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Ostatni mecz Kociewskich Dia-
błów w sezonie 2020/21 z Anwi-

lem Włocławek przeszedł do historii 
wcale nie ze względu na wynik, tylko 
dlatego że tuż przed meczem koszy-
karze pożegnali swojego wielolet-
niego sponsora. Zgodnie z deklara-
cją złożoną na początku tego sezonu 
wraz z jego końcem, po 20 latach 
współpracę z Klubem zakończyły 
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma 
S.A.  

Polpharma od czerwca 2000 roku 
była mocnym, stabilnym i trwałym 
filarem finansowym drużyny Ko-
ciewskich Diabłów. Jako Tytularny 
Sponsor Klubu zapewniła drużynie 
możliwość kontynuowania startu 
w Polskiej Lidze Koszykówki, czyli 
najwyższej klasie męskich ligowych 
rozgrywek koszykarskich w Polsce. 
Starogardzkim kibicom dała spo-
sobność do przeżywania sportowych 
emocji na żywo w rodzinnym mieście 
Starogardzie Gdańskim. 

Milionowe wsparcie przyczyniło się 
też do wielu sukcesów drużyny Pol-
pharma Starogard Gdański. Dzięki 
niemu klub mógł pozwolić sobie na 
zakup wielu znakomitych koszykarzy 
z całego świata. To z kolei pozwoliło 
im wywalczyć m.in. udział w finale 
Pucharu Polski w sezonie 2005/2006, 
brązowy medal w Tauron Basket Li-
dze w sezonie 2009/2010, Puchar Pol-
ski w sezonie 2010/ 2011, czy wreszcie 
Superpuchar Polski w 2011 roku. Lecz 
nie te sukcesy były najważniejsze, 
najbardziej liczyła się radość i duma 

20 lat z Polpharmą  
Po 20 latach POLPHARMA - Tytularny Sponsor drużyny SKS Sportowa S.A. zakończyła współpracę z klubem. 
Dla starogardzkiej koszykówki zawodowej to był niezwykle ważny etap w historii. 20 marca podczas ostat-
niego meczu w tym sezonie władze miasta, prezes Klubu oraz kibice podziękowali wieloletniemu sponsorowi 
drużyny Kociewskich Diabłów. Podziękowania odebrała Magdalena Rzeszotalska - Dyrektor ds. Komunikacji 
Korporacyjnej i CSR.
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wyznaczają 
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20 lat z Polpharmą1
z tego, że Starogard Gdański ma swo-
ją własną drużynę w PLK. Polpharma 
i jej wsparcie okazały się dla tego celu 
kluczowe. Sezon 2020/2021 był jed-
nak ostatnim, w którym starogardz-
ka firma farmaceutyczna podjęła to 
wyzwanie. 

W sobotę, 20 marca, tuż przed roz-
poczęciem ostatniego meczu Ko-
ciewskich Diabłów w tym sezonie 
prezydent miasta Janusz Stankowiak, 
wiceprezydent Maciej Kalinowski, 
prezes Klubu Jarosław Drewa oraz 
kibice podziękowali  Zarządowi ZF 
Polpharma S.A. za 20 lat współpracy 
i finansowania klubu. 

- Jesteście Państwo nie tylko współ-
założycielem Klubu i jego wielolet-
nim sponsorem, ale przez te 20 lat 
byliście jego doradcą, mentorem, 
a przede wszystkim przyjacielem ko-
szykówki i jej kibiców. Tak właśnie 
zostaniecie zapamiętani – powiedział 
Janusz Stankowiak  - Bardzo dziękuję 
za owocną i merytoryczną współpra-
cę wszystkim przedstawicielom Pol-

pharmy, zasiadającym w Rady Nad-
zorczej, która podejmowała kluczowe 
decyzje dla funkcjonowania zawodo-
wej koszykówki w mieście. Dziękuję 
za wielokrotnie okazywaną Klubowi 
sympatię i przychylność, za otwar-
tość na dialog i osobiste zaangażowa-
nie w rozwój tej emocjonującej dys-
cypliny sportu w Starogardzie Gdań-
skim. Mimo, że ta długoletnia współ-
praca się właśnie kończy, liczymy, że 
Państwa sympatia dla starogardzkiej 
koszykówki pozostanie niezmienna. 
To był wielki zaszczyt dla Miasta two-
rzyć z Państwem zgrany zespół opar-
ty na zaufaniu, zrozumieniu i pasji do 
sportu – zakończył prezydent

Podziękowania odebrała dyrektor 
ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR 
Magdalena Rzeszotalska.

- W imieniu całego Zarządu bardzo 
dziękuję za te 20 lat współpracy ze 
starogardzkim klubem oraz druży-
ną Polpharmy. Dziękuję wszystkim 
zawodnikom, którzy reprezentowali 
barwy Farmaceutów przez te 20 lat, 

wszystkim członkom, Zarządowi 
Klubu oraz trenerom za to, że dostar-
czyli nam tylu cudownych przeżyć 
i niezapomnianych emocji. Bardzo 
dziękuję zarządowi Miasta Starogard 
Gdański za fantastyczną współpracę 
i wiele wspólnych działań na rzecz 

sukcesów Klubu. Trzymam kciuki za 
przyszłość koszykówki w Starogar-
dzie Gdańskim i z całego serca życzę 
powodzenia - powiedziała Magdalena 
Rzeszotalska. 

W imieniu kibiców za 20 lat wspól-

nych emocji, ogromnej radości, 
sukcesów i porażek podziękowała 
Ewa Macholla-Jacewicz, przekazując 
przedstawicielce Polpharmy pamiąt-
kową koszulkę i szalik drużyny Pol-
pharma Starogard Gdański. 
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Kluczyki do pojazdu z rąk prezy-
denta odebrała dyrektor placówki 

Aleksandra Formela. Jego przekaza-
nie odbyło się w obecności pracow-
ników ŚDS oraz ks. proboszcza parafii 
pw. św. Wojciecha Janusza Lipskiego, 
który poświęcił busa.

Barier coraz mniej
Osoby niepełnosprawne codziennie muszą zmagać się z wieloma barierami, m.in. 
transportowymi. 3 marca w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy przy 
ul. Pelplińskiej Prezydent Miasta Janusz Stankowiak oficjalnie przekazał do użyt-
kowania samochód Ford Transit Custom dostosowany do przewozu osób niepeł-
nosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich.

– Nowy bus na pewno pozwoli na bar-
dziej komfortową jazdę oraz uspraw-
ni obsługę transportową uczestni-
ków zajęć ŚDS. To ważne działanie, 
umożliwiające Gminie Miejskiej Sta-
rogard Gdański zwiększenie dostęp-
ności swoim mieszkańcom poprzez 

znoszenie barier, w tym wypadku 
transportowych – mówi dyrektor ŚDS 
Aleksandra Formela.
Środowiskowy Dom Samopomocy 
wspólnie z Gminą Miejską Starogard 
Gdański wystąpił do Powiatowego 
Urzędu Pracy w Starogardzie Gdań-

skim o dofinansowanie ww. zadania 
ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych z „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III” obszar 
D. 28 lipca 2020 r. zarząd PFRON 
pozytywnie zaopiniował wniosek 
i przyznał dofinansowanie powyż-
szego zadania w wysokości 90 tys. zł. 
Wykonawca zadania wyłoniony zo-
stał w drodze przetargu. 
Bariery transportowe nie są jedyny-
mi, które pokonujemy. Warto przy-
pomnieć, że w roku 2020 Miasto za-
płaciło ponad 700 tys. zł za likwidację 
barier architektonicznych w budynku 
ww. ośrodka wsparcia Gminy Staro-
gard Gdański dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, niepełnosprawnych 
w tym z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. Wszystkie pomiesz-
czenia i sprzęty dostosowane zostały 
do aktualnych wymagań p.poż. Efek-
ty tych prac przy okazji przekazywa-
nia busa obejrzał prezydent Starogar-
du Janusz Stankowiak, jego zastępca 

ds. społecznych Maciej Kalinowski 
i przewodnicząca Rady Miasta Anna 
Benert. 
– Ten remont był bardzo potrzebny, 
wręcz niezbędny z uwagi na wiek 
budynku, stan techniczny systemów 
instalacyjnych wewnętrznych i ze-
wnętrznych lub ich brak – mówi dy-
rektor ŚDS Aleksandra Formela.
– Ułatwianie dostępu oraz likwida-
cja jakichkolwiek barier, w tym ar-
chitektonicznych zawsze niesie ze 
sobą pozytywne skutki – podkreśla 
prezydent miasta Janusz Stanko-
wiak. – Zwiększa niezależność nie-
pełnosprawnych mieszkańców Sta-
rogardu Gdańskiego, co chyba jest 
najważniejsze dla tych osób. Naszym 
wspólnym celem jest dbanie o to, aby 
Starogard był miastem coraz bardziej 
przyjaznym do życia. Zmiany w ŚDS 
przy ul. Pelplińskiej jak najbardziej 
wpisują się w tę strategię, co mnie 
osobiście również bardzo cieszy – 
spuentował prezydent. 

