stycznia 2020 roku starogardzcy samorządowcy podsumowali rok 2019. 
Tradycyjne spotkanie noworoczne odbyło się w sali widowiskowej Starogardz-
kiego Centrum Kultury.

magają samorządowcom rozwijać 
miasto. Szczególnie podziękowania 
skierował do lokalnych przedsiębior-
ców, którzy w Starogardzie inwestują 
olbrzymie pieniądze i zapowiadają 
kolejne niezwykle ważne inwestycje. 
Przewodnicząca Rady Miasta Anna 

Benert podziękowała wszystkim za 
pracę na rzecz lokalnej wspólno-
ty, zaangażowanie w sprawy miasta 
oraz okazywanie troski o jak najlep-
szy jego rozwój. W swojej przemo-
wie podkreśliła dobro, które wszyscy 
czynią dla lokalnej społeczności. 

radosnych, jakie spotykają prezyden-
ta miasta. Dzięki takim spotkaniom 
mam szansę bezpośredniej rozmowy 
z mieszkańcami. Zależy nam, żeby 
chcieli tu zostać, żyć, pracować i za-
kładać swoje rodziny. Dlatego robimy 
wszystko, by Starogard Gdański był 
do tego jak najlepszym miejscem – 

powiedział Janusz Stankowiak.
Zgodnie z tradycją takich wizyt, go-
ście nie przyszli z pustymi rękami. 
Państwo Burkowscy, oprócz kwiatów 
i listu gratulacyjnego, dostali dziecię-
cy leżaczek, który będzie rósł razem 
z Zosią, a dziewczynka szumiącego, 
usypiającego misia. 



13luty 2020
STAROGARDZKI RATUSZ

Zgony

Klub Radnych „Nasz Staro-
gard” – w każdą środę w godz. od 
15:00 do 16:00 w Urzędzie Miasta, 
pok. 108

Klub Radnych „Prawo i Spra-
wiedliwość” – w każdy wtorek 
w godz. 15:00 do 16:00 w Urzę-
dzie Miasta, pok. 108

Klub Radnych „Koalicja Oby-
watelska” – w każdy czwartek 
w godz. od 16:30 do 18:00 w Biu-
rze Poselskim Posła na Sejm RP 
Sławomira Neumanna, ul. Kiliń-
skiego 11. Można też umawiać się 
telefonicznie pod numerem Biura 
Rady Miasta 58 530 60 25.

Przewodnicząca 
Rady Miasta

Anna
Benert

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

Rada Miasta Starogard Gdański Dyżury radnych

XVIII sesja Rady Miasta

XIX sesja Rady Miasta

24 stycznia
2020 roku

29 stycznia
2020 roku

http://radamiasta.starogard.pl/

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Starogardzie Gdańskim 
w najbliższym czasie organizuje:

1. Wieczorek taneczny kończący karnawał w Galerii 
Smaków 23 lutego 2020 r. (niedziela) w godz. 15:00 – 21:00
2. Dzień Kobiet w sali SCK – wstęp wolny 
8 marca 2020 r. (niedziela) godz. 17:00
3. Wycieczkę do Muzeum Hymnu Narodowego 
w Będominie 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) 
cena – 65,- zł z obiadem
4. Wycieczkę do Warszawy – Niepokalanowa 
7-8 czerwca 2020 r. (niedziela-poniedziałek)

Zapisy przyjmujemy w naszym biurze 
– Urząd Miasta, ul. Gdańska 6, p. 027 
od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 13:00.

Serdecznie zapraszamy!

Podjęte uchwały:
Uchwała Nr XVIII/216/2020 w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2020 rok (zmiana 1),
Uchwała Nr XVIII/217/2020 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański na lata 2020-2031 (zmiana 1),
Uchwały Nr XVIII/218/2020 w sprawie ustanowienia me-
dalu pamiątkowego za zasługi z okazji 100. rocznicy po-
wrotu Starogardu do Państwa Polskiego, jego wzoru oraz 
zasad i trybu jego nadawania,
Uchwała  Nr XVIII/219/2020  w sprawie określenia kryteriów 
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyj-
nego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miej-
ska Starogard Gdański jest organem prowadzącym,
Uchwała Nr XVIII/220/2020 w sprawie współdziałania 
z Powiatem Starogardzkim (HPV),
Uchwała  Nr XVIII/221/2020 w sprawie współdziałania 
z Powiatem Starogardzkim (dożywianie),
Uchwała Nr XVIII/222/2020 zmieniająca uchwałę w spra-
wie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Starogardzkie 
Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XVIII/223/2020zmieniającej uchwałę w sprawie 
powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicz-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psy-
chicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XVIII/224/2020 w sprawie określenia śred-
niej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Starogard 
Gdański w roku szkolnym 2019/2020,

