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Starogard gotowy do uruchomienia szczepień
Punkt Szczepień Powszechnych w Starogardzie Gdańskim jest gotowy do pracy. Ulokowany jest w hali sportowej im. Andrzeja Grubby.
Przygotowały go Miasto wspólnie z podległymi mu jednostkami we współpracy z SPZOZ Przychodnią Lekarską. Uruchomiony zostanie
z chwilą włączenia miasta do systemu i zabezpieczenia szczepionek przeciw COVID-19.

C

ieszę się, że gotowość Miasta do
utworzenia Punktu Szczepień
Powszechnych (PSP) została pozytywnie przyjęta przez Wojewodę,
a sam punkt przeszedł pozytywną
weryfikację Narodowego Funduszu
Zdrowia (NFZ). Jego organizacja nie
była obowiązkiem, ale podjęliśmy
ten trud w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców miasta

i całego powiatu. Mamy nadzieję, że
nasze wspólne wysiłki przyczynią się
do zmniejszenia liczby zachorowań
i zapewnią szybszy powrót do normalności. Wszystko wskazuje na to,
że akcja zbiorowych szczepień w Starogardzie Gdańskim ruszy w maju.
PSP jest gotowy. Czekamy teraz na
ostateczną decyzję Wojewody o włączeniu go do ogólnopolskiego syte-

mu i zabezpieczenie w szczepionki
przeciw COVID-19 – mówi Janusz
Stankowiak, prezydent miasta.
Punkt będzie czynny od poniedziałku
do soboty w godzinach 8:00 – 18:00.
Szczepić będą zespoły medyczne
składające się z lekarza i pielęgniarki
z SPZOZ Przychodni Lekarskiej. Liczba wykonywanych dziennie szczepień zależeć będzie od otrzymanych

przez Przychodnię dostaw szczepionek. Zgodnie z obowiązującymi
procedurami minimalna liczba nie
powinna być mniejsza niż 200 osób
na dzień. Miasto przygotowane jest
do zaszczepienia nawet do 400 osób
dziennie.
Do Punktu Szczepień Powszechnych
prowadzić będzie tylne wejście do hali
od strony rzeki Wierzycy.
Udając się na szczepienie, trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą:
• dowodu osobistego,
• listy zażywanych leków,
• w miarę możliwości wypełnionej
ankiety.
Ankietę można pobrać ze strony
www.starogard.pl. Będzie ją można
też wypełnić na miejscu w PSP.

Aby skorzystać z usługi
w pierwszej kolejności
należy się zarejestrować.
W tym celu należy:
1) zadzwonić pod numer:
+48 533 348 944 lub +
48 536 485 303 (czynne
w godzinach pracy
Przychodni od poniedziałku
do piątku
w godz. 8:00 – 15:00),
2) zadzwonić na infolinię
pod numer: 989,
3) skorzystać
z internetowego konta
pacjenta na stronie
internetowej: pacjent.gov.pl
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Kolejne pieniądze
dla miasta
Starogard Gdański otrzymał 2 mln zł dofinansowania
na przebudowę ulic, mostów i parkingów w obrębie
dawnych Młynów. Wojewoda rozstrzygnął drugi nabór wniosków do programu Fundusz Inwestycji Lokalnych dla województwa pomorskiego.

W

Bezpieczne przejścia
dla pieszych

drugim naborze wniosków
o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Starogard Gdański otrzymał 2 mln zł
na „Przebudowę ulic, obiektów mostowych, parkingów przy ul. Kanałowej, Sobieskiego, części ul. Owidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul.
Hallera”. To kolejne pieniądze, którą

płyną do miasta w ramach przygotowanej przez rząd tarczy dla samorządów. W sumie miasto otrzymało
z RFIL prawie 16 mln zł.
Koszt przebudowy sięga 11,5 mln zł.
Jest to największa inwestycja drogowa w Starogardzie Gdańskim zaplanowana na lata 2021-2023.

Miasto stawia na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w mieście. W ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stara się o dofinansowanie przebudowy 8
przejść dla pieszych. Wartość inwestycji to ponad pół miliona złotych.
Miasto może otrzymać od 50% do 80% zwrotu poniesionych kosztów.

W

nioski dotyczą następujących
przejść dla pieszych:
1) przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ul. Grunwaldzkiej,
2) obok MOPS na al. Jana Pawła II,
3) obok ZOZ Medpharma na al. Jana
Pawła II,
4) przy Starostwie Powiatowym na
ul. Kościuszki,
5) skrzyżowanie ulicy Kościuszki z ul.
Pelplińską ,
6) przy Przedszkolu Nr 4 Tęczą Malowane na ul. Reymonta,
7) przy Szkole Podstawowej Nr 8 na
ul. Sienkiewicza,
8) przy Szkole Podstawowej Nr 3 na
ul. Wybickiego.
Wszystkie wymienione przejścia
mają zostać doświetlone i wyposażone w czujniki wzbudzania podczas

pojawienia się pieszego w obrębie
przejścia. Na każdym z przejść stanąć mają po dwa słupy oświetleniowe
wyposażone w nowoczesne oprawy.
Dodatkowo na nawierzchni przejść
dla pieszych przy ul. Sienkiewicza,
Grunwaldzkiej, Wybickiego i Reymonta pojawić się mają fakturowe
oznaczenia dla osób z dysfunkcją
wzroku. Ma to zapewnić pieszym
większą widoczność na drogach i poprawić ich bezpieczeństwo, a w efekcie zmniejszyć liczbę wypadków
i ofiar. Wartość złożonych wniosków
to 531 306 zł.
Poziom dofinansowania wynosić będzie od 50% do 80% kosztów realizacji zadania (przebudowy / budowy
jednego przejścia dla pieszych) jednakże nie więcej niż 200 000 zł.

Lista przejść dla pieszych:
1) przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ul. Grunwaldzkiej,
2) obok MOPS na al. Jana Pawła II,
3) obok ZOZ Medpharma na al. Jana
Pawła II,
4) przy Starostwie Powiatowym na
ul. Kościuszki,
5) skrzyżowanie ulicy Kościuszki z ul.
Pelplińską ,
6) przy Przedszkolu Nr 4 Tęczą Malowane na ul. Reymonta,
7) przy Szkole Podstawowej Nr 8 na
ul. Sienkiewicza,
8) przy Szkole Podstawowej Nr 3 na
ul. Wybickiego.
Jednym z kryteriów oceny zgłoszonych wniosków będzie ich lokalizacja w pobliżu obiektów użyteczności
publicznej ( tj. szkół, przedszkoli,
ośrodków zdrowia, zakładów opiekuńczych, domów kultury, ośrodków
sportu, rekreacji i wypoczynku, urzędów, przystanków autobusowych
i galerii handlowych).
Oprócz przebudowy wnioski o dofinansowanie obejmują również
wykonanie dokumentacji technicznej (projektów budowlano-wykonawczych), uzyskanie wszelkich
warunków decyzji, pozwoleń, nadzór inwestorski nad inwestycją oraz
postawienie tablicy informacyjnej
o uzyskanym dofinansowaniu.

Tor na ukończeniu
Do końca kwietnia tor dla rowerów górskich i BMX-ów powinien być gotowy. Do wykonania pozostały
prace wykończeniowe, zainstalowanie tablic informacyjnych i oznakowanie trasy.

#STGinwestuje

197 500 zł

T

or powstaje z inicjatywy mieszkańców miasta. Wyrobisko tor
rekreacyjny dla rowerów górskich
i BMX Nad Jarem/Piekiełki jest jednym z 4 najlepszych pomysłów infrastrukturalnych wybranych przez

mieszkańców w V edycji Budżetu
Obywatelskiego. Jego autorami są
Bartosz Molin, Mirosław Stemplewski i Wojciech Hercke.

Koszt prac wyniesie 197 500 zł.

STAROGARDZKI RATUSZ

INFORMACJE

29 kwietnia 2021

Zielone światło dla obwodnicy
Rząd zabezpieczył w budżecie państwa środki na program inwestycji budowy 100 obwodnic, w tym obwodnicy
Starogardu Gdańskiego. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców miasta, gminy i całego powiatu, którzy
od lat czekają na budowę drogi szybkiego ruchu. Podpisany aneks zatwierdził jej przebieg, a zabezpieczone
pieniądze są gwarancją budowy starogardzkiej obwodnicy. Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że inwestycja ruszy w 2024 roku.

