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Starogard miastem
intensywnego rozwoju
Starogard Gdański utrzymał swoją pozycję w pierwszej „50” najszybciej rozwijających się miast w Polsce.
W rankingach samorządowego pisma „Wspólnota” dotyczących wydatków inwestycyjnych w okresie od
2017 do 2019 roku i wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2019 na 267 miast powiatowych zajął 38.
i 25. miejsce.
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Z

arówno pod względem wydatków na inwestycje, jak i wykorzystania środków unijnych stolica
Kociewia plasuje się w pierwszej piątce miast powiatowych na Pomorzu
i pierwszej 50 w Polsce. W prestiżowym rankingu pisma samorządowego „Wspólnota” z wynikiem 987,93
zł per capita (kwoty wydatków inwestycyjnych na jednego mieszkańca) zajmuje 38. miejsce w Polsce i 4.
miejsce na Pomorzu po Kartuzach,
Pucku i Pruszczu Gdańskim. Jeśli
chodzi o wykorzystanie środków
unijnych w całym 6-letnim okresie
finansowania z wynikiem 1472,97 zł
per capita zajmuje 25. pozycję w Polsce, a na Pomorzu jest trzecim miastem po Lęborku i Kartuzach.

W sumie w latach
2017-2019 na
rozbudowę miejskiej
infrastruktury
wydano prawie 133
mln zł, natomiast
z Unii Europejskiej
pozyskano ponad 73
mln zł.
Starogardzki samorząd inwestował
przede wszystkim w infrastrukturę
drogową i komunikacyjną, ale pojawiły się też projekty strukturalne
i społeczne. Zadania finansowane
były ze źródeł własnych, środków
Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.
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1 Starogard miastem intensywnego rozwoju
Część przedsięwzięć kontynuowana
była z lat poprzednich, jednak większość z nich to skutek intensywnej
pracy zespołu współpracowników
obecnie urzędującego prezydenta,
którzy od początku do końca odpowiedzialni byli za ich przygotowanie
i realizację.
Najważniejszą pozycję w budżecie
miasta w latach 2017-2019 stanowiły
wydatki na drogi – prawie 70 mln zł.
Oprócz projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego”,
miasto wyremontowało szereg głównych arterii miejskich, których część
została dofinansowana z Funduszu
Dróg Samorządowych kwotą 5,5 mln
zł oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO
Województwa Pomorskiego, z którego miasto pozyskało 37 mln zł.
– Do sukcesu potrzebna jest wizja,
umiejętność gospodarowania finansami oraz skutecznego pozyskiwania
środków z zewnątrz, a także przeświadczenie, że „chcieć to móc”. Od
końca 2014 roku wspólnie ze swoim
zespołem działam stanowczo, szybko i konsekwentnie. Przez te kilka lat
Starogard Gdański ewidentnie złapał

oddech, którego skutkiem są wyraźnie zauważalne zmiany. To, że miasto
się rozwija widać gołym okiem, a wiarygodnym potwierdzeniem tego są
m.in. rankingi samorządowe, w których stolica Kociewie nieustannie
pnie się w górę. To powód do radości,
chociaż to nie jest naszym celem.
Zależy mi na tym, aby przywrócić
mieszkańcom poczucie dumy z bycia
starogardzianami. To właśnie z myślą
o nich, o poprawie jakości ich życia
wybudowaliśmy integracyjny węzeł

rowane i oświetlone nowymi energooszczędnymi lampami w technologii LED. Ma ocieplone szkoły, nowe
osiedlowe boiska, liczne place zabaw
i siłownie pod chmurką. Po ulicach
jeżdżą nowe energooszczędne autobusy o wysokim standardzie. Pojawiły się elektromobile stacje ładowania
pojazdów, nowoczesne pojemniki
na elektroodpady, rozrosła się sieć
wodociągowa i kanalizacyjna, a wiele
obiektów użyteczności publicznej zostało dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnością.
– Lista osiągnięć miasta stale ro-

komunikacyjny, wyremontowaliśmy
gruntownie wiele ulic, stworzyliśmy
kilometry tras rowerowych. Kupując
nowe niskoemisyjne autobusy, unowocześniliśmy komunikację miejską.
Poprawiliśmy oświetlenie prawie 90
procent ulic w mieście. Urządziliśmy
piękne zielone tereny do odpoczynku
i relaksu. Zrealizowaliśmy też wiele
tzw. miękkich projektów, adresowanych bezpośrednio do mieszkańców.
To wszystko – to w dużej mierze zasługa mojego znakomitego zespołu

pracowników, którzy nie tylko potrafią skutecznie pozyskiwać dotacje, ale
wiedzą, jak dobrze je wykorzystać.
Bardzo im za to dziękuję. Dziękuję też
mieszkańcom za zaufanie i współpracę, którą stale rozwijamy, poprzez
bezpośrednie angażowanie przedstawicieli różnych grup społecznych
w sprawy miasta – powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak.
W ciągu ostatnich czterech lat tak naprawdę władze Starogardu Gdańskie-

miejsca albo są już zrewitalizowane,
albo ten proces jest w trakcie. Wiem,
że podążamy w dobrym kierunku.
Myślę, że poruszyliśmy wszystkie
najważniejsze struny niezbędne do
osiągnięcia zamierzonego celu, jakim
jest zrównoważony rozwój Starogardu Gdańskiego. Jesteśmy w tych
działaniach konsekwentni i nawet
koronawirus, który na kilka miesięcy
zatrzymał bicie serc wszystkich polskich miast oraz miasteczek i wymusił na nas wprowadzenie większych
środków ostrożności, nie spustoszy
tego dorobku. Owszem – wyhamowaliśmy, ale się nie zatrzymujemy.

Do sukcesu potrzebna jest wizja,
umiejętność gospodarowania ﬁnansami
oraz skutecznego pozyskiwania środków
z zewnątrz, a także przeświadczenie,
że „chcieć to móc”. Od końca 2014 roku
wspólnie ze swoim zespołem działam stanowczo, szybko i konsekwentnie.

go uruchomiły pakiet inwestycyjny
na miarę miast znacznie większych
od niego. W wyniku realizacji ponad
kilkudziesięciu inwestycji zwiększył
się komfort jazdy i bezpieczeństwo
na drogach, poprawił się wizerunek
miasta i jego estetyka. Wiele ważnych przestrzeni miejskich otrzymało nową jakość. Dzięki takim projektom, jak budowa Parku Nowe Oblicze
z jednym z najnowocześniejszych
skateparków, ścieżki edukacyjnej
doliną rzeki Wierzycy oraz modernizacja parku miejskiego w mieście pojawiło się wiele nowych możliwości
i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Dodatkowo ulice, skwerki i drogi zdobi ponad tysiąc nowych
drzew posadzonych w ramach akcji
„1000 drzew na 100-lecie niepodległości Polski”. Miasto jest monito-

śnie. Mamy mnóstwo pomysłów na
to jak zrealizować wizję Starogardu
jako miasta przyjaznego mieszkańcom, inwestorom i turystom. Już
w tej chwili wszystkie najważniejsze

Zresztą tej maszynerii inwestycyjno-rozwojowej, którą pięć lat temu
ostro wprawiliśmy w ruch, nie da się
tak łatwo zatrzymać – zapewnił prezydent.
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Ważne inwestycje zrealizowane w latach 2017-2019
-Ulica Kościuszki. Wyremontowana od skrzyżowania z ul.
Pelplińską do ronda Pitagorasa w roku 2017. Wartość inwestycji 4,5 mln zł.

-Jezioro Kochanki po modernizacji w ramach projektu „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”.
Realizacja lata 2018-2019. Wartość całej inwestycji to prawie 13 mln zł. 70% kosztów pokryła Unia Europejska.

-Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny wybudowane
w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu
Gdańskiego”. Realizacja w latach 2018-2019. Wartość inwestycji to ponad 2 mln zł.

-2472 lamp z nowymi ledowymi oprawami. Wymiana
odbyła się w roku 2018 w projektu pn. „Wymiana opraw
oświetleniowych w MOF Starogard Gdański”. Wymiana
kosztowała ponad 7 mln zł, z czego ponad 5 mln zł dofinansowała Unia Europejska.

-Park Nowe Oblicze. Realizacja w latach 2016-2017. Wartość inwestycji 1,2 mln zł.

-11 niskoemisyjnych autobusów marki AUTOSAN. Zakup
w roku 2018 w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego”. Wartość inwestycji – 11 mln zł.
85% kosztów pokryła Unia Europejska.

-Skatepark wybudowany w Parku Nowe Oblicze. Realizacja 2018 rok. Wartość inwestycji 700 tys. zł.

-Ulica Kopernika zmodernizowana w dwóch etapach w latach 2018-2019. Wartość inwestycji ponad 8 mln zł.

-Rondo na ul. Gdańskiej zrealizowane w 2018 roku w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego”. Wartość inwestycji – 42,6 mln zł. 85 % kosztów
pokryła Unia Europejska.

-Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wykonana w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”. W latach 2017-2018 docieplone zostały 4 szkoły podstawowe.
Wartość całej inwestycji to 6,8 mln zł. 85% kosztów całej
inwestycji zwróciła miastu Unia Europejska.

-Nowo wybudowany blok mieszkalny przy ul. Kopernika
11 b z 24 mieszkaniami. Realizacja lata 2018-2019. Inwestycja kosztowała prawie 3,5 mln zł. Była możliwa dzięki
finansowemu wsparciu ze strony Banku Gospodarstwa
Krajowego (45 proc.), miasta (45 proc) i TBS (10 proc.)

-Wielofunkcyjne boisko przy ul. Buchholza i Marii Skłodowskiej-Curie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Realizacja 2017 rok. Wartość ponad 200 tys.
zł. Podobne powstały przy ul. Grunwaldzkiej, na Przylesiu
i Łapiszewie.
-Plac zabaw przy ul. Południowej zrealizowany w 2018
roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wartość inwestycji to ponad 200 tys. zł. Podobne place zabaw powstały przy ul. Grunwaldzkiej, Buchholza, Sędzickiego, na Łapiszewie i Przylesiu

-Ścieżka rekreacyjno-edukacyjna doliną rzeki Wierzyca zrealizowana w latach 2018-2019 w ramach projektu
„Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych
korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania
tego obszaru”. Wartość całej inwestycji to prawie 13 mln
zł. 70 % kosztów pokryła Unia Europejska.
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„Podwórkowe rewolucje” na etapie projektowania
Stowarzyszenie Starogard 2030 zakończyło cykl warsztatów z mieszkańcami w ramach projektu „Podwórkowe rewolucje, czyli współtworzymy naszą przestrzeń”. Spotkania były pierwszym krokiem na drodze do opracowania i realizacji koncepcji zagospodarowania ośmiu
podwórek i zieleni przy nowo powstałym deptaku łączącym ulice Owidzką i Kościuszki.

P

rzemiana podwórek przylegających do domów przy ulicy Kościuszki 48, 52, 98 i 129, Piłsudskiego
20, Jagiełły 14 oraz Owidzkiej 14 i 4
odbywa się w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu
Gdańskiego”, którego realizatorem
jest Gmina Miejska Starogard Gdański. Rewolucje są połączone z remontem samych kamienic i bloków.
Przez cały wrzesień i część października członkowie Stowarzyszenia
2030, które realizuje to zadanie, spotykali się z mieszkańcami domów,
do których przylegają w/w podwórka. W sumie odbyło się 15 spotkań,
w których każdorazowo uczestniczyło od kilku do kilkunastu użytkowników obszarów poddanych rewolucjom.
– Podczas spotkań omawialiśmy
stan techniczny budynków i podwórek, rozmawialiśmy o problemach,
z jakimi borykają się ich mieszkańcy i dowiedzieliśmy się, jakie są ich
oczekiwania w związku z planowanymi remontami. Wspólnie ustaliliśmy m.in. rodzaje nawierzchni,
małą architekturę, czy zieleń, jaka
pojawi się w tych miejscach. Do każdego podwórka podchodziliśmy indywidualnie, ponieważ ich funkcja
musi być odpowiedzią na potrzeby

mieszkańców konkretnego budynku.
Żeby stworzyć koncepcję jak najlepiej dopasowaną do poszczególnych
podwórek, pytaliśmy m.in. o wiek
użytkowników, o to, czy w danym
domu mieszkają dzieci, czy są osoby
niepełnosprawne lub seniorzy. Od
tego bowiem zależy sposób ich zagospodarowania. Mieszkańcy chętnie
dzielili się z nami swoimi opiniami –
tak podsumowują warsztaty realizatorzy projektu.
– Ucieszyło nas bardzo to, że mieszkańcom zależało na tym, by na podwórkach było dużo zieleni, ale również to, żeby były to miejsca spotkań
sąsiedzkich – zdradziła Anna Lembicz
ze Stowarzyszenia Starogard 2030.
Jedno jest pewne – każda przestrzeń
poddana rewolucjom wyposażona
zostanie w ogrodzenie i wiaty śmietnikowe, co pomoże mieszkańcom
w utrzymaniu porządku.
W ramach projektu odbyły się także
dwa spotkania dotyczące nasadzeń
zieleni przy deptaku między ulicami
Kościuszki i Owidzką. Uczestniczyła
w nich między innymi grupa dzieci
i młodzieży z obszaru rewitalizacji.
Młodzi ludzie wysunęli wiele ciekawych pomysłów, z których część
(m.in. drzewa i krzewy owocowe)
doczeka się realizacji.

fot. Stowarzyszenie Starogard2030

Owocem spotkań z mieszkańcami są
koncepcje zagospodarowania terenu, na podstawie których powstaną
projekty i wykonane zostaną remonty. Ich realizacja planowana jest
na wiosnę przyszłego roku. Niektóre
prace np. nasadzenia zieleni wspólnie
z członkami Stowarzyszenia wykonają również mieszkańcy, którzy wyrażą taką wolę.
– Mamy nadzieję, że mieszkańcy

fot. Stowarzyszenie Starogard2030

będą uczestniczyli w pracach równie
chętnie, jak brali udział w warsztatach i współtworzyli z nami koncepcje. Bardzo na to liczymy – podsumowują organizatorzy rewolucji.
Projekt „Podwórkowe rewolucje,

czyli współtworzymy naszą przestrzeń” jako zadanie publiczne
współfinansowane jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nowe nasadzenia
Tak jak informowaliśmy wcześniej - wszystkie suche
drzewa, które nie przyjęły się do gruntu w naszym
parku zostaną usunięte. W ich miejsca wykonawca
sadzi nowe drzewka. W sumie 26 klonów dębów i lip.
Wymiana odbywa się zgodnie z obowiązującą gwarancją.
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Nowy deptak
Ponad 200 metrowy deptak połączył ulicę Kościuszki z ulicą Owidzką. Powstał w miejscu wydeptanej
ścieżki w ramach projektu Rewitalizacja Śródmieścia.
Budowa trwała niecałe 4 miesiące i kosztowała ponad
1 mln zł. 27 listopada prezydent miasta oficjalnie
otworzył nową przestrzeń rekreacyjno-użytkową
w Starogardzie Gdańskim.

R

ewitalizacja śródmieścia to ważny dla miasta projekt. Jego celem
jest ożywienie obszarów zdegradowanych i zapobieganie wykluczaniu
społecznemu. W ramach wartej ponad 13 mln zl inwestycji w dawnej
szkole nr 5 przy ul. Kościuszki powstało już Społeczne Centrum Pomocy Rodzinie, do końca 2021 roku
przebudowanych zostanie ok. kilometra dróg w południowej części
Starego Miasta, a w 30 kamienicach
odnowione zostaną elewacje, dachy i klatki schodowe. Deptak, który oddajemy dzisiaj mieszkańcom

do użytku, to również element tej
ogromnej inwestycji, która nie tylko poprawia wizerunek miasta, ale
przede wszystkim podnosi komfort
życia mieszkańców - powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak.
Prace objęły obszar ok. 4 tys. m2, na
którym powstał deptak spacerowy
o długości 205 metrów i szerokości od
18 do 27 m. Wzdłuż traktu pieszego
wybudowana została ścieżka rowerowa z możliwością bezpiecznego
pozostawienia rowerów przy placu
w specjalnych stojakach. Obok alejki
spacerowej wykonawca wybudował

Będzie bezpieczniej
Cztery oznakowane słupy oświetleniowe stanęły na
kolejnych dwóch przejściach dla pieszych w Starogardzie Gdańskim. Dzięki doświetleniu przejść osoby przechodzące przez ulicę będą bardziej widoczne, a przez to bezpieczniejsze. Instalacja kosztowała
miasto ponad 36 tys. zł.

P

o dwa pomalowane w żółto-czarne pasy słupy z kompletnymi
oprawami i źródłem światła typu LED
ustawiono na dwóch przejściach dla
pieszych: na ul. Hallera na wysokości rzeki Wierzyca oraz na ulicy Niepodległości na wysokości Targowiska

Miejskiego. Dzięki instalacjom osoby przechodzące przez ulicę w tych
miejscach są bardziej widoczne i dużo
bezpieczniejsze.
– Doświetlanie przejść dla pieszych
to jedno z wielu działań, podejmowanych przez prezydenta, w celu

plac zabaw dla dzieci, siłownię pod
chmurką i linarium. Pojawiły się tam
również proste urządzenia do street
workoutu, czyli treningu ulicznego
m.in. drążki, drabinki, poręcze i ławka, które umożliwiają wykonywanie
ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu z wykorzystaniem ciężaru
własnego ciała. Deptak wyposażony
został również w elementy małej
architektury. Przy przejściu stanęły charakterystyczne dla miejskiego
designu ławeczki oraz kosze na śmieci. Na wiosnę mieszkańcy wspólnie
ze Stowarzyszeniem Starogard 2030
w ramach Podwórkowych Rewolucji
ozdobią deptak nowymi nasadzeniami zieleni. Mają się tam pojawić trawniki, klomby z kwiatami oraz drzewa
owocowe, które są spełnieniem marzeń mieszkających tam dzieci.
Deptak jest miejscem ogólnodostępnym, z którego korzystać mogą
wszyscy mieszkańcy miasta. Urządzenia służące do zabawy, ćwiczeń

poprawy bezpieczeństwa w mieście.
Chcemy uczynić je standardem we
wszystkich nowych inwestycjach
w obrębie centrum miasta – mówi
zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki. – Jeszcze w tym roku planujemy
doświetlić przejście dla pieszych
na ul. Norwida przy Lidlu. Jak tylko
otrzymamy pozwolenie na budowę,
podpiszemy umowę z wykonawcą. Ponadto 18 listopada ogłosiliśmy
przetarg na przebudowę ulic Sobieskiego, Tczewskiej i Kanałowej, gdzie
wszystkie przejścia dla pieszych będą
standardowo oświetlone – dodaje wiceprezydent.
Instalacje wykonała firma ZAREM
Adam Płotka Malbork. Miasto zapłaciło za nie 36 405,81 zł.

