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Wielkie Święto Miasta!
Rzesze fanów Agnieszki Chylińskiej i Sarsy szalały pod sceną w sobotni wieczór,
28 sierpnia na Stadionie Miejskim w Starogardzie Gdańskim. Dzień wcześniej publiczność rozgrzali didżeje z zespołu Komodo i goście z zagranicy. Trzy dni wspaniałej rozrywki, dobrego jedzenia i wielu atrakcji w wyjątkowo radosnej atmosferze. Tak Starogard świętował swoje Dni Miasta.
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D

ni Starogardu Gdańskiego 2021
na długo zapadną mieszkańcom
w pamięci. Nie tylko dlatego, że odbyły się na koniec wakacji, a nie jak
zawsze na ich początku, trwały nie
dwa, ale trzy dni, ale przede wszystkim dlatego, że przyciągnęły niezliczone tłumy fanów zaproszonych do
Starogardu gwiazd z Polski i zagranicy. Takiej zabawy jeszcze w Starogardzie nie było! Przez trzy dni od 27 do
29 sierpnia w Starogardzie Gdańskim
po prostu wrzało od emocji.

Rozrywkę w piątkowy wieczór zapewnili mieszkańcom didżeje z zespołu Komodo wraz z wokalistą Thomasem Sykes oraz duety: Dernchili
& Indiiana i Shaun Baker z Jessicą
Jean. Zaproszeni goście dali świetne
koncerty, podczas których publiczność szalała, tańcząc i śpiewając.
W sobotni wieczór zebranych na Stadionie Miejskim słuchaczy w radosny nastrój wprowadziła Sarsa, a do
czerwoności rozgrzała Agnieszka
Chylińska. Rzesze fanów śpiewały
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Miejska komunikacja ma 50 lat
1 lipca Miejski Zakład Komunikacji obchodził 50.rocznicę istnienia komunikacji
miejskiej w Starogardzie Gdańskim. Z tej okazji 4 września pracownicy Zakładu
z ponad 35-letnim stażem pracy otrzymali listy gratulacyjne oraz symboliczne
upominki.

P

rzez 50 lat istnienia Miejskiego
Zakładu Komunikacji, transport
publiczny w stolicy Kociewia bardzo
się rozwinął i stanowi nieodzowny element funkcjonowania miasta
i jego mieszkańców – powiedział Piotr
Pawłowski zastępca dyrektora ds.
technicznych. – Od 2007 roku MZK
w Starogardzie Gdańskim funkcjonuje
w nowej siedzibie przy ul. Tczewskiej.
Obecnie dysponuje 28 autobusami,
z czego 22 codziennie ekspediowanych jest na linie do obsługi komunikacji miejskiej. Zakład obsługuje 8 linii
na teren miasta Starogard Gdański,
Koteż i Nowej Wsi Rzecznej. Co dzień
autobusy przewożą ok. 10 000 pasażerów. Jak wynika z ostatnich badań,
które przeprowadzone zostały jesienią
2019 roku, rocznie przewozimy 4 300
000 pasażerów, wykonując 1 3900
000 km – zakończył zastępca dyrektora ds technicznych.
W imieniu całej załogi oraz dyrektora MZK Piotr Pawłowski podziękował władzom miasta za wparcie oraz
wszelkie decyzje, które pozwalają na
prawidłowe funkcjonowanie i rozwój komunikacji miejskiej. Dyrektor
MZK Wojciech Szambowski przekazał
również podziękowania oraz życzenia dalszej owocnej pracy od swojego
poprzednika Henryka Klechy, który
w 2020 roku po 37 latach pracy w tym
31 lat spędzonych w MZK przeszedł na
zasłużoną emeryturę.
– Patrząc na Państwa historię, kiedy
zaczynaliście pracę jeżdżąc kilkoma

30 lat pomagają
mieszkańcom
autobusami, potem w latach 80-tych
kilkudziesięcioma, by ostatecznie
pozostawić niespełna 30 pojazdów,
można powiedzieć że MZK przeżywało lepsze i gorsze dni, a dotychczasowe życie było dość burzliwe. Obecnie
żyjemy w trudnych czasach, chociażby
ze względu na obostrzenia covidowe,
co powoduje wymierne straty w zakładzie. Robimy co w naszej mocy,
aby firmę utrzymać i możecie być
pewni, że MZK nie przestanie istnieć.
Wasza praca jest niezwykle odpowiedzialna i ważna. Jesteście na pierwszej
linii kontaktu z mieszkańcami i zawsze musicie być życzliwi i serdeczni,
z czym zresztą doskonale sobie radzicie. Otrzymujemy dużo pochwał Waszej pracy i zachowania. Bardzo Wam
za to dziękuję w imieniu swoim, władz
samorządowych i całej lokalnej społeczności. Cieszę się, że jeździcie nowoczesnymi autobusami, które zakupiliśmy dla miasta w 2018 roku. Tutaj

wielkie podziękowania należą się panu
radnemu Markowi Jankowskiemu,
który z uporem chodził wokół tego zadania, dopóki nie zostało zrealizowane,
za co jestem mu niezmiernie wdzięczny – powiedział prezydent miasta.
Na pamiątkę wręczył dyrektorowi
MZK grawer z jubileuszowym biletem
autobusowym i list gratulacyjny.
Listy gratulacyjne oraz upominki
otrzymali również wieloletni pracownicy MZK ze stażem ponad 35-lat:
Ewa Nowak, Andrzej Pielecki, Jarosław
Banaś, Mariusz Dubaj, Janusz Dubiella, Zbigniew Czepirski, Jacek Kurecki, Ireneusz Puttkammer, Kazimierz
Polakowski, Janusz Kręczkowski,
Krzysztof Kottlewski, Piotr Pawłowski,
Marek Jankowski, Waldemar Sikora,
Sławomir Kuchta, Andrzej Polakowski,
Krzysztof Górecki, Ryszard Nowak,
Andrzej Paul, Andrzej Radomski, Stanisław Cerowski, Jan Deruś, Ryszard
Mielewczyk i Karol Olżyński.

Straż Miejska w Starogardzie Gdańskim świętuje
w tym roku 30-lecie swojego istnienia. Pierwsza samorządowa służba mundurowa powołana została 1
sierpnia 1991 roku.

S

ierpień to również miesiąc, w którym obchodzone jest Święto Straży Gminnych. Z tych okazji 6 września prezydent miasta spotkał się
z miejskimi Strażnikami, by podziękować im za dotychczasową pracę.
– Zawsze stoicie na pierwszej linii
frontu z mieszkańcami, a taka służba nie jest łatwa. Wymaga samodyscypliny i poczucia misji, jaką jest
dobro drugiego człowieka. Uważam,
że Straż Miejska była, jest i będzie potrzebna. Jesteście ważnym elementem w systemie zabezpieczającym
prawidłowe funkcjonowanie życia
społecznego. Stoicie na straży naszego bezpieczeństwa, dbacie o po-

rządek w mieście i niestety bywa, że
musicie ukarać tych, którzy nagminnie łamią prawo – powiedział prezydent Janusz Stankowiak podczas uroczystego spotkania z okazji jubileuszu
30-lecia działalności Straży Miejskiej
w Starogardzie Gdańskim.
Na ręce Komendanta Straży Miejskiej Jarosława Cysarczyka przekazał list gratulacyjny oraz upominek.
Komendant w imieniu swoim i całej
załogi zapewnił, że dołożą wszelkich
starań, aby opinia o Straży Miejskiej
w Starogardzie Gdańskim była jak
najlepsza, a w mieście panował ład
i porządek.
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Żywa lekcja historii
Starogardzcy Szwoleżerowie na pamiątkę słynnej
Szarży pod Rokitną, która odbyła się 13 czerwca 1915
roku, organizują w mieście wielkie Święto Kawalerii. W tym roku świętowano również 15. rocznicę powstania 2.Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim.

