Kolejna koncepcja
targowiska

7

Pomoc
na wyciągnięcie ręki

8

8

Młodzieżowa
konferencja

STAROGARDZKI
Bezpłatny
Biuletyn
Informacyjny
Urzędu Miasta
Starogard Gdański

ISSN 1897-9947

Nr 3 (222)

marzec
2020

Po pierwsze bezpieczeństwo
W Polsce panuje stan zagrożenia epidemicznego. Aby do minimum ograniczyć ryzyko zakażeń i rozprzestrzenianie się koronawirusa wprowadzono szereg zmian. Od zamknięcia dla interesantów Urzędu Miasta, przez zmianę rozkładu jazdy MZK, po reorganizację
rejestracji w przychodniach. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie Państwo w tym wydaniu „Starogardzkiego Ratusza”.     
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Drodzy Starogardzianie!
Nastał trudny czas – czas wzmożonego niepokoju o zdrowie bliskich i własne. Koronawirus rozprzestrzenia się na świecie,
w Europie, także w Polsce. To dla nas sprawdzian, by wykazać się odpowiedzialnością, dyscypliną, ale też zrozumieniem,
empatią i wsparciem.
Zamkniecie placówek oświatowych – przedszkoli, szkół, żłobków, miejskich instytucji kultury i sportu wprowadziło sporo
zamieszania, ale ma zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. To bardzo ważne, bo oznacza zaprzestanie
przemieszczania się kilkuset tysięcy osób, jeśli doliczyć rodziców, nawet milionów w ciągu doby.

Prezydent Miasta
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Służy temu również decyzja o odwołaniu wszystkich imprez masowych, ale też mniejszych imprez kulturalno-sportowych, spotkań z mieszkańcami, warsztatów czy szkoleń. Walka z koronawirusem to walka z naszymi codziennymi nawykami. One nie są regulowane. Na okres dwóch najbliższych tygodni zaprzestańmy więc witać się poprzez uścisk dłoni czy
pocałunek w policzek, zachowujmy się w sposób bardziej zdystansowany. Najważniejsza jest bowiem profilaktyka, aby nie
ulec zarażeniu i nie zarażać innych. Nie należy przy tym ulegać panice, ale należy wykonać każdy wysiłek, aby ograniczyć
ryzyko zakażenia.
Wszystkie podjęte działania, zmierzające do ograniczenia liczby zachorowań w kraju, nie miały dotąd precedensu, stąd
stanowią zadanie niezwykle trudne, odpowiedzialne, wymagające mobilizacji oraz zrozumienia powagi tych okoliczności.
Szczególny apel kieruję do rodziców dzieci i młodzieży o nie bagatelizowanie sytuacji. Przerwa w nauce to nie wakacje
ani ferie. To kwarantanna. Ma ograniczyć do minimum kontakty, a tym samym możliwość rozprzestrzeniania się wirusa.
Dlatego Drodzy Rodzice apeluję o wyjaśnienie dzieciom obecnej sytuacji, aby świadomie ograniczyły do minimum swoje
kontakty z innymi ludźmi, w tym z rówieśnikami, przyjaciółmi, bliższymi i dalszymi krewnymi. Ważne, by młodzież nie
gromadziła się w miejscach publicznych, nie organizowała spotkań towarzyskich, unikała zatłoczonych miejsc i nie chodziła do klubów, kawiarni czy restauracji. Po prostu proszę Was Drodzy Rodzice o czujność i rozwagę, a Was Droga Młodzieży – spędźcie ten czas w domu. To bardzo ważne!
Rodziców dzieci do lat 8, informuję, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do
których uczęszcza dziecko, w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje zasiłek
opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni w wysokości 80% wartości wynagrodzenia. Rodzic może również skorzystać
z innych form umożliwiających opiekę nad dziećmi, w tym urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie albo form pracy
zdalnej w warunkach domowych, po uzgodnieniu tego z pracodawcą.
Ważne też, aby dzieci nie miały bliskich kontaktów z osobami starszymi, które w sposób nadzwyczajny musimy chronić
przez zarażeniem koronawirusem. Te osoby są w grupie podwyższonego ryzyka i mimo, że sami możemy być zdrowi,
możemy je zakazić. Proszę, zadbajmy o starszych szczególnie, zwłaszcza o tych, którzy są samotni. Zróbmy im zakupy,
odbierzmy leki z apteki, wyprowadźmy psa.
Nie szturmujmy też sklepów – rząd informuje o tym, że nie będą one zamykane, więc nie ma potrzeby wpadać w panikę
i opróżniać do czysta półek. Oczywiście warto zadbać o podstawowe zapasy, ale należy to robić z „głową”, rozsądnie.
Pamiętajmy również o higienie, zdrowym odżywianiu i nawadnianiu.
Zachęcam do korzystania z serwisu www.starogard.pl, z zakładki „KORONAWIRUS” oraz miejskich mediów społecznościowych. Przekazujmy tylko rzetelne i sprawdzone informacje, stosując się do zaleceń przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Znajdziecie je Państwo na stronach rządowych (gis.gov.pl). Zgodnie
z wytycznymi przekazanymi przez Pana Premiera M. Morawieckiego, te decyzje obowiązują na razie przez dwa tygodnie.
O każdej zmianie będziemy Państwa informować na bieżąco.
Jeszcze raz apeluję o pozostawanie w domach zawsze, gdy tylko ich opuszczenie nie jest bezwzględnie konieczne, zachowanie spokoju i rozsądku oraz wzajemne wspieranie się w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Bądźmy wrażliwi na
siebie i innych, pomagajmy sobie nawzajem. Dbajmy o nasze więzi. Po prostu – trzymajmy się razem. Wszystkie te trudne
decyzje, które zapewne wzbudzają również Państwa niepokój, wynikają z troski o mieszkańców Starogardu Gdańskiego
i mają na celu jak najszybsze przywrócenie normalności. Gorąco wierzę, że przetrwamy ten czas bez uszczerbku, zjednoczeni, solidarni oraz wzmocnieni wzajemną troską i empatią. Życzę Państwu zdrowia i spokoju.
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Od 16 marca 2020 r.
urząd jest nieczynny
dla interesantów.
Prosimy:
- załatwiać tylko i wyłącznie sprawy najpilniejsze
- telefonicznie, drogą mailową lub  
poprzez platformę ePUAP i profil
zaufany
Jak załatwić sprawę drogą elektroniczną oraz listę telefonów znajdziecie Państwo na stronie www.
bip.starogard.pl  

Koronawirus
– imprezy odwołane, szkoły
i przedszkola zamknięte
W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem rząd Polski podjął decyzję o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli. Placówki oświatowe zostają
zamknięte na dwa tygodnie, od poniedziałku 16 marca 2020 roku. Prezydent
Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak odwołał wszystkie imprezy kulturalno-sportowe, warsztaty, szkolenia oraz spotkania z mieszkańcami do 10
kwietnia.

P

rezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak po
naradzie z zespołem zarządzania
kryzysowego, powziął następujące decyzje, których celem jest
powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2
i ograniczanie ryzyka zakażenia.
Zgodnie z decyzją rządu od 12 marca we wszystkich szkołach i przedszkolach nie są prowadzone lekcje. Zamknięte zostały też żłobki.
Wszkołachodwołanesąwszelkieimprezy oraz zajęcia dodatkowe, edukacyjne, sportowe i integracyjne.

Placówki oświatowe
pozostaną zamknięte do 25 marca.
Odwołane są wszystkie zajęcia edukacyjne i artystyczne organizowane
przez Starogardzkie Centrum Kultury. Obiekty sportowe są zamknięte. Do 31 marca Hufiec ZHP zawiesza organizacje zbiórek i spotkań
harcerskich.

Od 12 marca do odwołania zamknięte są:
• Muzeum Ziemi Kociewskiej;
• Miejska Biblioteka Publiczna;
• Dzienny Dom Seniora;
• Ośrodek Sportu i Rekreacji;
• wszystkie świetlice socjoterapeutyczne;
• wszystkie placówki wsparcia
dziennego;
• basen pływacki przy Szkole Podstawowej Nr 1

Do 10 kwietnia odwołane są wszystkie
konferencje, szkolenia, wydarzenia i imprezy organizowane
przez Miasto lub
w obiektach Miasta.

np. Bieg Szpegawski, finał konkursu Utalentowani w Kinie Sokół,
Dzień Otwarty w SCWR, przedstawienie teatru Medium w SCK.
Decyzje co do późniejszych terminów wydarzeń będą podejmowane
w miarę rozwoju sytuacji.

W trosce o bezpieczeństwo starogardzian, aby ograniczyć ryzyko
zarażenia koronawirusem, prezydent Starogardu Gdańskiego podjął
decyzję o reorganizacji pracy Urzędu Miasta.