i rekreacji są dostosowane do osób
w rożnym wieku i o różnej sprawności fizycznej, dzięki czemu z placu mogą korzystać maluchy, dzieci
w wieku szkolnym, młodzież, a także
osoby starsze i z niepełnosprawnością. Nawierzchnie są bezpieczne,
a plac doskonale oświetlony i monitorowany za pomocą kilku nowoczesnych kamer obrotowych.
W piątek, 27 listopada prezydent
miasta Janusz Stankowiak, wspólnie z wiceprezydentem Tadeuszem
Błędzkim,
wiceprzewodniczącym
Rady Miasta Markiem Jankowskim,
przewodniczącym Komisji Samorządności, Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Janem Strzelczykiem oraz właścicielem firmy wykonawczej Adamem Kowalczykiem
przecięli symboliczną wstęgę, otwierając tym samym nową rekreacyjno-użytkowo-wypoczynkową przestrzeń w mieście.
– To 8 plac zabaw wybudowany od

podstaw w ciągu 6 lat w Starogardzie
Gdańskim. Dodatkowo 6 placów z 10
wyremontowano i unowocześniono. Aktualnie Miasto administruje
18 placami zabaw, nie licząc OSA ani
tych, którymi zarządza Spółdzielnia
Mieszkaniowa – powiedział wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek
Jankowski
–Liczymy na to, że to nowe miejsce
do wypoczynku i zabawy przyczyni się do integracji mieszkańców tej
części Starogardu, zaspokoi ich potrzeby i będzie służyć ich rozwojowi.
Chciałbym, aby mieszkańcy czuli, że
to miejsce do nich należy i byli za nie
odpowiedzialni, dbając o nie i szanując to wspólne dobro – podsumował
prezydent.
Budowa
deptaka
kosztowała
1.093.00,00 zł. 85% tej kwoty pokryła Unia Europejska w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO Województwa Pomorskiego.
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O jakości powietrza
na bieżąco
Przed siedzibą Urzędu Miasta pojawił się wyświetlacz
LED informujący mieszkańców o jakości powietrza
oraz możliwości wystąpienia alertów smogowych za
pomocą mierników pomiarowych oraz ekranu informacyjnego.

M

ierniki przy użyciu czujników
mierzą takie komponenty
powietrza, jak: PM10, PM2,5, NOx,
ozon, benzen oraz dane meteorologiczne: nasłonecznienie, temperaturę, wilgotność, prędkość wiatru.
Informacje pozyskiwane z czujników
są przetwarzane i wizualizowane za
pomocą kolorowych map informujących społeczeństwo o jakości powietrza oraz możliwości wystąpienia
alertów smogowych.

Umowę o współpracy z firmą Excento, w ramach której realizowany
jest projekt Prezydent Miasta Janusz
Stankowiak podpisał 13 maja 2019 r.
– Według założeń projekt trwa od
jesieni 2019 r. – do jesieni 2020 r.,
jednak wypracowane dzięki niemu
rozwiązania i zainstalowana infrastruktura będą nam służyły przynajmniej do zakończenia aktualnie
trwającego okresu grzewczego, czyli
kwietnia/maja 2021 r. Później moż-

Druga część programu
W październiku 2020 r. ruszyła długo zapowiadana druga część programu „Czyste
Powietrze”. Przypominamy, że od 15.05.2020 r. działa pierwsza część programu
Czyste Powietrze – tzw. podstawowy poziom dofinansowania.

A

by uzyskać dofinansowanie
w ramach poziomu podstawowego trzeba spełniać łącznie 2
warunki. Beneficjent musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego oraz osiągać
dochód do 100 000 zł rocznie.
Powyższe kryteria pozwalają na
uzyskanie dotacji na poziome 30%
poniesionych kosztów na wymianę źródła ciepła oraz dodatkowo
zrealizowaną przy okazji wymiany źródła ciepła termomodernizację budynku. Podstawowy poziom
dofinansowania
pozwala
uzyskać nawet do 30 tys. złotych.

25 000 zł + 5 000 zł z fotowoltaiką
(Wymiana źródła ciepła na pompę
ciepła + instalacja fotowoltaiki)
Wyświetlacz zainstalowany przed
budynkiem UM jest częścią projektu
realizowanego w ramach współpracy
pomiędzy firmą Excento sp. z o.o.,
będącą spółką celową Politechniki
Gdańskiej a Gminą Miejską Starogard Gdański o nazwie „e-Pionier
– wykorzystanie potencjału uczelni
wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” oraz „e-Pionier
– wsparcie inwestorów z branży ICT
szansą na rozwój potencjału uzdolnionych programistów” dofinansowanego przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju z Funduszy Europejskich w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
– „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych
programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów
społecznych i gospodarczych”.

liwe jest kontynuowanie współpracy
w ramach komercjalizacji (odpłatnie)
– mówi naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Starogard
Gdański Sebastian Brauer.
Koszty projektu w całości ponosi firma Excento sp. z o.o. Starogardzki
magistrat zobowiązał się jedynie do
podpisania umowy i udostępnienia
lokalizacji, gdzie prowadzone są pomiary. Urząd Miasta udostępnił trzy
miejsca, w których zainstalowano
mierniki, czyli okolice budynku przy
ul. Kościuszki 65, budynek PSP nr 3
przy ul. Traugutta oraz teren zamiejscowych oddziałów przedszkolnych
przy ul. Sienkiewicza. Pośredniczył
także w uzyskaniu zgody na instalację czwartego miernika na terenie
Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Domek” przy ul. Skarszewskiej.

20 000 zł + 5 000 zł z fotowoltaiką
(Wymiana źródła ciepła na inne niż
pompa ciepła + instalacja fotowoltaiki)
Druga odsłona programu skierowana
jest do uboższej części społeczeństwa. W ramach programu „Czyste Powietrze 2.0.” właściciele lub
współwłaściciele domów jednorodzinnych o dochodach na osobę nieprzekraczających 1 400 zł miesięcznie (gospodarstwa wieloosobowe)
lub 1 960 zł miesięcznie (gospodarstwa jednoosobowe) mają szansę na
dotację w wysokości 60% kosztów
inwestycji, maksymalnie do 37 000
zł.
Jednak takie rodziny, aby otrzymać
dofinansowanie o podwyższonej in-

tensywności, przed złożeniem wniosku w ramach programu „Czyste Powietrze” muszą uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego
na jednego członka gospodarstwa
domowego.
Żądanie wydania zaświadczenia
uprawniającego do ubiegania się
o podwyższony poziom dofinansowania można dostarczyć osobiście,
przesłać pocztą albo poprzez ePUAP. Należy je złożyć w odpowiedniej
jednostce na terenie gminy zgodnej
z adresem zamieszkania.
Na terenie Starogardu Gdańskiego
wydawaniem wyżej wymienionych
zaświadczeń zajmuje się Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej mieszczący się przy al. Jana Pawła II 6.

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.
KS. JAN TWARDOWSKI

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Jana Kiliana

– posła na Sejm VIII kadencji, samorządowca i przedsiębiorcy.
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim zmarłego
składają
Prezydent Miasta
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Przewodnicząca Rady Miasta
Starogard Gdański
Anna Benert
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Najważniejsza
jest ciągła aktywność
Rozmowa z przewodniczącym Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Bogdanem Adamem.

W

sierpniu został Pan powołany na delegata Ogólnopolskiego Obywatelskiego Parlamentu
Seniorów Rzeczypospolitej Polskiej
kadencji 2019-2022. Z czym wiąże
się ta rola? Jakie ciążą na Panu obowiązki?
Podstawowym obowiązkiem każdego delegata OPS jest aktywne i konsekwentne działanie we wszystkich
aspektach ważnych dla środowiska
seniorów. Należy korzystać przy tym
z doświadczeń oraz wypracowanych
form wspierania tej części społeczności naszego miasta. Bez fałszywej
skromności Starogard Gdański możemy nazwać miastem przyjaznym
seniorom, chociaż pozostaje jeszcze dużo do zrobienia. Przychylność
i wyjątkowa życzliwość władz miasta,
a zwłaszcza Pana Prezydenta Janusza Stankowiaka są gwarancją dobrej
współpracy i skutecznego działania
nie tylko obecnie, ale też w przyszłości. Prezydent Janusz Stankowiak
cieszy się w środowisku seniorów
wyjątkowym uznaniem i szacunkiem, co daje nadzieję na dalszą
owocną współpracę na rzecz miasta
i seniorów.
Jak funkcjonuje Obywatelski Parlament Seniorów RP? Jak często odbywają się posiedzenia?

