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26 milionów dla miasta
26 października wiceprezydent Tadeusz Błędzki odebrał z rąk wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha i sekretarza stanu Ministerstwa Infrastruktury Marcina Horały promesę na 26,1 mln zł z Rządowego Funduszu
Polski Ład. Miasto przeznaczy te pieniądze na budowę Centrum Kulturalnego KOCIEWIE.
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M

iasto złożyło trzy wnioski do
Programu Inwestycji Strategicznych w ramach rządowego funduszu „Polski Ład” na łączną sumę
ponad 70 mln zł. Pozytywnie rozpatrzony został wniosek na budowę
Centrum Kulturalnego KOCIEWIE
w Starogardzie Gdańskim.
W ramach projektu Miasto planuje
budowę kompleksu, którego celem
będzie promowanie szeroko rozumianej kultury, w tym regionalnej.
Kompleks ma się składać m.in. z: sali
widowiskowej, która umożliwi organizację koncertów, spektakli teatralnych, czy projekcji filmów, sali konferencyjnej z podziałem na mniejsze
przestrzenie, pomieszczeń wystawienniczych, w tym galerii m.in. dla
regionalnych artystów, punktu informacji turystycznej dla regionu Kociewie oraz małej gastronomii. Projekt
przewiduje też budowę wewnętrznej drogi dojazdowej do kompleksu
z parkingiem oraz zagospodarowanie
terenu.
Koszt całej inwestycji to 29 mln zł. Po
odjęciu przyznanego Miasto dofinansowania przewidywany udział własny
Gminy to 2,9 mln zł.
Starogard Gdański jest czwartym
samorządem w województwie pomorskim pod względem wielkości
otrzymanej dotacji. Zastępca prezydenta ds techniczno- inwestycyjnych
Tadeusz Błędzki odebrał symboliczny
czek na kwotę 26,1 mln zł zaraz po
przedstawicielach miasta Gdańsk
(ponad 80 mln zł), Województwa Pomorskiego (ponad 78 mln zł) i miasta
Gdyni (35 mln zł).
Miasto przygotowuje się do złożenia
kolejnych wniosków w następnym naborze projektów dofinansowywanych
z Rządowego Funduszu Polski Ład.

2

STAROGARDZKI RATUSZ

WYDARZENIA

18 listopada 2021

Dbają o jakość wody w mieście
Jej siłą są ludzie. 31 października 2021 roku Spółka STAR-WiK obchodziła okrągłą
30. rocznicę działalności w Starogardzie Gdańskim. Z tej okazji 4 listopada pracownicy Zakładu z ponad 30-letnim stażem pracy otrzymali listy gratulacyjne
oraz symboliczne upominki.

C

hociaż Wodociągi powstały
w Starogardzie ponad 100 lat
temu, to te ostatnie 30 lat aktywnej działalności Spółki STAR-WiK
w sposób znaczący przyczyniły się
do rozwoju sieci w mieście i poprawy
jakości życia mieszkańców. Z ok. 66
km w 1991 roku sieć wodociągowa
rozrosła się do ponad 180 km, a sieć
kanalizacyjna z 31 km do 145 km.
Dzisiaj dostęp do bieżącej wody ma
100% mieszkańców, a do sieci kanalizacyjnej ponad 96%. Śmiało można
pić wodę z kranu, bo jej jakość spełnia wszelkie normy wymagane dla
wody pitnej – powiedziała podczas
jubileuszowego spotkania na sali
Dworca PKP prezes Spółki Joanna
Myślińska.
Krótko przypomniała historię zakładu, który powstał 31 października 1991 roku decyzją Rady Miejskiej
Starogardu Gdańskiego na bazie
części zlikwidowanego Okręgowego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku. Zaprezentowała
inwestycje i modernizacje, których
Star-WiK dokonał na przestrzeni 30
lat swojej działalności, a także dziękując pracownikom i podkreślając
fakt, że bez nich nie byłoby takiego
rozwoju, opowiedziała o tym, czym
każdy w firmie się zajmuje.
– Obecnie w firmie pracuje 77 osób.
Wszyscy to znakomici fachowcy. Ich
praca jest bardzo różnorodna, ale
niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Spółki. Ich doświadczenie i zaangażowanie wpływa nie
tylko na to, jaką wodę pijemy, ale
również na stan techniczny całej in-

frastruktury wodociągowej, czy kanalizacyjnej, którą Spółka zarządza
– mówiła Joanna Myślińska, która
zwróciła przy tym uwagę na działalność społeczną STAR-WiK-u. Podkreśliła jego zaangażowanie w wiele
działań, których celem jest edukacja
społeczeństwa w zakresie ochrony
zasobów wody i środowiska, a także
wsparcie lokalnych działań kulturalnych oraz sportowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Prezydent Miasta Janusz Stankowiak
podziękował za zaproszenie na jubileusz 30-lecia działalności Spółki
STAR-WiK.
– Chyba pierwszy raz w życiu cieszę
się, że jestem wśród ludzi, którzy
tak dobrze „leją wodę” – powiedział
z uśmiechem prezydent. – A mówiąc
poważnie jestem dumny, że mamy

w mieście tak prężnie działającą i dobrze zarządzaną Spółkę. Przez te 30
lat sieć wodno-kanalizacyjna zwiększyła się niemalże o 300%. Można
rzec 100% na jedno dziesięciolecie.
Jestem naprawdę pełen podziwu
dla tego, co zrobiliście przez cały
okres działania Spółki. Woda dla
życia jest surowcem strategicznym,
takim Wy jesteście przedsiębiorstwem dla Starogardu Gdańskiego.
Na pamiątkę jubileuszu wspólnie
z przewodnicącą Rady Miasta Anną
Benert wręczyli prezes STAR-WiK
bukiet kwiatów i pamiątkową szklaną rzeźbę w kształcie kropli wody.
Podziękowania otrzymali również
byli prezesi spółki Janusz Urban oraz
Stefan Rajkowski, a także członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
Najwięcej emocji podczas jubileuszowego spotkania wzbudzili jednak pracownicy, którzy w Spółce
pracują nieprzerwanie od dnia jej
utworzenia, a nawet dłużej. Z tej
okazji otrzymali listy gratulacyjne
oraz upominki, które wręczyli im
włodarze miasta i prezes Spółki.
Wśród wyróżnionych znaleźli się:
Honorata Barwik, Witold Wieczorek, Sławomir Wojnarowski, Grzegorz Seibert, Wiesław Schulz, Piotr
Klimczak, Teresa Schleiss, Marek
Duzowski, Hanna Kaiser, Zenon
Chraniuk, Andrzej Oleksiuk oraz
Zbigniew Wroński, którzy dodatkowo jeszcze został wyróżniony
przez Prezes Spółki za wyjątkowe
zaangażowanie i oddanie swojej
pracy i zakładowi.

Trzecie urodziny
Dziennego Domu Senior+
Tworzenie i podtrzymywanie więzi między osobami
starszymi to jedno z podstawowych zadań Dziennego Domu Senior+, który 5 listopada świętował trzecią
rocznicę działalności.

T

o miejsce okazało się być dla starogardzkich seniorów bezpieczną
oazą, w której zawsze mogą spotkać
przyjaciół oraz ludzi im życzliwych. To,
co robicie jest niezwykle ważne. Dajecie osobom starszym nie tylko poczucie stabilizacji, ale dbacie także o ich
dobre samopoczucie i rozwój osobisty –
powiedział Prezydent Miasta Starogard
Gdański Janusz Stankowiak.

dał prezydent Starogardu Gdańskiego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się
także zastępca prezydenta miasta ds.
społecznych Maciej Kalinowski, zastępca prezydenta miasta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki,
pełnomocnik prezydenta miasta ds.
Osób Niepełnosprawnych i Seniorów
Ewa Życzyńska, przewodniczący Rady
Seniorów Bogdan Adam oraz prze-

– Kiedy pojawił się pomysł stworzenia takiego miejsca wspólnie z panią
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Urszulą Ossowską zastanawialiśmy się czy w ogóle będą
chętni. Rzeczywistość przerosła nasze
najśmielsze oczekiwania, bo Dzienny
Dom Senior+ cieszy się wśród dojrzałych mieszkańców naszego miasta
sporą popularnością. Ja już dzisiaj deklaruję, że kiedy osiągnę odpowiedni
wiek, będę chciał do Was dołączyć – do-

wodniczący Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Łucjan Czerniejewski.
– Uczestnicy naszych zajęć wygrywają
konkursy, a nasza placówka stała się
przykładem dla innych miast. Niedawno gościliśmy także zagraniczną delegację, której członkowie byli tym miejscem zachwyceni – mówiła dyrektor
koordynującego domem MOPS-u Urszula Ossowska. Seniorzy przygotowali
dla zaproszonych gości krótki program
artystyczny.
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Nie liczymy godzin i lat
22 października Hala Miejska wypełniła się publicznością, którą do wspólnego
śpiewu, a nawet tańca porwali Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz z towarzyszeniem Warsaw String Quartet, a także Andrzej Rybiński oraz prezydent Starogardu
Janusz Stankowiak.