Wydali płytę

Krążek jest wspaniałym uwień-
czeniem dotychczasowej pracy 

zespołu, w którego skład wchodzą: 
Alicja Treder, Hanna Birna, Kami-
la Maszka, Krzysztof Kropidłowski, 
Krzysztof Pakieser, Bartłomiej Frost, 
Marcin Michnowski, Mateusz Pa-
szek. Od początku rytm grupie nadaje 
opiekun i fizjoterapeuta w ŚDS Moni-
ka Labon  - powiedziała dyrektor ŚDS 
Aleksandra Formela.
– Blue MC to przede wszystkim grupa 
przyjaciół. Uśmiechnięci, pozytywni 
ludzie, spełniający swoje marzenia. 
Przygoda z hip-hopem rozpoczęła 
się utworem ,,Przybij pionę”. Było to 

dla nas wielkie wyzwanie, lecz suk-
ces tej piosenki dodał nam skrzydeł. 
Pokochaliśmy ten sposób wyraża-
nia naszych emocji. Zmotywowani, 
pełni wiary we własne możliwości 
pragniemy, by nasza muzyka trafiała 
do ludzkich serc. W kolejnych autor-
skich piosenkach nie boimy się trud-
nych tematów. Przebijamy mury, 
pokonujemy bariery i ograniczenia, 
udowadniamy, że życie jest piękne. 
Zachęcamy, by doceniać każdy dzień 
i uśmiechać się do ludzi. Nasza autor-
ska płyta to spełnienie marzeń. Obie-
cujemy, że zespół Blue MC na tym nie 
spocznie. W planach są kolejne utwo-

ry. Muzyka to dla nas drugie bicie 
serca – mówi opiekun i trener zespołu 
Monika Labon.
Wydawnictwo zawiera 3 autorskie 
utwory zespołu (,,Przybij pionę”, 
,,Przebij mury ograniczeń”, „To, co 
w życiu ważne”) oraz dwa nagrania 
video (Film promocyjny – „Wirtual-
ny Dzień Otwarty w Środowiskowym 
Domu Samopomocy”)
– Bardzo się cieszymy, że dotychcza-
sowa praca zespołu została utrwalo-
na na stałe na nośniku DVD i wciąż 
możemy realizować dewizę naszego 
Domu, którą niezwykle trafnie pod-
sumowała koordynator Dziennego 
Domu Senior+ MOPS, współpracują-
cego z ŚDS w wielu obszarach Ilona 
Walendziak:
Aktywną codziennością, ponad 
schematami, na przekór stereotypo-
m,naprzeciw wyzwaniom.Otwarci na 
ludzi,gotowi do działania.Zmieniamy 
niemożliwe w osiągalne,najbliższy 
świat w dostępny,wart poznania.
– Za pomoc w realizacji projektu dzię-
kujemy Starogardzkiemu Centrum 

Edukacji Muzycznej oraz Wydziałowi 
Informacji Społecznej Urzędu Miasta 
Starogard Gdański – powiedziała dy-
rektor ŚDS Aleksandra Formela.

W marcu 2021 r. światło dzienne ujrzała pierwsza 
płyta zespołu hip-hopowego Blue MC działającego 
w ŚDS od ponad 2 lat. Krążek zawiera m.in. premie-
rowy utwór ,,To, co w życiu ważne”. 

– Dołącz do naszego zespołu lub 
społeczności i bądź aktywny razem 
z nami – apelują pracownicy ŚDS. 
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16 marca prezydent miasta Ja-
nusz Stankowiak podpisał 

z Firmą PBD S.A. umowę na przebu-
dowę 4 ulic w centrum miasta. Nowe 
oblicze otrzymają ulice: Szewska, 
Kozia, Spichrzowa i Sambora. Re-
mont stanowi III etap projektu pn. 
„Rewitalizacja Śródmieścia Staro-
gardu Gdańskiego”.

Ulice zmienią swoje oblicze
Z ustąpieniem zimy ruszą prace związane z przebudową ulic Szewskiej, Koziej, Spichrzowej i części ulicy Sambora. Przebuduje je staro-
gardzkie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg. Prace potrwają do końca października br. Inwestycja objęta jest projektem „Rewitalizacja Śród-
mieścia Starogardu Gdańskiego”. Koszt przebudowy wyniesie około 2 mln zł.

Zastępca prezydenta ds. technicz-
no-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki 
poinformował, że prace rozpoczną 
się od przebudowy sieci kanalizacji 
deszczowej, sanitarnej i wodociągo-
wej wraz z przyłączami. Wykona je 
miejska spółka STAR-Wik. Koszt ro-
bót szacuje się na ponad 0,5 mln zł.
Po zakończeniu przebudowy infra-
struktury podziemnej firma PBD 
przystąpi do robót z branży bu-
dowlanej. Obok nowej nawierzchni 
wzdłuż ulic pojawią się nowe chod-
niki. Wykonawca zainstaluje też no-
woczesne oświetlenie i monitoring.

Jak podkreśla Tadeusz Błędz-
ki wszystkie ulice są pod nadzorem 
konserwatorskim, zatem wszel-
kie detale, a zwłaszcza rodzaj na-

wierzchni i oświetlenie są konsul-
towane z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków. – Rewitalizacja za-
bytkowych ulic musi przebiegać ze 
szczególną dokładnością – podkreśla 
wiceprezydent. 
Centrum Starogardu Gdańskiego to 
miejsce zabytkowe z bogatą historią 
w tle, dlatego przy planowanej rewita-

lizacji ulic Miasto dużo uwagi poświę-
ciło myśleniu perspektywicznemu.
– Wykonaliśmy gruntowną analizę 
pod kątem przebudowy wszystkich 
planowanych ulic tak, aby wykona-
ne prace wystarczyły na przyszłe 30 
lat i żeby nie trzeba było wracać do 
tego zadania – mówi dalej Tadeusz 
Błędzki. – Zależy nam na tym, aby 
remontowane ulice odzyskały swój 
historyczny rys, żeby jak dawniej 
wszystko było ładnie zagospodaro-
wane, a przede wszystkim popra-
wiło komfort życia mieszkańców 
i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Miasto podejmując się moderniza-
cji ulic w okolicy Ryku, rozważyło 
możliwość kompleksowego zago-
spodarowania całego zaniedbanego 
kwartału.
- Oczywiście cieszę się, że  Miasto 
przystąpiło do wykonania III etapu 
przebudowy ulic w ramach „Re-
witalizacji Śródmieścia”. Te ulicz-
ki mają swój niepowtarzalny urok 
– mówi Kazimierz Konkel, radny 
Rady Miasta. – Oczywiście jak każda 
budowa również ta wiązać się będzie 
z trudnościami dla mieszkańców. 

Na szczęście ulice nie należą do tych 
intensywnie używanych. Mimo to 
musimy uzbroić się w cierpliwość, 
z myślą, że później w tym rejonie 
miasta będzie ładniej i bezpieczniej 
– spuentował radny.
Przebudowa i zagospodarowanie 
ulic: Szewskiej, Koziej, Spichrzo-
wej i Sambora ma potrwać do końca 

2 000 000 zł
#STGinwestuje

października br. Ich koszt to blisko 2 
mln zł. Inwestycja objęta jest dofi-
nansowaniem ze środków unijnych 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Po-
morskiego 2014-2020. 
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Wyrobisko – tor rekreacyjny dla 
rowerów górskich i BMX – Nad 

Jarem/Piekiełki” jest jednym z 4 naj-
lepszych pomysłów infrastruktural-
nych wybranych przez mieszkańców 
w V edycji Budżetu Obywatelskiego. 
Jego autorami są Bartosz Molin, Miro-
sław Stemplewski i Wojciech Hercke.
 –  Naszym celem było stworzenie 
w Starogardzie miejsca dla hobby-
stów kolarstwa górskiego. Praw-
dziwa górska ścieżka ma od kilku 
do kilkunastu kilometrów długości. 
Nasza będzie tylko jej namiastką, ale 
umożliwi trenowanie umiejętności 
i wprawianie się do tzw. „boju” na 
dłuższych trasach – wyjaśnili pomy-
słodawcy. 
Przetarg na wykonanie zadania wy-
grała firma Bike Universe z Myśle-
nic. 20 maja 2020 roku prezydent 
miasta Janusz Stankowiak podpi-
sał z jej właścicielem Filipem Jani-
szewskim umowę na budowę toru 
i zagospodarowanie terenu wokół 
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. In-
westycja miała być gotowa do końca 
października 2020 rok.
Niestety na tzw. „zielone światło dla 
budowy” zarówno pomysłodawcy, 
jak i wykonawca musieli poczekać 

Tor dla BMX
Firma Bike Universe z Myślenic rozpoczęła budo-
wę toru rekreacyjnego dla rowerów górskich i BMX 
na Piekiełkach w Starogardzie Gdańskim. Obiekt do 
uprawiania rowerowego hobby ma być gotowy do 
końca kwietnia br. Jego koszt to blisko 200 tys. zł. 
Powstaje w ramach Budżetu Obywatelskiego.