Obywatelski 460-osobowy Parlament Seniorów działa od 1 października 2015 r., kiedy to odbyło się inauguracyjne posiedzenie w sali plenarnej Sejmu, jako efekt trwającego
od ponad dekady procesu integracji
ruchu senioralnego w Polsce, a zarazem wypełnienie rekomendacji Parlamentu Europejskiego, który zaleca
powołanie w każdym państwie Unii
Europejskiej Parlamentu Seniorów.
Zadaniem tych parlamentów są prace, które będą miały istotny wpływ
na politykę państwa wobec osób starszych. W wypadku Polski dotyczy to
ok. 10 mln seniorów. Delegatami są
przedstawiciele Rad Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
oraz innych licznych organizacji seniorskich o zasięgu ogólnopolskim
oraz regionalnym. Posiedzenia odbywają w ośmiu Regionalnych Delegaturach m.in. w Delegaturze Pomorskiej, w której pracach uczestniczę.
Sesje organizowane są raz na kwartał.
Ostatnie posiedzenie plenarne Parlamentu Seniorów w ograniczonym,
ze względów oczywistych, składzie
odbyło się w sali plenarnej Senatu
1 października 2020 r.. Na sesji tej
w obecności przedstawicieli władz
państwowych oraz przedstawicieli
Sejmu i Senatu podjęto szereg uchwał

i postulatów w bardzo istotnych dla
środowiska seniorów w Polsce sprawach. Ostatnia sesja Delegatury Pomorskiej odbyła się w sali posiedzeń
Rady Miasta Gdańska 16 września
2020 r. Przyjęto na niej Regionalny
Program Działania, Regulamin Delegatury oraz Deklarację Programową
na październikowe posiedzenie w sali
Senatu. W posiedzeniu Pomorskiej
Delegatury OPS udział wzięli m.in.
wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz przewodnicząca Prezydium Parlamentu Seniorów Krystyna
Lewkowicz.
Starogardzcy seniorzy doskonale
wiedzą, że od lat działa Pan na ich
rzecz. Czy dzięki Pana funkcjonowaniu w strukturach Ogólnopolskiego
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów mogą liczyć na jakieś korzyści?
Uważam, że moja praca w OPS może
przynieść korzyści na rzecz seniorów
nie tylko w Polsce, ale także, a właściwie przede wszystkim w naszym
środowisku lokalnym. Korzyści mogą
być obopólne. Przykładem jest np.
bardzo aktywny udział Jana Brdaka
oraz mój w odbywających się cyklicznie obradach Forum Rad Seniorów
w Urzędzie Marszałkowskim. Działania te były doceniane, bo dotyczyły wymiany doświadczeń z różnych

miast i gmin naszego województwa.
Ich właściwe wykorzystanie w sposób oczywisty przynosi i będzie przynosić w przyszłości wymierne korzyści dla środowiska seniorów naszego
miasta. Inaczej sobie tego nie wyobrażam.
Bez problemu pogodzi Pan swoją funkcję w Ogólnopolskim Parlamencie z rolą przewodniczącego
Rady Seniorów Gminy Miejskiej
Starogard Gdański oraz pozostałymi
obowiązkami, których ma Pan przecież sporo?
Myślę, że tak i to z korzyścią dla naszego środowiska. Najważniejsza
jest ciągła aktywność seniorów pod
względem intelektualnym, fizycznym oraz kulturalnym. Mimo, że od
kilku lat jestem emerytem, to pracuję
jako doradca w firmie zatrudniającej cudzoziemców. Poza tym jestem
wieloletnim działaczem władz różnych szczebli i pełnię odpowiedzialne
funkcje statutowe w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
Od 30 lat jestem sędzią międzynarodowym. Oceniam gołębie na wystawach wszystkich szczebli. Publikuję

Dobro powraca
Niedawno członek Stowarzyszenia Moto Kociewie
STG uratował życie kobiecie, która przewracając się,
doznała urazu głowy. Bez wahania wykonał jej opatrunek. Gdy zauważył brak czynności życiowych,
niezwłocznie przystąpił do reanimacji. Prowadził ją
do przyjazdu karetki pogotowia.

T

a kobieta przeżyła dzięki Sebastianowi. Jesteśmy dumni, że
w naszych szeregach mamy takie
osoby, które nie wahając się przystępują do walki o ludzkie życie. Seba
jest ratownikiem drogowym Polskiego Związku Motorowego i jak sam

mówi, niedawne szkolenie dało mu
wiedzę i umiejętności, które wykorzystał w praktyczny sposób – mówią
dumni koledzy z Moto Kociewie STG.
Sebastian uratował jedno życie, a syn
kobiety, której pomógł przyczynił się

też fachowe artykuły w ogólnopolskim miesięczniku „Hodowca Gołębi Pocztowych”. Myślę, że właśnie
dzięki tylu aktywnościom można zachować dobrą formę i siły do działania
na rzecz innych.
Trwa pandemia koronawirusa. Rok
2020 jest inny niż wszystkie. Jakie
działania w tych niesprzyjających
warunkach udało się ostatnio podjąć
starogardzkiej Radzie Seniorów?
Pandemia w sposób oczywisty zahamowała i zawiesiła prace naszej Rady.
Pozostały nam tylko nieformalne
kontakty online i telefoniczne. Przypadkowe spotkania przedstawicieli
naszego środowiska pozwalają chociaż w ograniczony sposób utrzymywać kontakty i rozmawiać o problemach, z którymi seniorzy ze względu
na wiek i zdrowie się borykają. Dlatego z niecierpliwością oczekujemy
normalizacji sytuacji, abyśmy mogli
ze zdwojoną energią nadrobić ten
trudny czas. Pozostaje nam tylko
wierzyć, że nastąpi to stosunkowo
szybko.

do ratowania kolejnego. Oddał krew
dla wnuczki kolegi pana Sebastiana,
motocyklisty z Elbląga.
24 listopada motocykliści odwiedzili
prezydenta miasta Janusza Stankowiaka, by osobiście podziękować mu
za pomoc w zakupie kamizelek taktycznych dla ratowników drogowych
Polskiego Związku Motorowego.
Są bardzo wdzięczni również pozostałym darczyńcom, czyli prezesowi
STAR-WiK Joannie Myślińskiej, Tomaszowi Lichnerowiczowi, Marcinowi Łuszczyńskiemu, Piotrowi Rosenkiewiczowi. Postawa pana Sebastiana
jest najlepszym dowodem na to, że
pieniądze zostały wydane dobrze.
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Gastronomia
na wynos

Decyzja podatkowa
drogą elektroniczną

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami bary,
restauracje i puby pozostają zamknięte. Aby pomóc
lokalnym biznesom publikujemy listę lokali gastronomicznych, które wydają dania na wynos lub dowożą je swoim klientom.

Otrzymywanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości możliwe jest na żądanie osoby zainteresowanej oraz po wyrażeniu przez nią zgody na taką formę
komunikowania się z urzędem.

K

ażdy podatnik, który do tej pory
otrzymywał decyzję w sprawie
podatku od nieruchomości w formie
papierowej, a chciałby ją otrzymywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może to zmienić.

Co trzeba zrobić?
– założyć PROFIL ZAUFANY (odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzonego certyfikatem),
– założyć KONTO na elektronicznej
platformie ePUAP,

Restauracja Centrum, tel. 58 691 96 44
Restauracja Browar Rynek, tel. 665 333 961, www.restauracjabrowar.pl
Restauracja Browar Kociewski, tel. 723 109 110, www.ren.com.pl
Bar Mleczny JUNIOR, tel. 58 562 27 53
Restauracja Biały Kruk, tel. 606 759 877
Kuchnia Poznańska, tel. 58 563 41 45
Papudajnia Starogard Gdański, tel. 881 288 848, papudajnia.com.pl
Dzienna Dawka Kawiarnia, tel. 511 963 643
Witches Bistro, tel. 572 640 231, www.witches.eatbu.com
Na Podgrodziu – Karczma Słowiańska, tel. 731 800 442, 518 131 990
Pub & Pizzeria Gusto, tel. 881 201 222
Pizzeria Smaków, tel. 58 773 7000
Pizzeria Da Grasso, tel. 504 908 873, www.dagrasso.pl
DONER KING KEBAB, tel. 58 532 29 07
Donner Kebab Hassan, tel. 58 775 20 72
TABU PIZZA, tel. 501 033 731, www.tabupizza.pl
Makarena, tel. 533 322 992
Kuchnia Jadwigi i Helenki, tel. 733 303 408
Krewetka Starogard Gdański, tel. 732 691 995
OX American Pub, tel. 731 324 259, www.oxpub.pl
Bar Restauracyjny Szczygieł, tel. 58 562 25 63
Bistro u Marioli, tel. 501 409 659
Pizzeria Chili, tel. 58 562 62 00
Restauracja Rodos, tel. 58 562 68 62, www.restaruracjarodos.pl
Kawiarnia Słodka Kociewianka, tel. 883 000 376
Rabu Sushi, tel. 516 161 681, www.rabusushi.pl
Restauracja Starogród, tel. 500 511 345, www.restauracja-starogrod.pl
„KOCIEWIANKA”, tel. 530 492 241
Pizzeria BOSCO, tel. 572 863 363, www.kulapietro.pl
Restauracja Sphinx, ul. Rynek 6, tel. 537 005 620
Stołówka Kociewska, tel. 58 562 24 84

Przedsiębiorco, jeśli prowadzisz lokal
gastronomiczny, którego działalność
w związku z wprowadzonym stanem
zagrożenia epidemicznego musi być

ograniczona, prześlij na adres: wis@
um.starogard.pl nazwę lokalu oraz
telefon kontaktowy, a dołączymy
Twoją firmę do zestawienia.