T

ym niezwykłym spotkaniem chcemy Wam, Drodzy Seniorzy, podziękować i okazać szacunek, jakim
Was darzymy. Państwa ciężka praca,
jak również świadectwo, które dajecie
swoim życiem są dla nas, młodszych
pokoleń, przykładem. Korzystamy
z niego i staramy się rozwijać miasto,
w którym dzisiaj mieszkacie. Robimy
wszystko, by było dla Was jak najbardziej przyjazne – rozpoczynając Starogardzki Dzień Seniora mówił prezydent miasta Janusz Stankowiak.
Jako pierwszy ze swoim koncertem
wystąpił Andrzej Rybiński, któremu
na scenie akompaniował syn, Kacper.
Wspólnie z Andrzejem Rybińskim jego
największy przebój „Nie liczę godzin

Przegląd artystyczny
Osiem zespołów zaprezentowało się podczas XXIV
Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej pn.
„Spotkajmy Się 2021”, który odbył się 16 października. Poza obejrzeniem występów, podziwiać można
było rękodzieło oraz wyroby artystyczne.

Dobry humor
w jesiennych barwach

i lat” zaśpiewał Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak. –
Fajnego macie Prezydenta – podkreślał
artysta, który po występie pochwalił
umiejętności wokalne włodarza miasta.
Wspaniały koncert dali także Alicja
Majewska oraz Włodzimierz Korcz,
którym towarzyszył Warsaw String
Quartet.
Podczas koncertów odbywała się także
charytatywna zbiórka dla ciężko chorej Małgosi Samoszuk. Pomóc można
jej także wpłacając dowolną kwotę na
portalu zrzutka.pl pod adresem https://
zrzutka.pl/urdmev

To już czternasty integracyjny Przegląd Kabaretowy
pn. „Złota jesień humorem się niesie”, który odbył
się 27 października w Starogardzie Gdańskim. Organizatorem był Środowiskowy Dom Samopomocy.
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Nauka poprzez eksperymentowanie
Jeszcze w tym roku do starogardzkich szkół podstawowych trafi nowoczesny
sprzęt do nauki, m.in. drukarki 3D, zestawy z mikrokontrolerem, roboty, kamery,
czy sprzęt do nagrywania. Ma on wesprzeć uczniów w rozwoju ich talentów związanych z nowoczesnymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką. Na jego zakup
miasto otrzymywało ponad 1,2 mln zł z rządowego programu pn. „Laboratoria
Przyszłości”, których celem jest nauka przez doświadczanie.

Trzeźwy umysł
Pod takim hasłem uczniowie starogardzkich szkół
podstawowych wzięli udział w tegorocznej ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. 8 listopada nagrody i gratulacje wręczył im Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.

G

mina Miejska Starogard Gdański
przystępuje do tej kampanii co
roku. Za każdym razem do zaangażowanych w akcję miast i gmin trafiają
zestawy edukacyjne w postaci różnorodnych wydawnictw informacyjnych,
dotyczących profilaktyki zachowań
niepożądanych adresowanych do
dzieci, rodziców i nauczycieli. Umożliwiają one przeprowadzenie warsztatów tematycznych w placówkach
oświatowych oraz rozpoczynają wiele
lokalnych inicjatyw związanych z profilaktyką zachowań negatywnych.
Ważnym elementem tych działań są:
konkursy dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych, szkolenia dla
nauczycieli, konferencje dla specjalistów zajmujących się profilaktyką,
badania ankietowe wśród dzieci i młodzieży. Co roku kampanii towarzyszy
inny motyw i hasło przewodnie. W tym
roku brzmiało ono: „W poszukiwaniu
szczęścia”. Starogardzcy uczniowie
swoje prace tworzyli więc na temat:

„Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień,
szczęśliwe życie”. Ich aktywny udział
w konkursie zaowocował 14-stoma
wyróżnieniami książkowymi i nagrodą
główną – zestawem muzycznym.
– Bardzo dziękuję naszym szkołom za
tak duże zaangażowanie w tę kampanię, a laureatom za trud związany
z wykonaniem prac konkursowych.
Liczę, że będziecie zachowywać do-

tychczasowe postawy, do których należy unikanie ryzykownych zachowań
– podsumował Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.
Wśród 16 przyznanych głównych
nagród znalazła się praca Łucji Samp
z PSP 3.
Laureaci Wyróżnień:
Z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr
1: Liliana Bakun, Łucja Czarkowska,
Wiktor Świeczkowski, Julianna Kotłowska, Konrad Miszewski, Julian
Zbroch, Maria Andrearczyk. Z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2: Agata
Trzeciak, Zofia Brud, Zuzanna Raszeja.
Z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr
3: Zofia Kittel, Amelia Spychalska,
Amanda Polender oraz laureatka nagrody głównej Łucja Samp.
Z Publicznej Szkoły Podstawowej N 4:
Wiktoria Kurek.

C

ieszę się, że w Starogardzie
udział w programie zgłosiły wszystkie szkoły podstawowe.
Dzięki temu ponad 4 tys. uczniów
skorzysta z nowoczesnego sprzętu zakupionego do „Laboratoriów
Przyszłości”. To na pewno pomoże
im zdobyć nowe umiejętności m.in.
krytycznego myślenia, kreatywności, komunikacji czy współdziałania
oraz pobudzi w nich chęć ciągłego
rozwoju i gotowość na nowe wyzwania. Uważam, że każde pieniądze wydane na zakup pomocy
naukowych służących rozwojowi
przyszłych pokoleń to dobrze wydane pieniądze – powiedział wiceprezydent Maciej Kalinowski.
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki we
współpracy z Centrum GovTech
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia
będą prowadzone w sposób ciekawy, bardziej praktyczny i angażujący uczniów, sprzyjający odkrywaniu
ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. W ramach Laboratoriów
Przyszłości Państwo przewidziało
dla organów prowadzących szkoły

wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych pomocy naukowych,
które umożliwią uczniom naukę
poprzez eksperymentowanie i zdobywanie praktycznych umiejętności.
W Starogardzie Gdańskim powstanie sześć laboratoriów przyszłości.
Ponieważ każda starogardzka szkoła podstawowa liczy powyżej 235
uczniów na zakup ich wyposażenia
Miasto otrzymało łącznie maksymalną kwotę dofinansowania 1 287
000 zł. Wsparciem zostanie objętych ok. 4 300 uczniów.
O tym, jaki sprzęt zastanie zakupiony do szkół w ramach przyznanych
funduszy, zadecydują dyrektorzy.
Szkoły mogą wybierać wyposażenie
dodatkowe z katalogu sprzętu, który liczy ok. 150 pozycji – od narzędzi
do prac ręcznych, przez gogle VR, aż
po pomoce dydaktyczne.
Nowoczesny sprzęt pojawi się
w szkołach już w tym roku, gdyż
zgodnie z założeniami programu
każda z placówek biorących w nim
udział, musi wydatkować 60%
otrzymanego wsparcia do 31 grudnia 2021 r. Szkoły muszą być w pełni wyposażone z wykorzystaniem
środków z programu do 1 września
2022 roku.

Konkurs regionalny
Regionalny Konkurs Recytatorski Twórczości Religijnej i Metafizycznej im. Karola Wojtyły odbywa się już
od piętnastu lat. Z roku na rok zdobywa coraz większe
zainteresowanie wśród młodzieży.

T

ym razem konkurs składał się
z pięciu kategorii. Recytacje klas
VII szkół podstawowych zwyciężył Mikołaj Gomuła. Recytacje szkół
ponadpodstawowych Miłosz Dwurznik. W poezji śpiewanej najlepsza
okazała się Antonina Rynkowska.
Finał rywalizacji w tych trzech kategoriach odbył się 28 października
w hali Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Prace literackie, które uczestnicy konkursu nadsyłali oceniane były przez
komisję pod przewodnictwem pisarki
Anny Sakowicz. Najciekawszą okazała
się praca Leny Gomuły. Kategoria plastyczna także zakładała nawiązanie do
utworów o tematyce religijnej. Oceny
podjęli się Zofia Sumczyńska i Michał
Majewski. Za najciekawszą propozycję
uznali pracę Doriana Kamrasza.
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Pojemniki na elektroodpady
Siedem charakterystycznych czerwonych pojemników pojawi się już wkrótce na
terenie miasta. Mieszkańcy będą mogli szybko, komfortowo, a także ekologicznie
pozbyć się elektroodpadów ze swoich domów i mieszkań. Elektryczne śmieci trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania, a z części odzyskanych materiałów powstaną ule z recyklingu oraz wyjątkowe dzieła sztuki.