7

kwietnia w Ministerstwie Infrastruktury został podpisany aneks
do programu inwestycji budowy 100
obwodnic, zapewniający finansowanie planowanych inwestycji w wersji,
która została uzgodniona z samorządami. Tym samym został zatwierdzony przebieg starogardzkiej inwestycji w wariancie V – poinformował
na konferencji prasowej w starogardzkim magistracie poseł na Sejm
RP Kazimierz Smoliński
Rząd polski zabezpieczył w budżecie państwa dodatkowe pieniądze
na program budowy 100 obwodnic.
Ostateczna kwota zwiększenia budżetu wyniknie z przeprowadzonych przetargów. Dla starogardzian
i mieszkańców powiatu dodatkowe
pieniądze na budowę obwodnic, są
niczym zielone światło dla pieszych,

otwierają inwestorowi (Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad)
drogę do finalizacji tego tak długo
wyczekiwanego zadania.
W imieniu inwestora projektant
złożył w Urzędzie Gminy Starogard
Gdański wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej 22. Fakt ten potwierdziła wójt
Gminy Starogard Gdański Magdalena Forc-Cherek. – Zrobimy co w naszej mocy, aby decyzja była gotowa
jeszcze w tym roku - powiedziała
wójt.
Mając zapewnione ze strony rządu
finansowanie inwestycji Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prawdopodobnie już w 2022
roku będzie mogła zlecić wykonanie

dokumentacji projektowej, a w 2023
roku ogłosić przetarg na wykonawcę inwestycji w systemie zaprojektuj
i wybuduj.
- To wspaniała wiadomość dla

wszystkich mieszkańców Starogardu
Gdańskiego, gminy i całego powiatu, którzy od lat czekają na budowę
drogi szybkiego ruchu wokół miasta.
Dla takich chwil warto żyć, bo wia-
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domość, którą przywiózł Pan Poseł
jest informacją stulecia. A my, w zeszłym roku świętowaliśmy 100-lecie
powrotu Starogardu Gdańskiego do
Państwa Polskiego. Lepszego prezentu nie mogliśmy dostać, za co bardzo
dziękuję Panu Posłowi Kazimierzowi
Smolińskiemu, wszystkim lokalnym
samorządowcom, Społecznemu Komitetowi Budowy Starogardzkiej Obwodnicy i ludziom zaangażowanym
w budowanie pozytywnego klimatu
wokół tej inwestycji, by doprowadzić
ją do realizacji. To będzie największa
inwestycja w historii naszego miasta. Jeśli wszystkie niezbędne procedury przebiegną bez zakłóceń, nie
będzie skarg, czy protestów, a inwestor otrzyma wszystkie konieczne
decyzje i zgody, istnieje ogromne
prawdopodobieństwo, że budowa
obwodnicy Starogardu Gdańskiego
ruszy w 2024 roku. Jedno jest pewne
– obwodnica Starogardu powstanie –
spuentował prezydent miasta Janusz
Stankowiak.
Wariant V, który został zatwierdzony, jest zgodny z oczekiwaniami
mieszkańców, czyli obwodnica będzie przebiegać po terenach Gminy
Starogard Gdański okalając miasto od
południa. 16-kilometrowa trasa ma
się zaczynać w Sucuminie, a kończyć
za Stadem Ogierów.

#STGinwestuje

To będą dobrze wydane pieniądze

1 500 000 zł

Pięć ofert wpłynęło na budowę 600 mb kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Kruczej, Pawiej i Gołębiej. Chęć budowy 1,5 km odcinka kanalizacji wzdłuż ulic Rebelki i Rolnej zgłosiło aż sześciu oferentów. Miasto sprawdza poprawność złożonych
ofert, by wyłonić jednego wykonawcę poszczególnych zadań planowanej na ten
rok inwestycji za ponad 1,5 mln zł. Kanalizacja ma być gotowa do końca wakacji.

19

kwietnia pracownicy Referatu
Kontroli i Zamówień Publicznych oraz Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego otworzyli oferty złożone w przetargu na budowę ponad
2 km kanalizacji sanitarnej w obrębie
5 ulic w Starogardzie Gdańskim. Inwestycja podzielona została na dwa
zadania:
1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej długości blisko 600 mb
oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej długości ponad 180 mb w rejonie
ulic Kruczej, Pawiej, Gołębiej,
2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej w ulicy Rebelki i Rolnej
długości ok. 1500 mb oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej w ulicy Rolnej,
długości ponad 100 mb.
Na obie części Miasto przyjmowało
osobne oferty. Do wykonania zadania
pierwszego zgłosiło się pięciu wykonawców. Ich oferty cenowo oscylują
w przedziale od blisko 580 tys. zł do
ponad 1 mln zł. Miasto zaplanowało
na ten cel kwotę 541 tys. zł.
Jeśli chodzi o realizację drugiej części
zadania, oferty złożyło sześć firm.
Zaproponowali kwoty od 850 tys. zł
do ponad 2 mln zł. Miasto zaplano-

wało wydać na te część zadania blisko
1 mln zł.
– Wszystkie oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie. Aktualnie
analizujemy ich zgodność ze Specyfikacją Warunków Zamówienia – zaznaczył Janusz Karczyński, naczelnik
WTI. – Sumaryczna wartość najniższych ofert dla 2 zadań, wpisuje się
w nasze założenia finansowe. Zależy
nam na jak najszybszym wybraniu
wykonawcy, aby budowa kanalizacji
rozpoczęła się najpóźniej w maju –
dodał naczelnik.
Nowa kanalizacja sanitarna zapewni

mieszkańcom wspomnianych ulic
właściwy odbiór ścieków. Jej budowa
jest możliwa dzięki oszczędnościom,
jakie udało się uzyskać przy realizacji zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji
Starogard Gdański”. Pozwoliły one
na rozszerzenie zakresu rzeczowego
tego zadania o dodatkowe 2 kilometry kanalizacji sanitarnej w rejonie

ulic: Kruczej, Pawiej, Gołębiej, Rebelki i Rolnej.
Projekt jest realizowany w ramach
działania 2.3 „Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
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ychodzimy do mieszkańców
z nowym projektem „w ZIELone graMY”. Chcemy zaprosić ich
do zaangażowania się w zazielenianie
miasta. Powiększając powierzchnię
„miejskich płuc”, wpływamy na jakość powietrza, którym oddychamy.
Dzięki programowi mieszkańcy będą
mogli wnioskować o dotację na zieleń, nawet na trawnik przydomowy.
Liczy się każdy krzew, kwiat, drzewo,
każdy skrawek dodatkowej zieleni –
podkreśla prezydent miasta Janusz
Stankowiak.

„w ZIELone graMY”
– chcemy więcej zieleni
Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego będą mogli dostać pieniądze na zadrzewienie,
zakrzewienie i ukwiecenie swoich przydomowych ogrodów. Wystarczy pomysł,
projekt i plan kosztów. Do rozdysponowania będzie 60 tys. zł.

Z pieniędzy może skorzystać praktycznie każdy – spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy,
organizacje pozarządowe i osoby prywatne (w tym gminne osoby prawne). Dotacja będzie przyznawana na
wniosek i będzie można za nią sfinansować zakup i urządzenie zieleni
na podwórku na terenie miasta. Jak
wyjaśnia naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Sebastian Brauer
z Urzędu Miasta, Starogard Gdański
będzie dotować nawet do 75 proc. inwestycji w trawniki, krzewy, byliny,
kwiaty, czy drzewa. Maksymalny limit na jedną dotację nie będzie mógł
przekroczyć 3 tys. zł.

Warunkiem uzyskania dotacji będzie
złożenie wniosku w podanym terminie, udokumentowanie tytułu własności lub prawa do dysponowania
terenem oraz przedstawienie planu
nasadzeń bądź projektu zagospodarowania terenu.
W ramach uzyskanej dotacji zagospodarować będzie można wyłącznie
teren bezpośrednio przylegający do
terenów publicznych – chodników,
ulic, budynków. Dodatkowo musi on
być widoczny od ich strony, to znaczy nie może być ogrodzony pełnym
ogrodzeniem, murem, wysokim żywopłotem, gęstym szpalerem drzew
itp.
O terminie rozpoczęcia naboru wniosków Miasto poinformuje mieszkańców na stronie www.starogard.
pl i miejskim profilu na Facebooku.

Cor Cordium z dofinansowaniem
Kociewski Parafialny Klub Sportowy Cor Cordium w ramach projektu „Żyj zdrowo
na sportowo” poprowadzi zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży ze
Starogardu Gdańskiego.

26

kwietnia prezydent miasta
Janusz Stankowiak podpisał
z prezesem klubu Danielem Stosikiem umowę na dofinansowanie
działań, wspierających i promujących
aktywny styl życia. Miasto wsparło
projekt kwotą 4700 zł.

„Żyj zdrowo na sportowo” jest projektem wieloletnim. W ramach
klubu prowadzone są zajęcia sportowo-rekreacyjne z zakresu piłki
nożnej, piłki siatkowej, badmintona,
koszykówki, szachów, tenisa stołowego i ziemnego, a także kolarstwa
i turystyki. Organizowane są imprezy oraz zawody sportowe z udziałem
dzieci i młodzieży w rożnym wieku.
Głównym celem jest promowanie zdrowego stylu życia, poprawa
sprawności fizycznej oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży mało aktywnej, otyłej,

Twój pies, twój obowiązek
często też ubogiej, zagrożonej wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest dotarcie do tych osób i włączenie ich do sportowej rywalizacji
w duchu zasad fair-play.
– W tym roku nacisk kładziemy na
organizację zajęć dla dzieci, które

spędzają czas na nauczaniu zdalnym.
Obserwujemy szczególną potrzebę
aktywizacji tej grupy uczniów. Planujemy organizację zajęć z nastawieniem na rekreację, których celem
będzie zachęcenie dzieci do wyjścia
z domu i aktywności ruchowej – wyjaśnia Daniel Stosik.