– po założeniu konta wysłać PISMO
OGÓLNE na adres: 2213031/SkrytkaESP o treści:
„Na podstawie art. 144a § 1 pkt 3
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020
r. Poz. 1325 z późn. zm.) wyrażam
zgodę na doręczenie pism w postępowaniu podatkowym, w tym decyzji
w sprawie podatku od nieruchomości, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.”

Złożenie zgody spowoduje dostarczenie decyzji w sprawie podatku od
nieruchomości w formie elektronicznej w 2021 roku.
Pamiętaj!
Podatnik ma prawo do rezygnacji
z doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i powrotu do formy papierowej.

Kwiaty przystroiły Rynek
5 listopada w samym sercu naszego miasta pojawił się herb ułożony z chryzantem.
Kwiaty utworzyły też wielobarwny dywan, a także znalazły się w kwietnikach.
Pojawiły się również przy pomniku Adama Mickiewicza. Wszystko to w ramach
pomocy dla lokalnych przedsiębiorców, którzy nie mieli możliwości sprzedaży ze
względu na ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19.

A

kcję przeprowadził Urząd Miasta
Starogard Gdański oraz Miejski
Zakład Komunikacji. Upiększanie
miasta zaczęło się już rano. Jesienne

słońce sprzyjało sprawnemu przebiegowi dekorowania.
Osoby zainteresowane otrzymaniem
wsparcia w ramach akcji proszone są

o kontakt z Działem Zieleni Miejskiego Zakładu Komunikacji pod nr tel.
661 969 331.
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Baza rodzin otwarta
W poszukiwaniu najbardziej potrzebujących rodzin, przez ostatni miesiąc wolontariusze odwiedzali różne zakątki całego powiatu. 14 listopada otwarta została
baza rodzin Szlachetnej Paczki z rejonu Starogardu Gdańskiego.

T

eraz darczyńcy, ludzie dobrych
serc, mogą wybrać rodzinę i zacząć przygotowywać paczki dla potrzebujących. Już dzisiaj bardzo dziękuję za to zaangażowanie i wsparcie
projektu Szlachetnej Paczki w Starogardzie Gdańskim. My jako SuperW
działamy od września i odwiedzamy

dużą ilość rodzin w naszym mieście,
jak i całym powiecie starogardzkim.
W tegorocznej edycji odwiedziliśmy
ponad 80 rodzin z czego na dzień dzisiejszy zakwalifikowanych do pomocy mamy 40 z nich. Ten stan jeszcze
się zmieni, ponieważ nadal działamy
i pomagamy – mówi lider Szlachet-

9

Zbadajmy
rowerowy klimat

nej Paczki w naszym mieście Michał
Hinc.
Wolontariusze tworzą opisy rodzin,
przygotowują odpowiednie dokumenty, a wszystko wędruje do systemu, by na stronie www.szlachetnapaczka.pl mogli Państwo wybrać
rodzinę, której zechcecie pomóc.

Rowerzyści, apel do Was. Przedstawcie swoją opinię
na temat korzystania z roweru w naszym mieście.
Starogard Gdański bierze udział w Badaniu Klimatu
Rowerowego 2020.

A

nkieta jest anonimowa, a jej
wypełnienie trwa kilka minut.
Bierze w niej udział 90 miast i gmin
z całej Polski. Wyniki testu umożliwią stworzenie wielowymiarowego
obrazu sytuacji osób korzystających
z rowerów w naszym mieście, dając

Nie bądźmy obojętni
Okres jesienno-zimowy jest poważnym zagrożeniem
dla życia i zdrowia osób, które nie posiadają przysłowiowego „dachu nad głową”. Aby nie doszło do tragedii, policjanci sprawdzają miejsca, w których osoby
bezdomne poszukują schronienia przed mrozem.

W

zorem poprzednich lat policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej sprawdzają
i kontrolują miejsca, w których osoby
bezdomne szukają schronienia przed
zimnem.
Funkcjonariusze każdego roku monitorują sytuację tych osób, oferując
pomoc każdemu, kto jej potrzebuje.
Mundurowi reagują również na każde
zgłoszenie o osobach, które mogą być
narażone na wychłodzenie. Podczas
codziennych patroli w sytuacjach,
gdy ze względu na niską temperaturę czyjeś życie lub zdrowie może
być zagrożone, policjanci informują
o instytucjach, które udzielają pomocy oraz przestrzegają o zagrożeniach
wynikających ze spadku temperatur.
Przed nami pierwsze przymrozki,
dlatego już teraz policjanci apelują:
nie pozostawajmy obojętni na cudzą krzywdę, reagujmy! Każdy z nas
może pomóc bezdomnym. Pamiętajmy, aby nie przechodzić obojętnie
obok osoby potrzebującej pomocy.
W każdym przypadku, gdy zauważymy leżącego na ziemi człowieka
poinformujmy o tym policję. Kilkustopniowy mróz może okazać się
zabójczy, a jeden telefon na numer
alarmowy 112 może uratować komuś
życie.

możliwość wsparcia argumentów na
rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych. Wypełniając ankietę wybieramy więc miasto Starogard Gdański.
Link do badania znajduje się na stronie www.rowerowyklimat.pl
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W najbliższym czasie
Starogardzkie
Centrum Kultury
Niestety w tradycyjnej formie nie
mogła odbyć się wystawa prac Edyty
Szalewskiej ani recital akordeonowy
Pawła Ratajka. Połączenie sił stypendystów Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury można obejrzeć na profilu
SCK na Facebooku. W tym samym
miejscu dostępny jest również materiał filmowy opowiadający o pracowni plastycznej.
W listopadzie Starogardzkie Centrum
Kultury wraz z firmą Broker i grupą
GPEC zapraszało do pisania listów
z propozycją prezentu dla bliskiej
osoby. 6 grudnia jakiegoś szczęśliwca
odwiedzi Mikołaj.
Na popołudniowe godziny 20 grudnia
zaplanowana jest premiera koncertu
świątecznego online.

Ośrodek Sportu
i Rekreacji
W grudniowym odcinku OSiR TV czeka nas mnóstwo ciekawostek i to nie
tylko sportowych. Od 11 do 13 grudnia
trwać będzie 3. edycja imprezy Go!
Lasy, która została stworzona na potrzeby działania w czasach pandemii.

Miejska Biblioteka
Publiczna
Na bieżąco udostępnia ciekawostki czytelnicze na swojej stronie in-

ternetowej i Facebooku. W galerii
„Witryna”, w oknach filii nr 1 przy
al. Wojska Polskiego, oglądać można
wystawę prac Dariusza Syrkowskiego, stypendysty Prezydenta Miasta
w dziedzinie kultury.

Muzeum Ziemi
Kociewskiej
W grudniu zaprasza na wykłady online we wtorki o godz. 18.00. Dostępne
będą one na facebookowym profilu
instytucji.
1 grudnia odbędzie się wykład dra Jakuba Mosiejczyka nt. „Groby, trumny, medaliki i koraliki - zapomniane
cmentarzysko w Starogardzie Gdańskim”. Na przestrzeni lipca 2016
przeprowadzono
archeologiczne
badania ratownicze w Starogardzie
Gdańskim na stan. 52 (cmentarzysko
nowożytne XVII – XVIII w. ) w obrębie inwestycji drogowej – rewitalizacji ul. Kościuszki i skrzyżowania z Al.
Jana Pawła II. Dotychczasowe prace
interwencyjne z 2013 r. potwierdziły
istnienie znacznych rozmiarów nekropoli w południowej części Al. Jana
Pawła II (pod Galerią NEPTUN). Pomimo destrukcji pochówków odnaleziono 38 tzw. zabytków wydzielonych in situ (np. medaliki, krzyżyki,
paciorki bursztynowe, guziki, haftki,
gwoździe od trumien, itp.), które

Wirtualne zajęcia
Starogardzkie Centrum Kultury przygotowuje materiały filmowe dla studentów Uniwersytetu Trzeciego
Wieku „S-Centrum”. Ze względu na pandemię zajęcia stacjonarne zostały zawieszone, więc kontynuacja
oferty odbywać się będzie w formie online.
W ramach warsztatów zostaną przygotowane materiały filmowe z następujących zajęć:
– gimnastyka, którą poprowadzi
Kacper Treder,
– brydż poprowadzi Zdzisław Cherek,

– rękodzieło poprowadzi Maria Erdanowska.
W przygotowaniu są warsztaty komputerowe, plastyczne oraz wizażu
i wizerunku.