Autobusy komunikacji miejskiej kursują
w trybie wakacyjnym.
Miejskie parkingi
są darmowe.
Od 16 marca 2020 r. urząd jest nieczynny dla interesantów. Pracuje
w trybie wewnętrznym.
Kasa Banku Spółdzielczego w urzędzie jest zamknięta.
Rejestracja zgonu jest możliwa po
uprzednim umówieniu się telefonicznym. Rejestracja urodzeń odbywa się wyłącznie przez platformę
ePUAP , Profil Zaufany bądź telefonicznie.
Akty będą wysyłane pocztą tradycyjną.

O zmianach sytuacji będziemy informować na stronie internetowej
Urzędu Miasta www.starogard.
pl/koronawirus, miejskim profilu  
Facebooka oraz aplikacji BLISKO.
Dotyczy to również Referatu Lokalowego przy ul. Traugutta 56.
Prezydent zwraca się także z apelem do podmiotów prywatnych
prowadzących kina, kluby i dyskoteki o zawieszenie planowanych
seansów i imprez.
Wszystkie wymienione działania
mają na celu ochronę mieszkańców przed ewentualną epidemią.
O wszelkich zmianach będziemy
informować w zakładce „koronawi-
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rus” na stronie www.starogard.pl
Każdy, kto podejrzewa u siebie objawy zakażenia koronawirusem,
powinien natychmiast zadzwonić
na infolinię do NFZ, gdzie uzyska
informacje i stosowną pomoc. Połączenie z Telefoniczną Informacją
Pacjenta jest bezpłatne, a z konsultantami można rozmawiać przez
całą dobę, siedem dni w tygodniu.
Dodatkowo Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna udostępniła na swojej stronie numery telefonów, pod które również można
dzwonić w przypadku podejrzenia
zarażenia koronawirusem.
Informujemy również, że rodzice dzieci do lat 8 mają prawo do
zasiłku na opiekę nad dzieckiem
w czasie, gdy nie działają szkoły, przedszkola i żłobki. Wniosek
o zasiłek można pobrać ze strony
internetowej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
Prosimy też o monitorowanie stron
internetowych Urzędu Miasta (starogard.pl) oraz miejskich placówek
oświatowych w zakresie informacji
dotyczących ewentualnego przesunięcia terminu rekrutacji na rok
szkolny 2020/21 z miesiąca kwietnia na miesiąc maj.

Najważniejsze kontakty:

Sekretariat Prezydenta Miasta
tel. +48 58 530 6006
fax. +48 58 530 6000
e-mail: ratusz@um.starogard.pl
Infolinia
801 002514 dla numerów stacjonarnych
587 319 950 dla numerów komórkowych
Urząd Stanu Cywilnego
tel. +48 58 530 6147
tel. +48 58 530-6144
tel. +48 58 530-6146
e-mail: usc@um.starogard.pl
Biuro Rad Miasta
tel. +48 58 530 6024
e-mail: brm@um.starogard.pl
oficjalna strona internetowa

www.starogard.pl

oficjalna profil na Facebooku

facebook.com/starogard
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SPZOZ Przychodnia Lekarska
im. Marii Orlikowskiej-Płaczek
wprowadza nadzwyczajne rozwiązania dotyczące
przyjęć pacjentów:
rejestracja pacjentów tylko telefoniczna,
pacjentom udzielane będą teleporady w godzinach pracy przychodni. Jeśli po zdalnym wywiadzie
będzie taka konieczność, pacjenci
otrzymają sugestię skorzystania
z wizyty w przychodni lekarskiej
bądź skontaktowania się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Starogardzie Gdańskim,
w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne, pacjent zostanie umówiony na konkretna godzinę do lekarza
i wówczas będzie możliwe wejście
do przychodni,

prośbę o przepisanie leków do
kontynuacji leczenia należy zgłosić
telefonicznie,
wykonywane są tylko pilne
i niezbędne badania laboratoryjne
zlecone przez lekarza,
informacja na temat świadczeń
udzielanych przez lekarzy specjalistów tylko telefonicznie (alergolog, pulmonolog tel. 58 56 281 01,
pozostali specjaliści – 58 775 40 40
lub 58 775 44 95).
W ramach porady telemedycznej
lekarz może wystawić pacjentowi
zarówno e-receptę, jak i elektroniczne zwolnienie lekarskie.

Najważniejsze numery telefonów
do SPZOZ Przychodnia Lekarska:
ul. Hallera 21 58 775 4040, 58 777 44 95, 692 464 274
al. Wojska Polskiego 27a 58 56 281 01
ul. Bpa Dominika 8 58 56 303 84
os. 60-lecia ONP 14 (poradnia dla dzieci) 58 56 253 72
os. 60-lecia ONP 14 (poradnia dla kobiet) 58 56 255 98
Smętowo Graniczne ul. Kociewska 5 58 58 222 43

KORONAWIRUS - CO WARTO WIEDZIEĆ
PRZYPOMINAMY!
Jeśli podejrzewasz u siebie koronawirusa:
NIE IDŹ do szpitala, SOR, przychodni, apteki,
sanepidu
SKONTAKTUJ SIĘ TELEFONICZNIE ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną, tel. stacjonarny:
58 562 40 11, tel. alarmowy: 699-670-418
Możesz zostać zobowiązany do pozostania
w KWARANTANNIE DOMOWEJ
Możesz zostać poddany BADANIOM NA
OBECNOŚĆ KORONAWIRUSA
Kociewskie Centrum Zdrowia informuje również, że Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kociewskim Centrum Zdrowia pracują
normalnie, ale zgodnie z wcześniejszymi obostrzeniami.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności z oddychaniem, nadmierną potliwość, ból mięśni,
zmęczenie
w okresie ostatnich 14 dni miałeś bliski kontakt
z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub
przebywałeś w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem bądź przebywałeś w regionie,
w którym utrzymuje się transmisja koronawirusa,

Zanim zgłosisz się do szpitala
lub przychodni, ZADZWOŃ!
– jeśli zgłaszasz się na SOR, to zadzwoń:
58 774 94 64 lub 693 184 951
– jeśli zgłaszasz się do Nocnej i Świątecznej
Opieki Zdrowotnej, to zadzwoń: 58 774 96 80
lub 607 510 654 lub 661 415 210
NZOZ Medyk, ul. Juranda ze Spychowa 2,
dodatkowe telefony: 663 253 625, 663 253 614,
663 253 620, 663 253 698
Centrum Medyczne Polmed, os. Mikołaja
Kopernika 21, tel. 58 775 09 00, 58 775 95 25
SP ZOZ Przychodnia Lekarska im. Marii
Orlikowskiej-Płaczek, ul. Hallera 21,
tel. 58 775 40 40, 58 775 44 95
Medpharma Zakład Opieki Zdrowotnej S.A., Al.
Jana Pawła II 5, tel. 58 562 40 18, 58 563 16 70
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O kontakt wyłącznie telefoniczny lub mailowy proszą także:
Specjaliści ze Stowarzyszenia
„Można Inaczej” telefonicznie

Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży Uzależnionej – konsul-

udzielają konsultacji psy-

tacje telefoniczne 601 948
945.

chologiczno-terapeutycz-

Punkt Interwencji Kryzysowej

nych. Rozmowę ze specja-

i Centrum Pomocy Dzieciom

listą można umówić pod
numerem telefonu 668 355
093 lub 606 998 370.

Fundacji Dajemy Dzieciom
Siłę
58 531 00 45 oraz 515 235
716, e-mail: cpdstarogard@
fdds.pl

Bądźmy RAZEM
– komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wrażliwi na potrzeby osób wymagających szczególnej troski: starszych, samotnych czy niepełnosprawnych, informujemy że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim podejmuje następujące działania:

1  

W przypadku uzyskania informacji od SANEPID-u dotyczącej
w szczególności osoby samotnej,
starszej lub niepełnosprawnej objętej kwarantanną domową, rozeznawać będziemy sytuację tych
osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich
wsparciem. Pracownik socjalny
Ośrodka nawiąże kontakt z osobą
w kwarantannie domowej telefonicznie.

2

Osobom samotnym, starszym,
niepełnosprawnym, przewlekle
chorym lub innym wymagającym
wsparcia poddanym kwarantannie domowej, we współpracy ze
Stowarzyszeniem
Można
Inaczej, udzielać będziemy pomocy
w postaci interwencji kryzysowej
w celu przywrócenia równowagi

psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego
w formie rozmowy telefonicznej.
Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 pod tel.
Ośrodka nr 58 562 44 58 i nr 501 309
968. Zgłoszeń można dokonywać
bezpośrednio w Stowarzyszeniu
Można Inaczej pod nr tel.  668 355
093 i nr 606 998 370.