Posiadanie psa przynosi wiele radości i przyjemności,
ale również obowiązków. Zobowiązuje właściciela
do przestrzegania prawa oraz dbania o środowisko.
W dniach 12-23 odbyły się wzmożone patroli Straży
Miejskiej, zwłaszcza na osiedlach mieszkaniowych
w ramach akcji „ Pies Twoim Przyjacielem”.
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Miasto stawia na regranting
Stowarzyszenie POZYTYWNI wesprze oddolne inicjatywy skierowane do mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Zorganizują konkurs grantowy dla organizacji
i grup nieformalnych, będą im doradzać, pomagać i promować ich działania. Podzielą się z nimi otrzymaną z Miasta dotacją – rozdadzą 24 tys. zł. Na tym bowiem
polega regranting, który był przedmiotem otrzymanego dofinasowania.
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kwietnia prezydent miasta
Janusz Stankowiak podpisał
z Wiceprezesem Stowarzyszenia POZYTYWNI – Marcinem Karwowskim
umowę na dofinansowanie działań,
które pomogą wspólnotom i społecznościom lokalnym się rozwijać. Z pomocą Miasta Stowarzyszenie wesprze

finansowo organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, pomoże im
zdobyć dodatkowe fundusze, doradzi
i będzie promować ich działania.
Stowarzyszenie POZYTYWNI po raz
trzeci wygrało konkurs na operatora
środków w ramach regrantingu. Posiada bogate doświadczenie w zakre-

sie działań społecznych, kulturalnych
i edukacyjnych skierowanych bezpośrednio do mieszkańców miasta.
Członkowie Stowarzyszenia od kilku
lat organizują konkursy granatowe
oraz oceniają wnioski konkursowe.
Teraz swoje doświadczenie i umiejętności wykorzystają, aby pomóc

#STGwspiera

24 000 zł
innym się rozwijać. Stowarzyszenie
otrzymało od Miasta 30 tys. zł na
uruchomienie w mieście regrantingu, z czego 24 tys. rozda innym organizacjom.
– W zeszłym roku Pomorska Sieć
Centrów Organizacji Pozarządowych przeprowadziła badania wśród
członków organizacji pozarządowych. Okazało się, że NGO-y mają
ogromne trudności w zdobywaniu
funduszy na projekty czy sprzęt do
codziennego funkcjonowania. Borykają się z brakiem dostępu do wiarygodnych informacji, z promocją
własnych działań czy wreszcie obowiązkami jak księgowość i sprawozdawczość – stwierdził wiceprezes
Stowarzyszenia Marcin Karwowski.
– Dlatego bazując na własnych doświadczeniach i umiejętnościach,
postanowiliśmy wyjść im naprzeciw
z pomocą. Nasz projekt zakłada organizację jednego stałego naboru na
minidotacje dla projektów skiero-

Osoby niesłyszące otrzymały wsparcie
Ponad 9000 zł wsparcia od Prezydenta Miasta Janusza Stankowiaka otrzymał Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski. Pieniądze te mają wesprzeć osoby niesłyszące z naszego miasta, które na co dzień zmagają się ze swoja niepełnosprawnością.

W

sparcie od miasta pomoże stowarzyszeniu realizować projekt: „Cicho, ale aktywnie”. Skierowany jest on do osób z uszkodzonym
słuchem, mieszkańców Starogardu,
którzy na wspólnych spotkaniach
i warsztatach świetlicowych będą
zwiększać swoją aktywność w życiu
społecznym, uczyć się współpracy,
podnosić swoje kompetencje oraz
wiedzę, a także poznawać kulturę
i tradycję. Zajęcia będą realizowane
w siedzibie stowarzyszenia przy ul.

Mickiewicza. To istotne, ponieważ
osoby niesłyszące chcą funkcjonować
w społeczeństwie na równi z osobami
słyszącymi. Chcą rozwijać umiejętności i żyć aktywnie.
– Ważnym elementem tego zadania,
jest pokazanie i uświadamianie społeczeństwa o istnieniu osób głuchych,
które w codziennym życiu oczekują zrozumienia. Osoby niesłyszące
często izolują się od innych, czują się
niepotrzebne, odsunięte na bok. Brak

słuchu uniemożliwia im pełnienie
ról społecznych, korzystanie z dóbr
publicznych, co w konsekwencji
prowadzi do frustracji i wykluczeń
spowodowanych brakiem realnego kontaktu ze światem – wyjaśnia
Mariola Stancel, kierownik Oddziału Pomorskiego, Polskiego Związku
Głuchych, autorka projektu. Będzie
on realizowany przez stowarzyszenie
do końca 2021 r.

wanych do mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Przewidujemy dla
zainteresowanych spotkanie informacyjne. Poza tym przez cały czas
trwania projektu będzie działał punkt
informacyjno-doradczy, w którym
wyznaczony przez nas doradca będzie konsultował wnioski, pomagał
realizować podjęte zadania i wspierał przy merytoryczno-finasowych
rozliczeniach. Dodatkowo specjalista
ds. promocji będzie dbał o techniczne
i marketingowe działania promocyjne organizacji, które zwrócą się o pomoc w tym zakresie – dodał Marcin
Karwowski.
Otrzymane przez stowarzyszenia
czy grupy minidotacje będą podlegały monitoringowi doraźnemu
i końcowemu. Dofinansowane projekty konkursowe odbywać się będą
w miejscach wskazanych przez oferentów, a ich bezpośrednimi odbiorcami będą mieszkańcy Starogardu
Gdańskiego.

#STGwspiera

9 000 zł
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Stypendia dla artystów
Muzyka, literatura, malarstwo, fotografia, rzeźba, taniec to dziedziny, na które
w tym roku przeznaczone zostaną środki ze stypendium kulturalnego Prezydenta
Miasta. Wsparcie otrzymało 31 artystów, którzy swoja pasją i talentem pokazują
wszystkim, że można osiągać sukcesy.

Agata Glejt – opracowanie scenariusza, nagranie, montaż i opublikowanie filmów dydaktyczno-szkoleniowych z zakresu emisji głosu

Dorota Jabłońska-Mazurek – organizacja i udział w koncercie muzyki
klasycznej w Starogardzie Gdańskim

Michał Nagórski – na przeprowadzenie warsztatów muzycznych pn.
„Kolorowa muzyka”, skierowanych
do uczniów klas pierwszych uczęszczających do starogardzkich szkół
podstawowych

Tomasz Radimonas – na organizację
koncertów oraz udział w warsztatach
wokalnych Kwartetu Wokalnego
AMOROSO

rzyznawanie stypendiów w dziedzinie kultury to niełatwe zadanie. Trudno jednoznacznie ocenić utalentowanych artystów z tak różnych dziedzin.
Środki przeznaczone z budżetu miasta na stypendia kulturalne w tym roku wyniosły 40 000 zł.
Na działalność artystyczną w 2021 r. stypendium Prezydenta Miasta Starogard
Gdański otrzymali:

Edyta Lichy – stworzenie foto-albumu z opisem miejsc fotografowanych
na terenie powiatu starogardzkiego

Irena Zagórska – stworzenie obrazów olejnych w klimacie starego
drewna i przygotowanie wystawy

Renata Cherek – wykonanie prac
malarskich pn. „Pejzaż i Kwiaty Kociewia w akwareli”

Dariusz Syrkowski – wykonanie prac
malarskich o tematyce rzeki Wierzyca w powiazaniu z pejzażem miasta
Starogard Gdański

Paweł Ratajek – rozwijanie umiejętności w grze na akordeonie, udział
w konkursach akordeonowych oraz
organizację koncertów on-line

David Schroeder – rozwój umiejętności pianistycznych, zwiększenie dorobku pianistycznego, udział
w konkursach pianistycznych

Izabela Gulgowska – wykonanie prac
plastycznych w technice akrylowej
i zorganizowanie wystawy w starogardzkim Centrum Kultury

Jennifer Schroeder
– zwiększenie dorobku artystycznego, udział
w konkursach pianistycznych, organizacja koncertów
Tomasz Wiczyński – nagranie i wydanie płyty CD zespołu Zdążyć przed
Północą pt. „Jak wiatr”

Anna Jurkiewicz – opracowanie koncepcji, realizację i opublikowanie dwóch
przewodników dźwiękowych po Starogardzie Gdańskim i jego okolicy

P

Singers Novi – podniesienie umiejętności wokalnych

Paweł Wyborski – na wykonanie prac
malarskich o tematyce pejzaży metafizycznych oraz organizację wystawy indywidualnej

Małgorzata Nowopolska – wydanie
książki ilustrowanej dla dzieci w wieku 5-8 lat

Tomasz Borowski – wydanie publikacji książkowej, psychologiczna powieść eksperymentalna pt. „Clavier”

Zofia Sumczyńska – wykonanie prac
malarskich związanych z pejzażem
miasta Starogard Gdański oraz podniesienie umiejętności artystycznych

Piotr Depta-Kleśta – cykl prac plastycznych, technika kolażu artystycznego, ilustrujących miasto Starogard Gdański oraz organizację wystawy powstałych prac w przestrzeni
wirtualnej

KULTURA

Edyta Szalewska – stworzenie realizacji rzeźbiarskich oraz serii grafik
o tematyce DDA

Marek Zagórski – wykonanie rzeźbionych w drewnie kapliczek i pokazanie w rzeźbie tradycji polskiej
kapliczki

Stypendium na podniesienie umiejętności tanecznych oraz udział
w warsztatach tematycznych: Edyta Pliszka-Kuraszewicz, Wioleta
Drwięga, Martyna Rogowska, Małgorzata Negowska, Jan Kuraszewicz,
Jarosław Kuraszewicz, Rafał Drwięga, Michał Jankowski, Jarosław Makiła.
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ju gminy, decyduje o tym uchwalając
budżet i programy rozwoju. Radni za
pomocą interpelacji mogą zapytać
Prezydenta o sprawy dotyczące miasta i jego mieszkańców.