Zrealizowane materiały dostępne będą na kanałach SCK
(Facebook i YouTube) oraz stronie www.sck.art.pl

obrazują bogactwo duchowe i materialne mieszczan z XVII i XVIII wieku.
Biorąc pod uwagę, małą liczbę badań
archeologicznych nad nowożytną
kulturą funeralną, odkryte artefakty
wnoszą nową wiedzę na temat zwyczajów pogrzebowych, uzupełniając
wiedzę historyków.
8 grudnia wysłuchać będzie można
wykładu mgra Joachima Choiny nt.
„Tajemnica zbrodni w Lesie Szpęgawskim”. Na wykładzie poruszy
on publikowane i niepublikowane
zagadnienia zbiorowych egzekucji
przeprowadzanych przez okupantów
niemieckich, którzy wymordowali
ok. 7 tysięcy osób – przede wszystkim
przedstawicieli polskiej inteligencji
z Kociewia, Kaszub i innych regionów
Pomorza.
Natomiast 15 grudnia opublikowany
zostanie wykład mgr Izabeli Czogały
nt. „Boże Narodzenie na Kociewiu.
Magiczny czas związany z wiarą, tradycją i wróżbami”. Wykład będzie
obejmował omówienie okresu Adwentu poprzedzającego Boże Narodzenie i pojęć z nim związanych, jak
np. RORATY, WIENIEC, KALENDARZ
i LAMPION ADWENTOWY. Nie zabraknie wyjaśnienia jak wyglądali KOLĘDNICY i SZOPKA. Wigilijny
wieczór opierał się o tradycję dziele-

nia się opłatkiem, symbolikę charakterystycznych potraw, śpiewanie kolęd, Mikołaja, a także o odrobinę magii. To wszystko prowadziło do czasu
radości, uczt, wróżb o nadchodzącym
roku, przenikania się świata żywych
i umarłych, ludzi i zwierząt.

Od stycznia 2021 Muzeum rozpocznie
cykl wykładów poświęconych dziedzictwu kulturowemu na Kociewiu
i Pomorzu.
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Karatecy
z medalami
7 listopada w Krotoszynie 7 zawodników drużyny Karate Klub SHUTO Starogard Gdański BioFeed Bonus
Karate Team wystartowało w Pucharze Polskiej Unii
Karate w karate olimpijskim WKF.

Miasto wspiera sport
Gmina Miejska Starogard Gdański na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w klubach sportowych w naszym mieście w roku 2021 przeznaczy
budżet w wysokości 840.000 zł. Wnioski o dotacje można składać do 30 listopada
2020 r.

W

ysokość
dofinansowania
kształtuje się następująco:
1) szkolenie sportowe w piłce nożnej
jedenastoosobowej, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz pozostałych imprezach
sportowych – w kategorii seniorów
grających w najwyższej klasie rozgrywkowej w Starogardzie Gdańskim
– 220.000 zł;

2) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz seniorów – 600.000 zł:
a) piłka nożna jedenastoosobowa –
180 000 zł,
b) piłka koszykowa – 110 000 zł,
c) piłka siatkowa – 85 000 zł,
d) sporty walki – 70 000 zł,
e) pływanie – 35 000 zł,
f) akrobatyka – 45 000 zł,
g) piłka ręczna – 15 000 zł,
h) lekkoatletyka – 30 000 zł,
i) strzelectwo – 24.000 zł,

Sportowe wyróżnienie
Starogard ma wielu sportowych mistrzów, którym od
lat kibicuje prezydent Janusz Stankowiak. Stypendia
i nagrody, które przyznaje młodym sportowcom pomagają im się rozwijać.

j) tenis stołowy – 6.000 zł;
3) organizacja zawodów i turniejów
sportowych co najmniej o zasięgu
lokalnym, skierowanych do
przynajmniej 40 uczestników –
20.000 zł.
Regulamin przyznawania dotacji
i ustalenia wysokości dotacji, a także treść wniosków można znaleźć
w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

J

akub Rzepkowski został tegorocznym stypendystą Prezydenta
Miasta Starogard Gdański. Wyróżnienie otrzymał za zdobycie I miejsca w Akademickich Mistrzostwach
Polski w koszykówce 3×3. Swoja
przygodę z koszykówką rozpoczął
13 lat temu, będąc w II klasie szkoły podstawowej. Jego największym
sukcesem był awans z zespołem Politechniki Gdańskiej do pierwszej ligi
w sezonie 2018/2019.
W tym samym czasie jego zespół
zdobył Akademickie Mistrzostwo
Polski w koszykówce, a w tym sezonie Akademickie Mistrzostwo Polski
w koszykówce 3×3.
– Trenuję pięć razy w tygodniu, ale
koszykówka nigdy nie przeszkadza
mi w nauce ani innych obowiązkach.
Poza sportem pasjonuję się motoryzacją oraz grami komputerowymi –
mówi młody stypendysta.

Z

łoty medal w kategorii Kumite
Juniorów Młodszych 70 kg zdobył Krystian Krajnik.
Marcelina Sabiniarz wywalczyła brązowy w Kumite Juniorek Młodszych
w wadze do 47 kg.
W kategorii Młodzików 12-13 lat wystartowało 5 naszych zawodników.
Medale zdobyli: Łukasz Smukalski
(srebrny w Kumite +50 kg), Wiktor
Zgirski (srebrny w Kumite -45 kg),
Paulina Czepirska i Barbara Wysoc-

ka (srebrne w Kumite Drużynowym
Młodziczek).
W kategorii +50 kg rywalizował Mateusz Rogiński. W pierwszej rundzie
wygrał swoją walkę, ale na skutek
faulu przez przeciwnika musiał wycofać się z turnieju.
Ekipa Biofeed Bonus Karate Team,
reprezentacji Klubu SHUTO Starogard Gdański na 35 klubów startujących w turnieju uplasowała się na 11.
pozycji.

12

STAROGARDZKI RATUSZ

INFORMACJE

listopad 2020

Ekologicznie
i oszczędnie
W trosce o jakość powietrza, a także w odpowiedzi na
wymogi Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych Straż Miejska otrzymała nowe auto.

S

amochód jest w pełni elektryczny
(44 kWh 60 km). Posiada wyposażenie podstawowe (klimatyzacja manualna, czujniki parkowania, radio,
dywaniki gumowe, opony zimowe)
oraz dodatkowe: radiostacja dostosowana do używanej przez Straż Miejską częstotliwości, belka świetlna
tzw. „kogut” z napisem Straż Miejska. Auto oklejone zostało stosownie
do obowiązujących przepisów.
Marka pojazdu to Renault Kangoo
Z.E. Komfort Maxi Combi Z.E. (zero
emisji), rocznik 2020. Skrzynia biegów automatyczna 1 stopnia (reduktor), zużycie prądu: cykl mieszany 152

Wh/1km. Zasięg zależy od warunków
atmosferycznych i techniki jazdy.
Deklarowany przez producenta ok.
200 km.
Koszt zakupu to 134 400 zł. Do tej
pory starogardzka Straż Miejska co
miesiąc wydawała 1000 zł na paliwo.
Ponadto na naprawy poprzedniego
pojazdu marki Dacia Duster (rok produkcji 2012, przebieg km od 2012 r.
do 2020 r.: 261.810 km) w roku 2019
wydano niecałe 12.000 zł, a w roku
2020 niecałe 2000 zł. Cena nowego
samochodu stosunkowo szybko się
więc zwróci.

Usuwanie azbestu
Gmina Miejska Starogard Gdański informuje, iż zrealizowane zostało zadanie w ramach konkursu pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Miejskiej Starogard Gdański w 2020 roku”.

Z

adanie to jest zgodne z zatwierdzonym w 2009 r. „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Miejskiej Starogard gdański
w latach 2009-2032”. Po pozytywnej akceptacji wniosku, w dniu 29

września 2020 r. podpisano umowę
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie
w/w zadania w kwocie 24 694.00 zł
w ramach programu priorytetowego
„Ogólnopolski program finansowa-

Strategia elektromobilności
Rada Miasta na sesji w dniu 25 listopada jednogłośnie przyjęła Strategię Rozwoju
Elektromobilności w Starogardzie Gdańskim na lata 2020 – 2036. Opracowanie
zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II.