Uchwała Nr XVIII/225/2020 w sprawie zatwierdzenia rocz-
nego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac spo-
łecznie użytecznych w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XVIII/226/2020 w sprawie nadania nazwy skwe-
rowi u zbiegu ulic: marsz. J. Piłsudskiego, 2 Pułku Szwoleże-
rów Rokitniańskich i Fryderyka Chopina w Starogardzie Gd.,
Uchwała Nr XVIII/227/2020 w sprawie przyjęcia Regula-
minu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański na rok 2021,
Uchwała Nr XVIII/228/2020 zmieniająca uchwałę w spra-
wie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat 
rocznych ustalonych jednostkom organizacyjnym Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański z tytułu trwałego zarządu nie-
ruchomości Gminy,
Uchwała Nr XVIII/229/2020  w sprawie zaopiniowania 
wniosku o uznanie za ochronne lasy położone w granicach 
administracyjnych miasta Starogard Gdański,
Uchwała Nr XVIII/230/2020 zmieniająca uchwałę w spra-
wie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gd.,
Uchwała  Nr XVIII/231/2020 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację za-
dania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na odc. 
Starogard Gdański – Linowiec”,
Uchwały Nr XVIII/232/2020 w sprawie zatwierdzenia pla-
nu pracy Rady Miasta Starogard Gdański na 2020 rok,
Uchwała Nr XVIII/233/2020  w sprawie zatwierdzenia pla-
nu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdań-
ski na rok 2020.

Wystąpienie okolicznościowe z okazji 100. rocznicy po-
wrotu Starogardu do Państwa Polskiego (słowo okolicz-
nościowe wygłosił Ryszard Szwoch – sekretarz Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Kociewskiej).
Podjęte uchwały:
Uchwała Nr XIX/234/2020 w sprawie ustanowienia roku 
2020 Rokiem Obchodów Stulecia Powrotu Starogardu 
Gdańskiego do Państwa Polskiego,

o charakterze 
uroczystym

Uchwała  Nr XIX/235/2020 w sprawie przyznania medalu 
pamiątkowego za zasługi z okazji 100. rocznicy powrotu 
Starogardu do Państwa Polskiego. 
Wręczenie medali pamiątkowych za zasługi z okazji 100. 
rocznicy powrotu Starogardu do Państwa Polskiego oso-
bom wymienionym w uchwale Rady Miasta Starogard 
Gdański Nr XIX/235/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.

1. Ewa Krynicka l. 69 
2. Brygida Kirszenstein l. 84 
3. Franciszek Choiński l. 85 
4. Leszek Narloch l. 63 
5. Robert Toczek l. 44 
6. Maria Przydrożna l. 66 
7. Łucja Cybula l. 90 

8. Józef Wielechowski l. 71 
9. Ewa Kozłowska l. 63 
10. Genowefa Drews l. 83 
11. Bogusława Szczepińska l. 74 
12. Wojciech Korynth l. 75 
13. Livio Jurczyk l. 86 
14. Jerzy Wojak l. 63 

15. Helena Czerwińska l. 82 
16. Jadwiga Gajdzińska l. 76 
17. Stanisław Rambowski l. 72 
18. Wacława Nowak l. 83 
19. Beata Kurcaba l. 55 
20. Edmund Wojak l. 83 
21. Bronisława Olser l. 78 

22. Henryk Janowski l. 63 
23. Piotr Małkowski l. 57 
24. Ryszard Michajłowski l. 84 
25. Stefan Lasecki l. 80 
26. Agnieszka Muchowska l. 89 
27. Maria Kosecka l. 87 
28. Tadeusz Bazowski l. 68 

29. Krystyna Żurawska l. 79 
30. Barbara Bagińska l. 55 
31. Klara Wierzba l. 86

Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. 

