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Złote, diamentowe i żelazne gody
50, 60, a nawet 65 lat temu wyznawali sobie miłość i decydowali się na zawarcie związku małżeńskiego. 26 i 27
maja jubilaci zostali odznaczeni okolicznościowymi medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyznawanymi za długoletnie pożycie małżeńskie.
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P

ary swoje jubileusze obchodziły w 2020 r. Jednak ze względu
na pandemię uroczyste wręczenie
medali Prezydenta RP możliwe było
dopiero teraz. Medale wręczali Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak, jego zastępca ds.
społecznych Maciej Kalinowski oraz
wiceprzewodniczący Rady Miasta
Daniel Olszewski.
– Z całego serca gratuluję Państwu tak
imponującego małżeńskiego stażu.
Jesteście dla nas wszystkich wzorem
do naśladowania. Dajecie doskonały
przykład młodemu pokoleniu, które do związków podchodzi inaczej
niż było to 50, czy 60 lat temu. Młodzi ludzie chcą mieć teraz wszystko
szybko, a jeśli coś nie wychodzi, nie
walczą, nie starają się. Państwo udowadniacie, że można być dla siebie
oparciem i przejść przez życie razem.
Życzę Wam dużo zdrowia i kolejnych
szczęśliwych lat – powiedział prezydent Starogardu Janusz Stankowiak.
– To wielki zaszczyt stać tutaj dzisiaj przed Państwem, wręczać Wam
medale oznaczające wzajemne oddanie, sztukę kompromisu, a przede
wszystkim miłość. To szczególny
dzień nie tylko dla Państwa, Waszych rodzin, ale także dla Starogardu
Gdańskiego. Jako jego mieszkańcy
jesteśmy szczęśliwi, że są wśród nas
osoby, z których postaw możemy
czerpać wzorce – mówił wiceprezydent Maciej Kalinowski.
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Aktywnie na świeżym powietrzu Tor dla wyczynowców
Robi się coraz cieplej, a dni stają się dłuższe. Sprzyja to aktywności na świeżym
powietrzu. Jej pasjonaci mają w Starogardzie Gdańskim spory wybór miejsc,
w których mogą spędzać czas.

W

każdym rejonie miasta i na
większości osiedli znajdują się
place zabaw. Większość z nich poza
typowymi urządzeniami dla dzieci, wyposażona jest też w siłownie
zewnętrzne. Znajdziemy tam także
street workout, czy boiska do różnych
dyscyplin sportowych. Dodatkowo
np. plac zabaw przy ul. SędzickiegoNierzwickiego posiada tor rowerowy.
Plac zabaw „A KUKU” przy ul. Kryzana ma rolkowisko, bieżnię i linarium,
a „Akademia Fiku-Miku” przy ul.
Skłodowskiej-Curie/Buchholza tzw.
„Wodny świat”.

Rada Miasta przyjęła regulamin użytkowania „Wyrobiska” w Starogardzie Gdańskim. Miłośnicy jednośladów muszą jednak poczekać na oficjalne otwarcie.

T

or dla rowerów górskich i BMX
w Starogardzie Gdański to znakomita atrakcja dla wprawionych
„w boju” miłośników dwóch kółek.
Ze względu na skalę trudności zainstalowanych na niej przeszkód przeznaczony jest bardziej dla rowerzystów o zaawansowanych umiejętnościach. Oczywiście korzystać z niego
mogą również osoby początkujące,
czy średnio zaawansowane w sportach rowerowych. Warunek jest jeden – wszyscy muszą przestrzegać
obowiązujących na obiekcie zasad
bezpieczeństwa, zawartych w Re-

pozostawili samochód w zatoczkach
postojowych pomiędzy ul. Droga
Nowowiejska a domkami os. Nad
Jarem i tam rozładowywali rowery.
Użytkownicy nie powinni wjeżdżać
na teren zielony przy samym torze,
jak również nie powinni parkować na
końcu dróg dojazdowych do domków
os. Nad Jarem, ponieważ place, które
się tam znajdują, umożliwiają autom
osobowym zawracanie i powinny być
puste.
Pomysłodawcami „Wyrobiska” są
starogardzianie: Bartosz Molin, Mi-

nych, czy pograć w chińczyka, szachy
lub warcaby.
Niezmiennie, od momentu oficjalnego otwarcia w lipcu 2018 r., wielką
popularnością wśród dzieci i młodzieży cieszy się skatepark w Parku
Nowe Oblicze. Podzielony jest na pięć
sekcji.
Już niedługo czeka nas otwarcie nie
lada gratki dla miłośników dwóch kółek, czyli toru dla rowerów górskich
i BMX „Wyrobisko”. Położony jest
on w zachodniej części miasta w Dolinie rzeki Wierzyca, tuż za osiedlem
Starogard Gdański posiada także
cztery Otwarte Strefy Aktywności
(OSA). Są to ogólnodostępne, wielopokoleniowe miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku, które mają sprzyjać integracji społecznej. Skierowane są do różnych grup wiekowych.
Pierwsza ze stref znajduje się pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Wybickiego,
druga przy ul. Sadowej, trzecia przy
ul. Ściegiennego, a czwarta przy ul.
Sowiej. Zarówno starsi, jak i młodsi
mieszkańcy miasta mogą w nich odpocząć, skorzystać z tablic edukacyj-

#STGinwestuje

197 500 zł
gulaminie korzystania z toru, który
Rada Miasta przyjęła. Regulamin toru
znaleźć można na oficjalnej stronie
internetowej Urzędu Miasta starogard.pl.
Obiekt jest połączeniem dwóch torów rowerowych. Pierwszy jest odpowiednikiem górskiej ścieżki rowerowej tzw. single tracka o długości
ok. 300 metrów. Drugi odcinek trasy
nieco mniejszy, bo ok. 180-metrowy
przeznaczony jest dla miłośników
jazdy na BMX-ach.

Nad Jarem. Obiekt jest połączeniem
dwóch torów rowerowych.
Oczywiście wolny czas można spędzać także w urokliwym Parku Miejskim oraz pozwalającej poczuć się jak
na wakacjach dolinie rzeki Wierzyca.
Malowniczy szlak przemierzymy
spacerem bądź na rowerze. To idealne miejsce na piesze wędrówki z całą
rodziną. Przyjemnym miejscem na
odpoczynek jest również powstały
w 2020 r. deptak pomiędzy ul. Kościuszki, a Owidzką.

Oprócz przeszkód trasa składa się
z odcinków prostych, podjazdów
i odpowiednio wyprofilowanych łuków. Wszystkie elementy toru są
oznakowane, a przed wejściem na
„Wyrobisko” wisi tablica z regulaminem obiektu.
Tor położony jest w zachodniej części
miasta w Dolinie rzeki Wierzyca, tuż
za osiedlem nad Jarem. Do „Wyrobiska” dojechać można na rowerze
bądź autem. Ważne, by użytkownicy

rosław Stemplewski i Wojciech Hercke. Powstał z woli mieszkańców,
którzy zagłosowali na ich wniosek
w Budżecie Obywatelskim.
– Liczymy, że wszyscy jego użytkownicy, przy okazji realizowania swojego hobby, nie zapomną o prawidłowym korzystaniu z obiektu, a przede
wszystkim nie będą tego miejsca
dewastować. Obiekt ma służyć nam
wszystkim, ale od jego użytkowników wymagamy właściwego utrzymania go w czystości, aby radość
z uprawianego sportu była większa
i nie narażała nikogo na niepotrzebne niebezpieczeństwo np. upadku na
rozbitą butelkę. W trosce o porządek
miasto zainstaluje tam dodatkowe
stojaki na worki na śmieci. Warto pamiętać o zabraniu takiego worka i po
skończonej zabawie wyrzucić do niego odpady – apeluje Tadeusz Błędzki,
zastępca prezydenta ds techniczno-inwestycyjnych
Inwestycja kosztowała 197 500 zł.
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Plan na przebudowę przejazdu kolejowego
Jak będzie wyglądać w przyszłości przejazd kolejowy w Starogardzie Gdańskim? Na to pytanie odpowiedzi szuka inwestor, czyli Polskie Koleje Państwowe PLK S.A., który zaprezentował dwa rozwiązania do wyboru.