S

trategia rozwoju elektromobilności w Starogardzie Gdańskim
powstała jako odpowiedź na wymogi
Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dokument
przywołuje m.in. dobre praktyki
w zakresie zrównoważonego transportu, krajowe i miejskie dokumenty strategiczne w tym obszarze oraz
nakreśla obowiązki nakładane na
samorządy w zakresie rozwoju elektromobilności.
Opracowanie zawiera analizy możliwości, precyzuje cele strategiczne,
opisuje powiązane z nimi działania
oraz przedstawia harmonogram ich
wdrażania. Dotyczy to głownie wprowadzania inteligentnych systemów
technologicznych Smart City oraz
poprawy jakości powietrza poprzez
wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii, wprowadzenie nowoczesnych elektrycznych środków transportu i zastąpienie pojazdów spalinowych przez zeroemisyjne.
– Strategia adresowana jest do
wszystkich mieszkańców miasta.
Chodzi nam nie tylko o sam rozwój
Starogardu Gdańskiego w zakresie elektromobilnośći, ale również
o zwiększenie świadomości mieszkańców z zakresu ochrony środowiska, w tym emisji zanieczyszczeń,
korzystania ze zrównoważonego
transportu, rozwoju alternatywnych
środków podróżowania (np. rowerów i hulajnóg), a także zachęcenie
mieszkańców do korzystania z publicznego transportu zbiorowego.

Zależy nam na ograniczeniu liczby
podróży odbywanych samochodami
osobowymi oraz ogólnej liczby samochodów w mieście. Chcielibyśmy,
aby za kilka lat, jeśli chodzi o samochody, po mieście jeździło więcej aut
z napędem alternatywnym i z wykorzystaniem mobilności współdzielonej – powiedział zastępca prezydenta
ds techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki
Latem br. strategia poddana została
konsultacjom społecznym. Mieszkańcy mieli możliwość wypełnienia
ankiety, zamieszczonej na stronie
miasta. Ankieta składała się z 14 pytań
zamkniętych oraz 1 pytania otwartego, w którym mieszkańcy mogli podzielić się swoimi przemyśleniami
odnośnie wdrażania elektromobilności w Starogardzie Gdańskim. Pytania
dotyczyły przede wszystkim preferencji lokalnej społeczności w zakresie przemieszczania się po mieście,
pokonywane codziennie odległości
w drodze do szkoły lub pracy, posiadane środki transportu, czy dotychczasowe doświadczenie w zakresie
wykorzystania pojazdów o napędzie
elektrycznym.
W badaniach ankietowych, trwających od 29 lipca do 15 sierpnia udział
wzięło 28 respondentów mieszkających w Starogardzie Gdańskim.
Badania pokazały m.in., że mieszkańcy naszego miasta popierają
ideę zrównoważonego transportu,
czyli ograniczanie podróżowania po
mieście prywatnymi samochodami

osobowymi, na rzecz częstszego korzystania z transportu publicznego
i aktywnych form mobilności – rowerów, hulajnóg i podróży pieszych oraz
zwiększenia udziału samochodów
zeroemisyjnych.
W pytaniu otwartym często wskazywanym działaniem, które przyczyniłoby się do popularyzacji wykorzystania pojazdów elektrycznych w Starogardzie Gdańskim byłby zakup elektrycznych autobusów dla Miejskiego
Zakładu Komunikacji. Dodatkowo
wskazywano na konieczność lepszego oznaczenia punktów ładowania
pojazdów oraz zwiększenia ich liczby, w tym tzw. punktów szybkiego
ładowania. Mieszkańcy sugerowali
również dalszy rozwój sieci dróg rowerowych, a w przypadku hulajnóg
elektrycznych – postawienie większej liczby stojaków na tego typu pojazdy. Często poruszaną kwestią była
także niska częstotliwość kursowania
pociągów do Trójmiasta.
Opisane w Strategii działania mają
otworzyć nowe perspektywy rozwoju
gospodarczego dla przedsiębiorców
związanych z infrastrukturą ładowania pojazdów, zakupem, naprawą
i serwisowaniem samochodów zeroemisyjnych oraz obsługą nowych
technologii Smart City. Ich zadaniem
jest też podniesienie atrakcyjności
miasta, zwiększenie komfortu i jakość życia lokalnej społeczności oraz
poczucie bezpieczeństwa.

nia usuwania wyrobów zawierających
azbest”.
Za wyżej wymienioną kwotę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku możliwe
było zutylizowanie 61,177 Mg odpadów zawierających azbest. Wykonawcą prac polegających na demontażu, zabezpieczeniu, transporcie
i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej
Starogard Gdański była firma P.H.U.
US – KOM ROBERT KOŁODZIEJSKI.
Powyższe prace zostały wykonane terminowo i zgodnie z zawartą umową.
Całkowity koszt zadania wyniósł 48

832,33 zł brutto. W ramach konkursu zakwalifikowano do realizacji 20
wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta
Starogard Gdański. W wyniku zrealizowania zadania osiągniętego planowany efekt ekologiczny i zlikwidowano azbest w łącznej ilości 102,980

Mg z tego: demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
71,320 Mg oraz
zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest 31,660 Mg.
Więcej na: https://wfos.gdansk.pl/
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listopad 2020

Rada Miasta Starogard Gdański

Anna
Benert

20 listopada po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Piotr Prabucki – były Skarbnik
Miasta, radny Rady Miasta oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Starogardzkiego.

Przewodnicząca
Rady Miasta

P

iotr Prabucki był znanym w Starogardzie Gdańskim działaczem
społecznym i ekspertem w sprawach finansowych. Od marca 2010
r. do października 2011 r. pracował
w starogardzkim magistracie na stanowisku Skarbnika Miasta. Wcześniej, w latach 1998 – 2002 działał
aktywnie w Radzie Powiatu, w której
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a w latach 2006 – 2010 zasiadał
w Radzie Miasta. Pełnił w niej funkcję
przewodniczącego Komisji Budżetu,
Strategii i Programów Pomocowych.
Zanim trafił do samorządu prowadził własne Biuro Rachunkowe. Od
roku 2012 pracował w Towarzystwie
Budownictwa Społecznego na stanowisku wiceprezesa zarządu. Zmarł
w wieku 66 lat.
Pochowany został na Cmentarzu Ko-

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

Dyżury radnych
Klub Radnych „Nasz Starogard” – w każdą środę w godz. od 15:00
do 16:00 w Urzędzie Miasta, pok. 108.
Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” – w każdą środę w godz.
od 15:30 do 16:30 w biurze poselskim posła Kacpra Płażyńskiego w Ratuszu Staromiejskim.
munalnym. Uroczystość pogrzebowa odbyła się 24 listopada w kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W imieniu władz miasta i wszystkich

pracowników Urzędu Miasta składamy całej rodzinie i bliskim zmarłego
głębokie wyrazy współczucia.

Skromnie, ale z głębi serc
11 listopada w całym kraju dumnie powiewają biało-czerwone flagi. Często towarzyszą im marsze Polaków. W ostatnich latach „Marsz ku Wolności” organizowany był również w Starogardzie Gdańskim. Niestety, z powodu pandemii koronawirusa, w tym roku nie odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta
Niepodległości. Władze miasta uczciły je skromnie i bez udziału mieszkańców.

C

OVID-19 pokrzyżował nam wiele
planów. Zmuszeni byliśmy odwołać imprezy kulturalne, sportowe,
a także uroczystości patriotyczne.
Decyzja o rezygnacji z tych wydarzeń
była dla mnie wyjątkowo trudna ze
względu na to, że w tym roku obchodzimy 100. rocznicę powrotu Staro-
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gardu do Państwa Polskiego. Przygotowaliśmy dla mieszkańców miasta
wyjątkowe niespodzianki. Niezwykły
miał być także Dzień Niepodległości. Musieliśmy z tego zrezygnować
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
starogardzian – powiedział prezydent
miasta Janusz Stankowiak.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości najważniejsze ulice Starogardu Gdańskiego ozdobiły barwy narodowe i miejskie. 11 listopada punktualnie o godz. 12:00 prezydent Janusz
Stankowiak oraz wójt gminy Starogard Magdalena Forc-Chrek w obecności wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Daniela Olszewskiego i przewodniczącego Rady Gminy Marcina
Hincy wciągnęli narodową flagę na
maszt przed Urzędem Miasta. W tym
samym czasie starogardzcy harcerze umieścili flagę Rzeczpospolitej
Polskiej na masztach przy pomniku
Poległych i Zamordowanych w latach
1939-1945 Harcerzy, przy swojej stanicy oraz przy Ratuszu Staromiejskim
na Rynku. Chwilę później przedstawiciele władz samorządowych
wspólnie udali się do Parku Miejskiego, gdzie przy tablicy upamiętniającej
powrót Starogardu do Państwa Polskiego złożyli wiązanki kwiatów.