blisko dwa lata. Przyczyną takiego 
opóźnienia były trudności w uzyska-
niu stosownych pozwoleń na rozpo-
częcie inwestycji. Ostatecznie 3 mar-
ca br. Miasto otrzymało pozwolenie 
na budowę wraz z zatwierdzeniem 
projektu. 10 marca wykonawca zgło-
sił gotowość do rozpoczęcia budowy  
i niezwłocznie przystąpił do prac.
– Szczegóły trasy uzgodniliśmy już 
w 2020 roku z grupą rowerzystów 
i pomysłodawcami „Wyrobiska”. Ale 
dopiero teraz, kiedy wreszcie udało 
się uzyskać pozwolenie na budowę, 
możemy przystąpić do wykona-
nia zadania. Do zagospodarowania 
mamy ok. 8 tys. m.kw. Biorąc pod 
uwagę długość toru, prace nie powin-
ny potrwać dłużej niż trzy tygodnie. 
Jednak z oficjalnym otwarciem bę-
dzie trzeba zaczekać do definityw-
nego końca zimy – powiedział Filip 
Janiszewski.
Firma Bike Universe ma spore do-
świadczenie w budowaniu tego typu 
obiektów rekreacyjnych. W Staro-
gardzie wybuduje dwa tory rowe-
rowe. Pierwszy będzie odpowied-
nikiem górskiej ścieżki rowerowej 
tzw. single tracka o długości ok. 300 
metrów. Będzie trawersowała ist-

niejące zbocze. Drugi tor, mniej-
szy będzie miał ok.180 mb długości 
i przeznaczony będzie dla BMX. Na 
trasie tej ścieżki wybudowane zosta-
ną różnego rodzaju przeszkody, które 
umożliwiają wykonywanie skoków, 
m.in. mostek z zeskokiem i 5 skoczni 
ziemnych o różnym stopniu trudno-
ści. Poza tym trasa składać się będzie 
z odcinków prostych i odpowiednio 
wyprofilowanych łuków. Tor po-
dzielony będzie na 3 części, tak, aby 
mogły z niego korzystać osoby po-
czątkujące, średnio zaawansowane 

i zaawansowane w sportach rowe-
rowych. Teren zostanie wyrównany 
i obsiany trawą. Na miejscu wyko-
nawca zamontuje także elementy, 
jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na 
rowery oraz tablicę informacyjną.
Rekreacyjny tor dla rowerów gór-
skich i BMK kosztować będzie  
197 500 zł. 

W tym roku betonowymi płyta-
mi YOMB utwardzone zostaną 

ulice: 
1. Rolna dł. ok. 1150 m. – kontynuacja 
z roku 2020 – koszt ponad 600 tys. zł
2. Żabia dł. ok. 250 m. – koszt. ok. 100 
tys. zł
3. Legionów dł. ok. 760 m. – koszt po-
nad 300 tys. zł

Lista dróg do utwardzenia
Po konsultacjach z mieszkańcami publikujemy osta-
teczną listę rankingową ulic przewidzianych do 
utwardzenia płytami YOMB w 2021 r.

4. Malinowa dł. ok. 1600 m. – koszt. 
ok. 800 tys. zł
5. Boh. Getta dł. ok. 950 m. – koszt ok. 
380 tys. zł
5 marca 2021 r. rozpoczął się przetarg 
na układanie płyt YOMB na ul. Legio-
nów. 

Działki znajdują się w rejonie ulic: 
Słonecznej, Księżycowej i Rol-

nej w Starogardzie Gdańskim. Obec-
nie przygotowywane są do zbycia. 
W ostatnich dniach usunięto z nich 
samosiejki.
– W maju firma TERRA wydzieli geo-
dezyjnie 15 nowych działek budow-
lanych. Po wycenie nieruchomości 
przez uprawnionego rzeczoznawcę 
majątkowego działki przeznaczone 

15 działek na sprzedaż
Jeszcze w tym roku Miasto wystawi na sprzedaż 13 dzia-
łek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną i 2 działki pod zabudowę wielorodzinną.

zostaną do zbycia w formie przetar-
gu ustnego nieograniczonego – mówi 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Gra-
żyna Putkamer-Jankowska.
Stosowne ogłoszenia opublikowane 
zostaną w prasie, w Biuletynie In-
formacyjnym Urzędu Miasta „Sta-
rogardzki Ratusz” oraz na stronach 
internetowych www.bip.starogard.
pl i www.starogard.pl. 

2 180 000 zł
#STGinwestuje

200 000 zł
#STGinwestuje
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Stowarzyszenie „Można Inaczej” 
osiągnie w  tym roku pełnoletność. 
Na terenie naszego miasta działa bo-
wiem już od 18 lat. Co udało się przez 
ten czas zrobić?
Stowarzyszenie od samego początku 
swojego istnienia podejmuje działa-
nia na rzecz środowiska lokalnego. To 
ludzie wyznaczają cele, a ich potrze-
by, jeżeli są zgodne z misją i statutem 
stowarzyszenia, są wyznacznikiem 
działań. Od samego początku sto-
warzyszenie prowadzi Starogardzkie 
Centrum Wolontariatu, Akademię 
Małego Człowieka, która od tego 
roku wchodzi jako jedno z działań 
Starogardzkiej Akademii Wsparcia 
Dziecka i Rodziny. W sercu działal-
ności stowarzyszenia były również 
Letnie Obozy Wrażliwości, Dni Daw-
cy Szpiku Kostnego, Punkt Konsul-
tacji Specjalistycznych, Integracyjne 
Pokazy Mody, Ogólnopolskie Zbiórki 
Żywności i wiele innych wartościo-
wych inicjatyw. Od kilku lat udzie-
lamy osobowości prawnej osobom 
chorym, z niepełnosprawnościami, 
mieszkańcom miasta umożliwiając 
zbieranie 1% podatku dochodowego. 
Osobowości prawnej udzielaliśmy 
również grupom młodzieżowym, 
które chciały zrealizować swoje pro-
jekty. Ważną inicjatywą było budo-
wanie dialogu na rzecz starogardz-
kiego Hospicjum i organizacja I Pik-
niku Kociewiacy dla Hospicjum. War-
tościowy okazał się udział członków 
stowarzyszenia w wielu zespołach 
roboczych w celu tworzenia progra-
mów pomocowych dla mieszkańców 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański. 
18 lat to sporo czasu. Najważniejsze, 
że udało nam się zbudować most 
dialogu międzysektorowego, że po-
dejmując różne inicjatywy możemy 
liczyć na wielu partnerów. Ta współ-
praca została zauważona i doceniona 
dwukrotną nagrodą Prezydenta Mia-
sta Starogard Gdański Wierzyczanka 
w kategorii Inicjatywy Społeczne oraz 
w roku 2017 nagrodą Bursztynowego 
Katamaranu. 

W  „Można Inaczej” działa Pani już 
długo, ale chyba nie od początku jego 
istnienia. Co w ogóle skłoniło Panią 
do działania na rzecz osób ze środo-
wisk dysfunkcyjnych?
Ze stowarzyszeniem związana jestem 
od 2006 roku. Wtedy pierwszym pre-
zesem była Beata Kosecka-Pociecha, 
która wraz z grupą założycielską two-
rzyła strukturę organizacji, podejmu-

To ludzie wyznaczają cele
Rozmowa z Dorotą Dorau, prezesem Stowarzyszenia Wspomagającego Osoby ze 
Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej”. 

jąc dialog na rzecz budowania społe-
czeństwa obywatelskiego. Drugim 
prezesem była Krystyna Lamparska, 
od której wszyscy uczyliśmy się pla-
nowania zadań, oceny ich realnego 
zrealizowania i patrzenia na wiele 
spraw okiem pozarządowym. W tym 
czasie dokonaliśmy również kilku 
istotnych dla dalszego rozwoju zmian 
w statucie. W zarządzie stowarzysze-
nia jestem od 2009 roku, najpierw 
jako członek, następnie wiceprezes 
i obecnie jako prezes. Nigdy nie za-
stanawiałam się nad tym co mnie 
skłoniło do działania na rzecz osób ze 
środowisk dysfunkcyjnych. Osobi-
ście wolę określenie „pomoc osobom 
przeżywającym trudności”. Nie lubię 
etykietyzacji. Zostałam tak wycho-
wana, że pomaga się tym, którym 
trudniej się żyje. Szybko zaczynałam. 
Najpierw będąc harcerzem, potem 
działając przy parafii św. Wojciecha. 
Odpowiadałam za wyjazd wakacyjny 
dla dzieci mając zaledwie 18 lat. To 
były inne czasy, mniej formalności, 
więcej działania. Dużo się wtedy na-
uczyłam od osób dla mnie ważnych. 

Taka aktywność na pewno przynosi 
wiele satysfakcji.
Tak. Daje dużo radości, zwłaszcza gdy 
jest efektem współpracy wielu osób, 
czy też innych organizacji i instytucji, 
ale uczy też pokory. Lubimy współ-
pracę z organizacjami i instytucjami, 
które w zbliżony sposób szukają roz-
wiązania sytuacji trudnych. Aktyw-
ność w organizacjach pozarządowych 
ma jeszcze jedną wartość – poznaje 
się wielu wspaniałych ludzi.