oferuje do wynajęcia
lokal użytkowy o pow. 48,03 m2

przy ul. Hallera 2 w Starogardzie Gdańskim.
Informacja:

tel. 58 562 24 33 wew. 33

To jedna z tych trudnych chwil, 
kiedy człowiek zastanawia się co 

dalej. Moje życie zawodowe zawsze 
było intensywne, więc odpowiedź 
nie jest łatwa. Bardzo chętnie od-
dam się podróżom, ale na pewno nie 
będę zwiedzać przez cały czas. Kiedyś 
bardzo lubiłam robić różne rzeczy na 
drutach. Może do tego wrócę? – za-
stanawia się Barbara Marchewicz-
Pawlina.
Pani Barbara w Urzędzie Miasta Sta-
rogard Gdański pracowała na sta-

Zasłużona emetytura
Po 25 latach pracy w Urzędzie Miasta Starogard 
Gdański 30 stycznia 2020 r. na zasłużoną emerytu-
rę przeszła Barbara Marchewicz-Pawlina.

nowisku radcy prawnego dokładnie 
od 21 grudnia 1998 r., chociaż swoją 
przygodę z tym miejscem zaczęła 
kilka lat wcześniej. Zawsze była nie 
tylko w pełni profesjonalna, ale też 
wyjątkowo pomocna i sympatycz-
na. Na jej pożegnaniu nie mogło za-
braknąć prezydenta miasta Janusza 
Stankowiaka, jego zastępców Macie-
ja Kalinowskiego i Tadeusza Błędz-
kiego, sekretarza miasta Zbigniewa 
Toporowskiego oraz skarbnika Ewy 
Kendzierskiej-Błyskal. 

RADA MIASTA | INFORMACJE
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PRZETARGI

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ul. Skośnej, KW GD1A/00024991/4, obr. 32, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow. w m2 Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza 
 (zawiera 23% VAT) w zł

wadium 
 w zł

postąpienie minimalne 
w zł

1 2 3 4 5 6 7

1. 13/106 1.681 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 157 000,00   15 700,00   1 570,00   

2. 13/107 1.339 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 130 500,00   13 050,00   1 310,00   

3. 13/108 1.312 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 128 000,00   12 800,00   1 280,00   

4. 13/109 1.049 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 102 500,00   10 250,00   1 030,00   

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepi-
sami prawa.
Nieruchomości wymienione w poz. 1 - 4  wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00024991/4.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 marca 2020 r. (środa) o godz 10:30 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.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) 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 (I przetarg) – działka nr 22/21 o pow. 15 188 m², obręb 7, KW 24794;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 760 000,00 zł (siedemsetsześćdziesiąttysięcyzłotych);
wadium w wysokości 76 000,00 zł (siedemdziesiątsześćtsięcyzłotych);
postąpienie minimalne 7 600,00 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: tereny przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej i usług. 
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).
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 8 kwietnia 2020 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 2 kwietnia 2020 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 7 kwietnia 2020 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania 
i Urbanistyki tel. 58-5306082.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) 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 (I przetarg) – działka nr 22/29 o pow. 13 368 m², obręb 7, KW 24794;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 482 000,00 zł (czterystaosiemdziesiątdwatysiącezłotych)
wadium w wysokości 48 200,00 zł (czterdzieściosiemtysięcydwieściezłotych);
postąpienie minimalne 4 820,00 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).
Przez działkę nr 22/29 obr. 7 przebiega sieć gazowa, a brzegiem linia energetyczna, napowietrzna.
….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 8 kwietnia 2020 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 2 kwietnia 2020 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 7 kwietnia 2020 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania 
i Urbanistyki tel. 58-5306082.
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NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 21 stycznia 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 29/01/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Skośna – 
działka nr 13/94 o pow. 842 m², obręb 32, KW 40008, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie wspólnoty mieszkaniowej.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 30/01/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Chojnicka 28/2 – działka 
nr 107/1 o pow. 897 m², obręb 17, KW 60073, udział przynależny 0,3543 części i działka nr 107/3 o pow. 69 m², obręb 17, KW 58153, udział przynależny 2/12 części, zbycie bezprzetargowe na rzecz najemcy lokalu.
28 stycznia 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 42/01/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Adama Mickiewicza - działka nr 136/14 o pow. 1.334 m², obręb 
14, KW 38328 i działka nr 136/13 o pow. 637 m², obręb 14, KW 38328, udział przynależny 6/15 części, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługą – C2.114.MW.1, zbycie w drodze przetargu.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 44/01/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmujące 1 pozycję: 1) os. Nad Jarem – działka nr 2/233 w części o pow. 
cà 53 m², obręb 19, KW 20108, przeznaczenie pod rozbudowę budynku mieszkalnego.