D

o czerwonego pojemnika można
wrzucać małogabarytowe elektryczne śmieci nieprzekraczające 50
cm, a więc np. zepsute, nieużywane,
czy niepotrzebne telefony komórkowe, radia, aparaty fotograficzne, tostery, elektronarzędzia, suszarki do włosów, tonery, baterie.
- Odbiór sprzętu wielkogabarytowego
należy zgłaszać przez infolinię 572 102
102 – następuje on w przeciągu 72 godzin – podkreśla Robert Magolon, pełnomocnik zarządu Fundacji Odzyskaj

Środowisko ds. projektu „Elektryczne
Śmieci”.
Selektywna zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego pozwala odzyskać cenne substancje, materiały i surowce, z których Fundacja
Odzyskaj Środowisko tworzy charakterystyczne ule.
Integralną częścią projektu jest
Szkolne Centrum Recyklingu stworzone z myślą o uczniach, nauczycielach oraz pasjonatach szeroko
rozumianej ekologii. W jednym

miejscu znalazły się bajki edukacyjne, quizy, gry, artykuły edukacyjne
oraz scenariusze lekcji dla różnych
grup wiekowych. Wśród zaskoczeń
z pewnością znajdzie się zakładka
Laboratorium Pszczół z ciekawostkami z życia tych niezwykłych owadów, sekretami uli z recyklingu oraz
Wehikuł Czasu ze swoim Strażnikiem.
Więcej o projekcie Elektryczne
Śmieci znajdą Państwo na stronie: https://elektrycznesmieci.pl

Strażnicy pomogli zagubionym
Właściwa reakcja na dziwne zachowanie osoby, sprawiającej wrażenie zdezorientowanej, może uratować jej życie. W ostatnich miesiącach Straż Miejska w Starogardzie Gdańskim pomogła trzem zagubionym mieszkańcom.

S

trażnicy apelują, aby osoby, które mają kłopoty z pamięcią, nosiły
przy sobie kartkę z imieniem i nazwiskiem, opaskę z numerem telefonu
do najbliższych lub kartę ICE (in case
of emergency).Warto przy okazji tych
zdarzeń przypomnieć, że ustalenie
tożsamości osób mających kłopoty z pamięcią i udzielenie im pomocy
znacznie ułatwia włożona do kieszeni
kartka z imieniem i nazwiskiem, adresem i telefonem, karta ICE (in case
of emergency) lub zwykła opaska
z numerem telefonu do najbliższych
– mówi rzecznik prasowy Straży Miejskiej Leszek Żołądowski.

21 października odbyła się w Starogardzie Gdańskim dwudniowa konferencja strażników gminnych
i miejskich województwa pomorskiego. Głównym
tematem dyskusji były nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych.
ramach konferencji komisarz
Joanna Skrent z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Gdańsku, w świetle znoweli-

1. ul. Wybickiego 12-14,
2. Os. Kopernika 23-24,
3. Os. Konstytucji 3 Maja 18,
4. Os. Piastów (przy pojemnikach
półpodziemnych),

zowanej ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, przedstawiła nowe przepisy
dotyczące hulajnóg elektrycznych,
a Paweł Zgliński, zastępca komen-

danta Straży Miejskiej w Sopocie
opowiedział o tym jak hulajnogi elektryczne zmieniają oblicze miast oraz
wpływają na bezpieczeństwo w nich.
Podinspektor Straży Miejskiej w Starogardzie Marek Marquardt poruszył
temat nowoczesnego systemu monitoringu SMART CITY. Rozmawiano
także o nowych technologiach w miejscach publicznych ułatwiającym życie
mieszkańcom i zwiększającym bezpieczeństwo w miastach. Uczestnicy
zwiedzili również miasto i omówili
newralgiczne punkty umiejscowienia
kamer. Podczas drugiego dnia Krystyna Kwidzińska-Kulas podsumowała
akcję „Bezpieczna droga do szkoły.”

5. Parking przy kościele
św. Wojciecha,
6. ul. Sowia (koło placu zabaw),
7. ul. Leszczynowa (koło placu zabaw),
8. ul. Korczaka 21-22.

Powszechna
Akcja Deratyzacji
Do 30 listopada 2021 r. w Starogardzie Gdańskim
przeprowadzona zostanie powszechna akcja deratyzacji. Jej celem jest ograniczenie populacji myszy
i szczurów oraz zapobieganie przenoszeniu chorób
zakaźnych na ludzi i zwierzęta przez gryzonie.

D

Nie tylko o hulajnogach

W

Pojemniki zlokalizowane będą w następujących miejscach:

eratyzacji zostaną poddane piwnice i zsypy oraz miejsca najbardziej
narażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze
technicznej na terenie Starogardu,
m.in. zakłady pracy, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki biurowe,
gospodarcze, produkcyjne, pomieszczenia i hale produkcyjno-usługowe,
socjalne, sklepy, hurtownie, magazyny, kotłownie, składy, wiaty, boksy
z pojemnikami na odpady, urządzenia
i sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej,
prywatne przyłącza kanalizacyjne itp.
Czynności deratyzacyjne należy rozpocząć od wyłożenia trutki w miej-

scach zagrożonych obecnością gryzoni
z zachowaniem należytej ostrożności.
W czasie trwania akcji trutkę należy uzupełniać aż do momentu, kiedy
przestanie być zjadana przez gryzonie.
Miejsca wyłożenia trutek należy oznakować informacją: UWAGA! TRUCIZNA! Powinny być one stale nadzorowane.
Nadzór i kontrolę nad przebiegiem
akcji sprawować będzie Straż Miejska. Pamiętajmy, że efekty deratyzacji będą widoczne tylko wówczas, gdy
wszyscy w tym samym czasie zastosują się do powyższych zaleceń.

6

STAROGARDZKI RATUSZ

SPORT

18 listopada 2021

Stypendia sportowe
Do 31 grudnia 2021 r. można składać wnioski o stypendia sportowe.

Z

Jestem wiernym kibicem
Rozmowa z Mirosławem Bławatem, pracownikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji, od
ponad 20 lat wcielającym się w postać Kociewskiego Diabła.
Pamięta Pan kiedy po raz pierwszy
ubrał strój Kociewskiego Diabła?
W rolę maskotki naszej koszykarskiej drużyny wcielam się od dosyć dawna. Jestem tak stary, że
nie pamiętam dokładnie od kiedy
(śmiech). A tak na poważnie, pierwszy raz ubrałem ten strój około roku
2000, w momencie, kiedy drużyna
przeszła z I ligi do ekstraklasy. Ze
względu na to, że głównym sponsorem drużyny zostały Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, pierwszą
maskotką była Pigułka. Nie zdała
jednak egzaminu. Pewnego razu
zebrała się grupa osób, która stwierdziła, że zawodnicy pną się do góry
niczym diabły, a że wszystko działo
się w stolicy Kociewia, zyskali nazwę
Kociewskie Diabły. Wówczas wymyślono, żeby na boisku towarzyszył
im nie kto inny, jak Diabeł właśnie.
Padł pomysł, żeby miał maskę, a do
tego galowy strój, którego ważnym
elementem był frak pożyczony od
ówczesnego Prezydenta Miasta
Starogard Gdański śp. Stanisława
Karbowskiego. Pan Prezydent był
szczupły, więc potrzebny był ktoś
o podobnej sylwetce. Wtedy dyrektor OSiR-u Jarosław Sarzało wpadł
na pomysł, żebym był to ja. I tak to
wszystko się zaczęło.
Wbrew pozorom, rola maskotki,
zwłaszcza takiej, której zadaniem
jest zagrzewanie drużyny do boju,
nie jest łatwa. Przygotowywał się
Pan do niej w jakiś sposób?
Przede wszystkim na początku byłem zestresowany. Oczywiście, były
próby, które odbywałem głównie
na dawnej hali Agro Kociewie. Musiałem też ćwiczyć układy taneczne
z cheerleaderkami. Rzeczywiście,
nie było to proste, ale nigdy nie żałowałem. Zmieniali się prezesi, trene-

rzy, zawodnicy, a Kociewski Diabeł
cały czas jest ten sam, chociaż w innym wcieleniu.
No właśnie. Będąc precyzyjnym,
obecnie Kociewski Diabeł prezentuje się w trzeciej odsłonie.
Tak. Pierwsza odsłona to gumowa
maska i dwie wersje stroju: galowy
z frakiem śp. prezydenta Stanisława
Karbowskiego, o którym już wspominałem oraz strój sportowym z takimi samymi spodenkami i koszulką, jakie nosili zawodnicy. Do tego
ubierałem legginsy i buty pożyczone
od Braci Kurkowych. Drugą wersją
był już cały strój pluszowego Diabła,
który towarzyszył drużynie ponad 10
lat. Aktualna odsłona to czerwony
Diabeł, który kibicuje koszykarzom
około 3 lat.
Koszykówka nie zawsze była Pana
ulubioną dyscypliną sportu.
Zgadza się. Kiedyś byłem fanem piłki nożnej. Teraz też zajrzę czasem
na mecz. Jednak numerem jeden
jest dla mnie koszykówka. Jestem
wiernym kibicem. Podczas rozgrywek zawsze towarzyszą mi ogromne emocje. Są tak duże, że chociaż
wiem, iż na przykład wygraliśmy
mecz, to rzadko kiedy pamiętam
wynik. Zawsze o niego później dopytuję.
Na co dzień jest Pan pracownikiem
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.
Pracę w tym miejscu zacząłem dokładnie 1 listopada 1992 r. Moim
głównym zajęciem jest dbanie o Halą
Miejską im. Andrzeja Grubby. Jestem brygadzistą. Kiedyś byłem także kierowcą. Teraz oczywiście zdarza
mi się poprowadzić samochód OSiR-u, ale już dużo rzadziej. Bardzo lubię