Półmetek VIII kadencji Rady Miasta
Minęła już połowa VIII kadencji Rady Miasta Starogard Gdański, która rozpoczęła się 19 listopada 2018 r.

P

ierwszej sesji tej kadencji przewodził Przewodniczący Senior
Mieczysław Płaczek.
Uchwałą Rady Miasta Starogard
Gdański I/2/2018 oraz I/3/2018 przewodniczącą została Anna Benert,
a wiceprzewodniczącymi Marek Jankowski i Daniel Olszewski.

W Radzie działają 3 kluby radnych:
Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej
w składzie: Ryszard Brzycki, Zbigniew Kotlewski, Marek Konkolewski, Małgorzata Grzecznowska; Klub
Radnych Prawa i Sprawiedliwości
w składzie: Dorota Glanert, Tomasz
Cylkowski, Sebastian Kucharczyk,
Mieczysław Płaczek oraz najliczniej-

Przewodnicząca
Rady Miasta
Starogard Gdański
Anny Benert
Rolą Przewodniczącej
Rady Miasta jest przede
wszystkim koordynacja
sprawnego działania
Rady Miasta, a ponadto
czuwanie nad sprawnym
i efektywnym przebiegiem
sesji.
Sesje Rady to ważny
moment dla Starogardu
Gdańskiego. Rozpatruje

się uchwały, które określają
główne kierunki funkcjonowania miasta. Każde głosowanie to duża odpowiedzialność. Najważniejsze, aby
pochylać się nad wniesionymi uchwałami w sposób merytoryczny poza podziałami
i polityką. Oczywiście w czasie sesji są emocje i różnego
rodzaju polemiki, ale gdzie by
miały być jak nie tutaj? Po

szy klub radnych Naszego Starogardu
w składzie: Anna Benert, Artur Cybula, Anna Gdaniec, Jarosław Janaszek,
Marek Jankowski, Kazimierz Konkel,
Jarosław Krzemiński, Martyna Łangowska-Siembida, Brygida Nowacka,
Daniel Olszewski, Wojciech Pielecki,
Sławomir Ruśniak, Jan Strzelczyk.

Rada liczy 21 radnych, obraduje na
sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, który skupia się na
sprawach legislacyjno-organizacyjnych oraz pełni funkcję reprezentatywną. Rada, jako władza uchwałodawcza jest organem stanowiącym
gminy. Stanowi o kierunkach rozwo-

to jest Rada Miasta, abyśmy
wymieniali swoje poglądy.
W trakcie dyskusji moją rolą
jest utrzymać równowagę
w możliwości wyrażania
myśli przez obie strony, dbać
o merytoryczny, sprawny
i kulturalny przebieg sesji.
Ważne, aby w swoich decyzjach zawsze kierować się
dobrem mieszkańców miasta
i Starogardu Gdańskiego.

właściwe relacje z radnymi
oraz Prezydentem to najważniejszy cel. Przyznać
muszę, że dotychczasowa
współpraca owocuje wieloma pozytywnymi zmianami,
rozwijamy miasto poprzez
kolejne inwestycje, rozbudowujemy infrastrukturę.
Wierzę, że nasze wspólne
działania będą budowały poczucie zadowolenia
mieszkańców.

Dla mnie osobiście to duże
doświadczenie i choć może
się innym wydawać, że to
łatwe, ale wcale tak nie jest,
ponieważ trzeba być odpowiedzialnym za swoje decyzje, które wpływają na losy
całego miasta.
Współpraca ponad podziałami, dobry klimat zaufania,

Funkcja przewodniczącego
daje z jednej strony ogromną satysfakcję i w pewnym
sensie nobilitację społeczną,
jednocześnie jednak jest
jedną z tych trudnych ról,
jaką przychodzi odegrać wybranemu jednemu spośród
radnych. W katechizmie radnego jest takie przykazanie:
„Nie niszcz tego, co zrobili

Radzie w pracy pomagają powoływane przez nią komisje. W tej kadencji
powołanych zostało ich 9:
- Komisja Edukacji - przewodniczący
- Sławomir Ruśniak
- Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych - przewodniczący - Jarosław Janaszek
- Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska przewodniczący - Wojciech Pielecki
- Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki - przewodnicząca - Brygida
Nowacka
- Komisja Kultury i Promocji Miasta
- przewodnicząca - Martyna Łangowska-Siembida
- Komisja Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa przewodniczący - Jan Strzelczyk
- Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej - przewodnicząca
- Anna Gdaniec
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
- przewodniczący - Artur Cybula
- Komisja Rewizyjna - przewodniczący - Mieczysław Płaczek
Komisje zbierają się i pracują głównie
nad projektami uchwał. Na swych
posiedzeniach wymieniają poglądy,
opinie, stanowiska na temat przedłożonych projektów. Pozwala to
na wypracowanie decyzji, rozwiązań wymagających niejednokrotnie
szerszej dyskusji, a nade wszystko
obiektywnej oceny rozpatrywanych
problemów. Taka szeroka dyskusja
nad projektami przyczyni się do tego,
że sesja będzie miała charakter tylko

Twoi poprzednicy, tylko
spróbuj kontynuować to,
co dobre, a poprawiać to,
co wadliwe”. Doświadczenie uczy, że najtrudniej do
świadomości ludzkiej trafiają prawdy najprostsze
i nigdy nie jest dość ich
przypominać. I taką drogą
podążamy, aby w naszym kochanym mieście
pozostawić jak najwięcej
śladów dla przyszłych
pokoleń. Wierzę, że nasze
wspólne działania będą
stanowiły podstawę do
dumy z dobrze wypełnionego obowiązku.
Pragnę bardzo gorąco
podziękować moim wyborcom oraz wszystkim
mieszkańcom Starogardu
Gdańskiego za wsparcie.

STAROGARDZKI RATUSZ
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i wyłącznie spotkania legislacyjnego.
Do tej pory odbyły się 33 sesje.
216 posiedzeń komisji.
Radni podjęli 403 uchwały, złożyli 93
interpelacje i zapytania.
Do
najważniejszych
podjętych
uchwał możemy zaliczyć:
- uchwały w sprawie ustalenia budżetu
- uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 20192031
- uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Starogardu
Gdańskiego
- uchwała w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
na lata 2017-2025.
Radni podczas trwania tej kadencji
przyznali tytuł Honorowego Obywatela Starogardu Gdańskiego Tadeuszowi Kubiszewskiemu. Rada
podjęła też uchwały w sprawie przy-

znania medalu „Za zasługi dla Starogardu”. Otrzymali go wieloletni
dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Henryk Klecha oraz aktorka
Dorota Landowska. Podjęto również
uchwałę w sprawie przyznania medalu pamiątkowego za zasługi z okazji 100 rocznicy powrotu Starogardu
do Państwa Polskiego.
Wręczenie niektórych medali odbyło
się na uroczystej sesji, podczas której obchodziliśmy 100-lecie powrotu
Starogardu do Państwa Polskiego.
Nowością tej kadencji jest wprowadzenie programu e-sesja. Każdy radny został wyposażony w tablet posiadający program do odbierania ma-
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teriałów na sesję i komisje w formie
elektronicznej, co znacznie usprawniło przepływ informacji oraz dostęp
do dokumentów.
Miniony okres naszej kadencji to
przede wszystkim merytoryczna
praca radnych, którzy zawsze w swojej pracy kierowali się dobrem wspólnoty samorządowej. Wszystkie sprawy, procedowane w zakresie ustanawiania prawa miejscowego, zawsze
miały wpływ na rozwój infrastruktury, promocji i rozwoju społecznokulturalnego naszego miasta.
Warto podkreślić, że pozytywne
zmiany, jakie zachodzą w naszym
mieście są efektem bardzo dobrej
współpracy z Prezydentem. Fakt,
że w Radzie większość radnych jest
z ugrupowania Prezydenta, świadczy
o tym, iż zgadzamy się co do kierunku rozwoju naszego miasta, bowiem
wspólnie stworzyliśmy program,
w którym określiliśmy, co chcemy
zrealizować i to jest podstawą naszego obecnego działania.
W Radzie mamy reprezentantów 3

klubów, różnimy się oczywiście co
do pewnych rozstrzygnięć i pewnych
rozwiązań, może szczegółowych,
ale co do priorytetów to w zasadzie
wszyscy żyjemy jednakowo tymi samymi sprawami. Jestem przekonana, że nie ma w radzie takich osób,
które widziałyby sprawy inaczej niż
dobro naszego miasta. A moim obowiązkiem jako Przewodniczącej Rady
Miasta jest dbać o merytoryczny,
sprawny i kulturalny przebieg sesji.
Dziękuję szczególnie moim koleżankom i kolegom radnym za duży wkład
pracy w realizację zadań samorządowych.
Anna Benert

http://radamiasta.starogard.pl/

Prezydent Miasta
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Minęła już połowa kadencji 2018-2023. Kandydując na urząd Prezydenta
Miasta jasno określiłem
czym chciałbym zająć
się w ciągu tych pięciu
lat. Moje zobowiązania
staram się realizować
z konsekwencją i determinacją. Prezydent powinien
być motorem aktywności
w różnych sferach życia
miasta, dlatego stawiam
jednocześnie na jego
rozwój inwestycyjny, gospodarczy, poprawę infrastruktury oraz na działania
prospołeczne pozwalające na budowę solidnych
podstaw społeczeństwa
obywatelskiego.
W roku 2020 wiele swoich
sił musieliśmy skierować
na walkę z koronawirusem. Jako jedno z pierwszych miast w Polsce
przeprowadziliśmy akcję
„Zamaskowani“. Zakup
kilkudziesięciu tysięcy maseczek ochronnych nie był
w tamtym czasie rzeczą
łatwą, ale poradziliśmy
sobie i dostarczyliśmy je
nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców miasta.
Wyszliśmy także z inicjatywą zakupu dwóch
respiratorów, które nieodpłatnie przekazaliśmy
Kociewskiemu Centrum
Zdrowia. Ruszyła masowa akcja dezynfekowania miejsc publicznych,
w tym przystanków autobusowych, autobusów,
budynków użyteczności
publicznej i wielu innych.
Zakupiliśmy materiały do
produkcji przyłbic i maseczek, które wykorzystane
zostały przez różnego rodzaju stowarzyszenia oraz
wolontariuszy. Uruchomili-