Niedawno Prezydent Starogardu Ja-
nusz Stankowiak podpisał ze Stowa-
rzyszeniem „Można Inaczej” 3-let-
nią umowę na prowadzenie Staro-
gardzkiego Centrum Wolontariatu 
wraz z organizacją Gali Wolontariatu 
oraz prowadzeniem Starogardzkie-

go Punktu Mediacji Rówieśniczych, 
a kilka dni później zdecydował o do-
finansowaniu Starogardzkiej Akade-
mii Wsparcia Dziecka i Rodziny. Jakie 
znaczenie ma to dofinansowanie dla 
Państwa organizacji?
Przyznane dofinansowanie pokazuje 
jak ważne dla miasta są zadania, któ-
re we współpracy międzysektorowej 
realizujemy. Potrzeby ludzi przeży-
wających trudności często wymagają 
kompleksowej pomocy. Dzięki do-
finansowaniu możemy współpraco-
wać z wieloma specjalistami i podno-
sić jakość świadczonej pomocy, a tym 
samym profesjonalnej opieki nad 
tymi, którzy tej pomocy potrzebują. 
Podpisanie kolejny raz umowy wie-
loletniej przyjmujemy jako docenia-
nie przez Prezydenta Miasta naszej 
społecznej działalności. Dodaje nam 
to motywacji i wzmacnia współpra-
cę. Dofinansowanie zostanie prze-
znaczone na prowadzenie działań 
edukacyjnych, szkoleń dla wolonta-
riuszy, indywidualnych konsultacji 
psychologiczno-specjalistycznych, 
prowadzenie działań świetlicowych 
i pomocowych dla dzieci i ich bli-
skich, opłacenie kosztów związanych 
z wynajmem lokalu. Starogardzki 
Punkt Mediacji Rówieśniczej funk-
cjonuje również w sferze online. Ze 
specjalistycznego wsparcia mogą ko-
rzystać także opiekunowie osób cho-
rych przewlekle lub wymagających 
opieki paliatywnej. Zapraszamy do 
kontaktu od poniedziałku do czwart-
ku w godz. 15:15 – 18:30. W tym czasie 
osoba dyżurująca chętnie odpowiada 
na pytania dotyczące konkretnych 
potrzeb osób, które znajdują się w sy-
tuacji wymagającej wsparcia. Zachę-
camy również do przekazania 1% dla 
naszej organizacji KRS 0000174929 
lub wsparcia naszych działań 86 1500 
1025 1210 2007 7718 0000 – darowi-
zna na cele statutowe. 

3 marca Prezydent Miasta Janusz 
Stankowiak w ramach otwartego 

konkursu ofert w zakresie organiza-
cji i promocji wolontariatu, podpisał 
3-letnia umowę o współpracy z Do-
rotą Dorau, prezesem Stowarzysze-
nia „Można Inaczej”.
Wysokość przeznaczonych na re-
alizację zadania środków wynosi na 
każdy rok 65.000 zł. Dzięki tym pie-
niądzom stowarzyszenie otrzyma 

Centrum Wolontariatu 
z miejskim wsparciem
Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk 
Dysfunkcyjnych „Można Inaczej” w ramach swoich 
działań prowadzi projekt „Starogardzkie Centrum 
Wolontariatu”, który jest realizowany w mieście 
z ogromnym powodzeniem od wielu lat. 

Ich działania skierowane są również 
do osób niepełnosprawnych, cho-
rych, starszych, czy ofiar wypad-
ków. Wsparcie mogą otrzymać dzieci 
i młodzież zagrożona patologią spo-
łeczną oraz rodziny będące w kryzy-
sie.
Z roku na rok przedsięwzięć Centrum 
jest coraz więcej. – Wkrótce ruszy 
Młodzieżowy Telefon Wsparcia, któ-
ry zapoczątkował swoją działalność 

dodatkowe wsparcie na prowadzenie 
Starogardzkiego Centrum Wolon-
tariatu wraz z organizacją Gali Wo-
lontariatu oraz prowadzenie Staro-
gardzkiego Punktu Mediacji Rówie-
śniczych. Umowa obowiązuje do 31 
grudnia 2023 roku.

Centrum Wolontariatu to miejsce dla 
osób, które chcą pomagać i tych, któ-
re tej pomocy potrzebują. Misją sto-
warzyszenia jest przede wszystkim 
pomoc drugiemu człowiekowi, który 
w danej chwili znajduje się w trudnej 
sytuacji życiowej.
Wolontariusze niosą pomoc miesz-
kańcom Starogardu, którzy ze wzglę-
du na sytuację kryzysową wymagają 
specjalistycznego wsparcia psycho-
logiczno-pedagogicznego. Wszystko 
to za sprawą zaangażowania ludzi 
dobrej woli, którzy koordynują wza-
jemną pomoc.

w marcu ubiegłego roku. Oprócz tego 
młodzież ma bardzo dużo pomysłów. 
Chce działać, chce pomagać, a przede 
wszystkim chce wychodzić w mniej-
szych grupach poza ramy pandemii. 
Na ten moment dla mieszkańców 
w potrzebie rozdaliśmy darowiznę na 
łączną sumę 56.000 zł. Tak dobrze na 
starcie roku jeszcze nie było. Obecnie 
trwają rozmowy z mieszkańcami, 
którzy mają rożne potrzeby. Zachę-
camy wszystkich, aby wspierali te 
działania finansowo, ponieważ nie-
których rzeczy nie da się zrobić bez-
kosztowo. Ludzie często mają taki 
opór wewnętrzny: Czy moje dziesięć 
złotych jest coś warte? My wycho-
dzimy z założenia, że dziesięć osób 
ofiarujących takie pieniądze daje nam 
już kwotę, która ma moc – wyjaśnia 
Dorota Dorau. 

65 000 zł
#STGwspiera
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28 tys. zł Miasto przeka-
zało Starogardzkiej 

Akademii Wsparcia Dziecka 
i  Rodziny na pomoc osobom 
w kryzysie lub trudnej sytu-
acji życiowej. Prowadzi ją Sto-
warzyszenie Wspomagające 
Osoby ze Środowisk Dysfunk-
cyjnych „Można Inaczej”. 
Dostęp do specjalistycznych 
konsultacji, działania eduka-
cyjne na rzecz wychowania 
bez przemocy, wspieranie 
osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, czy edu-
kacja osób zajmujących się 
wychowaniem dzieci to tylko 
niektóre z form pomocy, ja-
kie zapewnia im Akademia. 
W Punkcie Konsultacji Specja-
listycznych mieszkańcy mogą 
skorzystać z wykwalifikowa-
nej pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej, czy terapeu-
tycznej. Akademia prowa-
dzi też świetlicę dla dzieci. 
Wychowawcy uczą je zasad 
współżycia społecznego, po-
magają w lekcjach, rozwijają 
ich zainteresowania i poma-
gają w rozwiązywaniu trudno-
ści życiowych i rodzinnych.

Z kolei Klub Abstynenta „RA-
ZEM” Miasto wsparło kwotą 

Wspieramy działania stowarzyszeń
Miasto od wielu lat wspiera podmioty, które nie podlegają administracji publicz-
nej, ale pełnią niezwykle ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. W ten spo-
sób dodatkowo pomaga nieść pomoc dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom 
z problemami. Poprzez wsparcie działalności starogardzkich organizacji i stowa-
rzyszeń podnosi jakość życia mieszkańców Starogardu Gdańskiego i pozytywnie 
oddziałuje na rozwój miasta. 

Czworonogi  
nie są nam obojętne
Od wielu lat Miasto wspiera OTOZ Animals Schroni-
sko dla Bezdomnych Zwierząt. W tym roku podpi-
sana została kolejna 5-letnia umowa, według której 
schronisko otrzyma z Urzędu Miasta dofinansowanie 
na kwotę ponad 219 000 zł rocznie. 

219 000 zł
#STGwspiera

5 000 zł
#STGwspiera

Obecnie w naszym schronisku 
mamy 101 psów i 57 kotów. Po-

czątek wiosny to czas, w którym za-
wsze przybywa nam bezdomnych 
zwierząt, zwłaszcza kotów. Najwię-
cej porzuconych psów trafia do nas 
w okresie wakacji letnich. Mam jed-

nak wrażenie, że zaczęło się to zmie-
niać, bo świadomość ludzi w tym 
temacie na szczęście cały czas wzra-
sta – powiedziała kierownik OTOZ 
Animals Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Starogardzie Gdańskim 
Aleksandra Pawlak.

22 marca zwierzęta odwiedzili prezy-
dent miasta Janusz Stankowiak i jego 
zastępca ds. techniczno-inwestycyj-
nych Tadeusz Błędzki. – Schronisko 
znajdujące się przy ul. Hermanow-
skiej wspieramy od wielu lat. Wiemy, 
że wsparcie jest bardzo potrzebne, 
żeby to miejsce mogło należycie 
funkcjonować. Jego pracownicy 
i wolontariusze wykonują naprawdę 
ogrom pracy, za co jesteśmy im bar-
dzo wdzięczni – mówił wiceprezy-
dent Tadeusz Błędzki.  
– Los zwierząt nigdy nie był i nie jest 
mi obojętny. Widok tych smutnych, 
patrzących zza krat psich oczu bardzo 
mnie porusza, bo sam miałem psy. 
Uważam, że to najlepsi przyjacie-
le człowieka – powiedział Prezydent 
Miasta Starogard Gdański Janusz 
Stankowiak.  