swoją pracę. Cały czas coś się dzieje.
Nie ma dwóch takich samych dni.
Kiedyś pracowałem w Fabryce Obuwia, gdzie bez problemu mogłem
przewidzieć co czeka mnie danego
dnia. Tutaj jest zupełnie inaczej, ale
za to właśnie cenię sobie tę pracę.
Spełniam się w niej. Z tego, co się
robi trzeba mieć satysfakcję. Jeżeli
jest inaczej należy pomyśleć o zmianie zajęcia. Brak rutyny to wielka
zaleta, ale największą jest w tej pracy kontakt z ludźmi. Spotykam ich
setki. Każda rozmowa, czy chociaż
podanie ręki dają wielkiego „energetycznego kopa”.
Podobne odczucia towarzyszą Panu
po występach w roli Kociewskiego
Diabła?
Zdecydowanie. Wyznaję zasadę, że
to nie ludzie są dla mnie, ale ja dla
ludzi. Taką mam pracę i dokładnie
tak samo jest z wcielaniem się w Kociewskiego Diabła. To jest oczywiście
poświęcenie, bo na moim zaangażowaniu w kibicowanie drużynie, trochę cierpi życie prywatne. Kiedyś na
przykład miałem iść na wesele, ale
mieliśmy mecz. Co miałem zrobić?
Zrezygnowałem z udziału w uroczystości. W domu nie było wówczas
wesoło, ale na meczu byłem obecny.
Nie wyobrażałem sobie, żeby z chłopakami nie było maskotki. Bardzo
lubię tę rolę, chociaż jest wymagająca. Najlepiej świadczy o tym fakt, że
od czasu do czasu pojawiają się chętni do założenia tego stroju. Szybko
jednak się poddają. Chociaż następcę
chętnie kiedyś przyuczę do tej roli
i sporo podpowiem, to pożegnać
się z tą maskotką będzie mi bardzo
trudno. Na razie jednak na diabelską
emeryturę się nie wybieram. Kociewskim Diabłem pozostanę dopóki
będę mógł.

godnie
z
Uchwałą
Nr
XXXVIII/466/2021 Rady Miasta
Starogard Gdański z dnia 28 września
2021 r. w sprawie określenia zasad,
trybu przyznawania, wstrzymywania
i pozbawiania stypendiów sportowych
informujemy, że do końca grudnia
można składać wnioski o stypendium
sportowe na rok 2022.
Wnioski pobrać można ze strony starogard.pl lub bip.starogard.pl. Wypeł-

nione należy złożyć w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 lub przesłać pocztą
(decyduje data wpływu do Urzędu).
Komórką odpowiedzialną za obsługę
wniosków stypendialnych jest Wydział Informacji Społecznej. Informacji
udziela p. Magdalena Urbanowicz (tel.
58 530-60-93, e-mail: magdalena.
urbanowicz@um.starogard.pl).

Dotacje na sport
Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację dla organizacji prowadzących działalność sportową, działających na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

N

a podstawie art. 27 ust. 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) oraz § 4 ust.
1 Uchwały Nr XXXVIII/464/2021 Rady
Miasta Starogard Gdański z dnia 28
września 2021 r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadań
z zakresu wspierania rozwoju sportu
w klubach sportowych w Starogardzie
Gdańskim, Prezydent Miasta Staro-

gard Gdański ogłasza nabór wniosków
o dotację dla organizacji prowadzących
działalność sportową, w szczególności klubów sportowych, działających
na terenie Gminy Miejskiej Starogard
Gdański na rok 2022.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 530
61 34. Wnioski i zarządzenie dostępne
jest na stronie starogard.pl.

Siatkówkę ma we krwi
Już od pierwszych kroków na siatkarskim boisku Filip
Szlachcikowski odnosił sukcesy. We wrześniu tego
roku zdobył Mistrzostwo Polski Młodzików w Będzinie. Tego wielkiego sukcesu 15 października pogratulował mu prezydent miasta Janusz Stankowiak.

F

ilip stawał na podium Finałów Wojewódzkich w kat.„2”, „3” i „4”
i trzykrotnie reprezentował Starogard
Gdański oraz klub KaEmKa w Ogólnopolskim Finale Kinder+Sport. Finały
te w latach 2018 i 2019 zakończył pod
okiem trenera Tomasza Lamka brązowymi medalami Mistrzostw Polski.

W latach 2018-2020 młody siatkarz
był członkiem Wojewódzkiej Kadry
Młodzików, z którą wystąpił na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Obecnie Filip jest zawodnikiem SKFiS
KaEmKa Starogard Gdański, od sezonu
2020/2021 wypożyczonym do klubu
UMKS MOS Wola Warszawa.
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Będzie nowoczesna sala sportowa
Do końca 2022 roku przy Szkole Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim stanie pełnowymiarowa nowoczesna sala gimnastyczna.
Wybuduje ją gdańskie przedsiębiorstwo PRZEMBUD. 22 października prezydent miasta podpisał z firmą umowę na wykonanie zadania.
Inwestycja będzie kosztowała ponad 10 mln zł. Prace ruszą po odpowiednim zabezpieczeniu terenu budowy.

P

race inwestycyjne obejmą remont istniejącej salki gimnastycznej, budowę wielofunkcyjnej
sali sportowej o powierzchni ponad
1000 m2 z łącznikiem, który zostanie dobudowany do istniejącego budynku szkoły, zaplecza higieniczno-sportowego oraz siłowni.
Dwukondygnacyjna sala sportowa
będzie miała 9.55 m wysokości. Na
parterze zainstalowane zostaną trybuny składane, teleskopowe z możliwością ich przesuwania, a na piętrze, na balkonie pojawią się trybuny
stałe. Zaplecze higieniczno-sportowe składać się będzie z sanitariatów,
szatni i magazynów sportowych.
Pojawi się też nowy pokój dla nauczycieli w-f.
Nowo wybudowany obiekt będzie
dostosowany do potrzeb osób z nie-

pełnosprawnością. Do sali będzie
prowadził specjalny podjazd dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby z niepełnosprawnością będą mogły korzystać z wc na
parterze, które dostosowane zostanie do ich potrzeb.
– Ruszamy z kolejną bardzo ważną
i potrzebną inwestycją w mieście.
Nowa sala sportowa nie tylko poprawi komfort lekcji w-f, miasto zyska
dodatkowy obiekt sportowy, który
zaspokoi potrzeby uczniów, nauczycieli i mieszkańców zrzeszonych
w klubach sportowych. Traktuję tę
inwestycję bardzo osobiście, bo to
moja macierzysta szkoła, której jestem absolwentem. O budowę tę sali
walczyliśmy kilka lat. Bardzo dziękuję posłowi Kazimierzowi Smolińskiemu, który osobiście włączył się

w projekt i zadbał, aby miasto otrzymało na to zadanie 7 mln zł dofinansowania. Dziękuję też radnym Rady
Miasta, że widzieli potrzebę budowy
tej sali. Życzę Wykonawcy, aby bez
żadnym przeszkód udało mu się wykonać wszystkie prace w terminie.
Mam nadzieję, że to nie ostatnia sala
sportowa, która powstanie w mieście, bo na podobną inwestycję czeka również Szkoła Podstawowa nr 4
– powiedział prezydent Janusz Stankowiak.
Inwestycja będzie kosztować ponad 10 mln zł. Sfinansuje ją Miasto
ze środków własnych oraz otrzymanych dotacji – ponad 2 mln zł
otrzymanych z Ministerstwa Sportu
w ramach programu „Sportowa Polska 2020” oraz 5 mln zł z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Multimedialne muzeum Deyny
W 2022 roku przypada rocznica 75. urodzin Kazimierza Deyny. Z tej okazji Miasto zamierza uhonorować piłkarza w sposób szczególny. Jednym z pomysłów jest
budowa muzeum multimedialnego poświęconego życiu i karierze sportowej legendy polskiego futbolu. Muzeum miałoby powstać w miejscu budynku dawnego
biurowca Ośrodka Sportu i Rekreacji i hotelu Rekord.