3

W
sytuacji,
kiedy
osoba,
w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna nie jest
w stanie własnym staraniem i np.
przy pomocy dalszej rodziny, sąsiadów czy znajomych, zapewnić
sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, może zgłosić
się telefoniczne, od poniedziałku
do piątku w godz. 8:00 – 15:00 pod

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

nr tel. 58 562 44 58 lub 501 309 968.
Sprawy rozpatrywać będziemy indywidualnie.

4  

W stosunku do osób, które
wskutek przejścia choroby, po
leczeniu w szpitalu wymagają chociażby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych
mogą być przyznane tego typu
świadczenia. W tym celu można
zgłosić swoją sytuację telefonicznie
od poniedziałku do piątku w godz.
8:00 – 15:00 pod nr tel. Ośrodka nr
58 562 44 58. Sprawy rozpatrywać
będziemy indywidualnie.

W działaniach pomocowych niezwykle ważny jest wspólny wysiłek
dostępnych służb na terenie naszego miasta oraz udział wszystkich
ludzi dobrej woli.

58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
e-mail: sekretariat@mops.starogard.pl
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Ostateczna lista
dróg do utwardzenia
Po konsultacjach z mieszkańcami, znamy już ostateczną listę rankingową ulic przewidzianych do
utwardzenia płytami Yomb w 2020 r.

W

Kolejna koncepcja targowiska
24 lutego prezydent miasta spotkał się ze starogardzkimi kupcami. Dyskutowano nad koncepcją zadaszenia targowiska. Ustalenie ostatecznej koncepcji
– jak się okazało podczas spotkania w starogardzkim magistracie – do łatwych
nie należy. Kupcy zgłosili wiele uwag i sugestii. Gospodarze przyjęli je i zaproponowali nowe rozwiązanie.

C

hcemy w tym roku wykonać
projekt i uzyskać pozwolenie
na budowę – powiedział prezydent
Janusz Stankowiak. – Budowę zadaszenia rozpoczęlibyśmy w 2021
roku. Realizowalibyśmy ją w taki
sposób, aby jak najmniej ingerowała w handel, który się w tym miejscu
odbywa – dodał prezydent.
– Szukamy też źródła dofinansowania inwestycji. Uzyskanie dodatkowych pieniędzy z zewnątrz na
to zadanie zdecydowanie je przyspieszy – powiedział wiceprezydent
Tadeusz Błędzki. – Zgodnie z Państwa oczekiwaniami, które wyraziliście w ankiecie, rozpoczynającej
rozmowy na ten temat, ujęliśmy
w koncepcji elementy uzbrojenia,
utwardzenia i odwodnienia terenu. Oczywiście mowa jest tylko
o zadaszeniu targowiska w części
głównej, chociaż będziemy starali
się też poprawić jakość i wizerunek
tzw. targu rybnego – kontynuował
wiceprezydent. – Zależy nam, aby
jak najszybciej uzgodnić koncepcję,
by móc zlecić wykonanie projektu.
Szacunkowy koszt inwestycji to ok
1,5 mln zł.
Koncepcję zadaszenia targowiska
w dwóch wariantach przedstawił
naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Janusz Karczyński.
Pierwszy wariant dotyczył zadaszenia częściowego. – To rozwiązanie
przewiduje wykonanie jednorod-

nego blaszanego zadaszenia nad ok.
160 stoiskami handlowymi – powiedział Janusz Karczyński. – Stoiska
zostaną oświetlone i będą monitorowane za pomocą kamer ulokowanych na słupach oświetleniowych.
W północno-zachodniej części
targowiska pojawi się modułowa
toaleta, a w północno-wschodniej
przebieralnia dla klientów kupujących na targowisku odzież. Koncepcja przewiduje też elementy małej
architektury, jak ławeczki, kosze na
śmieci, stojaki na rowery i klomby
z kwiatami – dodał naczelnik WTI.
Drugi wariant, który zaprezentował
różnił się od pierwszego tylko tym,
że targowisko w całości pokrywał
dach o drewnianej konstrukcji wypełnionej poliuretanem. Wszystkie
pozostałe elementy budowy zaplanowano tak samo, jak w przypadku
wariantu pierwszego.
Kupcy jednogłośnie wyrazili dezaprobatę dla obu koncepcji. Tłumaczyli, że zaproponowane rozwiązania
nie uwzględniają wypracowanego
przez lata systemu i układu stoisk
oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb kupców.
- Koncepcje, które nam Państwo
pokazaliście, wyglądają bardzo
ładnie, ale nie uwzględniają standardów, które wypracowaliśmy na
przestrzeni wielu lat, jeśli chodzi
o system pracy – zaznaczyła inna
uczestniczka spotkania. – Z do-

świadczenia mogę powiedzieć, że
obie koncepcję nie spełnią naszych
oczekiwań. Na pierwszy rzut oka
widać, że problemem będzie dostawa towaru i wjazd na teren targowiska samochodów dostawczych.
Nie wyobrażam sobie też stać zimą
8 godzin w odsłoniętym boksie, narażając siebie i towar na działanie
warunków atmosferycznych. Poza
tym musicie pamiętać, że każda nasza działalność ma inną specyfikę.
Inne stoisko potrzebne jest sprzedawcy warzyw, inne handlarzowi
kwiatów, a jeszcze inne sprzedawcy
odzieży. Ich ujednolicenie oczywiście poprawi estetykę miejsca, ale
nie ułatwi nam życia. Rozumiemy potrzebę uporządkowania tego
miejsca i jesteśmy za, ale życzylibyśmy sobie, by to, co zbudowaliśmy
własnymi siłami, zostało zachowane i uwzględnione – podsumowała
starogardzianka.
Prezydenci wysłuchali wszystkich
uwag. W drodze kompromisu zaproponowali opracowanie nowej
koncepcji, opartej na standaryzacji
istniejącej zabudowy targowiska
i zadaszeniu alejek spacerowych
pomiędzy stoiskami, którymi poruszają się klienci.
Poprosili zebranych o przekazanie
swoich uwag na piśmie do nowego
zarządcy targowiska, którym od 1
stycznia br. jest Miejski Zakład Komunikacji.

tym roku w pierwszej kolejności Miasto dokończy
utwardzanie sięgaczy przy ul. Druha Grzybka, Sucharskiego oraz
końcowy odcinek ul. Kalinowskiego. Przewiduje się również utwardzenie kolejnych ośmiu ulic z listy
tj.: Wyszyńskiego, Mickiewicza,
Obrońców Poczty Gdańskiej, Majowej, Kolejowej (sięgacz), Leśnej,
Topolowej oraz Rolnej. Łącznie
w bieżącym roku zostanie utwardzonych około 4,5 km dróg gruntowych.  
W ulicy Leśnej oraz Rolnej na skrajnych pasach zostaną ułożone płyty
rowerowe. Takie rozwiązanie przyjęto w ubiegłym roku w ul. Hermanowskiej i Świętojańskiej.  
Przypominamy, że lista jest corocznie weryfikowana i wpływ na
zmianę kolejności, oprócz kryte-

riów przyjętych w programie, może
mieć również wzrost cen. Może
to oznaczać, że np. z zaplanowanych w roku 2021 sześciu ulic do
utwardzenia wykonanych zostanie
tylko pięć, bo koszt utwardzenia
1 m2 wyniesie więcej niż zakładany
obecnie.

Opłaty za parkowanie
wstrzymane
Decyzją Prezydenta Miasta Starogard Gdański
wstrzymane są opłaty w Strefie Płatnego Parkowania.

R

ozwijająca się epidemia powinna być powstrzymywana
w każdy możliwy sposób. Wstrzymanie poboru opłat ma na celu
umożliwienie dojazdu do pracy
osobom, które zazwyczaj z uwagi na koszt parkowania korzystają
z komunikacji miejskiej oraz ograniczenie dotykania parkometrów.
Podróż własnym samochodem,

do której zazwyczaj zniechęcamy
mieszkańców, tym razem wydaje
się bardziej bezpieczna.
Prezydent Miasta zwraca się
z prośbą do osób korzystających
z parkingów, by zachowały czasowość postoju. Niech z możliwości
pozostawienia samochodu skorzysta jak najwięcej osób.  
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Młodzieżowa konferencja
238 osób, głównie młodych, wzięło udział w konferencji „PorozmawiaMY czy się pokłóciMY?”. Z myślą o młodzieży zorganizowały ją Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim oraz Firma MD Mediacje Magdalena Dittmer. Współorganizatorem było Stowarzyszenie „Można Inaczej”.