OTOZ Animals wesprzeć może każdy z nas. Wystarczy w od-
powiednią rubrykę zeznania podatkowego wpisać KRS orga-
nizacji – 0000069730. 

38 tys. zł. Pieniądze te mają 
pomóc w organizacji spotkań 
z osobami, które zmagają 
się z uzależnieniem, a także 
wesprzeć współuzależnio-
nych, zarówno w trakcie jak 
i po zakończonym leczeniu. 
Poza tym w klubie można za-
grać w tenisa stołowego, sko-
rzystać z siłowni, czy małej 
biblioteczki. Klub organizuje 
również warsztaty, spotkania 
w grupach i konferencje.

Stowarzyszenie Starogardz-
kie Rodziny od kilku lat or-
ganizuje Starogardzkie Dni 
Rodziny. Miasto wsparło te-
goroczną ich organizację kwo-
tą 10 tys. zł. To kilkudniowe 
wydarzenie gromadzi bowiem 
wiele rodzin, propagując war-
tości chrześcijańskie. Kluczo-
wym elementem projektu 
jest Marsz dla Życia i Rodziny. 
Oprócz tego mieszkańcy mają 
okazję uczestniczyć w rodzin-
nym festynie, konkursie pla-
stycznym i warsztatach foto-
graficznych. 

Kolejny ważny projekt, któ-
ry Miasto wsparło w tym 
roku dofinansowywaniem 
to „Warto wymagać od sie-

bie – aktywność alternatywą 
dla używek”. Jego autorem 
jest Parafialny Zespół Caritas 
przy parafii pw. Miłosierdzia 
Bożego w  Starogardzie, któ-
ry otrzymał 5 tys. zł wspar-
cia na jego realizację. Całe 
zadanie składać się będzie 
z trzech etapów. Pierwszy to 
warsztaty rozwijające, które 
mają zwrócić uwagę na pro-
blemy społeczne. Ich istotą 
będzie promowanie zdrowe-
go stylu życia, który ma być 
alternatywą dla wszelkiego 
rodzaju używek. W drugim 
etapie opiekunowie prowadzą 
cykliczne zajęcia w grupach, 
między innymi muzyczne, 
piłkarskie, czy edukacyjne, 
które pozwolą dzieciom i mło-
dzieży ciekawie spędzić czas. 
Etap trzeci tzw. motywujący 
będzie przewidywał upominki 

i nagrody dla najbardziej ak-
tywnych uczestników. 

„Zróbmy coś dla naszego 
zdrowia” to projekt, które-
go autorem jest Starogardz-
kie Stowarzyszenie Kobiet 
z  problemami onkologicz-
nymi „Amazonka”. Otrzy-
ma z Miasta dofinansowanie 
w kwocie ponad 8 tys. zł. Skie-
rowany jest do pań powracają-
cych do sprawności po lecze-
niu onkologicznym. 
Dzięki tym pieniądzom Ama-
zonki będą mogły uczestni-
czyć w zajęciach na basenie 
pod okiem wykwalifikowanej 
kadry rehabilitacyjnej. Do-
datkowo, wezmą też udział 
w ćwiczeniach rehabilitacyj-
nych na sali oraz będą miały 
możliwość skorzystania z ma-
saży limfatycznych. 

30 000 zł
#STGwspiera

10 000 zł
#STGwspiera

8 000 zł
#STGwspiera

38 000 zł
#STGwspiera
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Kolejne medale 100-lecia powrotu Starogardu

Zbigniew Bona

W dniach 23-25 marca wręczone zostały kolejne medale za zasługi z okazji 100. rocznicy powrotu Starogardu do Państwa Polskiego. Z rąk 
Prezydenta Miasta Starogard Gdański Janusza Stankowiaka, przewodniczącej Rady Miasta Starogard Gdański Anny Benert oraz wiceprze-
wodniczącego Rady Miasta Marka Jankowskiego otrzymali je:

Jan Brdak

Maria Berezowska-Makowska

– Medale za zasługi z okazji 100. 
rocznicy powrotu Starogardu do 
Państwa Polskiego to wyjątkowe 
wyróżnienie, przyznawane tym, 
którzy w sposób szczególny 
przyczynili lub wciąż przyczyniają 
się do rozwoju „naszej małej 
Ojczyzny”. Są to osoby działające 
na różnych polach, spełniające 
się w często odległych od siebie 
dziedzinach. Łączy je jedno – zawsze 
dają z siebie 100%. We wszystko, 
co robią wkładają całe swoje serca 
i dusze

Renata i Roman Chajewscy, w imie-
niu których medal odebrał syn Michał

Anna Zofia Czyżewska

Zbigniew Domachowski

Stanisław Gerowski

Alfons Jabłoński

Mirosław Kalkowski śp. Irena Krzykowska 
– medal odebrał syn Leszek

Zygmunt Lewandowski

Prezydent Miasta 
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak
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do Państwa Polskiego

Osobiście swoich medali nie mogli 
odebrać Mieczysław Chrulski oraz 
Lech Magnuszewski. Zostaną im one 
przekazane.

– Wszyscy wyróżnieni to ludzie, 
z których każdy z nas powinien 
brać przykład, zarówno w życiu 
zawodowym, społecznym, 
jak i podczas realizacji nawet 
najdrobniejszego zadania dnia 
codziennego. 

Stefan Lubawski

Henryk Ładyszkowski

Wojciech Mokwa

Janusz Nowak

Jacek Ozimek

Krystian Pomierski Mariusz Popławski, który odebrał 
także medal przyznany Antoniemu 
Popławskiemu

Stanisław Tobieński

Tadeusz Żurawski

– Wręczanie medali tak 
znamienitym osobom było 
zaszczytem. Ich zasługi dla 
Starogardu można byłoby 
wymieniać bardzo długo. 
W moim odczuciu są one 
najlepszym dowodem na 
przywiązanie i miłość do 
naszego miasta.  

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta 
Starogard Gdański
Marek Jankowski

Przewodnicząca 
Rady Miasta 
Starogard Gdański
Anny Benert
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Znamy wykonawcę basenów
Wykonawcą jednej z najważniejszych miejskich in-
westycji 2021 roku została spółka ROKA Budownic-
two ze Starogardu Gdańskiego. 16 marca prezydent 
Starogardu Gdańskiego podpisał z jej prezesem umo-
wę na budowę letnich basenów na Piekiełkach.

Czasowa zmiana organizacji ruchu 
w obrębie ulic Tczewskiej, Ka-

nałowej i Sobieskiego jest koniecz-
na w związku z rozpoczęciem prac 
budowlanych etapu I projektu pn. 
„Przebudowa ulic, obiektów mosto-
wych, parkingów przy ul. Kanałowej, 
Sobieskiego, części ul. Owidzkiej, 
części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera 
w Starogardzie Gdańskim”
Z ruchu wyłączone zostanie skrzy-
żowanie ulic: Tczewskiej, Kanałowej 
i Sobieskiego przy Młynach. Ulica 
Tczewska zamknięta zostanie od 
wjazdu z ulicy Norwida tuż przed mo-
stem. Ulicą Kanałową nie pojedzie-
my w prawo od mostu łączącego ją 
z ul Podgórną. Ulica Sobieskiego za-

Utrudnienia w ruchu
Od wtorku 6 kwietnia 2021 zmieni się organizacja ruchu w obrębie ulic Tczewskiej, 
Kanałowej i Sobieskiego. Zamknięty zostaje przejazd przez skrzyżowanie tych ulic 
przy Młynach. Ruch odbywać się będzie okrężnie ulicami Tczewską i Sobieskiego 
w stronę Unii Europejskiej. Prawa część ulicy Kanałowej od wyjazdu z ulicy Pod-
górnej będzie całkowicie zamknięta dla ruchu.

mknięta zostanie na wysokości sta-
rych Młynów przed zakrętem w lewo 
w ul. Owidzką. Jadąc od ulicy Norwida 
będzie można skręcić w lewo w ul. 
Tczewską, którą będzie można do-
jechać do ul. Unii Europejskiej, a na-
stępnie ulicą Kościuszki do centrum 
miasta i odwrotnie. Podobnie w przy-
padku ulicy Sobieskiego. Jadąc w kie-
runku Młynów będzie można skręcić 
w ulicę Owidzką, która prowadzi do 
ul. Unii Europejskiej i odwrotnie – 
jadąc od strony ul. Unii Europejskiej 
będzie można ulicą Owidzką dojechać 
do ul. Sobieskiego i dalej w kierunku 
Rynku i południowej części miasta. 
Całkowicie zamknięty zostanie odci-
nek ulicy Kanałowej od wyjazdu z ul. 