M

ottem Starogardu Gdańskiego jest „Tu rodzą się gwiazdy”.
Jedną z najjaśniejszych gwiazd jest
Kazimierz Deyna – legenda polskiego
i światowego futbolu. Starogard od
wielu lat buduje na legendarnej postaci swoją markę – powiedział prezydent
miasta Janusz Stankowiak rozpoczynając konferencję prasową poświęconą pomysłowi budowy muzeum
Kazimierza Deyny w Starogardzie
Gdańskim.
Jak powiedział poseł na Sejm RP Kazimierz Smoliński istnieje realna szansa, aby rozpocząć to przedsięwzięcia
w przyszłym roku.
– Muzeum byłoby najbardziej godnym
miejscem upamiętnienia legendarnego piłkarza na skalę ogólnopolską.
Pokazywałoby jego sylwetkę na tle
„Orłów Górskiego”. Kazimierz Górski był trenerem reprezentacji Polski w latach 70-tych, kiedy Polska
odnosiła największe sukcesy w piłce

nożnej i kiedy Deyna był kapitanem
tej reprezentacji. Starogard jest idealnym miejscem na jego budowę, bo tu
urodził się Kazimierz Deyna i tu żyją
ludzie, którzy z nim grali na „Włókniarzu”. Pan Prezydent nosił się z za-

miarem rozebrania jednego z budynków na stadionie i to natchnęło mnie
myślą, żeby właśnie tutaj stworzyć
muzeum Deyny – powiedział poseł.
Kazimierz Smoliński zadeklarował
pomoc miastu w realizacji tego przed-

sięwzięcia. Podkreślił, że jest przekonany, że muzeum interesować się
będą nie tylko fani piłki nożnej z Polski, ale całej Europy. Nowoczesna
technologia umożliwi też poznanie
Kazimierza Deyny fanom piłkarza zza
oceanu.
Prezydent Janusz Stankowiak wspomniał, że Miasto podjęło już konkretne działania w kierunku realizacji pomysłu.
– Otrzymaliśmy zgodę z Fundacji im.
Kazimierza Deyny na korzystanie
z imienia i nazwiska oraz wizerunku
Kazimiera Deyny. Chcemy je zlokalizować na terenie kompleksu sportowego im. Kazimierza Deyny. Wyburzyć stary hotel Rekord, który stoi
bezużytecznie i w tym miejscu postawić muzeum, głównie multimedialne,
ale będziemy się starali pozyskać też
różne pamiątki po Deynie z całego
świata. Prezes Fundacji Janusz Dorosiewicz zapewnił nas, że pomoże nam
w uzyskaniu eksponatów, zdjęć, wycinków prasowych i innych pamiątek
dotyczących życia i kariery sportowej
piłkarza, które powinny znaleźć się
w tym muzeum. Zatem nic nie stoi
na przeszkodzie, żebyśmy zaczęli ten
pomysł realizować. Niebawem ogłosimy konkurs na koncepcję tego projektu. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy, którzy wezmą udział
w tym konkursie wykażą się innowacyjnością, bo zależy nam na tym, aby
już sama forma budynku przyciągała
uwagę wszystkich, którzy będą chcieli

to muzeum odwiedzić – dodał prezydent Janusz Stankowiak.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
podkreślił działania samorządu starogardzkiego podejmowane w trosce
o pamięć wielkiego piłkarza. – W Starogardzie istnieje szlak Kazimierza
Deyny – od budynku, w którym się
urodził poprzez jego szkołę, boisko
Włókniarza, aż na nasz piękny stadion, który przez ekspertów uznawany jest za najładniejszy stadion
kameralny w woj. pomorskim. W Starogardzie odbywa się też turniej piłkarski Kazimierza Deyny, na który
przyjeżdżają zespoły z całej Europy.
I teraz, kiedy słyszę o budowie muzeum Kazimierza Deyny w Starogardzie, jestem przekonany, że to najlepszy moment, aby wkomponować to
przedsięwzięcie nie tylko w obchody
rocznicy 75.urodzin piłkarza, ale żeby
w ogóle podkreślić sylwetkę tego
wybitnego sportowca naszego miasta – powiedział Marek Jankowski.
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Rondo zamiast skrzyżowania

Przebudowa ulicy Kryzana

Niebezpieczne skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 222 z ulicą Pomorską w Starogardzie Gdańskim wkrótce zostanie przebudowane. Powstanie tam rondo. Dzięki
temu poprawi się bezpieczeństwo ruchu pojazdów oraz pieszych. 18 października
wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Starogardzie Gdańskim przejęło plac budowy. Na wykonanie zadania ma 11 miesięcy. Inwestycja
kosztować będzie ponad 6 mln zł. Połowę tej kwoty sfinansuje samorząd Województwa Pomorskiego, połowę Miasto Starogard Gdański.

Ponad 4 mln zł będzie kosztowała kompleksowa
przebudowa ulic Kryzana i Starzyńskiego. Wykona ją
spółka Strabag z Pruszkowa. 20 października dyrektor techniczny oddziału pomorskiego firmy podpisał
umowę z prezydentem miasta. Na realizację zadania wykonawca ma 17 miesięcy. Prace rozpoczną się
jeszcze w tym roku.

S

T

o kolejna ważna uroczystość
w tym tygodniu, jeśli chodzi
o inwestycje lokalne w Starogardzie
Gdańskim. Rozpoczynamy kolejną
przebudowę dróg, która poprawi bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Bardzo dziękuję przewodniczącej
Rady Miasta Annie Benert, która jest
radną z tego rejonu i wytrwale przez
wiele lat zabiegała o tę inwestycję.
Koszt przebudowy ulic Kryzana i Starzyńskiego to ponad 4 mln zł, z czego 2 mln udało się Miastu pozyskać
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, co zadecydowało o przystąpieniu do tej realizacji – powiedział
prezydent miasta Janusz Stankowiak
Przebudowa obejmie 900 metrowy
odcinek ulic Kryzana i Starzyńskiego
od skrzyżowania z ulicą Skarszewską. Nowa jezdnia zostanie wykonana

dróg rowerowych, z w której wynikało, że wzdłuż ulicy Kryzana biegnie
ścieżka rowerowa, podjęliśmy decyzję
o konieczności wybudowania po jednej stronie ciągu pieszo-rowerowego. Ścieżka rowerowa wraz z pasem
przeznaczonym dla pieszych powstanie po lewej stronie jezdni patrząc od
ulicy Skarszewskiej w kierunku ulicy
Jastrzębiej. To rozwiązanie umożliwi rowerzystom swobodny przejazd
wzdłuż ulicy Skarszewskiej aż do placu
rekreacyjnego Akuku – poinformował
wiceprezydent Tadeusz Błędzki.
– Cieszę się, że mieszkańcy Łapiszewa
i inni użytkownicy ulic Kryzana i Starzńskiego od przyszłego roku będą
mogli korzystać z kompleksowo przebudowanych dróg. Z punktu widzenia
poprawy ich bezpieczeństwa i realiów
życia, a także pod względem este-

z nawierzchni bitumicznej. Po jednej stronie ulicy pojawi się chodnik
z kostki betonowej, po drugiej – ciąg
pieszo rowerowy. Nowo wyremontowane ulice zostaną oświetlone
i oznakowane. W ramach inwestycji
przebudowana zostanie kanalizacja
deszczowa i sanitarna. Prace obejmą
też indywidualne zjazdy do nieruchomości oraz wyznaczenie miejsc
postojowych na odcinku pomiędzy
ulicami Sucharskiego a Starzyńskiego.
– Pierwotna koncepcja modernizacji zakładała przebudowę samej ulicy
wraz z chodnikiem. Ponieważ powstała w 2015, a w międzyczasie Miasto opracowało koncepcję rozbudowy

tycznym, to bardzo ważna inwestycja
w mieście. Długo wyczekiwana. Potrzebę modernizacji tych ulic zgłaszałam od lat. Z rożnych przyczyn – głównie finansowych – inwestycja była
przekładana z roku na rok. Wreszcie
doczekała się finalizacji. Bardzo dziękuję władzom miasta, szczególnie
prezydentowi za to, że wsłuchał się
w głos mieszkańców, którzy wytrwale
od lat czynili starania w kierunku modernizacji tych ulic oraz radnym Rady
Miasta za akceptację i przyjęcie tego
zadania do realizacji w tym i przyszłym roku budżetowym. – powiedziała przewodnicząca Rady Miasta
Anna Benert.

krzyżowanie drogi wojewódzkiej
222 z ul. Pomorską to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc komunikacyjnych w Starogardzie Gdańskim. Na temat jego przebudowy
władze miasta rozmawiały z samorządem Województwa Pomorskiego
od przeszło 6 lat. Wreszcie zajdą tu
wielkie zmiany. Powstanie rondo.
– Nie odpuszczaliśmy tematu, bo wiemy, jak ważna jest to inwestycja dla
poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia
ruchu
komunikacyjnego
w mieście. To miejsce jest newralgiczne, a jego użytkownicy narażeni
na częstsze niż gdzie indziej kolizje
i wypadki. Bardzo nam zależało na
tej przebudowie, dlatego nie tylko
wsparliśmy finansowo opracowanie
dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w granicach Miasta, ale
zadeklarowaliśmy również sfinansowanie kosztów budowy samego ronda w 50%. Wreszcie doczekaliśmy się
finalizacji tej długo oczekiwanej inwestycji, co nas wszystkich bardzo cieszy
– powiedział prezydent miasta Janusz
Stankowiak.
12 października Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku podpisał umowę
z wykonawcą inwestycji – Przedsiębiorstwem Budowy Dróg ze Starogardu Gdańskiego. Budowa ronda na
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 222
z ulicą Pomorską będzie kosztować 6
338 550,41 zł. Województwo Pomorskie zabezpieczyło na ten cel 3,2 mln
zł. Drugie tyle zagwarantowały władze