N

iezwykle pouczające spotkanie poświęcone było przede
wszystkim mediacjom. Opowiadała
o nich pierwsza prelegentka Magdalena Dittmer. W swoje wystąpienie zaangażowała młodzież, która
podkładała głosy do wyświetlanego
na ekranie filmu.

Pomoc na wyciągnięcie ręki
Do 31 marca trwa rekrutacja do II etapu projektu pn. Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Kościuszki 65. Do udziału w programie miasto zaprasza
całe rodziny z obszaru objętego rewitalizacją.

P

rojekt przewiduje wsparcie dla
50 osób rocznie – wyjaśnia Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds.
Organizacji Pozarządowych, Dzieci
i Młodzieży Sylwia Ossowska. – Zachęcam całe rodziny do zgłaszania
się do nas i udziału w prowadzonych w SCWR zajęciach, warsztatach i terapiach. Wszystko jest za
darmo. Wystarczy tylko się zgłosić.
Warunek jest jeden – osoby lub ich
bliscy, którzy potrzebują wsparcia,
muszą być mieszkańcami obszaru
objętego rewitalizacją.
Nowy nabór uczestników SCWR
potrwa do 31 marca br. Zgłaszać się
można codziennie w dni powszednie, w godzinach 13-18 pod numerem telefonu 881 200 480.
Program realizuje Gmina Miejska
Starogard Gdański w partnerstwie
z Fundacją „Dajemy Dzieciom
Siłę”, Fundacją „In-Fortes” oraz
Związkiem Harcerstwa Polskiego.
Realizowany jest w latach 20192022.
Fundacja „Dajemy dzieciom Siłę”
(FDDS) zajmuje się wsparciem
psychologicznym. Oferuje pomoc
psychologa, pedagoga, prawnika
i mediatora w zakresie: konsultacji z psychologiem indywidualnych i rodzinnych, warsztatów
dla rodziców nastolatków i dzieci
wczesnoszkolnych o charakterze
psychoedukacyjnym, pomocy psychiatry dla dzieci i rodziców, pomocy prawnej,
mediacji.
Na spotkania indywidualne i gru-

powe zaprasza do Centrum Pomocy
Dzieciom przy ul. Hallera w budynku dawnej hali Agro Kociewie.
– W tym roku poszerzamy zakres
wsparcia o warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci oraz zajęcia rozwijające kompetencje społeczne.
Kierujemy je przede wszystkim do
osób z zaburzeniami lękowymi lub
innymi trudnościami o mniejszym
natężeniu w kontekście rodzinnym
– poinformowała Marta Mosińska –
psycholog FDDS.
– Na warsztatach będziemy pracowali nie tylko z dziećmi, które mają
duże deficyty, ale również z tymi,
które funkcjonują w normie, ale
brakuje im podstawowych kompetencji społecznych i komunikacyjnych – dodał Marcin Karwowski
– koordynator zadania FDDS.
Uczestnicy programu korzystają
również bezpłatnie z usług mediatora.
– Jeśli chodzi o mediacje ze wsparcia mogą korzystać osoby w procesach sądowych, które są klientami
wydziału Rodzinnego Sądu w Starogardzie Gdańskim w sprawach
o alimenty, kontakty o ustalenie
władzy rodzicielskiej czy ustalenie pobytu, ale też osoby, które
potrzebują regulacji spraw rodzinnych, osoby z Niebieską Kartą, czy
nawet takie, wobec których toczy
się postępowanie karne – powiedziała mediatorka Magdalena Dittmer. – Konsultacje są bezpłatne,
wystarczy, że jedna ze stron wyrazi
wolę podjęcie próby dogadania się.

Wsparcie dzienne w SCWR organizuje Fundacja In-Fortes. W dni
powszednie dla dzieci w wieku od 6
do 19 lat organizuje zajęcia grupowe
(2 grupy po 15 osób) w godzinach
13:00 – 19:00, a w soboty od 9.00 do
14.00. Podczas zajęć świetlicowych
dzieci odrabiają lekcje. Otrzymują
posiłek. Uczestniczą też w warsztatach plastycznych, kulinarnych,
dramy, robotyki, fotografii oraz
zajęciach sportowych. Organizowane są dla nich darmowe wyjścia
do kina, wycieczki edukacyjne oraz
obozy letnie i zimowe.
Związek Harcerstwa Polskiego oferuje tzw. wsparcie podwórkowe.
Dwa razy w tygodniu harcerze organizują zajęcia socjoterapeutyczne oraz ruchowe. Pracują metodą
harcerską, aby pokazać dzieciom,
czym jest harcerstwo.
– Zamierzamy też rozszerzyć działania o zajęcia podnoszące kwalifikacje zawodowe oparte na indywidualnych zainteresowaniach.
Zaproponujemy również warsztaty
wspólne dla dzieci i rodziców – powiedziała Angelika Siemieńska –
Komendant Hufca ZHP Starogard
Gdański.
W czwartek, 5 marca prowadzący
SCWR spotkali się z pedagogami,
psychologami oraz wychowawcami
szkolnymi i przedszkolnymi. Ich
celem było zaprezentowanie form
oferowanej przez SCWR pomocy
oraz zasad udziału w programie.

Uczestnicy konferencji mieli też
okazję obejrzeć bajkę dotyczącą
rozwiązywania konfliktów oraz
wziąć udział w internetowej sondzie, która pokazała im w jaki sposób najczęściej wyjaśniają nieporozumienia. O tym, jak porozumieć
się bez mediatora mówiła Barbara
Liedtke-Kątnik.
– Po wielu wartościowych kon-

ferencjach, które odbywały się
w minionym roku dla osób dorosłych, w tym specjalistów, teraz
postanowiliśmy zaprosić do udziału młodzież. To właśnie młodzi
ludzie są największą inspiracją do
zorganizowania takiej konferencji. Skąd tytuł „PorozmawiaMY czy
się pokłóciMY?”? No właśnie. Mam
nadzieję, że po tym spotkaniu na
nowo odkryjemy które słowo i jakie
działanie daje więcej korzyści i pożytku – powiedziała prezes Stowarzyszenia „Można Inaczej” Dorota
Dorau.
Wśród zaproszonych na konferencję gości znaleźli się zastępca Prezydenta Miasta Starogard Gdański
ds. społecznych Maciej Kalinowski,
pełnomocnik Prezydenta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Anna Kochanowska, pełnomocnik Prezydenta ds.
Organizacji Pozarządowych, Dzieci
i Młodzieży Sylwia Ossowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej Urszula Ossowska.
Wydarzenie mogło się odbyć dzięki życzliwości i dużemu wsparciu Zakładów Farmaceutycznych
Polpharma S.A. Patronat nad nim
objął Prezydent Miasta Starogard
Gdański Janusz Stankowiak, który
ufundował także poczęstunek dla
uczestników konferencji.
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Miasto kupi dwa respiratory
W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego i rosnącą liczbą zarażonych wirusem COVID 19 w Polsce, prezydent miasta Starogard Gdański Janusz
Stankowiak na sesji w dniu 13 marca złożył Radzie Miasta propozycję przeznaczenia kwoty 120 tys. zł z rezerwy ogólnej na zakup dwóch respiratorów. Rada
Miasta wniosek przyjęła. Respiratory trafią do Kociewskiego Centrum Zdrowia
w Starogardzie Gdańskim.

J

ednym z najgroźniejszych objawów zarażenia wirusem COVID
19 są problemy z oddychaniem. Oddychanie to podstawowa czynność
życiowa organizmu. Przerwanie jej
nawet na krótki czas lub jej zaburzenie może mieć tragiczne skutki, łącznie z uszkodzeniem mózgu i śmiercią
człowieka. Dlatego tak ważne jest
podtrzymywanie oddechu.
Respirator to urządzenie medyczne,
które wspomaga lub całkowicie zastępuję mięśnie w pracy oddechowej.
Z powodu swojej funkcji nazywany
jest również sztucznym płucem.
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, wykorzysty-

wane w sytuacjach ustania czynności
oddechowej. Respirator ratuje życie pacjentów po ciężkich urazach,
w ciężkich chorobach lub wspomaga
oddychanie u osób, którym z wielu
powodów oddychać jest trudniej.
W Kociewskim Centrum Zdrowia
obecnie jest 14 takich urządzeń. –
Jak informuje Ministerstwo Zdrowia
10% chorych będzie potrzebowało
tego urządzenia, aby wygrać z koronawirusem. W Polsce jest tych urządzeń ponad 10 tys. Powinno wy-

Zielona
Ławeczka

Pożegnał się ze służbą
Dotychczasowy komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim st.
bryg. mgr inż. Dariusz Śmiechowski po prawie 32
latach służby przeszedł na zasłużoną emeryturę.
Zastąpił go bryg. mgr inż. Tomasz Wardyn.