S

towarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich działa w Starogardzie Gdańskim od 2006 roku. Jego
członkowie kontynuują tradycje 2.
Pułku Szwoleżerów, który wsławił
się w bitwie pod Rokitną. Od samego początku dowodzi nim rotmistrz
Krzysztof Landowski.
Tegoroczne uroczystości trwały dwa
dni, wyjątkowo we wrześniu, a nie
w czerwcu. 4 września obchody
Święta Pułku zainaugurowała uro-

czysta Akademia oraz Koncert Solistów Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego.
W starogardzkim kinie Sokół medale
i krzyże otrzymało wielu zasłużonych kawalerzystów oraz przyjaciół
Pułku. Kapituła Odznaki Honorowej
2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, przyznała prezydentowi miasta Januszowi Stankowiakowi oraz
wiceprezydentowi Maciejowi Kalinowskiemu Odznakę Honorową za
wieloletnią współpracę oraz służbę

Prezydent z medalem
20 sierpnia na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Prezydent Miasta Janusz Stankowiak wyróżniony
został medalem 30-lecia odzyskania niepodległości przez Ukrainę. Obchody zorganizował Konwent
Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina, którego
Starogard Gdański jest członkiem.
Uroczystości związane z obchodami
30-lecia odzyskania niepodległości
przez Ukrainę zbiegły się z obchodami 15-lecia powołania Konsulatu

Honorowego Ukrainy w Szczecinie
oraz 10-lecia działalności Konwentu
Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. Z tej okazji Prezydent Mia-
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na rzecz kultywowania tradycji Pułku.
Dzień później coroczny „Festyn
Kawaleryjski” otworzył występ
Orkiestry Wojskowej z Torunia.
Niedziela upłynęła pod hasłem pokazów szwoleżerskich umiejętności jeździeckich i władania białą
bronią oraz znakomicie przygotowanych i opracowanych inscenizacji historycznych z udziałem
ciężkiego sprzętu bojowego. Jak
co roku widowisko historyczne
na najwyższym poziomie mogli oglądać mieszkańcy naszego miasta oraz pasjonaci historii.
Podczas uroczystości w imieniu
dowództwa Szwadronu 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
wręczono również pamiątkowe
ryngrafy ze złotą podkową osobom, które od wielu lat kultywują
i upamiętniają tradycję szwadronu.
Otrzymali je: poseł na sejm RP Kazimierz Smoliński, Krzysztof Kurkiewicz, Leszek Niklewski, Anita

sta Janusz Stankowiak uhonorowany
został medalem 30-lecia odzyskania
niepodległości przez Ukrainę. Medal
wręczył mu Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej.
Starogard jest członkiem Konwentu od 2010 roku. Konwent zrzesza 16
polskich samorządów z województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego
i podkarpackiego. Podczas prezentacji działalności Konwentu Starogard
Gdański był wielokrotnie wspominany i wymieniany wśród najbardziej
zaangażowanych w tę współpracę
gmin.

Rogowska, Leszek Lipka, Wojciech
Szambowski, Kazimierz Zimak,
Rajmund Radtke, Magdalena Dudek, major Jan Smalarz i starszy
chorąży sztabowy Mariusz Sowiłow.
Na
zaprezentowanej
wystawie
sprzętu wojskowego była również okazja, aby zajrzeć do czołgu
i bojowych wozów piechoty oraz
spróbować żołnierskiej grochówki.
Przedsięwzięcie zostało zrealizo-

wane przy udziale finansowym
Gminy Miejskiej Starogard, Urzędu
do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundacji Lotos,
Fundacji Orlen. Wsparcia udzieliły również Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego, Gmina Starogard Gdański, Starostwo
Powiatowe oraz Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa.
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Wózki nie stanowiły barier
Po raz pierwszy na terenie powiatu starogardzkiego oraz w naszym
mieście w rozgrywkach sportowych uczestniczyli tylko i wyłącznie
wózkowicze, czyli osoby z ograniczeniami w lokomocji.

O

rganizacja tego rodzaju spotkania marzyła się
zespołowi wspierająco-aktywizującemu Środowiskowego
Domu Samopomocy od 2019
roku, jednak koronawirus pokrzyżował nam plany. I musieliśmy przeczekać trudny dla
nas wszystkich czas pandemii
i ograniczeń z nią związanych
– mówi dyrektor ŚDS Aleksandra Formela. - W międzyczasie do organizacji spotkania

bardziej podgrzać sportowe
emocje do udziału w spotkaniu
dołączyły ,,cheerleaderki na
wózku” z Trójmiasta. Zaprezentowało się 40 wózkowiczów, którzy stanęli w szranki
podczas 11 konkurencji sportowych specjalnie przygo-

zaprosiliśmy Ośrodek Sportu
i Rekreacji oraz Stowarzyszenie Start-On.
- Mocno wierzę, że będzie to
impreza cykliczna, która zapisze się w kalendarzu wydarzeń naszego miasta. To, że
jesteście tutaj razem świadczy
o tym, że wszyscy jesteście
zwycięzcami – powiedział zastępca prezydenta ds. społecznych Maciej Kalinowski.
Spotkanie sportowe było oka-

mowę na dofinansowanie projektu, pod nazwą
„Bez barier 2” podpisał prezydent miasta Janusz Stankowiak z prezesem stowarzyszenia Pawłem Demskim
oraz wiceprezesem Katarzyną
Wątką. Dzięki otrzymanym
pieniądzom osoby niepeł-

#STGwspiera

800 zł

Wsparliśmy
Piknik Zdrowia

Związek Solidarności Polskich Kombatantów w Starogardzie Gdańskim świętował
swój jubileusz. Podczas uroczystych obchodów 31. rocznicy powstania Związku organizacja kombatancka wręczyła odznaczenia
i medale.
szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.
W podziękowaniu prezydent
wręczył ministrowi Janowi Kasprzykowi medal z okazji 100.
lecia Powrotu Starogardu do
Państwa Polskiego. Podczas
uroczystości wyróżniono:
- Krzyżem Oficerskim Orderu
Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej Zenona Brunieckiego
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Andrzeja
Ruszkowskiego
- Medalami Stulecia Odzyskania Niepodległości: Zenona
Brunieckiego, Alfonsa Jabłońskiego, Jerzego Kowalczyka,
Henryka Ładyszkowskiego,

nosprawne z naszego miasta
będą uczestniczyć w zajęciach
na pływalni. Spotkania pod
okiem
wykwalifikowanego
instruktora będą odbywać się
do 30 października na basenie miejskim przy Publicznej
Szkole Podstawowej nr 1.

towanych przez ZWA ŚDS.
Pierwsze miejsce zajęła Hiacynta Zalewska ze Środowiskowego Domu Samopomocy
Gminy Zblewo w Kleszczewie
Kościerskim, drugie Michał
Suchocki z Warsztatów Terapii
Zajęciowej Caritas Parafii NSPJ
w Starogardzie Gdańskim,
a trzecie Zuzanna Borkowska
reprezentująca ,,Cheerleaderki na wózku” z Gdańska.

Jubileusz z medalami

uroczystości udział
wzięli kombatanci oraz
ich rodziny, a także szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych Jan Kasprzyk, dyrektor Gabinetu
Szefa Urzędu Wojciech Lesiak
oraz dyrektor Departamentu Uroczystości płk Zbigniew
Krzywosz. Obecne były również władze samorządowe
miasta, gminy i powiatu starogardzkiego. Wręczono Medale
Stulecia Odzyskania Niepodległości, Medal Obrońcy Ojczyzny oraz Medal Pro Patria, którym odznaczono Prezydenta
Miasta Janusza Stankowiaka.
Odznaczenie to przyznawane jest osobom w uznaniu

Ponad 800 zł wsparcia otrzymało Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne START-ON, które dzięki tym pieniądzom zorganizuje zajęcia dla osób niepełnosprawnych
z naszego miasta.

U

zją do występu niezwykłej
drużyny, która w rytmie hip-hopu zaśpiewała specjalnie
napisany na okoliczność zawodów hymn spotkania Wózkowo-Sportowo. To autorska
piosenka zespołu działającego
przy Środowiskowym Domu
Samopomocy Blue Mc ,,Przebij mury ograniczeń”. Została
napisana przez Monikę Labon
z myślą o zagrzewaniu do walki zawodników. Aby jeszcze

W

Pomoc dla
niepełnosprawnych

Eugeniusza Pladwiga, Jerzego
Pozorskiego, Ludwika Przybylaka, Andrzeja Ruszkowskiego,
Waldemara Suskę, Ryszarda
Tyborskiego, Henryka Wiśniewskiego
- Medal Obrońcy Ojczyzny 19391945 otrzymał Jan Kowalczys
- Medal Pro Patria otrzymali:
Prezydenta Miasta Janusz
Stankowiak, Starosta Powiatu
Starogardzkiego Kazimierza
Chyła, Elżbieta Minuth, Jerzy
Nowicki, Zofia Pałasz, Wanda
Tocha, Marek Wałaszewski,
Tomasz Kocent
- Statuetką Związku Solidarności Polskich Kombatantów
wyróżniono: Szefa Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób

Represjonowanych, ministra
– Jan Józefa Kasprzyka, Dyrektora Departamentu Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych płk. Zbigniewa Krzywosza, Prezydenta Miasta Starogard Gdański
Janusza Stankowiaka, Starostę
Powiatu Starogardzkiego Kazimierza Chyłę, Wójt Gminy
Starogard Gdański Magdalenę Forc-Cherek, Sekretarza
Miasta Starogard Gdański
Zbigniewa Toporowskiego,
Sekretarza Gminy Starogard
Gdański Tomasza Rogalskiego,
Proboszcza Parafii pw. św.
Wojciecha ks. Janusza Lipskiego, Alfonsa Jabłońskiego,
Ryszarda Tyborskiego.