śmy szereg ulg i udogodnień
podatkowych dla przedsiębiorców znajdujących się
w krytycznej sytuacji, tak jak
chociażby częściowe zwolnienie z opłaty za udzielenie
koncesji na sprzedaż alkoholu dla branży gastronomicznej, która chyba najdotkliwiej
odczuła skutki zamrożenia
gospodarki. Stworzyliśmy
Punkt Szczepień Powszechnych. Myślę, że jego działanie znacznie przyspieszy to,
by wszyscy starogardzianie
byli bezpieczni i bez żadnych
obaw mogli wrócić do swoich aktywności.
Pandemia trwa, ale my nie
zwalniamy tempa. Konsekwentnie remontujemy drogi,
budujemy nowe, a gruntowe
tymczasowo utwardzamy
płytami YOMB. Niedawno
rozpoczęliśmy duży remont
niezwykle istotnego dla miasta ciągu komunikacyjnego
ulic Sobieskiego i Kanałowej
wraz z modernizacją czterech mostów oraz budową
nowych parkingów. W planach są remonty kilku innych,
które zamierzamy zrealizować bądź w zaawansowany
sposób rozpocząć ich modernizację jeszcze w tej kadencji. Na terenie tzw. „Piekiełek“ powstaje właśnie
kompleks rekreacyjny z basenami letnimi, naturalnym
labiryntem, placem zabaw,
wybiegiem dla psów i miejscami dla kamperów. Pierwszy etap tej inwestycji, czyli
budowa basenów ma zostać
zrealizowana już do czerwca
bieżącego roku. Jeszcze na
wiosnę tego roku w Parku
Nowe Oblicze ukończna
zostanie budowa sceny letniej, a w pobliżu Osiedla nad
Jarem do użytku oddamy
rekreacyjny tor dla rowerów
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górskich i BMX-ów. W tym
roku rozpoczynamy też
budowę pełnowymiarowej
sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8, na którą udało
nam się pozyskać blisko
80% dofinansowania.
Zakończyliśmy już modernizację ulicy Brackiej, co
stanowi pierwszy etap do
budowy wieży widokowej
w okolicach tzw. Strzelnicy. Trwają prace nad
przygotowaniem koncepcji
oraz dokumentacji do budowy tarasu widokowego
przy ulicy Mickiewicza,
który pozwoli objąć perspektywą dużą część naszego miasta. W podobnej
fazie są przygotowania do
budowy zadaszenia targowiska miejskiego. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią wracamy do
Budżetu Obywatelskiego.
Mieszkańcy wzorem lat
poprzednich, będą mogli próbować realizować
swoje pomysły. Cały czas
trwa walka o poprawę
czystości powietrza i środowiska naturalnego. To
oczywiście tylko część
naszych działań. Planów
jest dużo więcej. Na bieżąco informujemy o nich
mieszkańców.
Udaje nam się robić tak
wiele dzięki dobrej współpracy z Radą Miasta, za
co jestem radnym bardzo
wdzięczny. Nie zawsze
jest łatwo, gdyż różni
nas spojrzenie na niektóre sprawy. Przeważnie
osiągamy jednak kompromis, co przynosi nam
wszystkim satysfakcję,
ale przede wszystkim korzyści dla starogardzian.
To dla nich działamy, bo
miasto jest silne siłą jego
mieszkańców, każdego
z osobna i wszystkich jako
wspólnoty.
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„O Wojciechu nasz patronie…”
23 kwietnia odbyły się uroczystości ku czci patrona Polski i naszego miasta. Tego
dnia minęły 1024 lata od jego śmierci. W kościele pw. św. Wojciecha Starogard
uczcił pamięć biskupa męczennika.

P

rezydent Miasta Janusz Stankowiak, Zastępca Prezydenta
ds. Społecznych Maciej Kalinowski
oraz Przewodnicząca Rady Miasta
Anna Benert złożyli wiązankę kwiatów przy pomniku upamiętniającym
patrona Starogardu Gdańskiego.

13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej. W ten sposób czcimy pamięć blisko 22 tys. Polaków, którzy 81 lat temu padli ofiarą
komunistycznej zbrodni przeciwko ludzkości i narodowi polskiemu.

P

rezydent
Starogardu
Janusz
Stankowiak oraz Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert w asyście pocztów sztandarowych, złożyli
wiązankę kwiatów przy pomniku
poświęconym ofiarom II wojny świa-

W kościele pw. św. Wojciecha odbyła się uroczysta msza św. w intencji
naszego miasta i jego mieszkańców,
której przewodniczył Ksiądz Biskup
Diecezjalny Ryszard Kasyna. Czytania liturgiczne wygłosili prezydent
Janusz Stankowiak oraz wójt gminy
Starogard Gdański Magdalena Forc-Cherek.
– Potrzebujemy wciąż tej odwagi,
pragnienia i miłości, które kazały św.
Wojciechowi przekraczać kolejne
granice, nawet za cenę męczeńskiej
śmierci – powiedziała podczas uroczystości Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert. – Obecność księdza
biskupa pośród nas w tym właśnie
czasie jest ważnym znakiem jedności i bliskości, których potrzebujemy
w każdym wymiarze naszego życia
rodzinnego, społecznego i religij-

Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej

nego – kontynuowała. – Jesteśmy
wdzięczni za słowo, które nas umocni, za modlitwę, która nas wesprze
i za błogosławieństwo na wspólne
pragnienie budowania wspólnoty
jednego ducha i jednego serca. Niech
św. Wojciech, patron naszego miasta
i naszej Ojczyzny wyprasza potrzebne łaski w posłudze prawdy i miłości.

towej, na cmentarzu przy ul. II Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich. Ofiary
przerażającej zbrodni katyńskiej upamiętnili chwilą ciszy. Przy pomniku
symbolicznie powiewały flagi państwowe i miejskie.

jest czas na podziały. Dziś jest najwyższy czas, by odkryć, że żyć w sposób godny to nieść zalęknionemu
dzisiaj światu pokój i nadzieję, odwagę i miłość, a także wiarę i pokorną
ufność – podkreślił w swojej homilii
ksiądz biskup Ryszard Kasyna.
W uroczystości wzięły udział poczty
sztandarowe Straży Pożarnej.

– To nie jest czas na egoizmy, to nie

Wizyta wicemarszałka
15 kwietnia Starogard Gdański odwiedził Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski.
Głównym tematem spotkania z władzami miasta
była budowa ronda u zbiegu drogi wojewódzkiej 222
i ul. Pomorskiej.

W

icemarszałek Józef Sarnowski spotkał się z Prezydentem
Miasta Starogard Gdański Januszem
Stankowiakiem i jego Zastępcą ds.
Techniczno-Inwestycyjnych
Tadeuszem Błędzkim. W rozmowach
uczestniczył też Burmistrz Miasta
i Gminy Pelplin Mirosław Chyła.
Wspólnie z włodarzami Starogardu, goście pojechali zobaczyć jedno
z newralgicznych miejsc komunikacyjnych, czyli skrzyżowanie drogi
wojewódzkiej 222 z ul. Pomorską,
które zgodnie z planami ma zamienić
się w rondo. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego zadeklarował
w tej sprawie pełne poparcie i pomoc
w rozmowach z Urzędem Marszałkowskim. Dodatkowo zapowiedział
kolejną wizytę w Starogardzie Gdańskim, w której towarzyszyć będzie
mu dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Poza rozmowami na temat budowy
ronda, celem wizyty wicemarszałka
Józefa Sarnowskiego w naszym mieście była także chęć sprawdzenia jak
radzimy sobie ze skutkami trwającej
wciąż pandemii koronawirusa.