S

t. bryg. mgr inż. Dariusz Śmiechowski na długo zapamięta swój
ostatni dzień w starogardzkiej komendzie. Żegnały go władze województwa, powiatu, miasta, przedstawiciele najważniejszych jednostek,
instytucji oraz współpracownicy. Nie

starczyć, ale dmuchamy na zimne.
Nawet jeżeli nie zostaną użyte w tej
konkretnej sytuacji i oby tak było,
to szpital na pewno wykorzysta ten
sprzęt dla dobra starogardzian – powiedział prezydent miasta Janusz
Stankowiak.
Rada Miasta jednogłośnie 17 głosami
„za” (4 radnych nieobecnych) podjęła uchwałę o zmianach w budżecie
Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
uwzględniających zakup respiratorów.

Zaciszny, pełen zieleni i kwiatów, zadbany
ogród. Czy można stworzyć go na osiedlu mieszkaniowym? Oczywiście.
Wystarczy zebrać grupę
sąsiedzką i wziąć udział
w organizowanym przez
Fundację Banku Ochrony Środowiska konkursie „Zielona Ławeczka”.

zabrakło też rodziny, przyjaciół, znajomych ani sąsiadów.
Po pożegnaniu się ze sztandarem starogardzkiej komendy PSP odchodzący komendant złożył na ręce Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego
PSP nadbryg. Tomasza Komoszyń-

skiego meldunek o zakończeniu służby na zajmowanym stanowisku.

tuluję. Korzystaj z zasłużonej emerytury – zakończył.

– Odchodzi ze służby zacny, merytoryczny i z wysoką kulturą osobistą
oficer Państwowej Straży Pożarnej –
powiedział nadbryg. Tomasz Komoszyński. – Postawa st. bryg. Dariusza
Śmiechowskiego jest przykładem
wzorowego zachowania strażaka,
który tam gdzie służba tego wymaga,
poświęca to, co w życiu jest najważniejsze – czas dla rodziny, a niekiedy
życie prywatne w swojej rodzinnej
miejscowości. Bardzo dziękuję i gra-

Ustępujący komendant podziękował
wszystkim zebranym oraz załodze za
trzyletnią współpracę, niekiedy trudną, ale zawsze mającą na celu dobro
i bezpieczeństwo mieszkańców miasta i powiatu.
Bryg. mgr inż. Dariusz Śmiechowski
pełnił stanowisko komendanta powiatowego PSP w Starogardzie od 1
lipca 2017 roku.

G

rupa sąsiadów musi stworzyć
wspólny projekt zazielenienia
wybranego terenu na swoim osiedlu,
a następnie złożyć wniosek. Wygrać
można grant w wysokości do 1200
zł i nagrodę rzeczową w postaci ławki parkowej. Informacje dotyczące
konkursu znajdują się na stronie zielonalaweczka.pl. Na wnioski o grant,
składane drogą elektroniczną organizatorzy czekają do 17 maja 2020 r.
W projekcie udział mogą brać mieszkańcy otwartych osiedli, zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty
mieszkaniowe lub samorząd z miast
powyżej 10 tys. mieszkańców.
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Wsparcie dla
twórców kultury
Muzyka, literatura, teatr, malarstwo,
grafika, fotografia to dziedziny, na które
w tym roku przeznaczone zostaną środki
ze stypendium kulturalnego Prezydenta Miasta. Wsparcie otrzymało 19 starogardzkich artystów.

P

rzyznawanie stypendiów
w dziedzinie kultury nie
należy do zadań łatwych.
Trudno jednoznacznie ocenić artystów, zwłaszcza jeśli
zajmują się różnymi dziedzinami. Tegoroczni stypendyści z pewnością nie
zapomną, że wkład w ich
rozwój ma także Starogard
Gdański – miasto, w którym
nie tylko tworzą, ale i żyją.
Środki przeznaczone z budżetu miasta na stypendia
kulturalne to w tym roku
40 000 zł.
Na działalność artystycz-

ną w 2020 r. stypendium
Prezydenta Miasta Starogard Gdański otrzymali:
Tomasz Radimonas, Paweł
Ratajek, Jennifer Schroeder,
Singers
Novi,
Szymon
Szweda, Michał Majewski,
Mariusz Mecka, Artur Hossa,
Renata Cherek, Magdalena Haras, Adam Haras,
Małgorzata
Nowopolska,
Józef Olszynka, Dariusz
Syrkowski, Irena Zagórska
Marek Zagórski, Edyta Szalewska, Zenon Pląskowski,
Piotr Tyborski.

Fefernóski z medalami
Kapela Fefernóski wystąpiła w XXIV Międzypowiatowym Konkursie Prozy, Poezji
i Piosenki Kociewskiej zdobywając trzy złote i trzy srebrne medale.

W

szranki stanęli recytatorzy z 11 szkół
i ośrodków kulturalnych
z powiatu świeckiego i starogardzkiego, w tym członkowie kapeli Fefernóski ze
Starogardzkiego
Centrum
Kultury. W tym roku kociewskim
przyśpiewkom
w wykonaniu starogardzkich gzubów akompaniował
nie tylko akordeon. Jury
oraz widownia usłyszeli też
wyjątkowe brzmienie diabelskich skrzypiec i burczy-

basa, na którym grali Zuzia
Socha i Paweł Leszczyński.
Kapelę w konkursie reprezentowało 7 osób. Wszyscy
zostali wyróżnieni i nagrodzeni.
W kategorii klas 4-6 Agata
Leszczyńska zdobyła I miejsce, a Zuzanna Socha i Julia
Wycichowska uplasowały się
na miejscu drugim.
W kategorii klas 7-8 Marcin
Piechowski i Michał Negowski zdobyli I miejsce, a Aleksandra
Ossowska
zajęła
miejsce drugie.

Mecenasi i przyjaciele kultury
W 2019 r. w naszym mieście odbyło się blisko 250 wydarzeń artystyczno-kulturalnych. Nie byłoby ich tak wielu, gdyby nie wsparcie mecenasów i przyjaciół kultury. 28 lutego podczas uroczystej
gali Starogardzkie Centrum Kultury podziękowało wszystkim
darczyńcom i patronom za pomoc przy organizacji imprez kulturalnych w 2019 roku. Podziękowania otrzymały też starogardzkie
media.
Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych „Stary Las”,
Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych „Starkom”,
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji „Star-WiK”, Bank Spółdzielczy
w Starogardzie Gdańskim,
Broker, Zakład Produkcji
Mebli „FENIKS” oraz Stefan
Lubawski. Za stałe wspieranie działań SCK tytuł „Honorowego Mecenasa Kultury” otrzymał Klub Motocykli
Dawnych.

D

yrektor SCK Ewa Roman
w imieniu wszystkich
współpracowników i mieszkańców Starogardu podziękowała darczyńcom i patronom, którzy przez cały 2019
rok wspierali działania instytucji. Każdy z nich otrzymał pamiątkową grafikę.

Mecenasi Kultury 2019
W podziękowaniu za otwartość i życzliwość dla inicjatyw kulturalnych wyróżnienie „Mecenas Kultury 2019”
otrzymały firmy: Zakłady
Farmaceutyczne
Polpharma S.A., Elektrociepłownia
Starogard Gdański, Gama,

Przyjaciele Kultury 2019
Wśród „Przyjaciół Kultury
2019” znaleźli się: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OWSIAK”, Nadleśnictwo Starogard Gdański,
Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie,

Restauracja
McDonalds
w Starogardzie Gdańskim,
Kwiaciarnia Pobłoccy, Firma „Majkowski Brokers”,
Marketing Manager Galerii
Neptun Patryk Piechowski,
Kazimierz
Poćwiardowski, Hipermarket Carrefour
w Starogardzie Gdańskim,
„Dovista” – Wędkowy, Studio Mario, Stowarzyszenie
Pozytywni, Drukarnia Kim,
Starogardzkie Towarzystwo
Fotograficzne im. Pawła
Strehlaua, Kaz Dystrybucja,
SMS Food Industries Poland,
Restauracja
„Ogródek”,
Straż Miejska w Starogardzie
Gdańskim, Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie
Gdańskim, Ochotnicza Straż
Pożarna w Starogardzie
Gdańskim.
Podziękowania
popłynęły też w stronę starogardzkich
mediów.
Wieczór umiliły recitale Jennifer Schroeder oraz Orkiestry Dętej SCK, która po raz
pierwszy zaprezentowała się
w nowym umundurowaniu.
Poznaliśmy także gwiazdy
XI Zlotu Weteranów Szos.
Już w lipcu dla starogardzkiej
publiczności zagrają Myslovitz, a także Kasia Stankiewicz i Varius Manx.