Kwotą 3000 zł Prezydent Miasta Janusz Stankowiak wsparł lokalną inicjatywę mieszkańców. Pieniądze te pomogą zorganizować Piknik Zdrowia 2021 z Glinka Academy
i Stowarzyszeniem KaEmKa, który odbył się
11 września w Parku Nowe Oblicze.

#STGwspiera

3 000 zł
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Kajakiem po Wierzycy
Kajakowy Piknik nad Wierzycą, który odbył się 3
września w Grodzisku Owidz był podsumowaniem
wspólnego projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe –
Wierzycą po zabytkach Kociewia”. Brały w nim udział
cztery gminy: Miasto Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Miasto i Gmina Pelplin oraz Miasto
Gniew.

E

fektem projektu jest nowa infrastruktura kajakowa składająca się
z 16 obiektów za kwotę pond 5 milionów złotych. Oprócz tego całość rzeki
została wyposażona w specjalny system oznakowania wodnego i drogowego. To wszystko sprawia, że jeden
z najbardziej malowniczych szlaków
kajakowych na Pomorzu jest jeszcze
bardziej atrakcyjny dla turystów odwiedzających Kociewie.
Na uroczystości nie zabrakło włodarzy miast i gmin biorących udział
w projekcie oraz osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie.
– Okazuje się, że rzeka łączy ludzi.

Chciałbym serdecznie podziękować
Zarządowi Województwa Pomorskiego, który zdecydował się, aby
z takim projektem wystąpić do naszych gmin. Mam nadzieję, że to dopiero początek i w przyszłości pojawią
się kolejne projekty, które będą mogły tę infrastrukturę poprawiać. Mogę
zapewnić, że chcemy do turystyki
wodnej powrócić i tworzyć wiele ciekawych miejsc na terenie miasta Starogard Gdański na bazie naszej rzeki
Wierzyca – powiedział prezydent Janusz Stankowiak.
Uczestnicy kajakowego pikniku mogli skorzystać z mini wypraw kaja-

Zimorodek w parku
Nowy mural zdobi Park Miejski. Obraz zimorodka
na ścianie budynku przy wyjściu z parku w kierunku
Poczty Polskiej namalował Rafał Ktoski, pseudonim
„Kiosk”. To jego piąte dzieło w naszym mieście.

W

ybrałem zimorodka, bo to
przepiękny ptak, bardzo barwnie upierzony, mylony często z kolibrem. Poza tym zimorodek kojarzy się
z zimą, a zima to trudny czas. Obecnie
żyjemy w trudnych czasach pandemii, w dobie niepewności i lęku o nasze zdrowie. Dla mnie osobiście ptak
jest symbolem wolności - mówi Rafał
Ktoski.

Autor muralu zamieścił na nim też
swój osobisty podpis i logo naszego
miasta. Artysta znany jest mieszkańcom z innych realizacji. Był m.in.
inicjatorem i jednym z wykonawców
murali przy Stadionie Miejskim im.
Kazimierza Deyny, w Parku Nowe Oblicze oraz muralu upamiętniającego
legendę NBA – Kobe Bryanta na osiedlu Konstytucji 3 Maja.

kowych po zakolu Wierzycy, pobiesiadować przy ognisku czy skosztować poczęstunku, który serwowała
Karczma Słowiańska na Podgrodziu.
Obejrzeć można było wystawę „Turystyka kajakowa wczoraj i dziś”. Na
najmłodszych czekał wielki dmuchaniec, festiwal baniek mydlanych,
balonowe zoo, warsztaty zumby oraz
salsation. Zorganizowano konkursy
z nagrodami. Popołudnie umilił koncert grupy szantowej Zrefowani.
Całość projektu wpisuje się w przedsięwzięcie realizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego pod
nazwą „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.
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Harcerski weekend
W tym roku starogardzcy harcerze obchodzą 100 lat istnienia Harcerstwa na ziemi starogardzkiej. Wiosną 1921 roku przy Gimnazjum Klasycznym w Starogardzie
powstała I Starogardzka Drużyna Harcerzy im gen Tadeusza Kościuszki. Z tej okazji harcerze przygotowali dla mieszkańców miasta wiele atrakcji.

W

iosenne obchody 100-lecia
powstania harcerstwa w Starogardzie Gdańskim pokrzyżowała
pandemia koronawirusa. 14 kwietnia 2021 roku na dziedzińcu I LO
– w miejscu powstania I Drużyny
– harcerze zorganizowali kameralne ognisko, podczas którego czworo
instruktorów złożyło Zobowiązanie
Instruktorskie – jako symbol kontynuacji pracy harcerskiej w naszym
mieście. Główne obchody tego święta
odbyły się w drugi weekend września.
W sobotni poranek (10 września)
w Parku Miejskim odbył się Festyn
Harcerski „Harcowanie to wyzwanie”, w którym uczestniczyło ponad 240 harcerzy i zuchów. Prezentowali swoje drużyny, zapraszając
mieszkańców do wspólnej zabawy.
Dzieci mogły poszaleć na dmuchańcu, zajrzeć do harcerskiego namiotu i sprawdzić jak robi się żeglarskie
węzły. Po południu na scenie harcerki
i harcerze zaprezentowali swoje wokalne talenty, zapraszając do wspólnego śpiewania piosenek harcerskich. Dzień pełen wrażeń zakończył
koncert Michała Zielenia – twórcy
muzyki i tekstów z pograniczna piosenki autorskiej, poezji śpiewanej oraz
pieśni żeglarskich. Jednak kluczowym
wydarzeniem sobotniego harcowania
był wernisaż wystawy „Harcerstwo –
nasza pasja od 100 lat”.
Wystawa, którą przygotowali harcerze, przedstawia dzieje harcerstwa
starogardzkiego w ostatnim 100-leciu. W Ratuszu Miejskim można
obejrzeć liczne pamiątki, dokumen-

Konkurs rozstrzygnięty
„Zielony Starogard 2021” - pod tym hasłem do 7 lipca
przyjmowaliśmy zgłoszenia Waszych ukwieconych
ogrodów, balkonów i ogródków działkowych.

O

ty, fotografie i kroniki. W gablotach
znalazły się pamiątki po druhu Aleksandrze Lammku – pierwszym starogardzkim instruktorze harcerskim –
drużynowym I Drużyny w latach 1921
-1922. Są tam oryginalne dokumenty
związane z zamordowanymi podczas
wojny harcerzami, sztandary, puchary, odznaki, a także kronika Szczepu
„Polon” działającego do lat 80-tych
przy Starogardzkim Liceum. Ekspozycja jest czynna do końca roku.
– Wystawę traktujemy nie tylko jako
wielce ciekawy powrót do przeszłości, ale też jako pretekst do przekazywania harcerzom własnych pamiątek
harcerskich, które mamy w domach.
Pozostawiliśmy wiele pustych miejsc
po to, by cały czas naszą wystawę
uzupełniać w miarę otrzymywania

pamiątek z życia harcerskiego, z życia
starogardzkiego Hufca – powiedziała
komendantka Hufca ZHP hm. Angelika Siemieńska.
Obchody 100-lecia powstania I drużyny harcerskiej w Starogardzie zakończyła msza święta w kościele św.
Mateusza, którą odprawił kapelan
harcerzy ksiądz harcmistrz Rafał
Zachmielewski oraz uroczysty Apel
Hufca Starogard Gdański, poprzedzony wspólnym przemarszem spod
kościoła przed miejski Ratusz.
– Widok tylu harcerzy na starogardzkim Rynku raduje serce. Historia
harcerstwa w Starogardzie Gdańskim jest mocno związana z historią
naszego miasta, które w tym roku
obchodziło 101. rocznicę powrotu do
państwa polskiego. Byliście już u zarania naszej niepodległości. Mieliście
czasy łatwe i trudne, ale od 100 lat
nieustannie trwacie. Dzisiaj jesteście
potrzebni nie po to by walczyć, ale by
budować naszą małą ojczyznę – Kociewie. Chciałbym, aby przez kolejne 100 lat na starogardzkim Rynku
słychać było harcerski okrzyk „Czuj
czuj – czuwaj” – powiedział prezydent
miasta Janusz Stankowiak.
Podczas weekendowych uroczystości
wręczone zostały okolicznościowe
medale 100-lecia Harcerstwa Starogardzkiego. Otrzymały je osoby,
które współtworzyły historię starogardzkiego harcerstwa, które nadal
współpracują z Hufcem, wspierają go
i pamiętają o nim, w sumie 125 osób.

rganizatorem był Prezydent
Miasta Janusz Stankowiak oraz
Kolegium Prezesów Rodzinnych
Ogrodów Działkowych w Starogardzie Gdańskim. Do udziału w konkursie mogli zgłaszać się wszyscy
mieszkańcy miasta, którzy chcieli
pokazać swoje zielone przestrzenie. Nagradzano w kategoriach:
ogrody
działkowe,
przydomowy ogród oraz balkon lub taras.
Dodatkowo wręczono nagrody Prezydenta Miasta Starogard Gdański
oraz Prezesa Okręgu Pomorskiego
PZD w Gdańsku. Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
Ogrody działkowe:
1. Stefania i Mieczysław Białka
2. Bożena Petka
3. Kazimiera Pajor
Wyróżnienia: Małgorzata Krakowska, Ewa Radtke, Gabriela Słomińska, Roman Graban, Janusz Borkowski, Emilia Danielewicz, Benedykt
Kuchta, Anna i Wiesław Radomscy,
Andrzej Richter, Iwona Pawlin, Marta Mindykowska.