Zgłaszanie Jubilatów
obchodzących w roku
2021 jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie Jubilatów obchodzących w roku
2021 jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego chcących wziąć
udział w uroczystości organizowanej przez Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego.
Złożenie deklaracji uczestnictwa jest podstawą do wystąpienia
do Wojewody Pomorskiego z pismem o odznaczenie „Medalem za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu prosimy Jubilatów lub ich
rodziny o wypełnienie deklaracji uczestnictwa w uroczystości jubileuszowej, będącej jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych
osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w skrócie zwanym
RODO.
Zgłoszeń jubilatów można dokonać za pośrednictwem poczty, telefonicznie 585306147, 585306145, e-mail usc@um.starogard.pl
lub osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Starogardzie Gdańskim, ul. Gdańska 6. Termin zgłoszenia do 30.05.2021 r.
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75-lecie miejskiej biblioteki
Starogardzka biblioteka utworzona została 1 kwietnia 1946 r. W 75. rocznicę jej istnienia podziękowania i najlepsze życzenia pracownikom instytucji na ręce dyrektora – Anny Zagłoby-Góralskiej złożyli prezydent miasta Janusz Stankowiak i jego
zastępca ds. społecznych Maciej Kalinowski.

B

iblioteka działalność rozpoczęła
z 554 woluminami, które zdołano zgromadzić dzięki zbiórce książek przy udziale młodzieży szkolnej i harcerzy. Książki pochodziły
z przedwojennych ocalałych zbiorów
Towarzystwa Czytelni Ludowych, bibliotek fabrycznych, szkolnych i prywatnych. Po ukazaniu się dekretu
o bibliotece i opiece nad zbiorami bibliotecznymi miejską książnicę przemianowano na Powiatową Bibliotekę
Publiczną.
W 1948 r. wydzielono odrębną placówkę – Miejską Bibliotekę Publiczną
z własnym lokalem i księgozbiorem.
W ramach centralizacji sieci biblio-

tecznej w mieście i powiecie dokonano w 1955 r. połączenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, która
otrzymała pomieszczenie na Rynku
7. W tej siedzibie praca biblioteki
koncentrowała się przez blisko 20 lat.
W 1973 r., po usilnych staraniach,
otrzymano decyzję na adaptację
budynku przy ul. J. Sobieskiego 14
z przeznaczeniem na bibliotekę.
Nowy lokal stworzył lepsze warunki
pracy i pozwolił na zorganizowanie
wypożyczalni i czytelni dla dorosłych,
działu gromadzenia i opracowania
zbiorów, działu instrukcyjno-metodycznego, pomieszczenia administracji oraz magazyny. Od 1 czerwca

Zabłysnęli talentami
Julia Kalkowska zwyciężyła w IV edycji starogardzkiego talent show „Utalentowani”. Finał konkursu
odbył się 19 marca w Starogardzkim Centrum Kultury. Wśród wyróżnionych znaleźli się wokalistka Lucyna Górecka, pianista Kacper Grzybowsk i tancerka
Zuzanna Prusaczyk.

D

o IV edycji konkurs „Utalentowani”, której organizatorem
jest Starogardzkie Centrum Kultury,
zgłosiło się 77 uczestników w wieku
od 6 do 45 lat. Byli wśród nich wokaliści, instrumentaliści, tancerze, akrobaci a nawet bajkopisarz i chłopak,
który mówił wspak.
Ich prezentacje obejrzało jury w składzie Ewa Landowska (przewodnicząca), Karolina Sprengel, Magdalena Dalecka, Magdalena Zatorska,
Jennifer Schroeder, Agata Hoduń
i Grzegorz Wałaszewski. Ostatecznie do finału jury zakwalifikowało 15
uczestników konkursu.
Finał tegorocznej edycji konkursu
„Utalentowani” należał do Juli Kalkowskiej z Pelplina. Trzynastolatka zaśpiewała piosenkę „Writing’s
on the wall” w wersji Sama Smitha.
Swoim bezbłędnym wykonaniem,
dojrzałością i piękną barwą głosu
skradła serca jurorów, którzy jednogłośnie uznali ją za objawienie staro-

1975 r. w wyniku dwustopniowego
podziału administracyjnego kraju,
Bibliotekę Powiatową i MBP w Starogardzie Gdańskim przekształcono
na Miejską Bibliotekę Publiczną. Pod
tą nazwą działa do dziś. Instytucja od
1990 r. podlega władzom samorządowym Miasta Starogard Gdański.

Na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej Uchwałą Rady
Miejskiej z dnia 8 października 1992
r. instytucji nadano imię ks. Bernarda Sychty, znakomitego leksykografa
oraz największego folklorysty i pisarza naszego regionu.

Biblioteka Główna do 2010 r. działała
w zabytkowym budynku z przełomu
XIX i XX w., w którym obecnie, nawiązując do przedwojennych tradycji,
mieści się Kasyno Oficerskie prowadzone przez Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.
W budynku Biblioteki Głównej
mieszczą się:

• Czytelnia Popularnonaukowa
• Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci
i Młodzieży
• Wypożyczalnia dla Dorosłych
• Dział Informacyjno-Bibliograficzny
• Administracja
MBP ma także filie. Jedna z nich mieści się przy ul. Reymonta 1, a druga
przy al. Wojska Polskiego 30.

gardzkiej wersji popularnego talent
show 2021 roku.
– Podczas występu towarzyszyły mi
wielkie emocje. Myślę, że każdy, kto
bierze udział w tego typu konkursach
przeżywa wielką ekscytację, a jeśli
uda się przy tym wywalczyć jakąś
nagrodę, pojawia się też wielka satysfakcja i ogromna radość. W moim
przypadku wygrana jest motywacją
do dalszego działania w muzycznej
branży, bo muzyka jest całym moim
życiem – powiedziała zwyciężczyni IV

edycji „Utalentowanych”.
Wśród wyróżnionych znalazła się
nauczycielka matematyki i mama
dwójki dzieci ze Zblewa – Lucyna
Górecka, która zaprezentowała oryginalną interpretacją piosenkę Maryli
Rodowicz „Tango na głos orkiestrę
i jeszcze jeden głos”. Zauroczyła jury
dojrzałym mocnym głosem i niebanalną interpretacją tekstu.
Wyróżnienie otrzymał też Kacper
Grzybowski. Zagrał na pianinie utwór
„Katawaredoki” autorstwa Yojiro

Noda. Jego wykonanie poruszyło najwrażliwsze struny nie tylko jurorów,
ale wielu uczestników finałowej gali.
Chłopak wyróżnił się niezwykłym talentem, bo w niespełna siedem miesięcy nauczył się grać na tym trudnym instrumencie, tylko dlatego że
zachwyciła go gra japońskiego aktora
i zapragnął grać tak ja on.
Do grona wyróżnionych jako ostania
dołączyła czternastoletnia tancerka
Zuzanna Prusaczyk. Przyjechała na
finał Utalentowanych ze Świdwina.
Zaprezentowała taniec nowoczesny
we własnej choreografii do utworu
„The Sound of Silence” zespołu Disturbed.
Wszyscy uczestnicy finału zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami.
Wyróżnieni IV edycji konkursu Utalentowani otrzymali piękne puchary,
a zwyciężczyni dodatkowo obdarowana została bonem o wartości 500
zł.
Finał czwartej edycji talent show
uświetniły występy ubiegłorocznych
zwyciężczyń konkursu. W kategorii
tanecznej popis swoich akrobatyczno-tanecznych umiejętności dała
Oliwia Lis, natomiast w kategorii
wokalnej swój talent zaprezentowała
Anna Machut.
Galę można obejrzeć w mediach społecznościowych i na kanale YouTube
SCK.
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Kolejne wsparcie
dla sportowców
Kwotą 7 000 zł Miasto wsparło stowarzyszenia kultury fizycznej. Środki te przeznaczone zostaną na organizację turniejów i zawodów sportowych w 2021 r.

i początkujący mieszkańcy naszego
miasta i okolic.
2 000 zł, które mają wspomóc organizację zawodów sportowych Laser
Run 2021 otrzymał Uczniowski Klub
Sportowy ÓSEMKA. Laser Run jest
oryginalnym pomysłem UIPM (Międzynarodowej Organizacji Pięcioboju Nowoczesnego). Łączy bieganie
i strzelanie w dynamicznych wyścigach. W Starogardzie Gdańskim La-

S

towarzyszenie Kultury Fizycznej Shotokan/WKF Karate Klub
SHUTO Starogard Gdański otrzymało
wsparcie w kwocie 2 000 zł na zorganizowanie VI edycji SHUTO CUP, czyli
Turnieju Karate Olimpijskiego. Udział
weźmie w nim około 10 klubów z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, które wystawią mniej
więcej 200 zawodników, głównie
w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych. Starogardzki Klub Karate
SHUTO jako gospodarz wystawi około 60 zawodników. Znajdą się wśród
nich zarówno zaawansowani, jak

ser Run odbędzie się już po raz trzeci.
Udział w zawodach wziąć mogą osoby
w wieku od 8 do 80 lat. W roku 2020
starogardzka rywalizacja przyciągnęła ponad 110 zawodników z całego
województwa pomorskiego.
Na organizację w naszym mieście
Pierwszego Integracyjnego Turnieju
BOCCI Stowarzyszenie START-ON
otrzymało wsparcie w kwocie 2 000
zł. Boccia wywodzi się od włoskiej gry
w bule – bocce. Organizując Pierwszy
Integracyjny Turniej BOCCI w Starogardzie Gdańskim, założyciele Stowarzyszenia START-ON chcą podsu-

mować sezon treningowy swoich zawodników i dać im możliwość sprawdzenia się w rywalizacji z innymi.
W turnieju udział będą mogły wziąć
osoby o różnym stopniu niepełnosprawności. Rywalizacja odbywać się
będzie w 3-osobowych zespołach.
Klub Sportowy WBBF-WFF Polska
otrzymał 1 000 zł wsparcia na zor-

Miasto wspiera amatorów biegania
Starogardzki Klub Lekkoatletyczny Filippides z powodzeniem popularyzuje
w Starogardzie Gdańskim zamiłowanie do biegania. Ich pomysły i inicjatywy od
lat wspiera Miasto. Prezydent miasta podpisał z klubem dofinansowanie na III
Bieg „Biegam, bo lubię lasy”.