P

rzedstawiciele PKP PLK i biura projektowego Transprojekt
Gdański przedstawili dwie koncepcje
przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej, tj. ul. Skarszewskiej z linią
kolejową nr 203. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego
Zarządu Dróg (PZD). Przebudowa
przejazdu kolejowego wiąże się ściśle z planowaną elektryfikacją linii nr
203 na odcinku Tczew – Czersk oraz
przygotowywaną przez PKP PLK SA
dokumentacją projektową tej modernizacji w ramach projektu „Prace
przygotowawcze dla wybranych projektów w sieci TEN-T”. Elektryfikacja linii ma zapewnić nowe możliwości dla kolei w regionie i skrócić czas
podróży z Czerska do Tczewa nawet
o około 25 minut.
Pierwsza koncepcja prezentuje budowę wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nad zelektryfikowaną linią
kolejową. Niestety ze względu na konieczność zachowania odpowiedniej
skrajni pionowej estakady zaprezentowany obiekt miałby bardzo duże
rozmiary.
Wiadukt ingerowałby mocno w obecną przestrzeń miejską, negatywnie
wpływając na jej odbiór. Jego budowa
wiązałaby się z ogromnymi kosztami.
Dlatego PKP PLK S.A. przygotowało
drugi wariant możliwej przebudowy
tego skrzyżowania.

Niestety wiąże się on ze znaczną
ingerencją w istniejący układ dróg
miejskich i sprowadza się do przeprowadzenia ruchu kołowego pod linią
kolejową. Przejazd odbywałby się tunelem biegnącym pod torami mniej
więcej w połowie odcinka ul. Kolejowej, pomiędzy ul. Skarszewską, a budynkiem Dworca PKP. Ulica zostałaby
obniżona do miejsca, w którym powstałoby nowe rondo, prowadzące do
tunelu. Podziemny przejazd wychodziłby więc z ul. Kolejowej, a kończył
wjazdem w ul. Nagórskiego.
Skutkiem tego rozwiązania będzie
likwidacja „małego parku” przy budynku Straży Miejskiej, a ul. Osiedlowa podczas przebudowy nie zostanie
połączona z ul. Kolejową zgodnie
z założeniami niedawno opracowanej
dokumentacji. Nie będzie też możliwości wyznaczenia sporej liczby
miejsc parkingowych w tym rejonie.
W przypadku tego wariantu istnieje
też konieczność włączenia przejazdu
tunelem do przebiegu drogi powiatowej, gdyż linia kolejowa przecina się
właśnie z tą drogą. PZD nie zgadza się
na takie rozwiązanie, gdyż nie chce
zarządzać odcinkiem drogi, który
przebiega pod linią kolejową.
W przypadku braku porozumienia
co do wyboru jednego z dwóch wariantów i przejęcia przez PZD przebudowywanego układu drogowego

w utrzymanie, przedstawiciele PKP
PLK proponują jeszcze jedno wyjście
z sytuacji. Wystąpią o zgodę na odstępstwo od konieczności stosowania
aktualnych przepisów technicznych
i pozostawienie przejazdu kolejowego w Starogardzie Gdańskim jako
kolizyjnego, czyli tak jak jest obecnie, poprawiając tylko infrastrukturę
związaną ze sterowaniem ruchu kolejowego.
W tych okolicznościach, Prezydent

Kanalizacja na Rebelki i Rolnej
W połowie czerwca ruszy budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze ulic Rebelki
i Rolnej. Termin zakończenia budowy planowany jest na połowę października.

jowego w Starogardzie Gdańskim
planowana jest podczas realizacji zadania „Prace na linii kolejowej nr 203
na odcinku Tczew – Czersk”. Zgodnie z przyjętym przez PKP PLK S.A.
harmonogramem zakończenie prac
projektowych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę zaplanowano

na koniec roku 2023. Prace związane z elektryfikacją linii na podstawie
opracowanej dokumentacji zaplanowane są na lata 2024 – 2027.
Dodatkowo w ramach tej inwestycji
planowana jest przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Kochanki, który
zgodnie z wnioskiem Miasta również
ma być bezkolizyjny. Ruch kołowy
ma być poprowadzony pod linią kolejową.

#STGinwestuje

Legionów
będzie utwardzona

300 000 zł

Firma ROMAR z Rokocina rozpoczęła modernizację
ulicy Legionów w Starogardzie Gdańskim. Prawie kilometrowy odcinek drogi utwardzony zostanie płytami betonowymi typu Yomb. Miasto zapłaci za to blisko 300 tys. zł. Prace potrwają do lipca.

B

udowa nowej sieci jest możliwa
dzięki rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański”. Inwestycja
jest dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całe zadanie będzie
kosztować blisko 1 mln zł.
Prezydent miasta Janusz Stankowiak
podpisał umowę z wykonawcą tej
inwestycji. Przetarg wygrała spółka
„ZUK” z Żukowa.

Miasta, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, podjął wstępną decyzję, że w przypadku przyjęcia
do realizacji wariantu II i braku zgody
PZD, Miasto przejmie odpowiedzialność za utrzymanie przebudowanego
układu drogowego i to na dłuższym
odcinku, a mianowicie od samego
ronda na DK22 do skrzyżowania z ul.
Derdowskiego.
Realizacja przyjętej ostatecznie koncepcji przebudowy przejazdu kole-
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#STGinwestuje

1 000 000 zł

lica Legionów jest jedną z czterech dróg gruntowych zaplanowanych do utwardzenia w 2021 roku.
W ramach miejskiego wieloletniego
program utwardzania dróg płytami
Yomb, od 2019 roku Miasto co roku
na utwardzenie dróg przeznacza
w budżecie 2 mln zł.
W ogłoszonym w marcu przetargu na
modernizację ulicy Legionów zgłosiło się 10 wykonawców. 28 kwietnia

prezydent miasta Janusz Stankowiak
podpisał umowę ze spółką Romar
Reszczyńscy z Rokocina, której oferta
była najkorzystniejsza.
Wykonawca ma za zadanie wybudować nową jezdnię z płyt Yomb o szerokości 4 metrów wraz z wjazdami do
posesji na blisko 800 metrowym odcinku ulicy Legionów. Ma na to 70 dni
od dnia podpisania umowy.
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Prezydent z wotum zaufania i absolutorium
Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak 2 czerwca podczas XXXV sesji Rady Miasta otrzymał
wotum zaufania. Rada udzieliła mu również absolutorium. Głosowanie poprzedziła debata dotycząca Raportu
o Stanie Miasta.