miasta Starogardu Gdańskiego z podziałem – 200 tys. zł w tym roku i 2,9
mln zł w roku 2022r.
18 października wiceprezes firmy PBD
Kamil Rozmus podpisał z Oliwią Gumuła Naczelnik Wydziału Realizacji
Inwestycji ZDW w Gdańsku protokół
przejęcia terenu budowy. Odbyło się
to się w obecności senatora RP Ryszarda Świlskiego, prezydenta miasta
Janusza Stankowiaka, wiceprezydenta Tadeusza Błędzkiego oraz zastępcy
dyrektora ZDW w Gdańsku Anny Mątewskiej.
– Jestem bardzo wdzięczny Marszałkowi Województwa Pomorskiego
Mieczysławowi Strukowi, wicemarszałkowi Józefowi Sarnowskiemu
i całemu Zarządowi Województwa Pomorskiego oraz radnym Sejmiku, że
zabezpieczyli w tegorocznym budże-

cie pieniądze na tę inwestycję. Dziękuje pani dyrektor ZDW, która będzie
sprawować nadzór nad budową ronda. Specjalne podziękowania kieruję
do senatora RP Ryszarda Świlskiego,
który od początku do końca bardzo
nas wspierał i pomagałam nam, aby
ta inwestycja została zrealizowana.
W imieniu wszystkich mieszkańców
Starogardu dziękuję mu za to, że dotrzymał słowa, bo obiecał nam, że
sprawy dopilnuje i dopilnował. Dla nas
najważniejsze jest, że kolejna inwestycja, oparta na współpracy samorządowej, o którą tyle lat walczymy,
wreszcie zostanie realizowana – powiedział podczas brefingu prasowego
prezydent miasta Janusz Stankowiak.
Inwestycja obejmie oprócz przebudowy samego skrzyżowania ulic Pelplińskiej i Pomorskiej na skrzyżowanie
typu rondo, przebudowę i rozbudowę
wszystkich sieci podziemnych: cieplnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę chodników i ścieżki rowerowej.
Konstrukcja nawierzchni jezdni zostanie wzmocniona przez co najmniej
dwie warstwy jezdne. Przebudowane
zostaną też wszystkie zjazdy zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej,
przejścia dla pieszych, na których pojawią się azyle bezpieczeństwa oraz
oświetlenie drogowe. Droga zostanie
oznakowani poziomo i pionowo, a całą
inwestycję dopełnią nowe nasadzenia
drzew i krzewów.
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Starogard najlepszym samorządem na Pomorzu
Starogard Gdański w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich na 878 samorządów zajął 37 miejsce w Rankingu Samorządów 2020,
pierwsze w województwie pomorskim. „Rzeczpospolita” od 17 lat wyłania i pokazuje te samorządy, które najlepiej dbają o szeroko rozumiany zrównoważony i trwały rozwój polskich miast i gmin. W 2020 roku najwyżej oceniany był komfort i poprawa jakości życia mieszkańców.

W

prestiżowym Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej za
rok 2020 na 878 samorządów, Starogard Gdański zajął wysokie 37 miejsce zdobywając 67,71 punktów na
107. Pierwsze miejsce z przewagą 23
pkt. zdobyło miasto w województwie
świętokrzyskim – Morawica. Biorąc
pod uwagę miasta podobnej wielkości co Starogard Gdański, czyli miasta
powyżej 40 tys. mieszkańców, stolica
Kociewia uplasowała się na ósmej pozycji, a w województwie pomorskim
zajęła pozycję numer jeden.
– Kapituła konkursowa oceniała polskie samorządy na podstawie danych
statystycznych i nadesłanych ankiet.
Głownie zwracała uwagę na komfort
życia mieszkańców. Na to, czy mieszkańcy są zadowoleni z życia w danej miejscowości, czy dostrzegają jej
niezwykłość i są dumni z tego, gdzie
mieszkają – powiedział podczas uroczystej gali 26 października prof. Jerzy Buzek – przewodniczący Kapituły
Konkursowej.
– Starogard od kilku lat utrzymuje się
w czołówce najlepszych samorządów

w Polsce. To powód do dumy i zasługa wszystkich mieszkańców, którym
na sercu leży dobro miasta. Wysoka
pozycja w Rankingu, którą miasto zajmuje, świadczy o tym, że skutecznie
realizujemy politykę zrównoważonego
rozwoju naszej małej ojczyzny z myślą
o tym, aby w naszym mieście żyło się
coraz lepiej. To co robimy w mieście, to
jak je zmieniamy, robimy zawsze dla
i z myślą o mieszkańcach – powiedział
prezydent Janusz Stankowiak.
W Rankingu Samorządów dziennik
„Rzeczpospolita” wyłania gminy,
które mogą być przykładem do naśladowania dla innych samorządów
w osiąganiu zrównoważonego i trwałego rozwoju w czterech kluczowych
obszarach: trwałości ekonomicznej, środowiskowej, społecznej oraz
w zakresie jakości zarządzania. To
coroczne kompendium wiedzy o inwestycjach i innowacjach w polskich
samorządach, które najskuteczniej
dbają o rozwój i podniesienie jakości
życia swoich mieszkańców, w zgodzie
z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

Cele, zasady oraz kryteria oceny Rankingu Samorządów ustala niezależna
kapituła pod przewodnictwem prof.
Jerzego Buzka. Zestawienie jest przygotowywane w trzech kategoriach:
miast na prawach powiatu, gmin
miejskich i miejsko-wiejskich oraz
gmin wiejskich.
Źródłem danych wykorzystanych
w zestawieniu są ogólnie dostępne
publiczne bazy GUS i Ministerstwa Finansów, a także odpowiedzi udzielone
przez samorządy na pytanie ankietowe. W tym roku pytania skupione były
wokół finansów, strategii rozwoju,
rewitalizacji, ochrony środowiska,
rozbudowy infrastruktury rowerowej, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, inicjatyw obywatelskich
oraz jakości zarządzania miastem.
W tegorocznej edycji maksymalnie
można było uzyskać 107 pkt (30 pkt
w kategorii finanse i rozwój, 38 pkt
w kategorii dbałość o mieszkańców,
29 pkt w kategorii czyste środowisko
i 10 pkt w kategorii zarządzanie).

Park Miejski Liderem Dostępności
Starogardzki park dostał kolejną prestiżową nagrodę. Został wyróżniony w konkursie architektoniczno-urbanistycznym. Otrzymał tytuł „Lidera Dostępności 2021” w kategorii najlepiej zaprojektowana i zmodernizowana przestrzeń publiczna w Polsce dostępna dla wszystkich. Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół
INTEGRACJI i Towarzystwo Urbanistów Polskich pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

K

onkurs „Lider Dostępności” po
raz pierwszy odbył się w 2015 r.
Jego inicjatorem był założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji –
zmarły w 2018 roku Piotr Pawłowski.
To jedno z najważniejszych wydarzeń
promujących w Polsce ideę projektowania uniwersalnego, czyli zapewniającego komfort i bezpieczeństwo
wszystkim użytkownikom budynków
lub miejsc, także osobom ze szczególnymi potrzebami.
– Laur Lidera Dostępności przyznajemy tym, którzy tworzą budynki
i przestrzenie modelowe, warte naśladowania w idei, projekcie i wykonawstwie – powiedziała podczas otwarcia
uroczystej gali wręczenia nagród –
Ewa Pawłowska prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.
– Ten konkurs promuje nie tylko prze-

strzenie, obiekty i budynki, on promuje ludzką empatię i wrażliwość na
to co nas otacza – dodała wiceprezes
Towarzystwa Urbanistów Polskich
Anna Tomczak.
Wyjątkowość konkursu podkreślił
również prezydent RP Andrzej Duda,
który od początku patronuje wydarzeniu.
Kapituła Konkursu, złożona z urbanistów i specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego doceniła działania
naszego Miasta związane z dostosowaniem przestrzeni parku do potrzeb
osób z niepełnosprawnością podczas
jego modernizacji. Wyróżniła park
jako dobrze zaprojektowaną i zmodernizowaną przestrzeń dostępną dla
każdego, przyznając mu tytuł Lidera
Dostępności 2021.

Szczególną uwagę zwróciła na przyjazność i dostępność przestrzeni,
czytelny układ parkowej kompozycji
oraz dostępność ścieżek i tarasów wi-

dokowych dla osób ze szczególnymi
potrzebami. Uznała, że Park Miejski
w Starogardzie to przestrzeń, po której poruszać się może każda osoba po-

szukująca spokoju i relaksu.
Wyróżnienie odebrał prezydent miasta Janusz Stankowiak w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wręczyli je
prezydent RP Andrzej Duda, prezes
Integracji Ewa Pawłowska oraz wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich Anna Tomczak.
– To wyróżnienie odbieram w imieniu
wszystkich mieszkańców Starogardu
Gdańskiego. Potwierdza ono słuszność przyjętego przez nas katalogu
zasad i warunków, które muszą być
spełnione przy realizacji każdej inwestycji – mam tu na myśli przede
wszystkim ich dostępność dla osób
z niepełnosprawnościami. Budujemy
nie na kadencję, budujemy na dziesiątki lat. Perspektywa, którą obieramy, musi być dalekowzroczna, aby
nie zdarzyło się tak, że nasi następcy
czy my sami będziemy zmuszeni te
projekty poprawiać lub udoskonalać.
Chcę, aby od początku były one zgodne z przyjętymi zasadami. Wiem, że
czasami to jest droższe, czasami dłużej
trwa, ale nie o to chodzi. Najważniejsze, aby mieszkańcy naszych małych
lokalnych ojczyzn czuli się w nich bezpiecznie – powiedział Janusz Stankowiak podczas uroczystości.
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Tak świętowaliśmy Niepodległość
Co roku Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest w naszym mieście bardzo uroczyście. Od 11 listopada 1918 roku Polska znowu jest wolna i zjednoczona.
Dokładnie 103 lat temu państwo polskie wróciło na mapę Europy i świata, po 123
latach niewoli.