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. 58 530-6075 lub 58 530-6076.

               Prezydent Miasta Starogard Gdański    
               Janusz Stankowiak 

NIERUCHOMOŚCI  Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 4 lutego 2020 r. wydane zostały:
1) Zarządzenie Nr 60/02/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Droga Owidzka – działka nr 6/42 o pow. 32 m², 

obręb 15, KW 38565,  zbycie bezprzetargowe na rzecz użytkownika wieczystego;
2) Zarządzenie Nr 62/02/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 14 pozycji: 1) – 14) rejon ul. Niemojewskiego – działki nr: 1/4 – 1/11, 1/14, 1/16, 1/18 – 1/21, obręb 1, KW 

34706, teren zabudowy usługowej A.27.U1, zbycie w trybie przetargu;
3) Zarządzenie Nr 63/02/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Podgórna -  działka nr 509/4 o pow. 19 m², obręb 17, KW 60842,  zbycie bezprzetargowe 

na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości;
4) Zarządzenie Nr 65/02/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Osiedlowa 1C/16 -  lokal mieszkalny o pow. 53,27 m², III piętro, KW lokalu 

61908, udział przynależny 0,0292 w działce nr 355 o pow. 676 m², obręb 13, KW gruntu 13283.
Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na 
stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości  w prasie lokalnej.
 Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 5306076.

               Prezydent Miasta Starogard Gdański    
               Janusz Stankowiak        

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) 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

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż udziału wynoszącego 0,5785 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kościuszki 40, na który składają się dwa niewyodrębnione lokale mieszkalne, zlokalizowane na 
I piętrze budynku, znajdującego się na działce oznaczonej w ewidencji nieruchomości nr 230/8 w obrębie 16, o powierzchni 237 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta 
nr GD1A/00062147/1:

Powierzchnia użytkowa I piętra i piwnic w m2 Udział w gruncie i w częściach wspólnych Cena wywoławcza w zł Wadium w zł Postąpienie minimalne w zł

1 2 3 4 5

94,85 + 15,98 0,5785 135 000,00 13 500,00 1 350,00

Udział Gminy Miejskiej Starogard Gdański w nieruchomości przy ulicy Kościuszki 40 wolny jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Budynek nie posiada wydanego świadectwa energetycznego.
Nieruchomość będzie można oglądać: 10.02.2020 r. godz. 15:00-15:30 i 24.02.2020 r. godz. 11:00 -11:30.
Przetarg odbędzie się dnia 4 marca 2020 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 9:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 27 lutego 2020 r. (czwartek) w tytule przelewu 
podając adres: Kościuszki 40 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.
3 marca 2020 r. (wtorek) od godz. 9:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium na ww. lokal w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach np. wystąpienie z roszczeniem osoby trzeciej – ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, pokój 204, II piętro, tel. 58 5306076.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) 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

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Osiedlowej 9 klatka „B”, zlokalizowanego na parterze budynku, znajdującego się na działce oznaczonej w ewidencji nieruchomości nr 366 
w obrębie 13, o powierzchni 411 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta nr GD1A/00017292/2:

Powierzchnia użytkowa lokalu w m2 Ilość pokoi Udział w gruncie i w częściach wspólnych Cena wywoławcza w zł Wadium w zł Postąpienie minimalne w zł

1 2 3 4 5 6

26,13 1 z wnęką kuchenną 0,0227 55 000,00 5 500,00 550,00

W dziale III księgi wieczystej nr GD1A/00017292/2 wpisano, że „wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z budynku ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Wpisano dnia 2.11.1982 r.”.
Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny nie posiada wydanego świadectwa energetycznego.
Mieszkanie będzie można oglądać: 19 i 26 lutego 2020 r. w godzinach od 15:00-15:30.
Przetarg odbędzie się dnia 4 marca 2020 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 9:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 27 lutego 2020 r. (czwartek) w tytule przelewu 
podając adres lokalu 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.
3 marca 2020 r. (wtorek) od godz. 9:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium na ww. lokal w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach np. wystąpienie z roszczeniem osoby trzeciej – ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, pokój 204, II piętro, tel. 58 5306076.