Przydomowy ogród:
1. Gizela i Henryk Momont
2. Grażyna Freitag oraz Wspólnota
Mieszkaniowa Budynku przy ul.
Iwaszkiewicza nr 1
3. Jolanta Miszker
Wyróżnienie: Barbara Scharmach
Balkon lub taras:
1. Grzegorz Wałaszewski
2. Halina Rozkwitalska i Bartosz
Gracz
3. Ewa Bigus
Wyróżnienia: Justyna Cylka, Bernadeta Bałos, Wojciech Walkowski.
Nagroda Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku: Mieczysław
i Stefania Białka,
Bożena Petka, Grażyna Freitag,
Grzegorz Wałaszewski.
Nagroda Prezydenta Miasta Starogard Gdański: Halina Rozkwitalska
oraz Gizela i Henryk Momont.
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BUDŻET OBYWATELSKI

Poznaliśmy numery
projektów
Do głosowania w Budżecie Obywatelskim na 2022 rok
zakwalifikowanych zostało 16 projektów. 14 września
wnioskodawcy wylosowali dla nich numery, na które
w dniach 20 września – 11 października mieszkańcy
Starogardu będą mogli głosować osobiście lub elektronicznie.
Nazwa Zadania
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B

ardzo dziękuję za Państwa aktywność i pomysły. Zapoznałem
się ze wszystkimi projektami. Każdy jest bardzo dobry. Jestem pełen
podziwu dla Państwa kreatywności.
Budżet Obywatelski to doskonałe
narzędzie do tego, aby móc poznać
potrzeby mieszkańców i zrobić dla
nich to, czego potrzebują lub o czym
marzą – powiedział Prezydent Miasta
Starogard Gdański Janusz Stankowiak.
Losowanie obserwowała delegacja
z Ukrainy, która przebywa obecnie
w Starogardzie Gdańskim z wizytą
studyjną. Goście dowiedzieli się na

jakich zasadach w naszym mieście
funkcjonuje Budżet Obywatelski,
a kilkoro z nich wylosowało numery
projektów.
– W tym roku nowością jest to, że na
wybrany projekt Budżetu Obywatelskiego zagłosować będzie mógł każdy
mieszkaniec Starogardu Gdańskiego. Znaczenia nie ma nawet wiek.

Wszystko, czego potrzebujemy do
oddania głosu to numer PESEL – mówiła Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych,
Dzieci i Młodzieży Sylwia Ossowska.
Oto ostateczna lista zakwalifikowanych projektów z numerami do głosowania:

Streszczenie

Numer projektu

„I Etap Modernizacji Miasteczka Ruchu Drogowego
Zlokalizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej
Nr 3 w Starogardzie Gd. Przy ul. Traugutta 2”

Projekt zakłada modernizację miasteczka ruchu drogowego z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży zdających egzamin
na kartę rowerową.

9

„Ninja Park -OCR”

Celem projektu jest stworzenie miejsca, w którym zarówno dorośli jak i dzieci mogą sprawdzić swoją siłę, spryt i wytrzymałość za pomocą najpopularniejszych konstrukcji rodem z biegów z przeszkodami, takich jak wariat, chomik, drabina
salomona, multiring czy kołkownica

14

„Odnawiamy Ściegiennego etap III”

Projekt ma na celu ukończenie wcześniej realizowanych inwestycji przy ul. Ściegiennego. W ramach projektu przewidziano utwardzenie nawierzchni od bloku 3a i drogi dojazdowej do ul. Ściegiennego, oraz utwardzenie placu bloku nr 5.
Przewidziano także zamontowanie poręczy przy bloku 3a oraz regenerację trawników wokół bloków.

2

„Modernizacja systemu monitoringu w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 1”

Założenie systemu kamer ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów, rodziców, pracowników i mieszkańców miasta korzystających z infrastruktury naszej szkoły oraz ochronę mienia pozostającego na tym terenie.

11

„Sportowe Przylesie – Etap II (TOR ROLKOWY-WROTKOWY)”

Projekt polega na budowie toru rolkowo-wrotkowego na Osiedlu Przylesie. Tor wykonany będzie w formie pętli z gładkiego asfaltu z powłoką barwnej żywicy.Dodatkowo projekt przewiduje wykonanie utwardzonej powierzchni technicznej
oraz drewnianej altany.

12

„Modernizacja placu zabaw”

Modernizacja placu zabaw przy PSP 4 obejmuje demontaż nawierzchni i utylizację, poprawę podbudowy, wykonanie
nawierzchni bezpiecznej wylewnej kolorem (zielony – czerwony ).

„Mali odkrywcy – modernizacja ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola Publicznego N 4
„Tęczą Malowane” w Starogardzie Gd.”

W myśl idei projektu modernizacji ogrodu przedszkolnego pod nazwą „Mali odkrywcy” został on podzielony na kilka
stref płynnie ze sobą powiązanych, tj. strefę dla dzieci młodszych, strefę dla dzieci starszych oraz „Tęczowy ogródek”
przyrodniczy, w którym wychowankowie będą samodzielnie hodować i obserwować wzrost różnorodnych roślin, a także
permanentnie obcować z przyrodą i poznawać jej walory.

10

„Ogród rozmaitości – miejsce spotkań międzypokoleniowych, sztuki i nauki”

Działanie projektowe obejmują przestrzeń przy al. Jana Pawła II 5 i 6. Ogród będzie pełnił funkcję dydaktyczno-terapeutyczną oraz społeczną. Będzie miejscem spotkań i organizacji przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych,
stwarzającym możliwości wystawiennicze. Bezpieczna kolorowa przestrzeń będzie służyła integracji międzypokoleniowej
i budowaniu więzi społecznych.

16

„Zakątek sensoryczno-ekologiczny”

Celem projektu jest powstanie wyjątkowego miejsca o charakterze edukacyjnym, którego założeniem jest wszechstronny
rozwój dzieci w duchu integracji i współdziałania, rekreacja na na świeżym powietrzu oraz uatrakcyjnienie pobytu dzieci
w ogródku przedszkolnym.

8

„Rondo im. Starogardzkich Strażaków – zagospodarowanie terenu”

Projekt zakłada upiększenie miejsca znanego mieszkańcom Starogardu – ronda im. Starogardzkich Strażaków. W ramach
zadania w przestrzeni ronda ma zostać posadowiona figura przestrzenna symbolizująca pracę strażaków, ich wysiłek
i trud. Cały teren zostanie upiększony roślinami a całość dopełniona elementami małej architektury.

7

Celem projektu jest poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej terenu przy skrzyżowaniu ulic Południowej i Bohaterów
„Bezpiecznie i zdrowo na sportowo” – Skwerek przy Monte Casino polegające na zmodernizowaniu istniejącego boiska poprzez zabezpieczenia w postaci piłkochwytów
Południowej Etap II”
oraz utwardzenia terenu na potrzeby stworzenia stanowiska do gry w kosza. Integralną częścią projektu będzie montaż
bramek i elementów małej architektury oraz wykonanie drobnych nasadzeń krzewów.

1

15

„Starogardzkie Cztery Łapy – wybieg dla psów

Projekt zakłada stworzenie dużego, ogrodzonego wybiegu dla psów, gdzie będą one mogły przebywać bez smyczy i kagańca, socjalizując się i korzystając w pełni ze swojej swobody, jednocześnie nie stanowiąc zagrożenia dla ludzi i innych
zwierząt.

13

„Nasza przestrzeń Skwer Św. Wojciecha – Etap II
„Ogrody Św. Wojciecha”

Projekt zakłada dalszą część modernizacji terenu na Skwerze Św. Wojciecha i jego najbliższej okolicy poprzez dokonania
nasadzenia roślinności ( m. in.. drzew, krzewów i kwiatów), modernizację i budowę obiektów architektury małej (m. in.
ławek, śmietników) oraz oświetlenia wraz z monitoringiem przy ścieżkach umiejscowionych na Skwerze i jego okolicy.