Oczami dziecka

Kociewska awangarda

Powrotu do dzieciństwa, beztroski, zabaw,
dziecięcego szaleństwa i wyobraźni – tego
mieli okazję doświadczyć wszyscy, którzy
27 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej uczestniczyli w spotkaniu literackim
Michała Majewskiego, autora zbioru opowiadań „Zanckula”.

Do końca kwietnia w Muzeum Ziemi Kociewskiej oglądać można zainspirowane
kociewską tradycją projekty Kamili Froelke.

K

amila Froelke to projektantka mody, stylistka
wizerunku i właścicielka Salonu Ślubnego Bianka. Zainteresowanie modą oraz chęć
tworzenia własnych kolekcji
skierowały ją na Akademię
Sztuk Pięknych w Łodzi,
gdzie z wyróżnieniem ukończyła kierunek projektowanie ubioru – powiedział
dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej Andrzej Błażyński.
– Dziedzictwo naszego regionu od zawsze było mi
bardzo bliskie. Cieszę się,
że mogłam wykorzystać je
w moich projektach. Mam
nadzieję, że udało mi się połączyć tradycję z nowoczesnością – powiedziała Kamila
Froelke.

Warto podkreślić, że kolekcja „Awangarda Kociewska” prezentowana była na
wybiegach mody w Berlinie
oraz Mediolanie.
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Jubileuszowa edycja

W hołdzie wyklętym

29 lutego w Starogardzie Gdańskim rozegrano jubileuszowy X Memoriał Zbigniewa Rompy. Do walki na ringu przeciw Polakom stanęli Rosjanie z Kaliningradu. Pięściarze z polskich klubów Pomorza
pokonali gości 14:6. Gościem specjalnym bokserskiej gali był srebrny medalista igrzysk olimpijski
w Moskwie Paweł Skrzecz.

217 osób pobiegło by uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych. Wśród pań zwyciężyła Monika Dubiela,
która powtórzyła zeszłoroczny sukces. W kategorii
mężczyzn I miejsce zajął Mateusz Niemczyk.

Z

bigniew Rompa był moim trenerem i mentorem – powiedział organizator Turnieju Łukasz Rusiewicz.

– Wymagający, ale bardzo skuteczny.
Nie patyczkował się z nami. Trzymał
dyscyplinę twardą ręką. Te wzorce

staramy się przekazywać naszym
podopiecznym. Razem z Tomaszem
Zaborowskim i Mariuszem Patanowskim kultywujemy wpojone nam zasady – dodał trener KS Ring Kociewie.
Puchary trenerom obu drużyn wręczyli starosta starogardzki Kazimierz
Chyła i prezydent miasta Janusz
Stankowiak.
Pomorzan reprezentowali zawodnicy
z Gdyni, Gdańska, Słupska i Starogardu Gdańskiego. Z KS Ring Kociewie
walki stoczyło 4 pięściarzy: Mateusz
Stanek (kadet waga 48kg), Dawid
Oerlich (senior waga 69 kg), Błażej
Dunajski (junior waga 69 kg) i Kacper
Burczyk ( junior waga 60 kg).
Turniejowi o Puchar Starosty towarzyszyły sparingi młodych pięściarzy
i pięściarek.

Koszykarski turniej
4 marca blisko setka 6-10 latków z sześciu gmin rozegrała w Hali Miejskiej im. Gerarda Podolskiego 20
pojedynków koszykarskich. Podopieczni Akademii
Koszykówki GAMA walczyli w Otwartych Mistrzostwach Powiatu Starogardzkiego U10. Zwyciężyła
drużyna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starogardzie
Gdańskim.

K

ociewska Akademia Koszykówki
GAMA działa na terenie powiatu starogardzkiego i tczewskiego od
4 lat. Na zajęcia sportowe uczęszcza
około 200 dzieci urodzonych w 2009
roku i młodszych. Treningi odbywają się w szkołach w Starogardzie
Gdańskim, Pelplinie, Rudnie, Skarszewach, Morzeszczynie, Jabłowie
i Kokoszkowach.
4 marca młodzi adepci Akademii Koszykówki spotkali się na wspólnych
Otwartych Mistrzostwach Powiatu
Starogardzkiego U10. Turniej otworzył główny sponsor Akademii – prezes sieci sklepów GAMA Starogard
Gdański Mariusz Popławski.
W turnieju uczestniczyło 10 drużyn
ze starogardzkich szkół podstawowych nr 1,2,3, szkół podstawowych
w Skarszewach, Jabłowie i Kokoszkowach oraz Zespołów Kształcenia
i Wychowania w Pelplinie i Rudnie.  

Z

awodnicy musieli przebiec dystans 1963 metrów, który jest
wspólny dla wszystkich miast organizujących Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Liczba ta niej jest przypadkowa. To symboliczne odwołanie do
roku, w którym zginął ostatni Żołnierz
Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek.
Imprezę zainaugurowało złożenie

W kategorii mężczyzn zwyciężył
Mateusz Niemczyk. Drugi na metę
dobiegł Michał Derdowski, a trzeci
Michał Żabiński. Najszybszą kobietą
biegu okazała się Monika Dubiela. Tuż
za nią uplasowała się Karolina Dubiela,
a następnie Magdalena Labon.
Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował także zabawę „Kocham Cię

wiązanek kwiatów pod Krzyżem
na placu przy Muzeum Ziemi Kociewskiej. W ten sposób Żołnierzy
Wyklętych upamiętnili: Prezydent
Miasta Starogard Gdański Janusz
Stankowiak, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Marzena Klein, przewodnicząca Komisji Sportu, Rekreacji
i Turystyki Rady Miasta Brygida Nowacka, radni Rady Miasta Anna Gdaniec, Dorota Glanert, Jarosław Janaszek oraz Jan Strzelczyk.

Starogard”. Od 24 do 28 lutego na
facebookowej stronie OSiR publikowane były pytania dotyczące historii
Starogardu i Żołnierzy Wyklętych.
W klasyfikacji końcowej zwyciężyli:
1 miejsce: Weronika Brzozowska – 17
punktów, 2 miejsce: Maciej Pozorski
– 12 punktów, 3 miejsce: Karolina Gołusda-Segar – 7 punktów.
Bieg wpisał się w obchody 100-lecia
powrotu Starogardu do Państwa Polskiego.

Karatecy w Bratysławie
12 karateków starogardzkiej drużyny Biofeed Shuto
Karate Team wzięło udział w prestiżowym turnieju
40th Grand Prix Slovakia Bratysława. Dwudniowe
zawody zgromadziły 1600 zawodników z 21 krajów,
a na 214 klubów uplasowaliśmy się na 36. pozycji.

W

śród 48 polskich klubów biorących udział w tym turnieju
Biofeed Shuto, dzięki złotemu medalowi Małgorzaty Spychalskiej, uplasował się na 2. pozycji. – Ponadto,
zwycięstwo Gosi ma ogromny udział
w 7. miejscu naszego kraju w klasyfikacji wg państw, bo złoto na tym turnieju wywalczyła jeszcze tylko jedna
Polka, co w sumie dało Polsce 2 złote
medale – mówił trener i kierownik
ekipy Tadeusz Kuzioła.
Oprócz wielkiego sukcesu Małgorzaty

Spychalskiej warte uznania są też 9.
miejsca Marceliny Sabiniarz w Kumite Individual Female Cadets -47kg
oraz Joanny Jankowskiej w Kumite
Individual Female U12 +40kg.
Pozostali starogardzcy zawodnicy:
Krystian Krajnik, Łukasz Smukalski,
Mateusz Rogiński, Natalia Bràdler,
Barbara Wysocka, Maja Walendziak,
Maciej Dąbek, Stanisław Wysocki
oraz Wiktor Zgirski, tym razem bez
medali i punktowanych miejsc.
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Współpraca Policji i Straży Miejskiej

Dzień kobiet w UTW

4 marca prezydent Starogardu Janusz Stankowiak podpisał porozumienie z komendantem powiatowym policji inspektorem Bogusławem Ziembą w sprawie
współpracy Straży Miejskiej i Policji.

Jak co roku studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku
uczcili święto wszystkich pań. Bawili się przy dźwiękach uniwersyteckiego chóru oraz występach młodzieży uczęszczającej na zajęcia artystyczne w SCK.