P

rzedmiotem obrad XXXV sesji
Rady Miasta Starogard Gdański był m.in. Raport o Stanie Gminy
Miejskiej Starogard Gdański oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020. Wyniki finansowe
miasta pozytywnie oceniła Komisja
Rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa.
Jak wskazano w sprawozdaniu z wykonania budżetu, w 2020 roku dochody miasta zostały zrealizowane
w kwocie 260 013 692,85 zł, co znaczy, że roczny plan wykonano w 97,9
proc., czyli na podobnym poziomie,
jak w ubiegłym roku. Z kolei wydatki
Gminy ogółem zostały zrealizowane
w wysokości 253 980 883,92 zł, co
stanowi 93,5 proc. planu, czyli też bez
żadnych odchyleń od poziomu roku
ubiegłego. W rozwój miasta zainwestowało ponad 26 mln zł. Zakres zrealizowanych inwestycji i ich wpływ

na jakość życia mieszkańców opisuje dokładnie Raport o Stanie Gminy Miejskiej za 2020 rok, który był
przedmiotem debaty, poprzedzającej
głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania. Wcześnie
swoje opinie wyrazili przewodniczący Klubów.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Marek Jankowski odczytał stanowisko Klubu Stowarzyszenie Nasz Starogard. Wyraził akceptację członków
Klubu dla realizacji budżetu przez
prezydenta miasta. Zaznaczył, że
budżet Gminy Miejskiej Starogard
Gdański w 2020 roku został wykonany zgodnie z obowiązującym prawem
wydatkowania publicznych pieniędzy w myśl zasad: gospodarności,
celowości, legalności i oszczędności.
Wszyscy radni klubu głosowali na
„tak” za udzieleniem absolutorium.
Pozostali przewodniczący Klubu Rad-

nych Prawa i Sprawiedliwości - radny Mieczysław Płaczek oraz Koalicji
Obywatelskiej – radny Zbigniew
Kotlewski nie wyrazili opinii klubu
w sprawie udzielenia prezydento-

Zasłużeni dla lokalnej społeczności

wi absolutorium, pozostawiając radym dowolność głosowania zgodnie
z własnym sumieniem i przekonaniem.
Ostatecznie radni udzielili Prezyden-

towi Miasta Starogard Gdański Januszowi Stankowiakowi absolutorium
za wykonanie budżetu w 2020 rok.
Obecnych na sali było 20 radnych. Za
udzieleniem absolutorium głosowało
15 radnych, 2 radnych było „przeciw”, 3 radnych „wstrzymało się” od
głosu.
Również debata nad Raportem o stanie Gminy zakończyła się pomyślnie dla prezydenta. Radni udzieli
mu wotum zaufania. Na sali obrad
obecnych było 18 radnych. Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 15
radnych, 2 radnych było „przeciw”, 1
radny „wstrzymał się” od głosu.
Prezydent podziękował wszystkim
za współpracę i udzielenie mu absolutorium i wotum zaufania.
Prezydent podkreślił też, że współpraca jest możliwa, dzięki warunkom sprzyjającym rozwojowi, które
tworzą samorządowcy w myśli jednej
idei: Miasto - Mieszkańcy – Przyszłość.
Na zakończenie prezydent podziękował Skarbnik Miasta Ewie Kendzierskiej -Błyskal, która – jak to określiłtrzyma miasto w ryzach.

Z rąk prezydenta miasta Janusza Stankowiaka oraz przewodniczącej Rady Miasta
Anny Benert, w uznaniu zasług za działalność społeczną, kulturalną i publiczną
na rzecz Starogardu Gdańskiego medale za zasługi z okazji 100. rocznicy powrotu
Starogardu do Państwa Polskiego otrzymali:

Leszek Burczyk

Daniela Chrapkiewicz

Śp. Andrzej Grzyb. Medal odebrała
żona Anna Madeja-Grzyb.

Stanisław Połom

Jan Strzelczyk

Sławomir Ruśniak

Stefan Milewski

Jarosław Czyżewski

Małgorzata Grzecznowska

Marek Jankowski
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Wśród najlepszych
w Polsce
12 maja w Gdyni ogłoszono wyniki rankingu „Perły
Samorządu 2021”, który przygotował Dziennik Gazeta Prawna we współpracy z firma PWC Polska. Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak po
raz kolejny znalazł się w dziesiątce najlepszych włodarzy w Polsce.

W

2020 roku w rankingu „Perły
Samorządu” prezydent Janusz
Stankowiak w kategorii gmin miejskich do 100 tys. mieszkańców został wyróżniony, zajmując wysokie
czwarte miejsce w rankingu Najlepszy Włodarz w Polsce. W tym roku
utrzymał swoją wysoką pozycję. Komisja oceniła go, jako włodarza, który
nie boi się wyzwań, jest otwarty na
ludzi i ich oczekiwania oraz uważnie
wsłuchuje się w głos lokalnej społeczności, dbając przy tym o poziom
i komfort ich życia.
–
Otwartość,
odpowiedzialność
i współpraca to wyznaczniki tego
sukcesu. Zawdzięczam go przede
wszystkim moim współpracownikom, którzy od przeszło 6 lat z pasją
pomagają mi skutecznie realizować
plan rozwoju Starogardu Gdańskiego. To również zasługa mieszkańców,
którzy coraz chętniej współpracują
z nami i doceniają zmiany, jakie za-

chodzą w mieście. Chętnie korzystają
z oferowanych przez Urząd narzędzi,
dzięki którym mogą zmieniać swoje
najbliższe otoczenia. Którzy uczestniczą w konsultacjach społecznych
i spotkaniach, wypełniają ankiety,
wyrażając w ten sposób swoje zdanie,
które jest dla nas cennym źródłem
informacji o ich potrzebach i oczekiwaniach. Z jednej strony cieszy mnie
to wyróżnienie, że nasze wspólne
działania i praktyki są dostrzegane na
tle innych miast i pozytywnie oceniane z ich perspektywy. Z drugiej
strony to wielka motywacja, by starać się jeszcze bardziej i jeszcze więcej robić, aby zmieniać Starogard na
lepsze. Rok ubiegły upłynął w trudnej
i nie do końca przewidywalnej rzeczywistości, spowodowanej globalną
pandemią. Był to czas wyzwań i wielu
całkiem nowych decyzji związanych
przede wszystkim z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców,

w tym przedsiębiorców. Wielu z zaplanowanych działań nie mogliśmy
zrealizować w tak szerokim zakresie
jak dotychczas, mimo to udało nam
się nie zatrzymać procesu inwestycyjnego. Ten rok nauczył mnie pokory i wzbudził determinację w dążeniu do celu mimo przeciwności.
Dzisiaj z nadzieją patrzę w przyszłość.
Wspólnie z moimi współpracownikami planujemy nowe inwestycje
z myślą o mieszkańcach i ich potrzebach – mówi prezydent Janusz Stankowiak.
Udział w rankingu jest bezpłatny,
a nad właściwym przebiegiem konkursu czuwa Kapituła złożona z ekspertów ds. samorządu terytorialnego,
ze świata nauki, biznesu oraz dziennikarzy Dziennika Gazeta Prawna.
Przy ocenie włodarzy pod uwagę

brane były takie kryteria jak: umiejętności menadżerskie, skuteczność
w zabieganiu o poparcie dla planów
rozwoju gminy, konsekwencję w realizowaniu celów, sposób zarządzania urzędem i aktywną współpracę ze
społecznością lokalną. Podstawą oceny była dość skomplikowana ankieta,

Honorowe odznaczenie
dla Prezydenta

pod jego rządami rozkwitł i wypiękniał, a także na jakość życia w mieście.
Dwa tygodnie wcześniej, 12 maja został wyróżniony w prestiżowym rankingu Gazety Prawnej „Perły Samorządu 2021” dla najlepszych włodarzy
gmin miejskich do 100 tys. mieszkańców w Polsce. Wśród wyróżnionych zajął wysokie czwarte miejsce.

27 maja Prezydent Janusz Stankowiak odebrał z rąk
premiera Mateusza Morawieckiego Honorowe Odznaczenie „Za zasługi dla samorządu terytorialnego”. Ceremonia odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów w Warszawie.