T

a ogólnopolska impreza „Biegam, bo lubię lasy” spotkała się
u nas z wielką sympatią. W dwóch
poprzednich edycjach uczestniczyło
w niej prawie 500 biegaczy. Zawody
odbywają się na leśnych ścieżkach
w otoczeniu pięknej przyrody na dystansie 5 km. Adresowane są głównie
do młodzieży i dorosłych, ale przewidujemy też rywalizację dzieci i osób
niepełnosprawnych na dystansach
300 i 600 metrów. Zawody mają charakter zabawy z elementami współ-

zawodnictwa, które są jej wartością
dodaną. Pozwalają sprawdzić się na
dłuższym dystansie, ale też pomagają
budować motywację do dalszej pracy
i wysiłku. Poza tym to dobry sposób
na wspólne spędzenie wolnego czasu, bo biegom towarzyszy szereg dodatkowych atrakcji dla całych rodzin
– powiedziała skarbnik Klubu Lucyna
Petka, która poinformowała, że zawody odbędą się prawdopodobnie we
wrześniu. – Chcemy mimo wszystko
zorganizować zwody stacjonarne,

nawet jeśli miałyby się odbyć w bardziej kameralnym gronie. Chcemy
poczuć ducha rywalizacji i tym bardziej zachęcać wszystkich zawodników do jeszcze większej aktywności
fizycznej, którą na co dzień realizujemy w ramach treningów klubowych, a także w amatorskiej w grupie
BiegamBoLubie Starogard Gdański
na stadionie miejskim. Klub SKL Filippides otrzymał na organizację III
Biegu „Biegam, bo lubię lasy” wsparcie
z Miasta w kwocie 2000 zł.

#STGwspiera

2 000 zł

ganizowanie
Międzynarodowych
Mistrzostw Polski w Fitness Gimnastyczno-Akrobatycznym
Dzieci
i Młodzieży WBBF-WFF FIT-KIDS
2021. Zwycięzcy poszczególnych kategorii są nominowani do reprezentowania Polski w Międzynarodowych
Mistrzostwach Europy WFF-WBBF.
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Koszykarskie rewolucje
Kociewskie Diabły pozostają w grze. Od nowego sezonu walczyć będą o zwycięstwo w I lidze. Poprowadzi ich nowy trener – Bartosz Sarzało. Drużynę SKS Starogard Gdański wesprze miasto na poziomie 1 mln zł.

Liczę, że wszyscy
zostaniecie z nami
Rozmowa z Bartoszem Sarzało, trenerem I-ligowej
drużyny koszykówki SKS Starogard Gdański.

S

chodzimy sportowo z areny rozgrywek najwyższej klasy, ale pozostajemy w grze. Od nowego sezonu
starogardzka drużyna koszykówki
zagra w I lidze – powiedział 12 kwietnia na konferencji prasowej Janusz
Stankowiak prezydent miasta Starogard Gdański.
Władze miasta rozmawiały z kilkoma, potencjalnymi partnerami,
którzy mieli zastąpić poprzedniego sponsora drużyny – Polpharmę.
Niestety czas pandemii nie sprzyjał
tym negocjacjom. Brak kibiców na
meczach, przerwy w treningach spowodowane koronawirusem, kontuzje
zawodników wytrąciły miastu argumenty, które zachęciłyby nowego
sponsora do zainwestowania w tego
typu promocję swojej firmy.
– Na tę chwilę nie mamy tytularnego sponsora, ale to nie znaczy, że
nasze starania o jego pozyskanie się
skończyły – podkreślił prezydent.
– Wspólnie z kibicami podjęliśmy
walkę o przetrwanie koszykówki
w Starogardzie. Rok temu udało nam
się wynegocjować z Polpharmą przedłużenie kontraktu na kolejny sezon.
Teraz szukamy stabilnego, mocnego
partnera, któremu będzie zależało na
przyszłości drużyny i który nie wycofa się po jednym sezonie. Dotychczasowe rozmowy stworzyły nam przyjazny grunt do dalszych negocjacji.
Mamy kontakty, które z pewnością
wykorzystamy. Teraz skupiamy się
na skompletowaniu dobrej drużyny,
która ma szansę powalczyć o zwycię-

stwo w I lidze w przyszłym sezonie –
poinformował prezydent.
Włodarz miasta zapewnił również, że
miasto dalej będzie wspierać koszykówkę na poziomie 1 mln zł rocznie.
Pieczę nad budżetem sprawować będzie nieprzerwanie Spółka SKS Sportowa S.A.
– Spółka będzie działać na dotychczasowych zasadach. Jej prezesem nadal
będzie Jarosław Drewa. Zmniejszymy
tylko skład Rady Nadzorczej, z możliwością powrotu do liczby 11 członków
w momencie, gdy pojawi się sponsor
tytularny – poinformował zastępca
przewodniczącego Rady Nadzorczej,
wiceprezydent miasta Maciej Kalinowski. – Aktualnie budujemy nowy
budżet w oparciu o pomoc miasta
i mniejszych parterów finansowych.
Jednym z zadań prezesa będzie utrzymanie dotychczasowych sponsorów
i zdobycie nowych – dodał.
Obaj włodarze podkreślili, że zależy
im na tym, aby drużyna ze Starogardu Gdańskiego jak najszybciej wróciła do najwyższej klasy rozgrywek
ligowych.
Prezes SKS Sportowa S.A. Jarosław
Drewa podziękował władzom miasta
za dotychczasowe wsparcie i walkę,
którą podjęły o przetrwanie koszykówki w Starogardzie Gdańskim. Podziękował też wszystkim sponsorom,
którzy cały czas pomagali Klubowi
i którzy wyrazili chęć dalszej pomocy
niezależnie, czy drużyna będzie grała
w I lidze czy ekstraklasie. Przyznał, że
ten krok wstecz jest tylko po to, by za

chwilę zrobić trzy kroki do przodu. –
Koszykówka ma być w Starogardzie
i ma cieszyć oczy kibiców – taki jest
plan – stwierdził.
Zapowiedział też małe trzęsienie ziemi, jeśli chodzi o marketing i zarządzanie. Zaznaczył, że klub chce wyjść
do kibiców, powiększyć ich grono,
poprawić komunikację i odbudować wizerunek klubu. Chce również
wrócić do współpracy z SKS-em, czy
z grupami młodzieżowymi.
Na koniec zaprezentował nowego
trenera drużyny. Propozycję poprowadzenia Kociewskich Diabłów w sezonie 20201/2022 przyjął Bartosz Sarzało. Były koszykarz po zakończeniu
kariery zawodniczej rozpoczął pracę
trenerską. Dotychczas prowadził
drużynę Decka Pelplin.
– Jestem przekonany, że dam się poznać od nowa, jako pracowity trener
z charyzmą, który dużo wymaga, stawia ambitne cele, a przede wszystkim
ma pomysł na drużynę, która będzie
osiągać sukcesy i cieszyć kibiców fajną grą – powiedział Bartosz Sarzało.
Podczas konferencji padło wiele pytań, m.in. kibice byli ciekawi, jak
zespół będzie się nazywał. Prezydent
wyjaśnił, że 31 maja obowiązuje jeszcze umowa z Polpharmą. Od 1 czerwca drużyna nazywać się będzie SKS
Starogard z możliwością dopisania
nazwy tytularnego sponsora. Nadal
używana też będzie lubiana przez kibiców nazwa „Kociewskie Diabły”.

Jak wraca się po tylu latach do starogardzkiej drużyny, dla Pana to chyba
szczególna chwila?
Na pewno praca z drużyną z miasta, w którym się wychowałem jest,
w pewnym sensie, czymś wyjątkowym. Tym bardziej, że od wielu lat
wykonuję tutaj pracę na rzecz młodzieży trenującej koszykówkę. Nie
będę jednak ukrywał, że zbyt długo
się nad tą kwestia nie zastanawiałem,
ponieważ natychmiast po podpisaniu
umowy przeszedłem do pracy.
Minęło kilkanaście dni od kiedy został Pan trenerem najważniejszej
drużyny nie tylko miasta, ale i powiatu starogardzkiego. Od czego Pan
rozpoczął swoją pracę?
Pracę rozpocząłem od zaznajomienia
się z organizacją klubu oraz od ustalenia z prezesem Jarosławem Drewą
działań, które należy wykonać zanim przejdziemy do budowy składu.
Jednym z tych działań jest stworzenie sztabu szkoleniowego, z którym
chciałbym konsultować wszelkie
decyzje związane ze sprawami personalnymi.
Co prawda do sezonu jeszcze daleko,
ale czy już rozpoczęło się budowanie
zespołu i z jakim skutkiem?
Jak wspomniałem jesteśmy na etapie budowy sztabu szkoleniowego. Wstępne rozeznanie na rynku
zawodników zaineresowanych grą
w pierwszej lidze już zdobyłem. Myślę, że w maju dojdzie do konkretnych rozmów z potencjalnymi zawodnikami, którzy mieliby wzmocnić naszą drużynę w nadchodzącym
sezonie.
Kociewskie Diabły od przyszłego sezonu grać będą w I lidze. Prowadził
Pan już zespół na tym szczeblu roz-