W

ramach uroczystych obchodów o godzinie 15:00 przy
wtórze Orkiestry Dętej SCK rozpoczął
się „Marsz ku Wolności”. Wyposażeni w kotyliony i chorągiewki starogardzianie przeszli ulicami miasta.
Biało-czerwony korowód dotarł do
Parku Miejskiego, gdzie odbyły się
oficjalne uroczystości. Wspólnie odśpiewano Hymn Państwowy i wysłuchano wystąpienia prezydenta miasta
Janusza Stankowiaka.
Na znak pamięci o poległych za wolność władze samorządowe oraz delegacje stowarzyszeń, partii poli-

tycznych, instytucji i szkół złożyły
przy tablicy upamiętniającej powrót
Starogardu do Państwa Polskiego
wiązanki kwiatów. Przy pomniku
Wierzyczanki na uczestników czekała
gorąca żołnierska grochówka.
Po oficjalnej części uroczystości
w kościele pw. św. Mateusza odprawiona została msza święta w intencji
Ojczyzny i mieszkańców Starogardu
Gdańskiego.
W 103. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości, przy restauracji „Strzelnica” odsłonięto pomnik
marszałka Józefa Piłsudskiego.

Memoriałowe zmagania
24 października w Miejskiej Hali Sportowej odbył się
XXV Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego im.
Andrzeja Grubby z ASIST- XVI Memoriał. W ten sposób uczczono pamięć olimpijczyka, wybitnego sportowca, wielokrotnego reprezentanta i mistrza Polski
– tenisisty Andrzeja Grubby.

P

onad 70 dzieci rywalizujących w 12 kategoriach zmierzyło się o miano najlepszych.
Walka była zacięta, a poziom gier
bardzo wysoki. Na liście starto-

wej pojawili się zawodnicy m.in.
z Zielonej Góry, Kwidzyna, Gorzowa Wielkopolskiego, Lęborka, Gdańska czy Bydgoszczy.
Po zakończeniu pierwszej części

rozgrywek rozpoczęły się zmagania wśród dorosłych. Zawodnicy
rywalizowali w kilku różnych kategoriach w tym Senior i Seniorka,
gdzie walczono o nagrody finansowe.
Najlepszych zawodników uhonorowali: Tadeusz Błędzki, Zastępca Prezydenta Miasta do spraw
Techniczno-Inwestycyjnych, Rafał Ćwikliński - Prezes ASIST Sp.
z o.o., Ludomira Grubba – mama
śp. Andrzeja Grubby oraz Marzena Klein, Dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim. Na zakończenie turnieju odbyło się losowanie nagród wśród
uczestników turnieju.

STAROGARDZKI RATUSZ

KULTURA

Portrety, emocje i ekspresja
Każdy człowiek jest inny, a tę różnorodność podziwiać można na wystawie zatytułowanej „Postać w sztuce zapisana”, która do 5 grudnia dostępna jest w sali
widowiskowej Starogardzkiego Centrum Kultury.

E

kspozycja prezentuje prace poświęcone postaciom ludzkim, reprezentujące różnorodne style, a także
media artystyczne: malarstwo, grafikę,
rzeźbę, tkaninę, plakat oraz kostium
teatralny, czy kolaż fotograficzny. Zobaczyć można między innymi prace
takich artystów, jak: przedstawiciel
Młodej Polski Vlastimil Hoffman lub
reprezentujący formistyczną awangardę i koloryzm dwudziestolecia międzywojennego Zbigniew Pronaszko.
Obejrzymy również prace znanych
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Można składać wnioski
Do 30 listopada 2021 r. można składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury, które realizowane będą
w roku 2022.

Z

godnie z Uchwałą Nr XV/163/2019
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania stypendiów dla osób
zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami oraz ustalenia ich
wysokości informujemy, że do końca
listopada można składać wnioski o stypendium na działalność artystyczną
w 2022 r.
Wnioski pobrać można poniżej lub ze
strony http://bip.starogard.pl. Wypeł-

nione należy złożyć w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 lub przesłać pocztą
(decyduje data wpływu do Urzędu).
Rozpatrzone zostaną w ciągu dwóch
tygodni od daty uchwalenia budżetu
Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Komórką odpowiedzialną za obsługę
wniosków stypendialnych jest Wydział Informacji Społecznej. Informacji
udziela p. Anna Zielińska (tel. 58 53060-93, e-mail: Anna.Zielinska@um.
starogard.pl).

twórców współczesnej sztuki polskiej:
Jana Sawki, Jerzego Dudy-Gracza,
Edwarda Dwurnika, Józefa Szajny,
Jerzego Nowosielskego, Władysława
Hasiora, Marty Deskur i innych – powiedział kierownik Galerii A SCK Adam
Jakub Haras.
Wystawę oglądać można do 5 grudnia.
Organizator: Galeria A, Starogardzkie
Centrum Kultury, Muzeum Narodowe
w Gdańsku. Partner: Gmina Miejska
Starogard Gdański. Sponsorzy: Polpharma S.A., GAMA sp. z. o. o.

Pejzaże we mgle

Niezwykła wystawa

5 listopada do starogardzkiego Muzeum Ziemi Kociewskiej zawitali miłośnicy sztuki. Wszystko za
sprawą wernisażu autorstwa Pawła Wyborskiego.

Do 26 listopada na korytarzach Starogardzkiego Centrum Kultury oglądać można
wystawę „Zwykłe chwile (nie)zwykłych ludzi”, która powstała dzięki współpracy
Środowiskowego Domu Samopomocy Gminy Miejskiej Starogard Gdański i Starogardzkiego Towarzystwa Fotograficznego im. Pawła Strehlaua. Jej wernisaż odbył się 29 października.

P

rawie wszystkie obrazy zaprezentowane na wystawie pt. „Wemglenia. Pejzaże metafizyczne”, pokazane
były po raz pierwszy. To prace zupełnie
nowe, które powstały na przestrzeni
ostatniego roku.

Wystawa powstała w ramach stypendium kulturalnego Prezydenta Miasta
Starogard Gdański.
Prace będzie można oglądać w Muzeum Ziemi Kociewskiej do końca lutego 2022 roku.

O

d lipca do października 2021
r. Edyta Lichy oraz Krzysztof
Krajnik gościli w domach uczestników zajęć ŚDS, aby wyłapać
codzienność i tytułowe zwykłe
chwile. Ekspozycja udowadnia, że
życie osób z niepełnosprawnością
jest „normalne”, rodzinne, pełne
uśmiechu, miłości i wrażliwości
na drugiego człowieka. Projekt ma
ważny cel edukacyjny, jakim jest
uwrażliwienie społeczeństwa na
potrzeby drugiego człowieka. Na
wystawie znalazło się 70 fotografii. Za każdą z nich stoi inna historia, zapisana okiem obiektywu.
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Strategia miasta przyjęta
20 października Rada Miasta przyjęła Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard na
lata 2021-2030. To niezwykle ważny dla przyszłości
miasta i jego mieszkańców dokument. Na jego podstawie Starogard będzie mógł wnioskować o dodatkowe środki zewnętrzne m.in. z budżetu UE i Funduszu Odbudowy.