Z

okazji święta samorządu terytorialnego szef rządu podziękował
samorządowcom na różnych szczeblach za ich ciężką pracę, determinację, jaką wykazują w rozwiązywaniu
problemów obywateli, członków lokalnych wspólnot samorządowych.
Podkreślił fakt, że każdy z nich zdaje
sobie sprawę, przed jakimi wielkimi wyzwaniami stoi Polska, ale też
szansami związanymi z bezprecedensowym budżetem pozyskanym
z UE.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla
Samorządu Terytorialnego jest nadawana od 2015 r. Przyznaje ją minister
właściwy do spraw administracji publicznej jako zaszczytne honorowe
wyróżnienie za działalność w organach jednostek samorządu terytorialnego, związkach lub stowarzyszeniach, wykonywanie zadań dotyczących samorządu terytorialnego
w urzędach administracji publicznej
oraz w urzędach organów władzy
publicznej a także za pracę nauko-

która zawierała wiele pytań otwartych i zamkniętych dotyczących
m.in. sposobu zarządzania instytucją, finansów, gospodarki, ochrony
środowiska, edukacji, wykorzystania
potencjału społecznego oraz kompleksowych działań na rzecz podnoszenia standardów życia.

– To dla mnie wielki zaszczyt i honor,
że moja służba na rzecz budowania
polskiej samorządności w oparciu
o lokalną wspólnotę naszej małej Ojczyzny została dostrzeżona i wyróżniona na szczeblu rządowym. To też
wielka satysfakcja dla mnie. Utożsa-

wą i badawczą, dotyczącą zagadnień
związanych z działalnością samorządu terytorialnego.
Janusz Stankowiak urząd prezydenta
sprawuje od 2014 roku, ale już wcze-

śniej pracował na rzecz samorządu,
działając w kulturze i prowadząc Starogardzkie Centrum Kultury. W ciągu
minionych 6 lat swoimi decyzjami
znacząco wpłynął na poprawę wizerunku Starogardu Gdańskiego, który

miam się z moim miastem i zrobię
wszystko by mieszkańcom, którym
sam jestem, żyło się w nim dobrze.
Takie wyróżnienie motywuje mnie
do dalszej, jeszcze cięższej pracy –
mówi Janusz Stankowiak.
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STOP wandalizmowi!
Starogard Gdański ma naprawdę wiele pięknych zakątków. Niestety nie wszyscy
potrafią je uszanować. Dlatego po raz kolejny mówimy: „STOP wandalizmowi!”.

Lokale mieszkalne
na sprzedaż
Na sprzedaż w drodze przetargu miasto oferuje dwa
lokale mieszkalne położone przy ul. J. Piłsudskiego
10/8 oraz przy ulicy Skarszewskiej 2C/14.

M
N

otorycznie obserwujemy akty
wandalizmu. Połamane poręcze, ławki, balustrady, na których
często pojawiają się także wulgarne napisy. Złamane elementy lub
ostatnio cała ławka wrzucane są
do rzeki. Często łamane są drzewka i krzewy. Niedawno zniszczona
została podstawa fontanny w Parku Miejskim. Uszkodzono głośniki oraz oświetlenie tężni i mostu.
Nagminnie niszczone są latarnie,
głównie w okolicach alei Wojska
Polskiego. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe szpecone są odpadami wyrzucanymi wszędzie,
tylko nie do przeznaczonych do
tego celu koszy na śmieci. Najgorzej wygląda pod tym względem
szlak spacerowy doliną Wierzycy.
To bardzo nieprzyjemny, a przede
wszystkim przykry widok, który
przynosi ujmę i wstyd mieszkańcom Starogardu – mówi zastępca
prezydenta miasta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.

– Szanowni mieszkańcy Starogardu Gdańskiego oraz nasi goście, po
raz kolejny stanowczo apeluję o to,
byśmy szanowali wspólne dobro.
Wszystko, co robimy, tworzone
jest z myślą o Was. Zapewniam,
że pracownicy Urzędu Miasta oraz
wszystkich miejskich służb dokładają wszelkich starań, by nam
wszystkim żyło się tutaj jak najle-

piej. Inwestujemy w tereny rekreacyjne, tworzymy atrakcyjne miejsca wypoczynku, abyście spędzając
wolny czas w mieście nie mogli się
nudzić. Proszę, nie niszczcie tego,
co może służyć nam jeszcze przez
wiele lat! Tym bardziej, że wiele z tych miejsc powstało dzięki
pomysłom i aktywności samych
mieszkańców
Starogardu,
być
może Waszych sąsiadów lub znajomych, którzy zgłosili swoje projekty w Budżecie Obywatelskim. Nie
psujcie piękna i niepowtarzalnego
uroku miejsca, w którym żyjecie.
Szkodzicie przecież przede wszystkim sobie. Nie rozumiem takiego
zachowania i przypominam, że
wobec sprawców tego typu wykroczeń wyciągane będą surowe konsekwencje – powiedział prezydent
Starogardu Janusz Stankowiak.
Straż Miejska prowadzi całodobowy monitoring w najważniejszych
obszarach miasta, co pozwala przeciwstawiać się wandalom niszczącym elewacje budynków, ławki,
wiaty, przystanki autobusowe oraz
wspomniane elementy miejsc rekreacji i wypoczynku.
– Sam monitoring, choćby najbardziej rozbudowany, jednak nie
wystarczy. Potrzebna jest reakcja,
dlatego zwracamy się do starogardzian, aby w przypadku, gdy

zauważą akt wandalizmu informowali o tym Straż Miejską lub policję.
Bez czujności wszystkich nie uda
się skutecznie ukrócić tego okropnego procederu – dodaje wiceprezydent Tadeusz Błędzki.
Każdy mieszkaniec może anonimowo zadzwonić pod numer alarmowy Straży Miejskiej – 986 i zgłosić zdarzenie związane z niszczeniem mienia publicznego. Prosimy
o pomoc w walce z wandalizmem.
Tutaj żyjemy i szanujemy.

ieszkanie przy ul. Piłsudskiego
składa się z dwóch pokoi, kuchni, wc, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 49,08 m
kw. Usytuowane jest na II piętrze.
Okna lokalu wychodzą na dwie strony budynku: podwórze i ul. Piłsudskiego. Miesięczny czynsz przy jednej zameldowanej osobie wynosi ok.
177 zł. Przy kolejnej jego wysokość
zwiększa się o zużycie wody i wywóz
śmieci.
Lokal mieszkalny przy ul. Skarszewskiej składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej
powierzchni użytkowej 49,02 m kw.
oraz piwnicy o powierzchni użytkowej 7,90 m kw. Usytuowany jest
na III piętrze. Okna lokalu wychodzą
na jedną stronę budynku – ul. Skarszewską. Czynsz za miesiąc przy

jednej zameldowanej osobie wynosi
ok. 270 zł, przy kolejnej zwiększa się
o wywóz odpadów oraz zużycie wody.
Warto podkreślić, że nabywca lokalu
nie płaci 2% podatku od czynności
cywilnoprawnych. Podatek naliczany
jest przy akcie notarialnym od wartości nieruchomości.
Oba mieszkania ogrzewane są za
pomocą pieców kaflowych. W budynkach znajduje się instalacja gazowa, która umożliwia wykonanie
ogrzewania wewnętrznego etażowego. Najbliższe przetargi na sprzedaż
wymienionych lokali mieszkalnych
odbędą się 16 czerwca br., a cena
wywoławcza każdego z nich stanowi
atrakcyjną kwotę 150 000,00 zł. Więcej informacji można uzyskać pod
numerem telefonu 58 530 60 76.

Zgłoś awarię
Przypominamy, że jeżeli w Państwa najbliżej okolicy
pojawiają się awarie lub utrudnienia moża je zgłaszać
w aplikacji internetowej – zgloszenie.starogard.pl.
W czerwcu 2019 r. utworzył ją Urząd Miasta Starogard
Gdański.