4

„Zielenimy przystanki autobusowe”

Projekt zakłada montaż min. 4 zielonych wiat przystankowych w miejscach o dużym natężeniu ruchu autobusowego, m
.in. Na Rynku.

3

„Starogardzkie Okna Czasu”

Projekt zakłada montaż minimum sześciu „Okien Czasu” – przeziernych tablic z linearnymi rysunkami wykonanymi na
podstawie starych zdjęć i rycin, a obrazującymi warte pokazania miejsca, który znacznie zmieniły się w przeciągu minionych lat.

5

Bezpieczna droga do szkoły

Projekt polega na uzupełnieniu brakującej części chodnika dla ruchu pieszego w pasie drogowym, wzdłuż odcinka ulicy
Świetojańskiej oraz przy ulicy Ks. Franciszka Kalinowskiego oraz utworzenie przejścia dla pieszych przy rondzie na ul. Ks.
Franciszka Kalinowskiego

6
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1 Wielkie Święto Miasta!
wspólnie z wokalistkami ich największe przeboje. Agnieszka Chylińska szybko nawiązała wspaniałą relację ze starogardzką widownią, opowiadając o swoich powiązaniach ze
stolicą Kociewia i debiucie, który miał
miejsce 27 lat temu w Starogardzkim Centrum Kultury. – Wróciłam do
domu – mówiła wokalistka, wywołując tymi słowami salwę braw. Nie
umknął też fakt, że Agnieszka w tym
roku świętuje 25-lecie swojej pracy
artystycznej. Publiczność zaśpiewała
jej 100-lat a prezydent Janusz Stankowiak oraz dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji Marzena Klein wręczyli jej
bukiet kwiatów i jubileuszowy tort.
Oficjalnie Dni Starogardu Gdańskiego
prezydent otworzył w piątek przed
wieczornymi koncertami, chociaż

impreza zaczęła się już o 16:00 „O!
Polem dźwięków” na letniej scenie
w Parku Nowe Oblicze. Wystąpili tam: pianistka Jeniffer Schroeder,
finaliści konkursu „Utalentowani”
oraz kwartet „Jazzted”.
Wśród zaproszonych na oficjalne
otwarcie gości był poseł na Sejm RP
Kazimierz Smoliński, wiceprezydenci
Maciej Kalinowski i Tadeusz Błędzki,
przewodnicząca Rady Miasta Anna
Benert oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: Wioleta
Strzemkowska-Konkolewska - etatowy członek zarządu powiatu, wójt
Gminy Starogard Magdalena Forc-Cherek, burmistrz Skarszew Jacek
Pauli, burmistrz Pelplina Mirosław
Chyła i sekretarz Gminy Skarszewy
Marcin Byczkowski.

– Jestem bardzo szczęśliwy widząc
Was Drodzy Mieszkańcy twarzą
w twarz – nie wirtualnie, ale na żywo.
Największą bowiem wartością każdej
społeczności są ludzie. Starogard ma
wyjątkowe szczęście do wyjątkowych
ludzi – pracowitych, dumnych rzetelnych, z wyobraźnią. Ma też wspaniałych sąsiadów – Gminę Wiejską,
Powiat, miasto Skarszewy, Pelplin,
z którymi razem tworzy wspólnotę,
jaką jest Kociewie. Wszyscy swoją ciężką pracą zasłużyliśmy na hołd
w postaci tych Dni Starogardu. One
są dla Was Kochani, sami na nie zapracowaliście. Życząc Wam Drodzy
Mieszkańcy zdrowia, bo ono w tych
trudnych czasach jest najważniejsze, życzę Wam wspaniałej zabawy.
Bawcie się, świętujcie i korzystajcie

z tego, co dla Was przygotowaliśmy
– powiedział prezydent Janusz Stanowiak.
Tradycyjnie na czas trwania Święta
Starogardu Gdańskiego prezydent
przekazał swoje rządy braciom Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Symboliczne klucze do miasta w sobotę
na Rynku odebrał nowo wybrany
27.król Bractwa – Jarosław Pośman.
Wcześniej na scenie odbyła się jego
intronizacja. Nowy król przyjął insygnia królewskie i złożył przysięgę,
przyjmując przydomek Króla Dostojnego II. Intronizację poprzedził przemarsz braci i sióstr wokół Rynku.
To nie była jedyna atrakcja tego dnia.
Lokalni artyści i zespoły ludowe występowały na scenie już od godz.

10:00 Motocykliści z klubu Aurochs
zaprezentowali mieszkańcom swoje piękne maszyny, a przy okazji
zbierali krew dla poszkodowanych
w wypadkach. Było też studio OSiR
TV na żywo, wielkie kociewskie grillowanie. Można było wymienić lub
za darmo otrzymać książki, zwiedzić
wystawy „Kurkowe Bractwo Strzeleckie na Pomorzu – wczoraj i dziś”
oraz „Starogard w starej fotografii”,
zagrać w grę historyczną i oczywiście
dobrze zjeść. Nie obyło się bez konkursów i ciekawych zabaw dla dzieci.
Spotkanie na Rynku zakończył Francesco Napoli. W tym samym czasie
na Stadionie Miejskim do zabawy
zachęcał lunapark z licznymi karuzelami, dmuchańce, stoiska z gadże-
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tami i festiwal foodtraców. Najwięcej
jednak emocji wśród uczestników
Dni Starogardu wzbudzał lot balonem
na uwięzi. Najważniejsze było to, że
każdy przelot stanowił cegiełkę na
pomoc dla chorej Agatki.
Dni Starogardu zakończyły się
w niedzielę na wesoło. Zabawie nie
przeszkodził nawet deszcz. Udało
się przenieść zaplanowane w Parku
Miejskim atrakcje do Stargardzkiego
Centrum Kultury. Oprócz gier i zabaw, które przygotowały Biblioteka,
Muzeum i SCK, dzieci mogły zobaczyć aż dwa spektakle Teatru „Barnaby” pt. „O rycerzu Pryszczycerzu
i królewnie Pięknotce” oraz Teatru
„Na walizkach” pt. „Beczka śmiechu”.

Podczas tych trzech dni świętowania
każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Atrakcji było bardzo dużo, i dla najmłodszych i dla starszych. Można
było też zaszczepić się w Mobilnym
Punkcie Sczepień w Ratuszu, a także spisać się w ramach Narodowego
Spisu Powszechnego w Mobilnym
Punkcie Spisowym, który dostępny
był w trakcie imprez w Parku Nowe
Oblicze i na Stadionie Miejskim.
Organizatorem tegorocznych Dni
Starogardu była Gmina Miejska Starogard Gdański oraz Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Współorganizatorami:
Starogardzkie Centrum Kultury, Muzeum Ziemi Kociewskiej oraz Miejska
Biblioteka Publiczna.
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Muzyczna uczta
Po raz XXVIII kino Sokół wypełnili po brzegi miłośnicy muzyki, która budzi emocje i wzrusza. Powodem
była Noc Bardów, którą zainicjował znany w Starogardzie bard Ryszard Rebelka. Impreza od lat cieszy
się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród
widzów, jak i wykonawców.

W

pierwszej części koncertu
wystąpili zaproszeni artyści
przeglądu na interpretację piosenki poetyckiej. Na scenie pojawili się:
Teatr Kuźnia Bracka, SAM Band, Madame EL, Jan Radzewicz z zespołem

oraz formacja „W Starym Stylu”.
Każdy otrzymał pamiątkową rzeźbę
wykonaną przez Marka Zagórskiego.
Ukoronowaniem wieczoru był spektakl muzyczny pt. „Zanim Będziesz
u Brzegu” w reżyserii Jerzego Sata-

nowskiego. Wystąpili Hanna Banaszak i Mirosław Czyżykiewicz wraz
z zespołem. Nastrojowy koncert wypełniony był pięknem polskich tekstów i opowieści o przemijaniu.
Organizatorem „XXVIII Nocy Bar-

Wierny ludowej prostocie
„Życie i twórczość Edmunda Zielińskiego w 60-lecie twórczości artystycznej” to
tytuł wystawy, którą można obejrzeć w Muzeum Ziemi Kociewskiej. Rzeźby i obrazy na szkle lokalnego artysty można podziwiać do końca października 2021 r.