N

a podstawie porozumienia Komenda Powiatowa Policji i Straż
Miejska będą udzielać sobie wzajemnej pomocy z wykorzystaniem posiadanych sił oraz środków. Współpraca
dotyczy przede wszystkim planowania oraz koordynowania rozmieszczenia służb policyjnych i straży
z uwzględnieniem występujących na
terenie miasta zagrożeń; wspólnym
prowadzeniu działań porządkowych
w miejscach zgromadzeń, wizyt delegacji państwowych, imprez ma-

sowych, artystycznych, rozrywkowych, sportowych, a także w innych
miejscach publicznych; ujawnianiu
i represjonowaniu sprawców wykroczeń dotyczących w szczególności spraw sanitarno-porządkowych,
ekologicznych, nielegalnego handlu,
zwalczania zjawiska alkoholizmu,
ruchu drogowego.
Strażnicy miejscy i policjanci nadal
wspólnie będą również zabezpieczać miejsca zdarzeń (wypadków
oraz przestępstw) do czasu przybycia

właściwych służb; kontrolować prawidłowości oznakowania ulic i posesji, a także stan ich czystości. Razem
uczestniczyć będą w spotkaniach
z mieszkańcami miasta oraz pomagać im w rozwiązywaniu zgłaszanych
problemów.
Służby regularnie będą wymieniać
się informacjami o zagrożeniach dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego, co dotyczy głównie aktów wandalizmu obiektów
oraz sprzętu użyteczności publicznej. Nawzajem będą się informować
o sprawcach przestępstw i wykroczeń, wszelkich zjawiskach patologii
społecznej, jak również o zdarzeniach
z udziałem nieletnich sprawców czynów karalnych, czy demoralizacji.
Za pomocą monitoringu wizyjnego
Policja i Straż Miejska razem będą obserwować i rejestrować obraz zdarzeń
w miejscach publicznych oraz organizować między sobą system stałej
łączności, uwzględniając lokalne potrzeby i możliwości.
Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.

Edukacja antynarkotykowa T
Straż Miejska otrzymała od prezydenta miasta Janusza Stankowiaka walizkę do edukacji antynarkotykowej. W czasie spotkań z nauczycielami i rodzicami w starogardzkich szkołach pomoże ona
wyjaśnić na co zwracać uwagę. 12 marca walizkę
odebrała Krystyna Kwidzińska-Kulas, zastępca komendanta Straży Miejskiej.

o właśnie pani Krystyna jest pomysłodawczynią tego zakupu. –
Moim zdaniem ta niezwykła walizka
jest świetnym narzędziem edukacyjnym. Będzie wykorzystywana do
tego, aby nauczyciele, pedagodzy
i rodzice poznali przedmioty stanowiące potencjalne zagrożenie. Widząc biurko, czy zawartość piórnika
ucznia będą mogli wychwycić przedmioty świadczące o tym, że dziecko
ma kontakt z narkotykami – powiedziała.  
Starogard Gdański to pierwsze miasto na Pomorzu i jedno z nielicznych
w Polsce, które posiada taką walizkę.
Znajdują się w niej atrapy popularnych narkotyków w postaci suszu,
proszku, pastylek, czy bibułek oraz
sprzęty potrzebne do ich przygotowania i zażywania.
Dzięki spotkaniom ze Strażą Miejską wspomaganą przez pracowników Centrum Zdrowia Psychicznego
i Leczenia Uzależnień w Starogardzie
Gdańskim podczas wywiadówek oraz
rad pedagogicznych nauczyciele i rodzice będą mieli okazję wysłuchać
prelekcji i poznać te przedmioty,
a zdobyta wiedza na pewno pomoże
im w szybkim wykrywaniu zagrożeń.

W

imieniu męskiej części zebranych życzenia złożyli paniom
przewodniczący rejonowego oddziału
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Jan Brdak oraz
przewodniczący działającej przy prezydencie miasta Rady Seniorów Bogdan Adam.
Część artystyczną rozpoczął chór
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Studentki UTW zaprezentowały swoją

interpretację wierszy Wisławy Szymborskiej i Małgorzaty Hillar.
Popisy taneczne dała grupa baletowa pod kierunkiem Janiny Czyszak.
W niezwykle wzruszającej solówce
zaprezentowała się Zofia Lichy.
Parkiet należał do tancerzy Klubu
Tańca Towarzyskiego Impuls, którzy
trenują pod okiem Janusza Lewandowskiego.

Świętowały Dzień Kobiet
8 marca w Starogardzkim Centrum Kultury Dzień
Kobiet świętowały panie z Rejonowego Oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

P

rzewodniczący
związku
Jan
Brdak nawiązał do historii Międzynarodowego Dnia Kobiet i jego
obchodów w Polsce. – Życie bez kobiet jest jak ogród bez kwiatów. Doceniajmy panie nie tylko dzisiaj, ale
przez cały rok. Dużo uśmiechu, radości na twarzy i w sercu. Życzymy
paniom wszystkiego najlepszego –
powiedział.

Życzenia wszelkiej pomyślności złożył kobietom prezydent miasta Janusz Stankowiak.
Spotkanie umilił występ zespołu
wokalnego Klubu Marynarki Wojennej Riwiera z Gdyni. Na zakończenie
wystąpił Duet Egzotyczny – Irena
i Edmund Konowalczyk.
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Dyżury radnych

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

http://radamiasta.starogard.pl/

XXI sesja Rady Miasta

26 lutego
2020 roku

Tematy ujęte w porządku obrad:
- Przedstawienie propozycji nowych obwodów szkolnych
- prezentacja.

Podjęte uchwały:
Uchwała Nr XXI/239/2020 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2020 rok (zmiana
3),
Uchwała Nr XXI/240/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2020-2031 (zmiana 3),
Uchwała Nr XXI/241/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego,
Uchwała Nr XXI/242/2020 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2711G na odcinku
od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gdański do
skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin”,
Uchwała Nr XXI/243/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, wysokości stawek
opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,
Uchwała Nr XXI/244/2020 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3
lat,
Uchwała Nr XXI/245/2020 w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim,
Uchwała Nr XXI/246/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich
pobierania,

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

28 lutego zmarł Wiesław Proll. Przez 10 lat pełnił
funkcję dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim.

Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” – w każdą środę
w godz. od 15:30 do 16:30 w biurze
poselskim posła Kacpra Płażyńskiego w Ratuszu Staromiejskim.
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 XXI/247/2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla
których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem
prowadzącym oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2020 roku,
Uchwała Nr XXI/248/2020 w sprawie zmiany w Statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień
w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XXI/249/2020 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XXI/250/2020 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XXI/251/2020 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika
w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XXI/252/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XXI/253/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim.

Projekty uchwał procedowane, których Rada Miasta
nie podjęła:
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

B

iblioteka w naszym mieście nie
była pierwszą, którą kierował
pan Wiesław. Od 15 marca 1984 r. do
30 września 1986 r. sprawował funkcję dyrektora Biblioteki Głównej im.
kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
W ciągu tych dwóch lat odnowiona
została baza materialna biblioteki.
Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w naszym mieście Wiesław
Proll został w 2004 r. To za jego kadencji, w 2006 r., placówka przyłą-

czyła się do wirtualnej sieci bibliotecznej województwa pomorskiego
w ramach projektu Pomorska Sieć
Informacji Regionalnej. 4 września
2010 r., po 36 latach w budynku przy
ul. Sobieskiego 14, MBP przeniosła się
do budynku przy ul. Paderewskiego 1.
Pan Wiesław przestał zarządzać placówką w lipcu 2014 r. W 2010 r. był
nominowany do nagrody Prezydenta
Miasta Starogard Gdański Wierzyczanka.

XXII sesja Rady Miasta

13 marca
2020 roku

Tematy ujęte w porządku obrad:
Informacja o działaniach podejmowanych w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr XXII/254/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2020 rok (zmiana 4),
Uchwała Nr XXII/255/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2020-2031 (zmiana
4),
Uchwała Nr XXII/256/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Miejskiej Starogard Gdański na rok 2020,
Uchwała Nr XXII/257/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym.