Z

głoszenia mogą dotyczyć uszkodzeń i dewastacji, stanu dróg,
komunikacji, zwierząt, odśnieżania,
śmieci, bezpieczeństwa i porządku
oraz problemów wodno-kanalizacyjnych, lokalowych, czy z zielenią na
terenie Starogardu Gdańskiego.
Po wypełnieniu formularza na stronie

zgloszenie.starogard.pl wygeneruje
się kod, który umożliwi zdobycie informacji na temat tego, co stało się
ze sprawą, gdzie została skierowana
i czy jest już zamknięta. Wszystkiego
tego można dowiedzieć się w zakładce „Aktualny status”. Zachęcamy do
korzystania.
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1 Złote, diamentowe i żelazne gody
Organizatorem uroczystości jubileuszowych był Urząd Stanu
Cywilnego. – Bardzo się cieszymy, że udało się zorganizować
uroczystości. Nie było to łatwe, bo pod wzgląd musieliśmy
wziąć panujące obostrzenia oraz przestrzegać wszelkich
środków ostrożności. Jubilaci nam zaufali i chętnie pojawili

się w Urzędzie Miasta – podkreśliła kierownik USC Bożena
Kamińska.
Wszystkim Jubilatom życzymy wielu kolejnych, przepełnionych szczęściem lat wspólnego życia. Niech mijają one
w otoczeniu kochających bliskich. Wszystkiego Najlepszego!
Maria i Zbigniew Brzoskowscy (medale odebrała córka)

Krystyna i Henryk Balcerzak (65. rocznica ślubu)

Wanda i Roman Kozak (60. rocznica ślubu)

Weronika i Henryk Szkudlarek

Barbara i Antoni Gollan (medale odebrała pani Barbara)

Bożena i Tadeusz Połom

Krystyna i Zbigniew Mazurowscy (medale odebrała pani Krystyna)

Renata i Kazimierz Karbowscy

Gabriela i Henryk Szulman

Danuta i Janusz Gołębiewscy (medale odebrał pan Janusz)

Elżbieta i Andrzej Chmieleccy

Sabina i Adam Poczynek

Danuta i Władysław Richert
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Teresa i Józef Szymańscy

Teresa i Ryszard Szczepanik

Janina i Zenon Janaszek

Agnieszka i Władysław Lis

Danuta i Henryk Prezlata

Eufemia i Czesław Słominscy

Barbara i Czesław Drews

Maria i Janusz Skrobisz

Daniela i Zbigniew Dziencielewscy

Zofia i Józef Kabała

Anna i Jerzy Porazik

Regina Pankiewicz-Żak i Eugeniusz Żak

Leokadia i Józef Prill

Teresa i Zbigniew Klejna

Danuta i Kazimierz Steinke
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Alicja i Henryk Schenk

Tatiana i Zygmunt Szulc

Bogusława i Leon Marchewicz

Maria i Jerzy Krajnik

Henryka i Józef Suscy

Irena i Gerard Lorkowscy

Cecylia i Zbigniew Barcińscy

Krystyna i Henryk Lange

Ewa i Henryk Grzeszkiewicz

Grażyna i Józef Tomczyńscy

Lidia i Eugeniusz Gibas

Krystyna i Bogdan Kromer

Stefania i Roman Bukowscy

Danuta i Marian Filipek

Krystyna i Zygmunt Bielińscy

9

10

STAROGARDZKI RATUSZ

JUBILEUSZE

4 czerwca 2021

Jolanta i Władysław Skoczek

Renata i Henryk Bara

Renisława i Henryk Rzoska

Anna i Janusz Dudek

Gizela i Zbigniew Dembińscy

Gabriela i Zbigniew Grabowscy

Jubileusz szkoły

lacje i podziękowania, przepełnione
emocjami i wzruszeniami.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w 2020 roku obchodziła 25-lecie swojej działalności. Uroczystości
jubileuszowe ze względu na pandemię odbyły się 18
maja 2021 roku w dzień urodzin patrona szkoły Jana
Pawła II. Z tej okazji w szkole zawisła pamiątkowa tablica, a w szkolnym ogrodzie pojawił się jubileuszowy
dąb pamięci.

S

zkoła na Łapiszewie rozpoczęła działalność w 1995 roku jako
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9.
Uczęszczało do niej wówczas 530
uczniów. W 1999 roku zgodnie z wymogami reformy edukacji w miejsce
PSP Nr 9 powołano Zespół Szkół Publicznych w Starogardzie Gdańskim,
w skład którego weszła Szkoła Podstawowa Nr 6 oraz Publiczne Gimnazjum Nr 4. Wraz z kolejną reformą
po likwidacji gimnazjów w 2017 roku,
Zespół Szkół Publicznych przekształcony został w Publiczną Szkołę Podstawową Nr 6.
Od 2003 roku misji szkoły przyświecają słowa Jana Pawła II, wypowiedziane 12 czerwca 1997 roku na Westerplatte „ Bardziej być niż mieć”,
które widnieją też na szkolnym
sztandarze.
Czas jubileuszowego spotkania wypełniły liczne wspomnienia, gratu-

– Dziękuję dyrekcji, całemu gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły za każdy rok pracy, za
profesjonalne i pełne zaangażowania
realizowanie zadań dydaktycznych,
za opiekę i wychowanie młodych ludzi. Na kolejne 25 lat uczniom życzę,
aby nauka w tej szkole sprzyjała rozwijaniu ich talentów i zainteresowań,
uczyła ich wrażliwości i otwartości na
świat, kształtując w nich ludzi mądrych i dojrzałych. Pracownikom życzę satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, dyrekcji – wytrwałości oraz
skuteczności w podnoszeniu jakości
nauczania i osiąganych wyników,
które zagwarantują szkole wysoką
pozycję w systemie polskiej edukacji.
Całej szkolnej społeczności życzę, aby
swoim życiem i postawą w myśl słów
Jana Pawła II „bardziej być niż mieć”
czynili dobro drugiemu człowiekowi,
społeczeństwu i Ojczyźnie – powiedział Janusz Stankowiak.
Specjalnym listem gratulacyjnym
i nagrodą Prezydenta Miasta wyróżnił
też wieloletnią nauczycielkę Kamilę
Breszkę.
Minutą ciszy uczczono pamięć pierwszego dyrektora szkoły śp. Andrzeja
Malinowskiego, a całą uroczystość
uświetnił występ uczniów klas VII
i VIII z prezentacją w tle, którą wypełniły zdjęcia z historii szkoły i wspomnienia jej absolwentów.

STAROGARDZKI RATUSZ

NGO

4 czerwca 2021

11

Wsparcie dla organizacji pozarządowych
Działania i inicjatywy organizacji pozarządowych od lat wspierane są przez miasto. Prezydent miasta Janusz Stankowiak oraz jego zastępca ds.
społecznych Maciej Kalinowski podpisali kolejne umowy dotyczące dofinansowania projektów realizowanych przez nasze stowarzyszenia.
Działania muzyczne
Kwotą 3 500 zł dofinansowany zostanie projekt Stowarzyszenia Wspomagającego Osoby ze Środowisk
Dysfunkcyjnych „Można Inaczej”
zatytułowany „Zaśpiewajmy RAZEM”, którego celem jest łączenie
pasjonatów śpiewania spośród dzieci,
młodzieży, osób pełniących funkcje
publiczne i zaangażowanych w działalność społeczną. Z kolei Parafialny
Zespół Caritas przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego otrzyma 5 000 zł na

organizację warsztatów gospel. Dzięki dofinansowaniu w ramach Starogardzkiego Lata Muzycznego odbędą
się też dwa koncerty muzyki klasycznej w wykonaniu organisty Bazyliki
Mariackiej w Gdańsku Patryka Dopka
oraz Elbląskiego Chóru Kameralnego i chóru Sicut Avis ze Starogardu
Gdańskiego. Stowarzyszenie Sicut
Avis, będące organizatorem tego
przedsięwzięcia otrzymało na realizację projektu 2 500 zł.