E

dmund Zieliński jest publicystą,
malarzem, rzeźbiarzem i propagatorem kultury ludowej. Urodził
się w Białachowie, później zamieszkiwał miejscowość Zblewo. Mimo
konieczności emigracji z Kociewia

do Trójmiasta zawsze wyraźnie podkreśla swoją przynależność do regionu, w którym się urodził. Motywem
przewodnim jego twórczości jest
bardzo bliskie mu Kociewie. Wśród
120 prac, pochodzących ze zbiorów

Muzeum Narodowego w Gdańsku,
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim oraz zasobów
prywatnych, zgromadzonych na
wystawie w Muzeum, dominują
rzeźby oraz obrazy malowane na
szkle i płótnie. Cała ekspozycja
wzbogacona jest o akcenty dawnej
wsi. Zobaczyć można drewniane pniaki, drzewka, nieużywane
już współcześnie drabiny i meble
z dawnych domostw. Ich wyjątkową ozdoba są kolorowe ptaszki – motyw przewodni twórczości
Edmunda Zielińskiego.
Kuratorem wystawy jest kustosz
Izabela Czogała, która przygotowała ją z pomocą Fundacji OKO-LICE-KULTURY. Przedsięwzięciu
towarzyszy album, który stanowi
krótkie podsumowanie życia i dorobku twórcy.

dów” było Starogardzkie Centrum
Kultury, partnerem Miasto Starogard Gdański, a sponsorami: Zakład
Utylizacji Odpadów Komunalnych
„STARY LAS”, Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych „STARKOM”,

Gmina Starogard Gdański, Firma
„BROKER”, Pomorska Szkoła Wyższa, Studio Mario oraz Zespół Brokerów Ubezpieczeniowych „Majkowski
Brokers”.

Radio ZET w mieście
W czwartek 9 września na Rynku gościliśmy ekipę Radia ZET. W godzinach 6:00 – 10:00 mieszkańcy mieli okazję zjeść pyszne śniadanie z radiowcami
i posłuchać na antenie „Zetki” audycji na żywo ze
stolicy Kociewia.
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Sport to zdrowie
11 września na Stadionie Miejskim im. Kazimierza
Deyny podczas szesnastej już Spartakiady spotkali się
spragnieni dobrej zabawy i aktywności seniorzy ze
Starogardu, Zblewa, Osieka, Smętowa Granicznego,
Borzechowa, Pinczyna, Skarszew oraz Bobowa. Pogoda wyjątkowo dopisała, co przełożyło się również
na bardzo dobre nastroje uczestników.

Z

awody rozpoczęły się od tradycyjnej parady i prezentacji zespołów. Przedstawiciele władz, którzy
przybyli na uroczyste otwarcie życzyli
wszystkim seniorom powodzenia
i walki fair play.
Uczestników powitał przewodniczący Oddziału Rejonowego Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Starogardzie Gdańskim
Jan Brdak. – Uczestnictwo w naszej
corocznej Spartakiadzie już jest dla
wszystkich nagrodą. Każdego roku
dopisuje nam wspaniała pogoda,
również w tym roku nie może być
inaczej – powiedział. Po wytłumaczeniu reguł zawodów uroczyście przywitał wszystkich uczestników i przybyłych gości.

Ogrodnicy z dofinansowaniem

Olimpiada seniorów tradycyjnie zakończyła się rozdaniem medali i nagród indywidualnych. Każdego roku
zawody mają wspaniałą oprawę,
uroczysty charakter, bardzo dużą
frekwencję oraz niesamowity klimat
i przyjazną atmosferę. Liczy się nie
tylko zwycięstwo, ale nade wszystko
możliwość spotkania z drugim człowiekiem.

Rodzinne Ogrody Działkowe otrzymały dofinansowanie z miasta. Łączna kwota to 20 000 zł. ROD Radość,
Bratek oraz Relaks czekają remonty i modernizacje.

U

PROPOZYCJE najbliższych imprez, spotkań i wycieczek
O/Rejonowego PZERiI w Starogardzie Gdańskim
1

Wycieczka: Bieszczady

20 – 25.09.

Bieszczady

J. Brdak

2

Wieczorek

17.10.
/niedziela/

15:00 21:00

Galeria
Smaków

Z. Wrzau

3

XXV Powiatowy Przegląd
Twórczości Artystycznej

16.10.
/sobota/

10:00 14:00

Kino „SOKÓŁ”

J. Brdak
J. Gerigk

4

Poszerzone zebranie
Zarządu Oddz./ Rej.

10.11.
/piątek/

10:00 14:00

U.M. s. 102

J. Brdak
Z. Wrzau

5

Zabawa Andrzejkowa

21.10.
/niedziela/

15:00 22:00

Galeria
Smaków

J. Brdak
Z. Wrzau

6

Bal Sylwestrowy

2.01.22.

15:00 22:00

Galeria
Smaków

Z. Wrzau
J. Brdak

mowę na dofinansowanie projektu podpisał prezydent miasta
Janusz Stankowiak z prezesem ROD
„Radość” Henrykiem Krasińskim,
wiceprezesem ROD „Bratek” Mariuszem Wilczyńskim oraz prezesem ROD „Relaks” Mirosławem Sikorskim i sekretarzem Wojciechem
Rajkowskim. Dzięki tym pieniądzom

w ogrodzie „Radość” przy ul. Hermanowskiej wykonana zostanie modernizacja hydroforni. W Bratku przy
ul. Tczewskiej wiata ogrodowa zyska
nowy blask, a ogród Relaks wyposażony zostanie w nowe oświetlenie
wraz z monitoringiem w celu poprawy bezpieczeństwa działkowiczów.
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Pamiętamy o legendzie futbolu
Trzydzieści dwa lata temu, w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1989
roku, w tragicznych okolicznościach w wypadku samochodowym
w Stanach Zjednoczonych zginął Kazimierz Deyna, legenda polskiej
piłki nożnej.

W

rocznicę śmierci Kazimierza Deyny, zastępca
Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych Tadeusz Błędzki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek
Jankowski, dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji Marzena Klein, zastępca dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Iwona Trocha oraz radny Jarosław Janaszek w imieniu władz
i mieszkańców, złożyli kwiaty
i zapalili znicze pod tablicą
upamiętniającą piłkarza – Honorowego Obywatela Miasta.
Kazimierz Deyna był gwiazdą
Legii Warszawa, Manchesteru City, a przede wszystkim
wspaniałym rozgrywającym
oraz liderem reprezentacji

Pięcioboistka nagrodzona
Polski w jej złotych latach.
Nieprzerwanie pozostaje idolem i autorytetem kolejnych
pokoleń fanów piłki nożnej.
Zapisał się w historii jako naj-

lepszy rozgrywający lat 70tych i postrach wszystkich
stadionów, na których przyszło mu występować.

Kolejny turniej za nami
Borussia Moenchengladbach i Śląsk Wrocław to zwycięzcy IX edycji
organizowanego przez Klub Sportowy Beniaminek 03 turnieju piłki
nożnej Deyna Cup Junior.
Klasyfikacje końcowe:
Rocznik 2011
1. BORUSSIA MOENCHENGLADBACH
2. LECH POZNAŃ
3. ZAGŁĘBIE LUBIN
4. ŚLĄSK WROCŁAW
5. AP 1 REDA
6. FK PANEVEZYS
7. VILNIUS FM ATEITIS
8. AKADEMIA BVB IM. ŁUKASZA PISZCZKA
9. KS BENIAMINEK 03
10. DSPN KWIDZYN
Rocznik 2012
1. ŚLĄSK WROCŁAW
2. LECH POZNAŃ
3. LEGIA WARSZAWA
4. MULKS 2 MOS GUBI
5. LECHIA GDAŃSK
6. FK KAUNO ZALGIRIS
7. ARKA GDYNIA
8. GEDANIA GDAŃSK
9. VILNIUS FM
10. AKADEMIA BVB IM.
ŁUKASZA PISZCZKA
11. OLIMPIA ELBLĄG
12. KLAIPEDOS KFA
13. KS BENIAMINEK 03
14. KAUNO VYTIS

Michalina Wierzba odebrała z rąk zastępcy prezydenta miasta Macieja Kalinowskiego nagrodę Prezydenta Miasta. Wyróżnienie zostało przyznane za zdobycie srebrnego medalu na Młodzieżowych
Mistrzostwach Europy w pięcioboju nowoczesnym.

M

ichalina Wierzba trenuje od 11 lat. W wieku 8 lat rozpoczęła przygodę
z pływaniem. Swoje pływackie umiejętności kształciła
w szkole sportowej. W wieku
15 lat wyjechała do Warszawy,
aby trenować pełny pięciobój.
W październiku rozpoczyna
studia na warszawskim AWF-

-ie. Jednym z osiągnięć było
zdobycie indywidualnego brązowego medalu na Mistrzostwach Polski w czwórboju
nowoczesnym oraz na tych
samych zawodach zdobycie
srebrnego medalu w sztafecie
mix. Michalina brała również
udział w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świa-

ta w czwórboju, na których
zdobyła odpowiednio 18. oraz
36. miejsce. W 2020 roku
zdobyła srebrny medal na
Mistrzostwach Europy Młodzieżowców w Pięcioboju Nowoczesnym w drużynie wraz
z siostrą Wiktorią i Ewą Pydyszewską.