Podgórnej do skrzyżowania z ulicami 
Tczewską i Sobieskiego. Jadąc z Ryn-
ku ulicą Podgórną będzie można tylko 
i wyłącznie skręcić w lewo w ul. Ka-
nałową w kierunku ul. Hallera.
Prace rozbiórkowe na tym odcinku 
rozpoczną się w we wtorek 6 kwietnia 
br. Mogą potrwać do końca roku 2021.
Przebudowa 5 dróg i 4 obiektów mo-
stowych jest jedną z najważniejszych 
inwestycji planowanych w Starogar-
dzie Gdańskim na lata 2021-2023. 
Dzięki niej znacznie poprawi się bez-
pieczeństwo kierowców i pieszych 
oraz komfort jazdy z południowych 
dzielnic miasta.
Prosimy mieszkańców o wyrozumia-
łość, a kierowców o ostrożną jazdę. 

Przetarg na budowę basenów 
na Piekiełkach w Starogardzie 

Gdańskim Miasto ogłosiło pod koniec 
stycznia br. Zgłosiło się czterech wy-
konawców, ale tylko dwóch przeszło 
do kolejnego etapu negocjacji. O zwy-
cięstwo walczyły firmy: AS PRODUKT 
z Małej Nieszawki i ROKA Budownic-
two ze Starogardu Gdańskiego. Osta-
tecznie wygrała ta ostatnia.
To właśnie spółka ROKA wybuduje 
w Starogardzie trzy odkryte baseny 
letnie. Będzie to pierwszy etap budo-
wy większego kompleksu rekreacyj-
no-wypoczynkowego. Oprócz base-
nów na Piekiełkach pojawią się takie 
atrakcje, jak: naturalny labirynt, duży 
wybieg dla psów, wodny plac zabaw 
dla dzieci, naturalny plac zabaw, bo-
isko do piłki plażowej, miejsce do pla-
żowania, parkingi oraz cała niezbęd-
na do jego utrzymania i prawidłowe-
go funkcjonowania infrastruktura.
16 marca prezydent miasta podpisał 
z prezesem firmy ROKA Kamilem 
Rozmusem umowę na wykonanie 
I etapu inwestycji, czyli budowę ba-
senów, wodnego placu zabaw, boiska 
do piłki plażowej, parkingu dla cam-
perów oraz drogi ppoż. Wykonawca 
ma na to 105 dni od daty podpisania 
umowy. 
– Zadanie jest bardzo specyficzne. 

Wymaga koordynacji pracy różnych 
branż, różnych dostawców i produ-
centów właściwych dla tego zadania 
materiałów. Zaczniemy od zabez-
pieczenia terenu budowy (ustawienia 
ogrodzeń i tablic informacyjnych) 
oraz prac przygotowawczych. Już 
w tej chwili kontraktujemy podwy-
konawców i szukamy materiałów, 
część sprowadzamy z Włoch i Hisz-
panii. Samą budowę rozpoczniemy od 
prac ziemnych związanych z niwelo-
waniem nierówności w terenie, ich 
rozbiórką i wyrównywaniem. Jak się 
z tym uporamy, przejdziemy do prac 
konstrukcyjnych i robót związanych 
z instalacjami podziemnymi, czyli 
wykonania wszystkich niezbędnych 
przyłączy sanitarnych i wodociągo-
wych. Po tym etapie zjeżdżać zaczną 
poszczególne elementy wyposażenia 
obiektu. Równocześnie będziemy za-
gospodarowywać teren zielony, bu-
dować chodniki, jezdnię i ogrodzenie 
terenu. Czasu mamy mało – niecałe 
cztery miesiące, które zobowiązują – 
poinformował Kamil Rozmus
Na realizację I etapu budowy kom-
pleksu rekreacyjno-wypoczynkowe-
go na Piekiełkach Miasto przeznaczy-
ło ponad 7 mln zł. 
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Włączyć się w walkę o Pu-
char dla naszego miasta mogą 
wszyscy, którzy jeżdżą na ro-
werze i są posiadaczami tele-
fonu komórkowego. W tym 
roku niespodzianką dla bę-
dących od początku w tym 
projekcie użytkowników jest 
nowa aplikacja „Aktywne 

Wsiądź na rower
W czerwcu Starogard Gdański po raz kolejny 
powalczy o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. 

Miasta”. Kolejne nowości to 
możliwość importu treningów 
z urządzeń Garmin (najbliż-
sza aktualizacja), traker zna-
jomych, rozszerzona wersja 
panelu pomocy wraz z cha-
tem, dodatkowe statystyki dla 
zaawansowanych użytkowni-
ków i możliwość kontynuacji 

Na początku marca klub 
KaEmKa Starogard 

Gdański brał udział w 1/4 Mi-
strzostw Polski juniorów i ju-
niorek w siatkówce. Mecze 
rozgrywane były w Warszawie 
i Kielcach. Dziewczęta zajęły 
IV miejsce, a chłopcy V. Miasto 
dofinansowało wyjazd kwotą 
1000 zł. 

Wspieramy młodych sportowców
Mimo wielu ograniczeń, wciąż odbywać mogą się zawody sportowe. 
Młodzi starogardzianie chętnie biorą w nich udział. 

przerwanych treningów.
Uczestnicy zeszłorocznej 
edycji jeśli posiadają aplika-
cję na swoim telefonie mu-
szą dokonać jej aktualizacji. 
Jeśli zaś jesteś nowym użyt-
kownikiem wystarczy pobrać 
darmową aplikację „Aktywne 
Miasta”, która rejestruje trasy 
i ich długości, zarejestrować 
się i wybrać dyscyplinę – jaz-
da na rowerze lub kolarstwo. 
Pamiętajmy, aby z listy miast 
biorących udział w rywalizacji 
wybrać STAROGARD GDAŃ-

SKI. Kiedy już wsiądziemy 
na rower włączmy aplikację 
i kręćmy kilometry dla Staro-
gardu! Na najaktywniejszych 
uczestników, którzy „nakrę-
cą” największą liczbę kilo-
metrów dla naszego miasta 
czekają nagrody. Nagradzać 
będziemy również w trakcie 
trwania treningu i czerwco-
wej rywalizacji, aby dać szansę 
tym którzy pokonują mniej-
sze dystanse, ale regularnie 
wsiadają na rower. 

13 marca 80 osób z roczni-
ków 2006, 2007 i 2008 wzięło 
udział w Krajowym Turnieju 
Młodzików Młodszych i Re-
gionalnym Turnieju Młodzi-
ków w Badmintona III Baltic 
Cup, który zorganizowany zo-
stał w Miejskiej Hali Sportowej 
im. Andrzeja Grubby. Miasto 
wsparło to wydarzenie kwotą 
1000 zł. 

1000 zł
#STG wspiera

1000 zł
#STG wspiera
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Powszechny spis ludności i miesz-
kań odbywa się co 10 lat i jest je-

dynym badaniem, które pozwala na 
pozyskanie szczegółowych informa-
cji o liczbie ludności, jej terytorialnym 
rozmieszczeniu, strukturze demo-
graficzno-społecznej i zawodowej, 
a także o ilościowym i jakościowym 
stanie zasobów mieszkaniowych 
i budynkowych. Dane zebrane w ra-
mach prac spisowych są wykorzy-
stywane do opracowań, zestawień 
i analiz statystycznych, do tworzenia 
i aktualizacji przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego operatu do 
badań statystycznych.
Udział w spisie ludności i mieszkań 
jest obowiązkowy. Obowiązkiem spi-
sowym będą objęte:

• osoby fizyczne stale zamieszkałe 
i czasowo przebywające w miesz-
kaniach, budynkach i innych za-
mieszkanych pomieszczeniach 
niebędących mieszkaniami na te-
renie Polski, osoby fizyczne nie-
mające miejsca zamieszkania;

• mieszkania, budynki, obiekty 
zbiorowego zakwaterowania i inne 
zamieszkane pomieszczenia nie-
będące mieszkaniami.

Rusza powszechny spis ludności
Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w tym spisie to obowiązek każde-
go obywatela RP. Spis będzie realizowany przy użyciu interaktywnego formularza 
spisowego dostępnego na stronie GUS.

Główną metodą spisu będzie samo-
spis internetowy. Na stronie GUS ht-
tps://spis.gov.pl/ dostępny będzie 
formularz, który należy wypełnić 
i wysłać.

Uwaga! Jeżeli osoba, podlegająca 
obowiązkowi spisania, nie będzie 
mogła tego zrobić we własnym za-
kresie, ma trzy możliwości wypeł-
nienia obowiązku:
1. może zgłosić się do najbliższego 
urzędu gminy, gdzie otrzyma pomoc,
2. może zadzwonić na infolinię: 22 
279 99 99 i spisać się przez telefon,
3. może skorzystać z pomocy rach-
mistrza, który się z nią skontaktuje 
i spisać się bądź telefonicznie bądź 
bezpośrednio zapraszając rachmi-
strza do domu, jeśli pozwoli na to sy-
tuacja epidemiczna.