#STGwspiera

3 500 zł

#STGwspiera

3 500 zł

#STGwspiera

85 000 zł

#STGwspiera

5 000 zł

#STGwspiera

2 500 zł

#STGwspiera

800 zł

#STGwspiera

10 000 zł

Inicjatywy
Stowarzyszenia Starogard 2030
Kwotą 3 500 zł wsparliśmy organizację ekspozycji „Łamiemy bariery
i stereotypy”. Będzie to wystawa
fotografii ukazującej codzienność
osób z niepełnosprawnościami, którą przygotować chce Stowarzyszenie
Starogard 2030. To samo stowarzyszenie otrzymało 80 000 na realizację II etapu projektu „Podwórkowe
rewolucje – współtworzymy naszą przestrzeń”, w ramach którego
mieszkańcy obszaru rewitalizacji
sami upiększą jedną z dziewięciu
przestrzeni publicznych w mieście.
Starogardzki Szlak Staromiejski
Budowanie tożsamości lokalnej, poszukiwanie osób, miejsc i wydarzeń
ważnych i wartościowych dla mieszkańców, zgłębianie legend miejskich
i warsztaty to tylko niektóre z działań, które zaplanowało w tym roku
dla starogardzian Stowarzyszenie
POZYTYWNI. Ich efektem ma być
Starogardzki Szlak Staromiejski. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
w kwocie ponad 85 tys. zł.
Dla niepełnosprawnych
Kwotą ponad 800 zł miasto wsparło
Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne START-ON, które dzięki
otrzymanym pieniądzom zorganizuje zajęcia dla osób niepełnosprawnych z naszego miasta w ramach
projektu pod nazwą „Bez barier”.
Osoby niepełnosprawne będą mogły
uczestniczyć w zajęciach na pływalni. Spotkania pod okiem wykwalifikowanego instruktora są planowane
w okresie od 1 maja do 30 czerwca
na basenie miejskim przy Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 1.
Wspieramy lokalne inicjatywy
W kwocie 10 000 zł miasto wsparło
działalność Lokalnej Grupy Działania
„Chata Kociewia”. Organizacji, która
łączy podmioty gospodarcze, grupy
nieformalne, instytucje i samorządy
we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju miast i gmin naszego powiatu.
Dzięki programowi organizowane
będą konkursy grantowe w ramach
których zostanie przyznanych minimum 11 dotacji.
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Wsiadamy na rowery

Dziecięca radość i sportowa rywalizacja!

W czerwcu Starogard Gdański po raz kolejny będzie
walczył o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Rywalizacja potrwa cały miesiąc. Na mieszkańców, którzy
przejadą najwięcej kilometrów czekają nagrody.

W dniach 31 maja i 1 czerwca na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny odbyło się wydarzenie sportowe dla grup przedszkolnych i klas 1-3. Wszyscy wiedzą o tym, że 1 czerwca to święto wszystkich dzieci na całym świecie. Z tej okazji odbył się 37. Bieg Szpęgawski z OLA Kaliska dla dzieci, zorganizowany przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim. Wydarzenie było uzupełnieniem wirtualnej części 37. Biegu Szpęgawskiego z Flex Poland.

W

ystarczy pobrać darmową aplikację Aktywne Miasta, która
rejestruje trasy i ich długości, zarejestrować się i wybrać dyscyplinę – jazda
na rowerze lub kolarstwo. Z listy miast
biorących udział w rywalizacji wybieramy Starogard Gdański. Kiedy już
wsiądziemy na rower, włączmy aplikację i kręćmy kilometry dla naszego
miasta.
Zachęcamy więc, aby do zabawy włączyli się nie tylko mieszkańcy, ale też
sympatycy Starogardu Gdańskiego,
ponieważ przystąpić do akcji i włączyć się w walkę o puchar dla Starogardu mogą wszyscy, niezależnie od
miejsca zamieszkania. Rywalizacja
nie zna granic, więc zbierać kilometry
dla Starogardu można w dowolnym
miejscu na świecie.
Na najaktywniejszych uczestników
zabawy czekają zestawy oświetleniowe ufundowane przez salon rowerowy Kross. Voucher na dwuosobową
kolację dla najlepszej rowerzystki
i rowerzysty funduje Restauracja

Strzelnica. Oprócz tego zwycięzcy
otrzymają sakwy rowerowe i specjalne limitowane koszulki promujące Puchar Rowerowej Stolicy Polski
a także zestawy rowerowych gadżetów. Nagradzać będziemy w dwóch
kategoriach, mężczyzn i kobiet. Na 3
najlepsze rowerzystki i 3 najlepszych
rowerzystów czekają nagrody rzeczowe. Oprócz tego w trakcie trwania
pucharu, będziemy organizować konkursy, aby szanse na nagrody mieli
również uczestnicy, którzy pokonują
mniejsze dystanse. Nagrodą główną
dla miasta, które zdobędzie największą liczbę punktów jest Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Miasta, które
rowerowe zmagania ukończą na podium, otrzymają rowerowe stacje naprawcze. Z kolei sponsor ogólnopolski
ufundował rowery, akcesoria rowerowe i odzież dla najlepszych rowerzystek i rowerzystów w kraju.
O szczegółach akcji będziemy na bieżąco informować na FB stronie Starogard Gdański.

W

szystkie dzieci w jednakowych, okolicznościowych koszulkach przebiegły dystans 200 lub
400 metrów, a wszystko to w zdrowej rywalizacji. Tego dnia każdy został zwycięzcą. Na linii startu dzieci
wzięły udział w rozgrzewce prowadzonej przez Premium Gym Fitness,
po czym wystartowały goniąc szybkiego lisa - maskotkę KP Starogard.
Na mecie każdy zawodnik otrzymał
pamiątkowy medal.
Po biegu czekały na dzieci różne strefy z atrakcjami. Animatorzy zachęcali
dzieci do zabaw sportowych i z chustą
animacyjną, tworzenia wielkich baniek mydlanych, gry w piłkę, badmintona. Było również koło fortuny,
dmuchane zjeżdżalnie, tatuaże, wata
cukrowa i popcorn. Dzieci mogły
wziąć udział w pokazie policyjnym
i straży pożarnej. Dodatkowo kluby
sportowe przygotowały masę sportowych atrakcji, a u Starogardzkiego
Bractwa Rycerskiego można było powalczyć na miecze piankowe. Na koniec wizyty każde dziecko otrzymało
pakiet startowy, dyplom oraz loda.
W 37. Biegu Szpęgawskim z OLA Kaliska wzięło udział 500 dzieci nie tylko
z miasta, ale z całego powiatu starogardzkiego i tczewskiego.

Starogardzka biegaczka z rekordem
Lucyna Petka ze Starogardzkiego Klubu Lekkoatletycznego Filippides świetnie
wystąpiła na 30. Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters.