Młodzi koszykarze
z dofinansowaniem
Klub Sportowy Kociewska Akademia Koszykówki organizuje co
roku Turniej Mikołajkowy. Spotykają się na nim młodzi koszykarze, uczniowie klas I-III z „Gama – Akademia Koszykówki”.

P

rezydent Miasta Janusz
Stankowiak
podpisał
z Bartoszem Sarzało, prezesem KS Kociewska Akademia Koszykówki umowę
na
dofinansowanie
projektu w kwocie 3500 zł.
Będzie to już piąty cykl corocznej imprezy, w której
udział weźmie około 200 małych sportowców z powiatu
starogardzkiego i tczewskiego. Są to dzieci rozpoczynające
i kontynuujące systematyczne
szkolenia w zakresie koszykówki. Tegoroczny turniej odbędzie się 2 grudnia. Do rywalizacji stanie 10 drużyn.
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Puchar w rękach starogardzian
Kociewskie Diabły zdobyły Puchar Prezydenta Miasta Starogard Gdański. Podopieczni Bartosza Sarzało dali swoim kibicom przedsmak koszykarskich emocji,
które czekają ich podczas rozpoczynającego się za dwa tygodnie sezonu Suzuki 1
Liga Mężczyzn 2021/2022.
Mecz o I miejsce
SKS Starogard Gdański – Kotwica
Kołobrzeg 64:54 (15:18, 11:15, 16:10,
22:11)
SKS Starogard Gdański: Cebula 0 ,
Kamiński 0, Stryjewski 12, Ryżek 16,
Albert Szymański 0, Karolak 8, Tymon
Szymański 3, Burczyk 6, Kowalenko 3,
Pietras 11, Sadło 5
Kotwica Kołobrzeg: Długosz 7, Itrich
2, Jakubiak 8, Kolasiński 0, Kurpisz 7,
Pieloch 8, Wieczorek 8, Wyszkowski 9,
Śmigielski 5.

Konie kochałem od dziecka
Rozmowa z Wiesławem Sadowskim, uczestnikiem
Mistrzostw Europy w powożeniu zaprzęgami czterokonnymi.
Niedawno startował Pan w Mistrzostwach Europy w powożeniu zaprzęgami czterokonnymi, w którym
w wyniku potknięcia konia zanotowaliście wywrotkę. To były chyba
niezwykle trudne zawody?
Rzeczywiście, były to bardzo trudne
zawody, w których startowało 44 najlepszych zawodników Europy, więc
mówi to samo za siebie. Dodam, że
po 50 latach Mistrzostwa Europy ponownie zorganizowano w stolicy Węgier. Ostatnio na Węgrzech Mistrzostwa Europy odbyły się w Kecskemet
w 1978 roku i co ciekawe wówczas
startował w nich reprezentant Starogardu Zygmunt Waliszewski. To były
ostatnie Mistrzostwa Europy w karierze naszego mistrza, który był najlepszych zawodnikiem lat 70-tych
w Europie.

przecież najlepsi zawodnicy na świecie, którzy startują po 30, 40 lat. Czuć
było u każdego wielką presję. Nawet ci
najlepsi nie przechodzą spokojnie obok
zawodów. Ranga i cała otoczka tej imprezy może przytłoczyć każdego.

W takim razie kilkadziesiąt lat musieliśmy czekać, aby mieć kolejnego
reprezentanta ze Starogardu Gdańskiego, który zmierzył się z najlepszymi zawodnikami w Europie, to
świadczy o tym, że to nie jest łatwy
sport.
Można powiedzieć, że ta dyscyplina to swego rodzaju Formuła 1. Kiedyś Polska posiadała 25 zawodników,
a w tej chwili jest nas w kraju czterech.
Zapewne przez to, że jest to bardzo
trudny i kosztowny sport. Trzeba mieć
dużo sprzętu, dużą ekipę i dużo koni.
Jest bardzo duża selekcja, ale nie ma
tak naprawdę u nas trenerów, którzy
mogliby przekazać swoją wiedzę.

Czyli pierwsze kroki stawiał Pan
w jeździectwie?
Tak. Po latach kupiłem własnego konia, potem drugiego, a następnie zacząłem je hodować. Wyhodowałem
czterech czempionów. Ta hodowla
dobrze mi szła. Później pojechałem na Cavaliadę, gdzie zobaczyłem na pokazie konia fryzyjskiego.
Bardzo ładnie się prezentował, więc
postanowiłem zrezygnować z dotychczasowych koni i pojechałem
do Holandii, aby kupić fryzy. Potem
z Zygmuntem Waliszewskim składaliśmy zaprzęg na pokazy. Trwało to
jakiś czas. Teraz zdecydowałem się na
konie sportowe, arabo-fryzy, które
nadają się do wyczynowego sportu.
Mam jeszcze konie KWPN, czyli holenderskie konie gorącokrwiste i od
czterech lat staramy się startować
zawodowo, co nam całkiem dobrze
wychodzi.

Startując w Mistrzostwach Europy
czuł Pan chyba wielkość i prestiż tej
imprezy?
Oczywiście, to było niewiarygodne
uczucie. Tak naprawdę przyjechali

Kiedy objawiła się u Pana miłość do
koni, do powożenia?
Tak naprawdę od dziecka kochałem
konie. Pierwsze kontakty z tymi
pięknymi zwierzętami, to było chyba
jak u większości, na wsi. Mój wujek
miał konie. Pamiętam, że w miejscu,
gdzie teraz znajduje się komenda Policji był targ zwierzęcy, w tym konie.
Przyjeżdżali handlarze koni, na które
zawsze uwielbiałem patrzeć. Potem
chodziłem do Stada, gdzie funkcjonował klub LZKS. Zapisałem się do
szkółki jeździeckiej mając 9 lat.

Mecz o III miejsce
Deca Pelplin – MKKS Żak 85:73
Półfinały
Kotwica Kołobrzeg – Decka Pelplin
86:68
SKS Starogard Gdański – MKKS Żak
Koszalin 81:67

9

i 10 września pierwszoligowe zespoły Kociewskich Diabłów, Decki Pelplin, Żaka Koszalin i Kotwicy
Kołobrzeg rozegrały w Starogardzie
Gdańskim Turniej o Puchar Prezydenta Miasta.
W pierwszym półfinałowym meczu
Decka Pelplin uległa Kotwicy Kołobrzeg 68:86. Drugi mecz przyniósł
zwycięstwo Kociewskim Diabłom.
Pierwsza kwarta należała zdecydowanie do Żaka, który odskoczył starogardzianom na 16 punktów. W drugiej kwarcie Kociewskie Diabły odrobiły stracone punkty i zmniejszyły
prowadzenie drużyny z Koszalina
do 1 punktu. Końcówka meczu była
bardzo emocjonująca. Próbę nerwów

lepiej zaliczyli starogardzianie wygrywając ostatecznie 81:67.
W meczu o 3. miejsce lepszy był Pelplin. Koszalinianie ulegli podopiecznym Marcina Radomskiego 85:73.
Najwięcej emocji dostarczył jednak
mecz finałowy o Puchar Prezydenta
Miasta Starogard Gdański. Chociaż
po pierwszej połowie SKS Starogard
przegrywał 26:33, ostatecznie Kociewskie Diabły pokonały Kotwicę
Kołobrzeg dziesięcioma punktami.
Wśród zawodników SKS Starogard
Gdański najskuteczniejsi byli: Szymon Ryżek (32 pkt w całym turnieju
), Bartłomiej Karolak (26 pkt), Witalij
Kowalenko (25 pkt) i Filip Stryjewski
(25 pkt).