Rachmistrz terenowy w celu uwie-
rzytelnienia posługuje się identyfika-
torem rachmistrza spisowego. Rach-
mistrz telefoniczny, rozpoczynając 
rozmowę z respondentem, musi 
podać swoje dane identyfikacyjne 
(tj. imię i nazwisko oraz urząd staty-
styczny, który reprezentuje).
Tożsamość rachmistrza telefonicz-

nego lub terenowego można zwery-
fikować dzwoniąc na Infolinię spi-
sową pod numer telefonu 22 279 99 
99 oraz w aplikacji „Sprawdź rach-
mistrza” na stronie https://spis.gov.
pl, a także stronach internetowych 
urzędów statystycznych.

Wszystkie przekazywane w czasie 
spisu dane zostaną objęte tajemnicą 
statystyczną – będą należycie i sta-
rannie zabezpieczone oraz nie zo-
staną nikomu ujawnione. Stosowane 
przez statystykę publiczną narzędzia 
oraz procedury w zakresie bezpie-
czeństwa danych zapewniają całko-
witą ochronę gromadzonych infor-
macji. Statystyka publiczna prezen-
tuje jedynie dane wynikowe, których 
nie można powiązać z konkretnymi 
osobami.

Dokładny zakres informacji zbie-
ranych w NSP 2021 dostępny jest 
w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 
sierpnia 2019 r. o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań 
w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. 
zm.).
Pytania dotyczyć będą m. in. charak-
terystyki demograficznej i aktyw-

ności ekonomicznej osób, poziomu 
wykształcenia oraz stanu i charak-
terystyki zasobów mieszkaniowych. 
Oto one:

1. Charakterystyka demograficzna:
1) płeć;2) wiek;3) adres zamieszka-
nia;4) stan cywilny;5) kraj urodze-
nia;6) kraj posiadanego obywatel-
stwa.

2.  Aktywność ekonomiczna: 1) bie-
żący status aktywności zawodowej 
– pracujący, bezrobotni, bierni zawo-
dowo;2) lokalizacja miejsca pracy;3) 
rodzaj działalności zakładu pracy;4) 
zawód wykonywany;5) status za-
trudnienia;6) wymiar czasu pracy;7) 
rodzaj źródła utrzymania osób;8) ro-
dzaje pobieranych świadczeń.

3. Poziom wykształcenia.

4. Niepełnosprawność: 1) samoocena 
niepełnosprawności; 2) orzeczenie 
o niepełnosprawności, stopniu nie-
pełnosprawności lub niezdolności do 
pracy; 3) grupy schorzeń powodujące 
trudności w wykonywaniu codzien-
nych czynności.

5. Migracje wewnętrzne i zagranicz-
ne: 1) okres zamieszkania w obecnej 
miejscowości; 2) miejsce poprzed-
niego zamieszkania w Rzeczypospo-
litej Polskiej; 3) miejsce zamieszkania 
rok przed spisem; 4) fakt przebywa-
nia kiedykolwiek za granicą; 5) rok 
przyjazdu albo powrotu do Rzeczypo-
spolitej Polskiej; 6) miejsce zamiesz-
kania za granicą – kraj (dla osób prze-
bywających kiedykolwiek za grani-

cą); 7) kraj przebywania i rok wyjazdu 
z Rzeczypospolitej Polskiej (dla osób 
przebywających czasowo za granicą).

6. Charakterystyka etniczno-kultu-
rowa: 1) narodowość – przynależność 
narodowa lub etniczna; 2) język, któ-
rym posługują się osoby w kontak-
tach domowych; 3) wyznanie – przy-
należność do kościoła lub związku 
wyznaniowego.

7. Gospodarstwa domowe i rodziny: 
1) stopień pokrewieństwa z repre-
zentantem gospodarstwa domowe-
go; 2) tytuł prawny do zajmowanego 
mieszkania.

8. Stan i  charakterystyka zaso-
bów mieszkaniowych (mieszkania 
i  budynki): 1) rodzaj pomieszczeń 
mieszkalnych; 2) stan zamieszkania 
mieszkania; 3) własność mieszkania; 
4) liczba osób w mieszkaniu; 5) po-
wierzchnia użytkowa mieszkania; 6) 
liczba izb w mieszkaniu; 7) wyposa-
żenie mieszkania w urządzenia tech-
niczno-sanitarne; 8) rodzaj paliwa 
stosowanego do ogrzewania miesz-
kania; 9) tytuł prawny zamieszkiwa-
nia mieszkania; 10) rodzaj budynku, 
w którym znajduje się mieszkanie; 
11) stan zamieszkania budynku; 12) 
wyposażenie budynku w urządzenia 
techniczne; 13) powierzchnia użyt-
kowa mieszkań w budynku; 14) liczba 
izb w budynku; 15) własność budyn-
ku; 16) liczba mieszkań w budynku; 
17) rok wybudowania budynku. 
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Prezydent miasta ustalił 
na rok szkolny 2021/2022 
terminy czynności w po-
stępowaniu rekrutacyj-
nym i postępowaniu uzu-
pełniającym oraz terminy 
składania dokumentów 
do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szko-
łach podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę 
Miejską Starogard Gdań-
ski.

Na rok szkolny 2021/2022 przewi-
duje się rekrutację do następujących 
jednostek: 1. Miejskie Przedszko-
le Publiczne Nr 1, ul. H. Sienkiewi-
cza 19 w Starogardzie Gdańskim; 
2. Miejskie Przedszkole Publiczne 
Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, 
al. Jana Pawła II 7 w Starogardzie 
Gdańskim, tel.: (58)5622378, email: 
przedszkole2stg@wp.pl; 3. Miej-
skie Przedszkole Publiczne Nr 3 al. 
Wojska Polskiego 8B w Starogardzie 
Gdańskim, tel. (58) 5624967, ema-
il: dyrektor@mpp3.starogard.pl; 4. 
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 
im. „Tęczą Malowane”, ul. W. Rey-
monta 7w Starogardzie Gdańskim, 
tel. (58) 5628178, email: przedszko-
le.4@wp.pl; 5. Miejskie Przedszkole 
Publiczne Nr 5 im. Janusza Korcza-
ka, al. Jana Pawła II 8w Starogardzie 
Gdańskim, tel.(58) 5624304, ema-
il: przedszkolenr5@techlan.pl; 6. 
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 
6 im. „Modraczek”, al. Jana Pawła 
II 5w Starogardzie Gdańskim, tel.: 
(58) 5623746, email: mpp6.modra-
czek@wp.pl; 7. Miejskie Przedszkole 
Publiczne Nr 8 im. „Bajeczka”, os. 
Konstytucji 3 Maja 15w Starogardzie 
Gdańskim, tel.: (58) 5629900, email: 
sekretariat@przedszkole8.stg.pl; 8. 
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 
im. „Słoneczna Kraina”, os. 60-lecia 
ONP 8w Starogardzie Gdańskim, tel.: 
(58) 5628572, email: sekretariat@
mpp10.starogard.pl; 9. Publiczna 
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana 
Pawła II, oddział „0”, ul. Bp. K. Do-
minika 32 w Starogardzie Gdańskim, 
tel.:(58)5623050, sekretariat@psp6.
stg.pl; 10. Publiczne Przedszkole 
Przylesie, ul. Leszczynowa 3, 83-200 
Starogard Gdański, tel.: 506 939 186, 
email: przylesieprzedszole@gmail.
com; 11. Niepubliczne Przedszkole 
„Aniołek”, ul. Powstańców War-
szawskich 12 w Starogardzie Gdań-
skim, tel.: 502774413, email: kon-
takt@aniolek-starogard.pl. 
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 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 z późn. zm.) – Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy marsz. J. Piłsudskiego 10, zlokalizowanego na II piętrze budynku, znajdującego się na działkach oznaczonych w ewidencji 
nieruchomości nr: 19/1 i 20/9 w obrębie 17, o łącznej powierzchni 424 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta nr GD1A/00031643/2:

Powierzchnia użytkowa lokalu w m2 Ilość pokoi Udział w gruncie i w częściach wspólnych Cena  wywoławcza  w zł Wadium w zł Postąpienie minimalne w zł
1 2 3 4 5 6

49,08 2 + kuchnia 0,0480 175 000,00 17 500,00 1 750,00

W dziale III księgi wieczystej nr GD1A/00031643/2 wpisano, że „wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Wpisano dnia 25 stycznia 
1996 roku”. W dziale IV księgi wieczystej nr GD1A/00031643/2 wpisano: „łam 2, 3, 4-wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Wpisano 
dnia 25 stycznia 1996 roku”.
Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny nie posiada wydanego świadectwa energetycznego.
Mieszkanie będzie można oglądać: 12 kwietnia 2021 r. w godzinach od 15:00-15:30.
Przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2021 r. (środa) w sali nr 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 9:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) w tytule przelewu 
podając adres lokalu na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański – Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
27 kwietnia 2021 r. (wtorek) w godzinach pracy Urzędu Miasta Starogard Gdański w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium na ww. lokal w celu wydania karty zgłoszenia 
uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach np. wystąpienie z roszczeniem osoby trzeciej – ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, pokój 204, II piętro, tel. 58 5306076.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 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 z późn. zm.) – Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Skarszewskiej 2C, zlokalizowanego na III piętrze budynku, znajdującego się na działce oznaczonej w ewidencji nieruchomości nr 
390/8 w obrębie 13, o powierzchni 210 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta nr GD1A/00033526/0:

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

1 2 3 4 5 6

49,02 + 7,90 2 + kuchnia 0,0909 175 000,00 17 500,00 1 750,00

W dziale III księgi wieczystej nr GD1A/00033526/0 wpisano, że „wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Wpisano dnia 27 grudnia 
1995 roku”. W dziale IV księgi wieczystej nr GD1A/00033526/0 wpisano: „w łamie 4 ujawniono wpis: wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. 
Wpisano dnia 27 grudnia 1995 roku”. 
Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny nie posiada wydanego świadectwa energetycznego.
Mieszkanie będzie można oglądać: 14 kwietnia 2021 r. w godzinach od 14:00-14:30.
Przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2021 r. (środa) w sali nr 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 9:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) w tytule przelewu 
podając adres lokalu na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański – Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
27 kwietnia 2021 r. (wtorek) w godzinach pracy Urzędu Miasta Starogard Gdański w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium na ww. lokal w celu wydania karty zgłoszenia 
uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach np. wystąpienie z roszczeniem osoby trzeciej – ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, pokój 204, II piętro, tel. 58 5306076.

O udzielenie dofinansowania 
mogą ubiegać się osoby fizyczne 

lub wspólnoty mieszkaniowe, które 
posiadają tytuł prawny do nierucho-
mości położonych na terenie Gmi-
ny Miejskiej Starogard Gdański oraz 
w 2021 roku planują:
• zlikwidować płyty azbestowe z da-
chu lub elewacji budynku lub obiektu 
jw. albo składują płyty azbestowe po-
chodzące z ww. budynków i obiektów 
budowlanych na terenie nierucho-
mości;

Skorzystaj z dofinansowania
W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Miejską Starogard Gdań-
ski do zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sta-
rogard Gdański”, Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości informację 
o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadania dotyczącego usuwa-
nia azbestu pochodzącego z nieruchomości, budynków oraz obiektów budowla-
nych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zlokalizowanych 
na terenie miasta.

• usunąć składowane na terenie nie-
ruchomości jw. inne wyroby budow-
lane zawierające azbest.
Kwota dofinansowania zadania uza-
leżniona będzie od wyniku zapytania 
ofertowego, ogłoszonego przez Urząd 
Miasta Starogard Gdański i może sta-
nowić do 100 % kosztów kwalifiko-
wanych. Kwalifikacja wniosków do 
dofinansowania odbędzie się na za-
sadzie pierwszeństwa złożenia wnio-
sku (decyduje data wpływu wniosku 
do Urzędu Miasta) i uzależniona bę-

dzie od planowanych kosztów, okre-
ślonych we wniosku oraz wysokości 
środków, jakimi dysponuje gmina na 
realizację zadania.
Osoby zainteresowane usunięciem 
wyrobów zawierających azbest ze 
swoich posesji powinni złożyć kom-
pletny wniosek wraz z niezbędny-
mi załącznikami w Urzędzie Miasta 
Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 
6 lub w siedzibie Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Starogard 
Gdański przy ul. Zblewskiej 18, albo 

za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (ePUAP) w nieprze-
kraczalnym terminie do 30.04.2021 r. 
Formularz wniosku dostępny jest:
• na korytarzu przed wejściem do 
Wydziału Ochrony Środowiska na ul. 
Zblewskiej 18 (budynek Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 1),
• w siedzibie Urzędu Miasta na ul. 

Gdańskiej 6 w Biurze Obsługi Klienta 
(pok. nr 01),
• na stronach internetowych Urzędu: 
www.starogard.pl oraz www.czyste-
miasto.starogard.pl.
Uwaga: wnioski, które wpłyną do 
Urzędu Miasta Starogard Gdański po 
30.04.2020 r. nie będą rozpatrywane 
przez tutejszy Urząd. 
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Zgony
1. Krystyna Odziemkowska l. 83 
2. Stanisława Langowska l. 89 
3. Regina Czarnecka l. 82 
4. Agnieszka Lazar l. 90 
5. Maria Wiklent l. 64 
6. Roman Schwartz l. 78 
7. Irena Winogrodzka l. 94 

8. Renata Sastempowska l. 
9. Teresa Guz l. 92 
10. Witold Sakowicz l. 84 
11. Tadeusz Knapik l. 87 
12. Stanisław Engler l. 68 
13. Krystyna Dawicka l. 81
14. Henryk Tuszyński l. 90 

15. Jan Śnios l. 80 
16. Kazimierz Wardyn l. 74 
17. Mirosława Sztura l. 47 
18. Ewa Woltańska l. 77 
19. Jerzy Makowski l. 79 
20. Henryk Rudnicki l. 69 
21. Teresa Szymichowska l. 72 

22. Teresa Nawrocka l. 91 
23. Ryszard Murawski l. 74 
24. Zdzisław Galewski l. 71 
25. Irena Kaczocha l. 91 
26. Barbara Kasicka l. 69 
27. Ewa Rutkowska l. 72 
28. Krystyna Burczyk l. 67 

29. Wiktor Żywicki l. 86 
30. Krystyna Nierzwicka l. 79 
31. Maria Kuras l. 71
32. Zbigniew Badziński l. 73 
33. Józefa Pyżewska l. 85 
34. Krystyna Lipka l. 93

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic: Droga Nowowiejska i Juranda ze Spychowa (I przetarg) – działka nr 504 o pow. 2 010 m², obręb 19, KW GD1A/00020108/0;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 300 000,00 zł (trzystatysięcyzłotych); wadium w wysokości 30 000,00 zł (trzydzieścitysięcyzłotych); postąpienie minimalne 3 000,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem D1.53.MW.1 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszcza się sytuowanie 
jako funkcji towarzyszącej usług nieuciążliwych, parkingów i zespołu garaży obsługujących funkcję podstawową.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Przez działkę nr 504 obr. 19 przebiegają sieci uzbrojenia technicznego: gazowa, energetyczna, kanalizacja sanitarno- deszczowa, wodociągowa oraz ciepłownicza. 
Potrzeba ustanowienia służebności dostępu do sieci sanitarno-wodociagowej na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański w przypadku jej naprawy lub wymiany.
Konieczność ustanowienia służebności gruntowej na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 504, obr. 19 (po odłączeniu jej z księgi wieczystej KW GD1A/00020108/0 do nowej księgi wieczystej z wpisem własności na rzecz 
nowonabywcy), polegającej na prawie przechodu i przejazdu do działki nr 504 przez działkę nr 82/45 obr. 19, zapisaną w KW GD1A/00041139/9, z dróg publicznych – ulic: Droga Nowowiejska lub Juranda ze Spychowa.
….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 kwietnia 2021 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 11:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 15 kwietnia 
2021 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia 
uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania i Urbanistyki 
tel. 58-5306082.

Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Starogard Gdański „Starogardzki Ratusz”, wydawca: Gmina Miejska Starogard Gdański, adres: ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, 
redaktor naczelna: Małgorzata Rogala, druk: Polska Press sp. z o. o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Drukarnia w Bydgoszczy, ul. Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz. 
Copyright ©Gmina Miejska Starogard Gdański. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Starogardzki Ratusz” ani jego żadna część, bez zgody właściciela nie może być wykorzystana w systemach odtwarzalnych bądź 
reprodukowana jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, elektronicznym, mechanicznym lub innym. 

NIERUCHOMOŚCI  Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 2 marca 2021 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 74/03/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, obejmujące 2 pozycje: 
1) ul. Skarszewska 2C/14 – lokal mieszkalny o pow. użytk. 49,02 m², udział przynależny 0,0909 w działce nr 390/8 o pow. 210 m², obręb 13, KW 33526, 2) ul. Piłsudskiego 10/8 –  lokal mieszkalny o pow. użytk. 49,08 m², udział 
przynależny 0,0480 w działkach nr: 19/1 i 20/9 o łącznej pow. 424 m², obręb 17, KW 31643.
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 5306076.
               Prezydent Miasta Starogard Gdański 
                Janusz Stankowiak

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z póżn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania 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 w rejonie ul. Korytybskiej, KW GD1A/00018053/2, obr. 30, według wykazu w tabelce:

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

wadium 
 w zł

postąpienie minimalne 
w zł

1 2 3 4 5 6 7
1. 220/15 1 294 38.MN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 130 800,00   13 080,00   1 310,00   
2. 220/16 1 298 38.MN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 131 200,00   13 120,00   1 320,00   
3. 220/17 1 301 38.MN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 131 500,00   13 150,00   1 320,00   

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepi-
sami prawa.
Nieruchomości wymienione w poz. 1 - 3  wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00018053/2.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 kwietnia 2021 r. (środa) o godz 11:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium  w  pieniądzu  należy  wnieść najpóźniej do dnia 15 
kwietnia 2021 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 20 kwietnia 2021 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 zgło-
szenia 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.