grywek. Jak scharakteryzował by Pan
tę ligę?
W 1 lidze występuje wielu zawodników, którzy często nie chcą grać
w ekstraklasie tylko dlatego, aby
w swoich drużynach odgrywać kluczowe role. Ponadto gra jest szybka,
często pozbawiona trudnych schematów. Mimo, że poziom oczywiście
jest niższy od tego z PLK jestem przekonany, że nasi kibice również na poziomie 1 ligowym znajdą argumenty,
aby interesować się tymi rozgrywkami i brać czynny udział w naszych
meczach.
Jaką filozofię gry w koszykówkę wyznaje Bartosz Sarzało? Jaką drużynę
będziemy oglądać w następnym sezonie?
Na pewno stawiam duży nacisk na
intensywność gry zarówno w obronie
i ataku. Oczywiście, aby grać w taki
sposób, po pierwsze moi zawodnicy muszą być przygotowani fizycznie, po drugie posiadać odpowiednie
umiejętności do prowadzenia takiej
gry. Jestem pewien, że taki styl pozwala nie tylko wygrywać mecze, ale
również szybciej rozwijać się moim
graczom. A nie ma co ukrywać, że
będę szukał zawodników, którzy chcą
każdego dnia iść do przodu i robić postęp równolegle z całym zespołem.
Zawsze dodatkowym „zawodnikiem” podczas meczów w ekstraklasie byli kibice. Czy nie boi się Pan, że
na I ligę zainteresowanie z ich strony
zmaleje?
Liczę, że wszyscy zostaniecie z nami.
W Starogardzie po spadku do 1 ligi
stworzy się coś świeżego, nowego
z naciskiem na ciężką pracę i rozwój.
Bardzo mi zależy, aby kibice wypełniający naszą halę po brzegi byli tego
świadkiem.
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NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 14 kwietnia 2021 r. wydane zostało: 1) Zarządzenie Nr 120/04/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1)
ul. Chopina/Piłsudskiego – działka nr 525/27 o pow. 3 127 m², obręb 17, KW 67837, teren obsługi komunikacji – parking, z dopuszczeniem funkcji usługowych jako towarzyszących – 07KDP.
Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na
stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075.
																
Prezydent Miasta Starogard Gdański
																	Janusz Stankowiak
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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 PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Wiosennej, KW GD1A/00029203/9, obr. 7, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Przeznaczenie w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23% VAT)

wadium
w zł

postąpienie minimalne
w zł

1

2

3

4

5

6

7

1.

22/32

1 345

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

100 000,00

10 000,00

1 000,00

1 289

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

97 000,00

9 700,00

970,00

22/34

1 234

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

93 000,00

9 300,00

930,00

1 180

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

90 000,00

9 000,00

900,00

22/36

1096

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

75 000,00

7 500,00

750,00

2.

22/33

3.
4.

22/35

5.

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa. Nieruchomości wymienione w poz. 1-5 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00029203/9. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 10 czerwca 2020 r., drugi 5 sierpnia 2020 r., trzeci 4 listopada
2020 r., a czwarty 24 lutego 2021 r. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 19 maja 2021 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy
wnieść najpóźniej do dnia 13 maja 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 18 maja 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 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. 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 TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

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

Nr działki

Pow. w m2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

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

wadium
w zł

postąpienie minimalne
w zł

1

2

3

4

5

6

7

1.

187/87

872

85 100,00

8 510,00

860,00

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

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.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 16 grudnia 2020 r., a drugi 24 lutego 2021 r. Nieruchomość ww. wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 19 maja 2021 r. (środa)
o godz. 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska nr 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 13 maja 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 18 maja 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 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. 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 PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Chrztu Polski, KW GD1A/00034706/3, obr. 1, według wykazu w tabelce:
Przeznaczenie w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23% VAT)

wadium
w zł

postąpienie minimalne
w zł

3

4

5

6

7

326 400,00

32 640,00

3 270,00

Lp.

Nr działki

Pow. w m2

1

2

1.

5/11

3.321

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

2.

5/12

5.414

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

510 800,00

51 080,00

5 110,00

3.

5/13

3.952

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

388 400,00

38 840,00

3 890,00

4.

5/14

6.091

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

574 700,00

57 470,00

5 750,00

5.

5/15

3.194

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

313 900,00

31 390,00

3 140,00

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa.
Nieruchomości wymienione w poz. 1-5 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00034706/3.
Przez nieruchomości wymienione w poz. 4-5 (przy wschodniej granicy działek - wzdłuż ul. Skarszewskiej) przebiegają sieci: energetyczna, gazowa i wodociągowa.
Konieczność ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania z dostępu do sieci wodociągowej znajdującej się na działkach nr 5/14 i 5/15, obr. 1.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 16 czerwca 2021 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
czerwca 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 15 czerwca 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 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.
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Zgony
2. Teresa Kuklińska l. 83

23. Jan Kurasik l. 67

35. Alojzy Janeczek l. 83

47. Eryka Elias l. 76

13. Maria Kobiela l. 82

25. Czesława Lonczak l. 83

37. Henryk Szlachcikowski l. 94

49. Henryk Guziński l. 65

39. Gertruda Pogroszewska l. 79

51. Czesława Repetowska l. 86

41. Bogdan Frączczak l. 82

53. Tadeusz Kawka l. 73

43. Krystyna Kamińska l. 82

55. Barbara Gardzielewska l. 65

24. Maria Żak-Mechlińska l. 74

14. Kazimierz Laskowski l. 69

3. Leon Radziszewski l. 68

26. Wanda Cylman l. 86

15. Teresa Skwierawska l. 91

4. Hildegarda Buczyńska l. 80

27. Krzysztof Jachimowski l. 60

16. Krystyna Biernat l. 81

5. Stanisław Gajewski l. 83

28. Ryszard Bryja l. 65

17. Zygmunt Rus l. 71

6. Władysława Wałaszewska l. 92

29. Jan Ozon l. 86

18. Gertruda Karas l. 78

7. Marian Szeląg l. 77

30. Jan Sławiński l. 69

19. Regina Kurkowska l. 84

8. Mirosław Kuchta l. 62

31. Halina Pałkowska l. 89

20.Leszek Ziorek l. 67

9. Halina Muchowska l. 90

32. Teresa Pilawska l. 84

21. Eugeniusz Falkowski l. 87

10. Zdzisław Jóźbik l. 70
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11. Halina Górska l. 86

12. Kazimierz Welter l. 63

1. Zdzisław Owsiany l. 68

29 kwietnia 2021

33. Zygfryd Jędrzejewski l. 78

22. Halina Sobot l. 81

36. Lech Wojnarowski l. 58

48. Zbigniew Niedzielski l. 72

38. Lidia Ronowska l. 67

50. Józef Piotrowski l. 67

40. Maria Folkmann l. 88

52. Mirosław Gerych l. 58

42. Małgorzata Kamola l. 58

54. Dariusz Olszewski l. 60

44. Danuta Gosiewska l. 69

56. Maria Kuchta l. 96

45. Wojciech Kusnierz l. 70

34. Danuta Kwaśniewska l. 65

46. Czesława Rosani l. 87

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 przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA SZÓSTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

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

Nr działki

Pow. w m2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza
(zawiera 23% VAT) w zł

wadium
w zł

postąpienie minimalne
w zł

1

2

3

4

5

6

7

1.

13/106

1.681

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

157 000,00

15 700,00

1 570,00

2.

13/107

1.339

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

130 500,00

13 050,00

1 310,00

3.

13/108

1.312

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

128 000,00

12 800,00

1 280,00

4.

13/109

1.049

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

102 500,00

10 250,00

1 030,00

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz 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., trzeci 30 września 2020 r., czwarty 16 grudnia 2020 r., a piąty 24 lutego 2021 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 19 maja 2021 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 13
maja 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 18 maja 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 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 (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 przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza (II przetarg) – działka nr 179/178 o pow. 6 322 m², obręb 12, KW GD1A/00024974/9;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 600 000,00 zł (sześćsettysięcyzłotych); wadium w wysokości 60 000,00 zł (sześćdziesiąttysięcyzłotych); postąpienie minimalne 6 000,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem 3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów,
składów, dystrybucji, z dopuszczeniem funkcji usług administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością
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). Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 24 marca 2021 r,
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 23 czerwca 2021 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 17 czerwca
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 22 czerwca 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.
Załącznik do zarządzenia Nr 120/04/2021 Prezydenta Miasta z dnia 14.04.2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Lp.

Nr działki
/ obręb

Pow. w m2

Numer KW

1

2

3

4
67837

1.

525/27
obręb 17

3.127

Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego

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

Prawo do nieruchomości

Forma zbycia

5

6

7

8

9

rejon ul.: Chojnickiej, Marszałka
Józefa Piłsudskiego
i Fryderyka Chopina

07KDP - teren obsługi komunikacji - parking, z dopuszczeniem funkcji usługowych towarzyszących (np.
drobny handel)

356 121,00

własność

przetarg ustny
nieograniczony

Położenie

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 26 maja 2021 r. włącznie.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 15 kwietnia 2021 r.
na okres 21 dni tj. do dnia 5 maja 2021 r. włącznie.
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.
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