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.
października
XXVIII sesja Rady Miasta 28
2020 roku
Tematy ujęte w porządku obrad:
Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.
Podjęte uchwały:
Uchwała Nr XXVIII/330/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej
Starogard Gdański na 2020 rok (zmiana 10),
Uchwała Nr XXVIII/331/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2020-2031
(zmiana 10),
Uchwała Nr XXVIII/332/2020 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XXVIII/333/2020 w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”,
Uchwała Nr XXVIII/334/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XXVIII/335/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego,
Uchwała Nr XXVIII/336/2020 w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

http://radamiasta.starogard.pl/

Bezpłatne mediacje
W

związku z sytuacją epidemiczną dyżur mediacyjny
w Starogardzkim Centrum Wsparcia Rodziny odbywa się będzie telefonicznie. Mediacje MD Magda
Dittmer są częścią projektu rewitalizacji. Żeby w trudnym czasie
pandemii COVID-19 zadbać o bez-

pieczeństwo prowadzone są one
telefonicznie pod numerem 501
625 191.
Jeśli nie wiecie jak rozwiązać konflikt, zapraszamy do skorzystania
z porad mediatorów. Przypominamy, że mieszkańcy obszaru rewitalizowanego nie płacą za mediacje.
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STAROGARDZKI RATUSZ

PRZETARGI

listopad 2020

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

OGŁASZA CZWARTY 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

1

2

3

4

1.

13/106

1.681

E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

13/107

1.339

E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1.312

E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

13/109

1.049

E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

2.
3.
4.

13/108

Cena wywoławcza
(zawiera 23% VAT) w zł

wadium
w zł

postąpienie minimalne
w zł

157 000,00

15 700,00

1 570,00

13 050,00

1 310,00

128 000,00

12 800,00

1 280,00

10 250,00

1 030,00

5

130 500,00

102 500,00

6

7

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami
prawa. Nieruchomości wymienione w poz. 1 - 4 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00024991/4. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 11 marca 2020 r., drugi 22 lipca 2020 r., a trzeci 30 września 2020 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 16 grudnia 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 10
grudnia 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 15 grudnia 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, II piętro, tel. (58) 5306082.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Krętej, KW GD1A/00034706/3, obr. 5, według wykazu w tabelce:

Cena wywoławcza w zł
(zawiera wartość i podatek VAT - 23%)

wadium
w zł

postąpienie minimalne
w zł

5

6

7

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe, dopuszcza się sytuowanie
budynków gospodarczych, altan, garaży (06.MN,U)

85 100,00

8 510,00

860,00

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe, dopuszcza się sytuowanie
budynków gospodarczych, altan, garaży (06.MN,U)

85 000,00

8 500,00

850,00

Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

2

3

4

1.

187/87

872

2.

187/88

871

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy ww. działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania dla tego terenu oraz przepisami prawa.
Nieruchomości ww. (poz. 1-2) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 16 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 9:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska nr
6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 10 grudnia 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 15 grudnia 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, II piętro, tel. (58) 5306082.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Chrztu Polski, KW 34706, obr. 1, według wykazu w tabelce:
Lp.
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nr działki
2

5/18

Pow. w m2
3

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
4

1.315

A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

5/19

1.092

A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1.047

A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

5/21

1.094

A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

958

A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

5/23

5/20
5/22

1.098

A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

5/25

1.205

A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

5/26

947

A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

5/27

941

A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

5/28

1.322

A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1.123

A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

5/31

1.018

A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

922

A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

5/33

1.087

A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

862

A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

5/36

817

A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

5/30
5/32
5/35

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23%VAT)

wadium
w zł

postąpienie minimalne
w zł

157 800,00

15 780,00

1 580,00

13 100,00

1 310,00

125 600,00

12 560,00

1 260,00

13 120,00

1 320,00

117 500,00

11 750,00

1 180,00

13 170,00

1 320,00

144 600,00

14 460,00

1 450,00

11 620,00

1 170,00

115 400,00

11 540,00

1 160,00

158 600,00

15 860,00

1 590,00

13 470,00

1 350,00

122 100,00

12 210,00

1 230,00

11 310,00

1 140,00

130 400,00

13 040,00

1 310,00

10 580,00

1 060,00

10 020,00

1 010,00

5

131 000,00
131 200,00
131 700,00
116 200,00

134 700,00
113 100,00

105 800,00

100 200,00

6

7

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa. Nieruchomości wymienione w poz. 1-16 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00034706/3.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 16 grudnia 2020 r. (środa) o godz 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 10
grudnia 2020 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 15 grudnia 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.
Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wydział
Planowania i Urbanistyki, pok. 206, II piętro, tel. (58) 5306082.

STAROGARDZKI RATUSZ
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Zgony
1. Kazimiera Magdoń l. 70

11. Konrada Reszczyńska l. 79

21. Brygida Narloch l. 78

31. Maria Wanta l. 77

41. Brunon Puchowski l. 90

3. Zdzisław Wasielewski l. 81

13. Krystyna Połom l. 78

23. Joanna Bartnicka l. 88

33. Bogusław Pączek l. 74

43. Teresa Majak l. 92

2. Maria Nelka l. 89

12. Wojciech Kortas l. 61

4. Urszula Sadurska l. 78

14. Antonina Kaiser l. 82

5. Czesława Kasicka l. 90

15. Agnieszka Bejrowska l. 100

6. Zbigniew Przygoda l. 57

16. Franciszek Radkowski l. 76

7. Henryka Marciniak l. 95

17. Andrzej Kuchta l. 69

8. Zofia Kiwacz l. 89

18. Kazimiera Jabłowska l. 93

9. Jerzy Pakmur l. 72

19. Wiesława Stawicka l. 72

10. Anna Marut l. 86

20. Halina Stawińska l. 75

22. Marta Ćwiek l. 26

24. Agnieszka Kwaśniewska l. 67
25. Jerzy Rzoska l. 85

26. Helena Janowicz l. 95
27. Jerzy Kierszka l. 72

28. Zbigniew Szczodrowski l. 60
29. Jadwiga Zielonka l. 88
30. Erwin Gracz l. 78

32. Zbigniew Starczewski l. 80
34. Krystyna Chmielińska l. 78
35. Janusz Czubek l. 70

36. Krystyna Kopowska l. 79
37. Ludwina Kalisz l. 74

38. Edmund Nagórski l. 76

39. Urszula Polakowska l. 80

40. Elżbieta Reszczyńska l. 85

42. Roman Buławski l. 84

44. Franciszek Kowalewski l. 82
45. Maria Ruszniak l. 72

46. Roman Szlosowski l. 69

47. Helena Jabłonka-Góra l. 92
48. Jan Makiłła l. 85

49. Danuta Gadomska l. 74
50. Jadwiga Galicka l. 86

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

OGŁASZA CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW 34706, obr. 1, według wykazu w tabelce:

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23%VAT)

wadium w zł

5

6

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące,
wbudowane

315.000,00

31.500,00

3.150,00

3.432

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące,
wbudowane

320.000,00

32.000,00

3.200,00

1/6
gen. S. Roweckiego „Grota”

3.167

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące,
wbudowane

295.000,00

29.500,00

2.950,00

4.

1/7
gen. S. Roweckiego „Grota”

3.335

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące,
wbudowane

315.000,00

31.500,00

3.150,00

5.

1/8
gen. A. Fieldorfa „Nila”

3.825

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące,
wbudowane

360.000,00

36.000,00

3.600,00

6.

1/9
gen. A. Fieldorfa „Nila”

2.814

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące,
wbudowane

270.000,00

27.000,00

2.700,00

7.

1/10
gen. A. Fieldorfa „Nila”

2.836

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące,
wbudowane

275.000,00

27.500,00

2.750,00

8

1/11
M. Niemojewskiego

3.220

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące,
wbudowane

300.000,00

30.000,00

3.000,00

9.

1/14
gen. A. Fieldorfa „Nila”

2.884

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące,
wbudowane

280.000,00

28.000,00

2.800,00

10.

1/16
gen. A. Fieldorfa „Nila”

3.197

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące,
wbudowane

300.000,00

30.000,00

3.000,00

11.

1/18
M. Niemojewskiego

3.529

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące,
wbudowane

330.000,00

33.000,00

3.300,00

12.

1/19
M. Niemojewskiego

3.464

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące,
wbudowane

325.000,00

32.500,00

3.250,00

13.

1/20
gen. A. Fieldorfa „Nila”

2.892

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące,
wbudowane

250.000,00

25.000,00

2.500,00

14.

1/21
M. Niemojewskiego

4.792

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące,
wbudowane

410.000,00

41.000,00

4.100,00

Lp.

Nr działki / ulica

Pow. w m2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

2

3

4

1.

1/4
gen. S. Roweckiego „Grota”

3.401

2.

1/5
gen. S. Roweckiego „Grota”

3.

postąpienie minimalne
w zł
7

Nieruchomości ww. (poz.1-14) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w § 12 pkt 6 określa ograniczenia w zagospodarowaniu działek nr: 1/14, 1/20 i 1/21, znajdujących się w zasięgu wyznaczonej na rysunku planu strefie
ochronnej szerokości 50 m od granicy działki cmentarza, w związku z czym działki nr 1/14, 1/20 i 1/21 w części wyłączone są z zabudowy.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 22 kwietnia 2020 r., drugi 8 lipca 2020 r., a trzeci 30 września 2020 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 16 grudnia 2020 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 10
grudnia 2020 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 15 grudnia 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.
Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wydział
Planowania i Urbanistyki, pok. 206, II piętro, tel. (58) 5306082.