ZAPOWIEDZI IMPREZ

20 lutego

28 lutego

29 lutego

1 marca

4 marca

6 marca

7 marca

18 marca

do 28 lutego

do 30 kwietniado 30 kwietniado 8 marca

21 lutego

22 lutego

27 lutego

W Ratuszu Staromiejskim można 
oglądać wystawę „Ze świata 
czterech stron…” w 100. 
lecie powrotu Starogardu do 
Macierzy.

Godz. 18:30, Kino Sokół, 
Dyskusyjny Klub Filmowy 
„Sokół”, projekcja filmu pt. 
„Niezbędna konieczność”, 
bilety w cenie: 5 zł – młodzież 
za okazaniem legitymacji, 10 
zł – studenci UTW, 12 zł – bilet 
normalny
Godz. 19:00, Osiedlowy Dom 
Kultury ul. Reymonta 1, koncert 
zespołu TUBIS TRIO

Godz. 15:00-17:00, Miejska 
Biblioteka Publiczna im. ks. 
Bernarda Sychty, popołudnie 
gier planszowych 
i karcianych
Godz. 19:00, Osiedlowy 
Dom Kultury ul. Reymonta 1, 
piosenki Marka Grechuty pt. 
“Godzina miłowania” – recital 
Zosi Juszczyk z towarzyszeniem 
Teatru Kuźnia Bracka i muzyków 
związanych z Kuźnią

Godz. 10:00, Miejska Biblioteka 
Publiczna im. ks. Bernarda 
Sychty, Dyskusyjny Klub 
Książki dla Młodzieży (szkoły 
podstawowe)
Godz. 12:00, Miejska Biblioteka 
Publiczna im. ks. Bernarda 
Sychty,  Biblioteczny Klub 
Czarnego Kota
Godz. 18:00, Starogardzkie 
Centrum Kultury, koncert 
promujący pierwszą płytę 
zespołu Blue Willmingtons

Godz. 17:00, Miejska Biblioteka 
Publiczna im. ks. Bernarda 
Sychty,  spotkanie z pisarzem 
Michałem Majewskim, 
autorem zbioru opowiadań 
„Zanckula”

Godz. 19:00, Osiedlowy Dom 
Kultury ul. Reymonta 1, pieśni 
Leonarda Cohena

Godz. 16:00 i 19:00, Kino Sokół, 
spektakl teatralny pt. 
„Szalone nożyczki”

Godz. 12:00, Stadion Miejski im. 
Kazimierza Deyny, Starogard 
Gdański biegnie Tropem 
Wilczym, bieg pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

Godz. 19:00,  Miejska Hala 
Sportowa im. Andrzeja Grubby, 
mecz Polskiej Ligi Koszykówki 
Polpharma Starogard 
Gdański – BM Slam Stal 
Ostrów Wlkp.

Godz. 18:00,  Muzeum Ziemi 
Kociewskiej, wernisaż wystawy 
„Awangarda kociewska 
w projektach Kamili Froelke”
Godz. 18:00,  Starogardzkie 
Centrum Kultury, spektakl 
„Opowieści Pana 
Andersena”, część I i II

Stadion Miejski im. Kazimierza 
Deyny, mecz III ligi KP 
Starogard Gdański – Nielba 
Wągrowiec

Miejska Hala Sportowa im. 
Andrzeja Grubby, mecz Polskiej 
Ligi Koszykówki Polpharma 
Starogard Gdański – Legia 
Warszawa

W Osiedlowym Domu 
Kultury przy ul. Reymonta 
można oglądać wystawę 
fotografii zbiorowej „Kociewie 
w obiektywie”.

W Muzeum Ziemi Kociewskiej 
można oglądać wystawę 
„Słowiańska Baśń”.

W Galerii „A” Starogardzkiego 
Centrum Kultury można oglądać 
wystawę plakatu Martyny 
Pazery.