Puchar zwycięskiej drużynie wręczył
prezydent miasta Janusz Stankowiak.
Podopieczni Bartosza Sarzało pokazali się z bardzo dobrej strony.
W wygranej pomogli im na pewno
kibice, którzy dopingiem sprawili, że
hala miejska znowu zadrżała. Przedsezonowa prezentacja zespołu dała
kibicom przedsmak czekających ich
wkrótce koszykarskich emocji. Do
ligowego startu SKS Starogard (25
września z Miastem Szkła Krosno)
pozostały dwa tygodnie. Dla zespołu
i kociewskich kibiców początek zapowiada się bardzo atrakcyjnie. SKS
Starogard Gdański zagra swój drugi ligowy pojedynek w Starogardzie
Gdańskim 1 października o godz.
19:00 z AZS UMCS Start Lublin.
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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/

XXXVII sesja Rady Miasta
25 sierpnia 2021 roku
Na wstępie sesji nastąpiło objęcie mandatu radnego Rady Miasta Starogard Gdański. Ślubowanie radnego złożył Piotr Szulc.
W Radzie Miasta zastąpił on Marka Konkolewskiego, który
w dniu 28 kwietnia br. złożył rezygnację z funkcji radnego.
Tematy ujęte w porządku obrad:
– Stan oświaty w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
Podjęte uchwały:
1) Uchwała Nr XXXVII/435/2021 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2021 rok (zmiana 5),
2) Uchwała Nr XXXVII/436/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard
Gdański na lata 2021-2032 (zmiana 5),
3) Uchwała Nr XXXVII/437/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie
zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej
Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie
gospodarki pozabudżetowej,
4) Uchwała Nr XXXVII/438/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
5) Uchwała Nr XXXVII/439/2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Starogard Gdański oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga będzie stanowiła pomoc publicz-

ną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg,
6) Uchwała Nr XXXVII/440/2021 w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Miejskiej Starogard Gdański do współpracy
w ramach instrumentu pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz na zawarcie porozumienia w tej sprawie pomiędzy
Gminą Miejską Starogard Gdański a Powiatem Starogardzkim,
Gminą Starogard Gdański, Gminą Bobowo i Gminą Zblewo,
7) Uchwała Nr XXXVII/441/2021 w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej
w ramach zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” w 2021 roku,
8) Uchwała Nr XXXVII/442/2021 w sprawie przyjęcia „Strategii
adaptacji do zmian klimatu miasta Starogard Gdański do roku
2030 z perspektywą do 2050”,
9) Uchwała Nr XXXVII/443/2021 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat,
10) Uchwała Nr XXXVII/444/2021 w sprawie określenia średniej
ceny jednostki paliwa
w Gminie Miejskiej Starogard Gdański w roku szkolnym
2021/2022,
11) Uchwała Nr XXXVII/445/2021 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański,
12) Uchwała Nr XXXVII/446/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej – Miejski Zespół Obsługi
Przedszkoli i Placówek Oświatowych,
13) Uchwała Nr XXXVII/447/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie
organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek
organizacyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
14) Uchwała Nr XXXVII/448/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
15) Uchwała Nr XXXVII/449/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi
na działania dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4
im. „Tęczą Malowane” w Starogardzie Gdańskim,
16) Uchwała Nr XXXVII/450/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyznania prawa do ulg w przejazdach środkami
komunikacji miejskiej dla osób, które są dawcami przeszczepu
i zasłużonymi dawcami przeszczepu,
17) Uchwała Nr XXXVII/451/2021 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Nowy radny

Uzyskali awans zawodowy
25 sierpnia dziewięciu nauczycieli z pięciu
szkół i dwóch przedszkoli odebrało z rąk zastępcy Prezydenta Miasta Starogard Gdański akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

T

uż przed rozpoczęciem
nowego roku szkolnego
2021/2022 grono nauczycieli mianowanych w Starogardzie Gdańskim powiększyli:
Ewa Malinowska, Kinga Żołądek, Joanna Grzybek, Marek Murawski, Anna Gryniuk,
Katarzyna Kalkowska, Aneta
Lorenz-Kambach, Dawid Żygowski, Aleksandra Ćwikliń-

ska, Magdalena Kołakowska.
Uzyskanie tego awansu wiązało
się z odbyciem prawie 3 letniego stażu i koniecznością zdania
końcowego egzaminu. Uroczystość nadania stopnia awansu
zawodowego tradycyjnie odbyła się w Urzędzie Miasta, a akty
nominowania nauczycielom
wręczył wiceprezydent miasta
Maciej Kalinowski.

Oddali hołd ofiarom wojny
W 82.rocznicę wybuchu II wojny światowej,
przed Pomnikiem Poległych i Zamordowanych Harcerzy samorządowcy, stowarzyszenia, harcerze oraz mieszkańcy miasta
oddali hołd pomordowanym.

25 sierpnia, podczas sesji Rady Miasta ślubowanie radnego złożył Piotr Szulc. Zastąpił
Marka Konkolewskiego, który 28 kwietnia
złożył rezygnację z funkcji radnego.

P

iotr Szulc pełnił funkcję
radnego Rady Miasta Starogard Gdański w latach 20142018. Był członkiem Komisji
Infrastruktury,
Gospodarki
Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz zastępcą przewodniczącego Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki. Jest więc
doświadczonym, zasłużonym
i znanym samorządowcem,
zwłaszcza w swoim okręgu
wyborczym nr 3.

M

odlitwę za ofiary II wojny
światowej poprowadził
ksiądz dziekan Józef Pick. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem oddając hołd
nie tylko poległym starogardzianom, ale wszystkim ofiarom wojny.

Uroczystość poprowadził harcmistrz Wojciech Mokwa, a odświętnego charakteru dodała
jej oprawa muzyczna w wykonaniu Teatru Kuźnia Bracka.
Po uroczystości władze Miasta
i Gminy złożyły wiązanki kwiatów w Lesie Szpęgawskim.

STAROGARDZKI RATUSZ
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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 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA ÓSMY 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:
Cena wywoławcza
(zawiera 23% VAT) w zł

wadium
w zł

postąpienie minimalne
w zł

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

157 000,00

15 700,00

1 570,00

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

130 500,00

13 050,00

1 310,00

Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

2

3

4

1.

13/106

1.681

2.

13/107

1.339

5

6

7

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa.
Nieruchomości wymienione w poz. 1 - 2 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., piąty 24 lutego 2021 r., szósty 19 maja 2021 r., a siódmy 21 lipca 2021 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 października 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 14 pażdziernika 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 19 października 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.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 26 sierpnia 2021 r. i 7 września 2021 r. wydane zostały:
1) Zarządzenie Nr 280/08/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Piłsudskiego – działka nr 466/21 o pow. 3 372 m² obręb 17, KW 27139, pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną – C2.91.MW.1, zbycie w drodze bezprzetargowej - aport rzeczowy na rzecz TBSZK sp. z o. o.
2) Zarządzenie Nr 294/09/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 9 pozycji: 1) – 9) rejon ul. Żołnierzy Wyklętych, Gusowskiego, Boh. Getta – działki nr: 220/20 pow. 1 010 m²,
220/21 pow. 971 m², 220/22 pow. 973 m², 220/23 pow. 1 126 m², 220/24 pow. 1 107 m², 220/25 pow. 998 m², 224/1 pow. 1 827 m², 224/2 pow. 1 782 m², 224/3 pow. 3 664 m², obręb 30, KW 18053, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub mieszkaniowo - usługową – 28.MN, 29 MN, 31.MN/U, zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
3) Zarządzenie Nr 295/09/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 2 pozycje: 1) – 2) ul. Mickiewicza – działki nr: 178/1 pow. 19 m² KW 42929, 178/2 pow. 19 m² KW 41813,
obręb 13, teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej – C1.37.MU.5, pod zabudowę garażami, zbycie w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
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 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, obr. 37, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Numer KW

Położenie

1

2

3

4

5

1.

237/4

2.

238/3

3.

238/4

794

36789

ul. Świętojańska

939

34707

ul. Żurawia

859

34707

ul. Żurawia

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
6

3MN1 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

3MN1 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

3MN1 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23% VAT)
7

80 500,00

111 500,00

108 500,00

wadium
w zł
8

postąpienie minimalne
w zł
9

8 050,00

810,00

11 150,00

1 120,00

10 850,00

1 090,00

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.
Nieruchomość wymieniona w poz. 1 wolna jest od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00036789/2, a nieruchomości wymienione w poz. 2-3 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00034707/0.
Przez nieruchomość wymienioną w poz. 1 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 października 2021 r. (środa) o godz 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia
14 października 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 19 października 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.

Zgony
1. Felicja Rogowska l. 71

2. Tadeusz Wojciechowski l. 64
3. Daniela Choromańska l. 70

4. Rafał Bollin l. 54

9. Wanda Pałasz l. 68

14. Zygmunt Kurowski l. 80

19. Teresa Włoch l. 83

6. Eugeniusz Anhalt l. 73

11. Zbigniew Wiczyński l. 62

16. Leon Muchliński l. 83

21. Stefan Treder l. 82

8. Sebastian Raś l. 34

13. Urszula Czarnowska l. 57

5. Kazimierz Kukliński l. 74

10. Eugenia Czaplewska l. 69

7. Maria Pruska l. 91

12. Wiesław Kąkel l. 64

15. Ryszard Stuszinski l. 65
17. Kazimiera Litka l. 88
18. Anna Bianek l. 79

20. Teresa Cerowska l. 79
22. Helena Rozga l. 80

23. Janina Szamrowicz l. 95