Z

awody odbyły się w Toruniu.
Bezkonkurencyjna okazała się
w biegu na 800 metrów w kategorii
K40. Wynikiem 2:30.50 ustanowiła
rekord Halowych Mistrzostw Polski.
Natomiast w biegu na 3000 metrów
w swojej kategorii zajęła drugie miejsce. To jej kolejne wielkie sukcesy, które docenił prezydent miasta przyznając
nagrodę za sportowe osiągnięcia.
- Serdecznie gratuluję, życzę zdrowia
i trzymam kciuki za kolejne sukcesy,
abyśmy mogli ponownie usłyszeć
o pani sportowych wyczynach – podsumował prezydent Janusz Stankowiak.
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Strażacy obchodzili swoje święto

Urząd ponownie otwarty

Dzień Strażaka obchodzony jest 4 maja. Jednak ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią uroczystości w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zorganizowane zostały 25 maja.

Od poniedziałku 31 maja klienci starogardzkiego
magistratu mogą załatwiać sprawy bez konieczności umawiania się na indywidualne spotkania.

W

S

śród wielu odznaczonych
i wyróżnionych funkcjonariuszy na szczególną uwagę zasługuje mł. bryg. Piotr Wyrzykowski,
który w tym roku oprócz awansu
na wyższy stopień oficerski został odznaczony przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi i zdobył
wyróżnienie w postaci Dyplomu
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za szczególne
zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze. Kolejny sukces
mł. bryg. Piotra Wyrzykowskiego
to wygranie konkursu na Najlepszego Strażaka 2020, który organizowany jest corocznie przez
Radę Miasta Starogard Gdański.
Uroczysty apel był doskonałą okazją do wręczenia mu wyróżnienia
przez Prezydenta Miasta Starogard

Gdański Janusza Stankowiaka oraz
wiceprzewodniczącego Rady Miasta Marka Jankowskiego.
Mł bryg. Piotr Wyrzykowski to już
trzeci uhonorowany tym tytułem
strażak Państwowej Straży Po-

Rada Miasta Starogard Gdański

Anna
Benert

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

Dyżury radnych
Klub Radnych „Nasz Starogard” – w każdą środę w godz. od
15:00 do 16:00 w Urzędzie Miasta, pok. 108.
Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” – w każdą środę
w godz. od 15:30 do 16:30 w biurze poselskim posła Kacpra Płażyńskiego w Ratuszu Staromiejskim.
Klub Radnych „Koalicja Obywatelska” – w każdy czwartek
w godz. od 16:30 do 18:00 w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP
Sławomira Neumanna, ul. Kilińskiego 11. Można też umawiać
się telefonicznie pod numerem Biura Rady Miasta 58 530 60 25.

http://radamiasta.starogard.pl/

żarnej w Starogardzie Gdańskim.
Konkurs organizowany jest co
roku, a jego zwycięzca otrzymuje
nagrodę pieniężną ufundowaną
przez Radę Miasta.

tarogardzki magistrat wznawia
bezpośrednią obsługę klientów
na terenie Urzędu. To oznacza, że
mieszkańcy, którzy mają do załatwienia sprawę, nie muszą wcześniej umawiać się na spotkanie
z urzędnikiem. Mogą normalnie
przyjść do Urzędu i zostaną obsłużeni tak, jak to odbywało się przed
pandemią.
Przywrócone zostają również spotkania Prezydenta Miasta z interesantami, które podobnie jak przed
pandemią, odbywać się będą w środy w godz. 8:30 – 10:00. W tym
przypadku należy jednak umówić
się wcześniej na spotkanie, dzwoniąc do sekretariatu pod numer 58
530 6006.
Nadal też obowiązują umówione
terminy w celu spisania się w Po-

XXXIII sesja Rady Miasta
28 kwietnia 2021 roku
Na wstępie sesji nastąpiło uroczyste wręczenie przedstawicielowi rodziny aktu nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Starogard Gdański śp. Tadeuszowi Kubiszewskiemu.
Tematy ujęte w porządku obrad:
1. Przedstawienie informacji na temat sytuacji związanej z epidemią koronawirusa.
2. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy
Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2020”.
Podjęte uchwały:
1. Uchwała Nr XXXIII/404/2021 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2021 rok (zmiana 3),
2. Uchwała Nr XXXIII/405/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard
Gdański na lata 2021-2032 (zmiana 3),
3. Uchwała Nr XXXIII/406/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 222 w Starogardzie Gdańskim”,
4. Uchwała Nr XXXIII/407/2021 w sprawie ustalenia przebiegu
dróg gminnych,
5. Uchwała Nr XXXIII/408/2021 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umów najmu i dzierżawy gruntu na kolejne okresy
do 3 lat,
6. Uchwała Nr XXXIII/409/2021 w sprawie udzielenia dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
7. Uchwała Nr XXXIII/410/2021 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,

wszechnym Spisie Ludności. W tym
przypadku obowiązuje telefoniczna rejestracja pod numerem 58 530
6006.
Pozostaje też możliwość załatwiania
spraw przez profil zaufany na Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP do czego serdecznie
zachęcamy. Osoby, które nie mają
profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda
pozwala wszcząć każdą sprawę,
a także składać pisma i większość
wniosków wraz z załącznikami.
W razie potrzeby pracownicy Biura
Obsługi Klienta telefonicznie pomogą skorzystać z tej formy składania
dokumentów.

8. Uchwała Nr XXXIII/411/2021 w sprawie określenia wzoru
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,
9. Uchwała Nr XXXIII/412/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu
określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard
Gdański oraz warunki i sposób ich przyznawania,
10.Uchwała Nr XXXIII/413/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Starogard
Gdański na rok 2021,
11. Uchwała Nr XXXIII/414/2021 w sprawie przyznania nagrody
Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego strażaka Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim oraz najlepszego strażaka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Starogardzie Gdańskim,
12. Uchwała Nr XXXIII/415/2021 w sprawie przyznania medalu
pamiątkowego za zasługi z okazji 100. rocznicy powrotu Starogardu do Państwa Polskiego,
13. Uchwała Nr XXXIII/416/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
dotyczącej promowania, wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Starogard Gdański, stosowania suplementacji witaminą
D oraz przygotowania pakietu profilaktycznego uzupełniającego jej niedobór dla mieszkańców będących w podeszłym
wieku.

XXXIV sesja Rady Miasta
19 maja 2021 roku

1. Podjęte uchwały:
2. Uchwała Nr XXXIV/417/2021 w sprawie regulaminu korzystania z letnich basenów miejskich w Starogardzie Gdańskim,
3. Uchwała Nr XXXIV/418/2021 w sprawie regulaminu korzystania z toru dla rowerów górskich i BMX – „Wyrobisko”w Starogardzie Gdańskim.
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Załącznik do zarządzenia Nr 153/05/2021

Prezydenta Miasta z dnia 11.05.2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Numer KW

Położenie

1

2

3

4

5

196/1

229

25654

1.

195/18

55

32153

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
6

obr. 14,
ul. Tczewska,
Starogard Gdański

Cena w zł (wartość
i podatek VAT - 23%)
7

Prawo do
nieruchomości

Forma zbycia

8

9

własność

tryb bezprzetargowy
na poszerzenie sąsiedniej
nieruchomości

46 556,00

C2.43.U1,MW.1 - tereny usług komercyjnych oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

11 181,00

284

57 737,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do
dnia 22 czerwca 2021 r. włącznie.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 12 maja 2021 r. na okres 21 dni tj. do dnia 1 czerwca 2021 r. włącznie.

Załącznik do zarządzenia Nr 154/05/2021
Prezydenta Miasta z dnia 11.05.2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
Lp.

Nr
działki

Pow. w m2

Numer
KW

Położenie

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego / zagospodarowanie

1

2

3

4

5

6

1.

22/39

70

24794

obr. 7,
rejon ul. Kochanki
Starogard Gdański

Wartość
nieruchomości
w zł

Prawo do
nieruchomości

Forma zbycia

7

8

9

6 556,00

własność

KDZ - teren komunikacyjnych dróg publicznych zbiorczych

tryb
bezprzetargowy
- zamiana nieruchomości

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 22 czerwca 2021 r. włącznie.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 12 maja 2021 r. na okres 21 dni tj. do dnia 1 czerwca 2021 r. włącznie.