Zgony
1. Sławomir Cichocki l. 79
2. Brunon Witkowski l. 77
3. Stanisław Wiórek l. 89
4. Roman Dobek l. 53
5. Stanisław Guz l. 85
6. Czesław Kowalski l. 85
7. Zbigniew Górski l. 69

8. Lidia Zimna-Ernst l. 77
9. Tadeusz Łukiewicz l. 74
10. Janusz Szulte l. 70
11. Jerzy Mach l. 66
12. Monika Peplińska l. 91
13. Bogumiła Górska l. 52
14. Regina Wojak l. 84
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15. Jadwiga Młyńska l. 87
16. Janina Wolnik l. 81
17. Marta Pławucka 2020 r.
18. Maria Galikowska l. 82
19. Helena Chmielińska l. 87
20. Krystyna Pniewska l. 87
21. Henryk Trepkowski l. 76

22. Jerzy Piłat l. 68
23. Felicja Szarmach l. 84
24. Urszula Hoppe l. 79
25. Gertruda Rogalińska l. 79
26. Agnieszka Kuchta l. 93
27. Sławomir Bereś l. 41
28. Bronisław Rogowski l. 78

29. Stanisław Rohde l. 70
30. Jan Bukowski l. 64
31. Renata Diegner l. 67
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NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 18 lutego 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 80/02/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Przy
Młynie 1 - działka nr 262 o pow. 886 m², obręb 16, KW 35079, zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym i budynkiem gospodarczym, dostęp do drogi publicznej poprzez służebność gruntową, zbycie w drodze przetargu.
Dnia 25 lutego 2020 r. wydane zostały:
1) Zarządzenie Nr 92/02/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 5 pozycji: 1) - 5) ul. Wiosenna - działki nr: 22/32 – 22/36, obręb 7, KW 29203, przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniowo – usługową i usługi, zbycie w drodze przetargu;
2) Zarządzenie Nr 93/02/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Kręta - działka nr 187/42 o pow. 76 m², obręb 5, KW 34706, przeznaczenie m.in. pod sytuowanie
nowych stacji transformatorowych, zbycie w trybie bezprzetargowym;
3) Zarządzenie Nr 95/02/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Lubichowska/Skośna - działka nr 13/127 o pow. 1 000 m², obręb 32, KW 24991, przeznaczenie
m.in. pod rezerwę na cele infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę, zbycie w trybie bezprzetargowym – zamiana nieruchomości.
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

Załącznik do zarządzenia Nr 80/02/2020 Prezydenta Miasta z dnia 18.02.2020 r.

Lp.
1

1.

Nr
działki
2

262

Pow.
w m2

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Numer
KW

3

886

Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego

Położenie

4

5

35079

obr. 16,
ul. Przy Młynie nr 1,
Starogard Gdański dostęp nieruchomości do drogi
publicznej - ul.Tczewskiej poprzez służebność
gruntową przez działki nr 3 (KW 42214), 7/5, 7/6
(KW 52132), obr. 16

Wartość nieruchomości
w zł

6

C2.41.U1,MW.1 - tereny usług, w tym handlowych oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej śródmiejskiej, usługi w postaci
lokali wbudowanych w obiekty mieszkalne lub w postaci odrębnych budynków

7

Prawo do
nieruchomości

Forma zbycia

8

9

własność

przetarg ustny
nieograniczony

503.600,00

w tym wartość gruntu
126.900,00
łączna wartość budynków: mieszkalnego (pow. uż. 417,93 m2) i gospodarczego
(pow. uż. 129,60 m2)
376.700,00

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 31 marca 2020 r. włącznie.
Załącznik do zarządzenia Nr 93/02/2020 Prezydenta Miasta z dn. 25.02.2020 r.

Lp.

Nr działki
/ obr.

Pow.
w m2

Numer
KW

Położenie

1

2

3

4

5

1.

187/42
/ obr. 5

76

34706

ul. Kręta

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
6

06.MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług
nieuciążliwych - dopuszcza się sytuowanie nowych stacji transformatorowych

Zawiera wartość
i podatek VAT 23 %

Prawo
do nieruchomości

7

8

7 831,00 zł

własność

Forma zbycia
9

bezprzetargowo na cele statutowe urządzenie infrastruktury - budowa
stacji transformatorowej

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 7 kwietnia 2020 r. włącznie.
Załącznik do zarządzenia Nr 92/02/2020 Prezydenta Miasta z dnia 25.02.2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
Lp.
1

Nr
działki

Pow.
w m2

Numer
KW

Położenie

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

2

3

4

5

6

1.

22/32
obr. 7

1.345

29203

ul. Wiosenna

2.

22/33
obr. 7

1.289

29203

3.

22/34
obr. 7

1.234

29203

4.

22/35
obr. 7

1.180

5.

22/36
obr. 7

1.096

Cena w zł (zawiera
wartość i podatek VAT23%)

Prawo do
nieruchomości

Forma zbycia

7

8

A.85.MN.3.U1 - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług

79 409,00

własność

przetarg ustny
nieograniczony

A.85.MN.3.U1 - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług

76 103,00

własność

przetarg ustny
nieograniczony

ul. Wiosenna

A.85.MN.3.U1 - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług

72 855,00

własność

przetarg ustny
nieograniczony

29203

ul. Wiosenna

A.85.MN.3.U1 - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług

69 667,00

własność

przetarg ustny
nieograniczony

29203

ul. Wiosenna

A.85.MN.3.U1 - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług

58 237,00

własność

przetarg ustny
nieograniczony

ul. Wiosenna

9

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 7 kwietnia 2020 r. włącznie.
Załącznik do zarządzenia Nr 95/02/2020 Prezydenta Miasta z dnia 25.02.2020 r.

Lp.

Nr działki

1

2

1.

13/127
obr. 32

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Pow.
w m2

Numer
KW

Położenie

4

5

1.000

24991

rejon ul. Skośnej i Lubichowskiej

3

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wartość w zł

77.RW - tereny rolnicze stanowiące rezerwę na cele infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę

29.550,00

6

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 7 kwietnia 2020 r. włącznie.

7

Prawo
do nieruchomości

Forma zbycia

własność

tryb bezprzetargowy
zamiana nieruchomości

8

9

STAROGARDZKI RATUSZ

INFORMACJE
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
dot. przetwarzania danych kandydatów na ławników

TOŻSAMOŚĆ I DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Starogard Gdański, w imieniu której
działa Prezydent Miasta Starogard Gdański.
Dane kontaktowe:
ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański,
e-mail: ratusz@um.starogard.pl,
tel. 58-530-6006

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować poprzez:
1) e-mail: iod@um.starogard.pl;
2) tel. 58-530-6055;
3) pisemnie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta
w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Radę Miasta Starogard Gdański
procedury wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim.
Przetwarzanie danych osobowych oparte jest
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
- (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i przepisach art. 160, 162 ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9
czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy
zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru
karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pan dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom, którym zostało powierzone
przetwarzanie danych na podstawie zawartych
umów, a także innym podmiotom i instytucjom
upoważnionym z mocy prawa. Na mocy art. 162
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych dane zostaną przekazane Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku
oraz w przypadku wyboru na ławnika przez Radę
Miasta Starogard Gdański na mocy art. 164 § 1 Prezesowi Sądu Okręgowego w Gdańsku lub Prezesowi Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez
okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi,
o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.
U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH
DANE DOTYCZĄ

Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia danych
4) ograniczenia przetwarzania danych,

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku
PRAWO DO WNIESIENIA
z przetwarzaniem danych osobowych do organu
SKARGI DO ORGANU NADZOR- nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
CZEGO
Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
INFORMACJA, CZY PODANIE
DANYCH OSOBOWYCH JEST
WYMOGIEM USTAWOWYM
LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY
ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ
DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA
I JAKIE SĄ EWENTUALNE
KONSEKWENCJE NIEPODANIA
DANYCH
INFORMACJA
O ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych
jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych, w zakresie wymaganym przepisami prawa,
może skutkować pozostawieniem zgłoszenia
kandydata na ławnika bez rozpatrzenia.
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Informacja o naborze kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023
– wybory uzupełniające

Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku zgodnie z art. 168 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r. poz. 365
z późn. zm.) podjęło decyzję o konieczności uzupełnienia listy ławników do sądów powszechnych okręgu gdańskiego na kadencję
2020-2023. Zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2020 r. w oparciu o art. 161 § 1 Prawo
o ustroju sądów powszechnych, na kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniających, Rada Miasta Starogard Gdański powinna
wybrać następującą ilość ławników:
- do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim – 1
1. ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 365 ze zm.).
2. Ławnikiem może być wybrany ten, kto: (art. 158 w/w ustawy)
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
3. Ławnikami nie mogą być: (art. 159 w/w ustawy)
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
4. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: (art. 162 §1 w/w ustawy)
- prezesi właściwych sądów;
- stowarzyszenia;
- inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej
wyboru.
5. Termin zgłoszeń kandydatów na ławników.
Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 24 kwietnia 2020 r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta Starogard Gdański po 24 kwietnia 2020 roku, a także zgłoszenia, które nie
spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
6. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu
ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 poz. 172), stwierdzające brak przeciwwskazań
do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo
odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te
powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą
imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu
osób zgłaszających kandydata.
UWAGA:
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za
wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego
rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa
Wzór karty zgłoszenia dostępny jest:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański w zakładce Rada Miasta - VIII Kadencja – Informacje;
- w Urzędzie Miasta Starogard Gdański – Biuro Obsługi Klienta pokój nr 01, przy ul. Gdańskiej 6;

- w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości pod adresem https://arch-bip.ms.gov.pl/
pl/ministerstwo/sady-powszechne/
Więcej informacji można uzyskać w Biurze Rady Miasta Starogard Gdański - tel. 58 530 6024, 58 530 6025.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