Załącznik do zarządzenia Nr 155/05/2021
Prezydenta Miasta z dnia 11.05.2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Numer
KW

Położenie

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego

1

2

3

4

5

6

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

Prawo do
nieruchomości

Forma zbycia

7

8

9

1.

220/5
obr. 30

5.580

18053

rejon ul. Korytybskiej

32.MW -teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

859 984,00

własność

przetarg ustny
nieograniczony

2.

220/18
obr. 30

3.765

18053

rejon ul. Korytybskiej

33.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

613 601,00

własność

przetarg ustny
nieograniczony

3.

220/19
obr. 30

3.797

18053

rejon ul. Korytybskiej

33.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

618 817,00

własność

przetarg ustny
nieograniczony

4.

221/1
obr. 30

7.322

18053

rejon ul. Korytybskiej

36.U - teren zabudowy usługowej z zakresu usług poziomu
podstawowego

1 519 322,00

własność

przetarg ustny
nieograniczony

5.

221/3
obr. 30

9.806

18053

rejon ul. Korytybskiej

35.MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i usługowej

1 773 023,00

własność

przetarg ustny
nieograniczony

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 22 czerwca 2021 r. włącznie.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 12 maja 2021 r. na okres 21 dni tj. do dnia 1 czerwca 2021 r. włącznie.

Lp.
1

1.

2.

Numer
działki/
obręb
2

136/7

136/13
obręb 14

Pow.
działki
w m2

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
Numer
KW

Położenie

Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta

Przedmiot zbycia

3

4

5

6

7

24

33779

ul. Mickiewicza

C2.114.MW.1
tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, z dopuszczeniem
usług nieuciążliwych

całość działki nr 136/7
z zabudową garażową
oraz udział 1/15 części
w działce nr 136/13
stanowiącej dojazd
z ul. Mickiewicza

637

38328

ul. Mickiewicza

Załącznik do zarządzenia Nr 156/05/2021
Prezydenta Miasta z dnia 11 maja 2021 r.
Cena w zł (zawiera
wartość i podatek VAT
- 23%)
8

12 616,00 zł
jako nieruchomość
zabudowana
nie podlega
opodatkowaniu
podatkiem VAT
8 589,91 zł
w tym 23% VAT
------------------------

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 22 czerwca 2021 r. włącznie.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 12 maja 2021 r. na okres 21 dni tj. do dnia 1 czerwca 2021 r. włącznie.

21 205,91 zł

Prawo do nieruchomości

Forma zbycia

9

10

własność

przetarg ustny
nieograniczony

STAROGARDZKI RATUSZ
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Od 10 maja 2021 r. siedziba Koła Terenowego
Polskiego Związku Głuchych
w Starogardzie Gdańskim
została przeniesiona
na ul. Paderewskiego 11 (lokal PCPR).
Godziny otwarcia:
poniedziałki, wtorki, środy: 9:00 – 13:00
czwartki: 16:00 – 19:00
piątki: 9:00 – 14:00

4 czerwca 2021
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Zarząd O/Rejonowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Starogardzie
Gdańskim organizuje w Galerii Smaków:

27 czerwca 2021 r. (niedziela) w godz. 15:00 – 21:00
wieczorek pod nazwą „Noc Kupały”.
Zapisy przyjmujemy w naszym biurze – UM p. 027
od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 12:00.
Serdecznie zapraszamy!

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 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim w rejonie ul. Chojnickiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Fryderyka Chopina (I przetarg) działka nr 525/27 o pow. 3.127 m²,
obręb 17, KW GD1A/00067837/0;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 360 000,00 zł (trzystasześćdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości 36 000,00 zł (trzydzieścisześćtysięcyzłotych); postąpienie minimalne 3 600,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem 07KDP – teren obsługi komunikacji – parking, z dopuszczeniem funkcji usługowych
towarzyszących (np. drobny handel).
Przez działkę nr 525/27 przechodzi kabel telekomunikacyjny oraz pozostałość sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, które zgodnie z zamiarami inwestycyjnymi nowonabywcy będą podlegać przebudowie. 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).
…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 23 czerwca 2021 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30 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.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 11 maja 2021 r. wydane zostało:
1. Zarządzenie Nr 153/05/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Tczewska – obręb 14, działki nr: 196/1 o pow. 229 m², KW 25654 i 195/18 o pow. 55
m², KW 32153, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości;
2. Zarządzenie Nr 154/05/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Kochanki – działka nr 22/39 o pow. 70 m², KW 24794, obręb 7, zbycie bezprzetargowe
w drodze zamiany nieruchomości;
3. Zarządzenie Nr 155/05/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 5 pozycji: 1) - 5) ul. Korytybska – działki nr: 220/5 o pow. 5 580 m², 220/18 o pow. 3 765 m², 220/19
o pow. 3 797 m², 221/1 o pow. 7 322 m², 221/3 o pow. 9 806 m², KW 18053, obręb 30, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 32.MW, 33.MW, tereny zabudowy usługowej – 36.U, tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i usługowej – 35.MW/U, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
4. Zarządzenie Nr 156/05/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, obejmujące 2 pozycje: 1) - 2) ul. Mickiewicza – zabudowana murowanym garażem działka nr 136/7 o pow. 24 m²,
KW 33779 oraz udział 1/15 część w działce nr 136/13 o pow. 637 m² stanowiącej dojazd z ul. Mickiewicza, obręb 14, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych – C2.114.MW.1,
zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na
stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 6076.
																
Prezydent Miasta Starogard Gdański		
																	Janusz Stankowiak

Zgony
1. Edward Nowak l. 82

2. Hanna Bobrowska l. 53
3. Kazimiera Bator l.85

4. Kazimiera Czyżewska l. 92
5. Wiesława Sutkowska l. 71
6. Helena Tuszyńska l. 79

7. Hildegarda Gorczyca l. 96
8. Alina Sabinasz l. 40

9. Zofia Scharmach l. 79

10. Barbara Walczak l. 74

19. Bronisław Meller l. 90

28. Marzena Lipska l. 45

37. Zbigniew Kacała l. 74

12. Bogusław Górski l. 60

21. Julia Hoffmann l. 74

30. Roman Spirewski l. 87

39. Edmund Staniszewski l. 86

11. Janina Jaros l. 65

13. Zofia Nadolska l. 81
14. Ryszard Lipski l. 72

15. Marian Sosnowski l. 70
16. Damian Fergon l. 24
17. Tadeusz Nurek l. 62
18. Antoni Skok l. 92

20. Mariusz Maszka l. 50

22. Bronisława Kalaczyńska l. 98

23. Kazimiera Dobrowolska l. 88
24. Zofia Sarnowska l. 95
25. Felicja Kellas l. 80

26. Bogdan Skuczyński l. 57
27. Regina Leszman l. 91

29. Teresa Falgowska l. 61
31. Zenon Kruger l. 64

32. Irena Czaplewska l. 88

33. Monika Kropidłowska l. 80
34. Teofila Tabaczuk l. 82
35. Zofia Gołda l. 90

36. Zygfryd Gajkowski l. 86

38. Wiesław Przydrożny l. 62
40. Danuta Żukowska l. 49
41. Andrzej Polak l. 65

42. Mirosława Rezmer l. 61
43. Regina Kortas l. 86

44. Marek Wildmann l. 47
45. Zofia Meger l. 93

Spotkanie
dla mieszkańców

16 czerwca 2021 r., godz. 16:00

Urząd Miasta, ul. Gdańska 6, sala 102