P

race nad nową strategią rozpoczęły
się w 2019 roku. Dokument przygotował zespół ekspercki w oparciu
o konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta, gminą sąsiednią, lokal-

nymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ostateczną jego wersję radni
Rady Miasta przyjęli 20 października

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/

podczas XXXIX sesji.
Dokument składa się z dwóch głównych części: diagnozy strategicznej,
czyli charakterystyki miasta w obszarze społecznym, środowiskowym
i gospodarczym oraz określenia strategii rozwoju, w tym wizji i misji,
celów strategicznych i operacyjnych
oraz kierunków działań strategicznych wraz z oczekiwanymi rezultatami ich realizacji.
Ustalając najważniejsze cele i priorytety na kolejne 10 lat, Miasto postawiło na zrównoważony rozwój, który
łączy wymiar społeczno-gospodarczy
z przestrzennym. Zgodnie z przyjętą
wizją, w 2030 roku Starogard będzie
miastem bezpiecznym i atrakcyjnym
do życia, dobrze skomunikowanym,

z atrakcyjnymi miejscami pracy, dbającym o swoje środowisko przyrodnicze i kulturowe.
Plany rozwojowe koncentrować się
będą głownie w trzech obszarach: społecznym, gospodarczym i przestrzennym. W każdym z nich wyznaczone
zostały cele strategiczne: dla wymiaru społecznego – zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej miasta i rozwój
kapitału społecznego, dla wymiaru
gospodarczego – rozwój gospodarczy
oparty na innowacyjności i wdrażaniu nowych technologii i dla wymiaru przestrzennego – zrównoważony
rozwój przestrzenny miasta w oparciu o dobrze zaprojektowaną i zrealizowaną infrastrukturę techniczną.
Osiągnięciu tych celów służyć będą:
poprawa jakości życia mieszkańców,
aktywizacja społeczna i zapobieganie wykluczeniu, wzmacnianie oferty

XXXIX sesja Rady Miasta
20 października 2021 roku

Tematy ujęte w porządku obrad:
1. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.
2. Informacja Prezydenta Miasta na temat bieżących działań dotyczących realizacji budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego.
3. Informacja na temat polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej
Starogard Gdański.
4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r.
Podjęte uchwały:
1) Uchwała Nr XXXIX/470/2021 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2021 rok (zmiana 7),
2) Uchwała Nr XXXIX/471/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard
Gdański na lata 2021-2032 (zmiana 7),
3) Uchwała Nr XXXIX/472/2021 w sprawie wyrażenia zgody na
zwiększenie dotacji dla przedszkoli publicznych, prowadzonych
przez organ inny niż Gmina Miejska Starogard Gdański,
4) Uchwała Nr XXXIX/473/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
5) Uchwała Nr XXXIX/474/2021 w sprawie ustalenia stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

kulturalnej i promocyjnej miasta bazującej na kulturze Kociewia, rozwój
atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, wzrost znaczenia i wdrażanie
nowych technologii, rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, poprawa stanu środowiska oraz
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i dbałość o zagospodarowanie przestrzenne.
Przyjęty dokument jest podstawą do
planowania i wdrażania projektów
współfinansowanych m.in. ze środków zewnętrznych. Jest niezbędny,
aby Starogard mógł ubiegać się o pieniądze z budżetu unijnego przewidziane dla Polski na lata 2021-2027,
Funduszu Odbudowy oraz programów
rządowych. Dokument jest spójny
z dokumentami krajowymi i wojewódzkimi strategiami rozwoju.

6) Uchwała Nr XXXIX/475/2021 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej,
7) Uchwała Nr XXXIX/476/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu
przyznawania nagród Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszych maturzystów,
8) Uchwała Nr XXXIX/477/2021 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2021-2028”,
9) Uchwała Nr XXXIX/478/2021 w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański
na lata 2021-2030,
10) Uchwała Nr XXXIX/479/2021 w sprawie ustalenia przebiegu
dróg o znaczeniu lokalnym i dojazdowym oraz zaliczenia ich do
kategorii dróg gminnych,
11) Uchwała Nr XXXIX/480/2021 w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej,
12) Uchwała Nr XXXIX/481/2021 zmieniająca uchwały w sprawie
nadania nazw ulic w Starogardzie Gdańskim, celem ujednolicenia nazewnictwa,
13) Uchwała Nr XXXIX/482/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
dotyczącej objęcia szczepieniem przeciwko HPV dziewczynek
i chłopców w wieku szkolnym,
14) Uchwała Nr XXXIX/483/2021 w sprawie przyznania medalu
pamiątkowego za zasługi z okazji 100. rocznicy powrotu Starogardu do Państwa Polskiego.
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 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, KW 18053, obr. 30, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr działki

1

2

Pow.
w m2

Położenie

3

4

5

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23%VAT)

wadium
w zł

postąpienie minimalne
w zł

31.MN/U - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, dopuszczalne funkcje
mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe

323 200,00

32 320,00

3 240,00

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

6

7

8

1.

224/1

1.827

ul. Żołnierzy
Wyklętych

2.

224/2

1.782

ul. Alojzego
Gusowskiego

31.MN/U - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, dopuszczalne funkcje
mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe

315 200,00

31 520,00

3 160,00

3.

224/3

3.664

ul. Alojzego
Gusowskiego

31.MN/U - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, dopuszczalne funkcje
mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe

635 000,00

63 500,00

6 350,00

Nieruchomości ww. (poz.1-3) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 19 stycznia 2022 r. (środa) o godz 9:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 13
stycznia 2022 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 18 stycznia 2022 r. (wtorek) od godz 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wydział
Planowania i Urbanistyki, pok. 206, II piętro, tel. (58) 5306082.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 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 SZÓSTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

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

Nr działki

1

2

1.

5/18

2.
3.
4.
5.
6.

5/20

Pow.
w m2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

3

4

1.316

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

1.048

5/21

1.093

5/23

1.098

5/22
5/28

958
1.327

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

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23%VAT)

wadium
w zł

postąpienie minimalne
w zł

157 800,00

15 780,00

1 580,00

5

6

7

125 600,00

12 560,00

1 260,00

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

131 200,00

13 120,00

1 320,00

117 500,00

11 750,00

1 180,00

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

131 700,00

13 170,00

1 320,00

158 600,00

15 860,00

1 590,00

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

Nieruchomości ww. (poz.1-6) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 16 grudnia 2020 r., drugi 24 lutego 2021 r, trzeci 5 maja 2021 r., czwarty 28 lipca 2021 r., a piąty 29 września 2021 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 19 stycznia 2022 r. (środa) o godz 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 13
stycznia 2022 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 18 stycznia 2022 r. (wtorek) od godz 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wydział
Planowania i Urbanistyki, pok. 206, II piętro, tel. (58) 5306082.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 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 rejon ul. Korytybskiej (II przetarg) – działka nr 221/1 o pow. 7 322 m², obręb 30, KW 18053;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 1.520.000,00 zł (jedenmilionpięćsetdwadzieściatysięcyzłotych);
wadium w wysokości 152 000,00 zł (stopięćdziesiątdwatysiącezłotych);
postąpienie minimalne 15 200,00 zł;
Symbol w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 36.U – teren zabudowy usługowej z zakresu usług poziomu podstawowego.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 1 września 2021 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 2 lutego 2022 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 27 stycznia
2022 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 1 lutego 2022 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.
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 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 przy ul. gen. Władysława Andersa (II przetarg) – działka nr 45/1 o pow. 2 641 m², obręb 29, KW 3888;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 450 000,00 zł (czterystapięćdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości 45 000,00 zł (czterdzieścipięćtsięcyzłotych); postąpienie minimalne 4 500,00 zł;
Symbol w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego E.41.U1 – tereny zabudowy usługowej, dopuszcza się sytuowanie zabudowy mieszkaniowej, wyłącznie jako towarzyszącej funkcji usługowej. Nieruchomość
znajduje się w obszarze zmiany planu.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Przez działkę nr 45/1 obr. 29 (w rogu działki przy zachodnio północnej granicy) przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia - 15 kV.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 15 września 2021 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 12 stycznia 2022 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 5 stycznia
2022 r. (środa) 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 11 stycznia 2022 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.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 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 TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ul. Korytybskiej, KW GD1A/00018053/2, obr. 30, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

2

3

4

220/15

1 294

38.MN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1 298

38.MN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1.
2.

220/16

Cena wywoławcza
(zawiera 23% VAT) w zł

wadium
w zł

130 800,00

13 080,00

1 310,00

13 120,00

1 320,00

5

131 200,00

6

postąpienie minimalne
w zł
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.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 21 kwietnia 2021 r., a drugi przetarg 8 września 2021 r.
Nieruchomości wymienione w poz. 1 i 2 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00018053/2.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 12 stycznia 2022 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 5
stycznia 2022 r. (środa) 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 11 stycznia 2022 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, II piętro, tel. (58) 5306082.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 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, KW 18053, obr. 30, według wykazu w tabelce:
Pow.
w m2

Położenie

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

3

4

5

220/20

1.010

ul. Żołnierzy
Wyklętych

2.

220/21

971

3.

220/22

4.

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23%VAT)

wadium
w zł

postąpienie minimalne
w zł

28.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

156 600,00

15 660,00

1 570,00

ul. Alojzego
Gusowskiego

28.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

154 100,00

15 410,00

1 550,00

973

ul. Bohaterów
Getta

29.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

154 400,00

15 440,00

1 550,00

220/23

1.126

ul. Żołnierzy
Wyklętych

29.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

174 600,00

17 460,00

1 750,00

5.

220/24

1.107

ul. Żołnierzy
Wyklętych

29.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

171 600,00

17 160,00

1 720,00

6.

220/25

998

ul. Bohaterów
Getta

29.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

158 400,00

15 840,00

1 590,00

Lp.

Nr działki

1

2

1.

6

7

8

Nieruchomości ww. (poz.1-6) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa.
Nieruchomości wymienione w poz. 1-6 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW 18053.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 19 stycznia 2022 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 13
stycznia 2022 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 18 stycznia 2022 r. (wtorek) od godz 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wydział
Planowania i Urbanistyki, pok. 206, II piętro, tel. (58) 5306082.

STAROGARDZKI RATUSZ
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Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych.

Jeśli śmierć bliskich czegoś nas uczy,
to przede wszystkim tego, że na świecie
nie liczy się nic poza miłością.
SANTA MONTEFIORE

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. ks. infułata Stanisława Grunta

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere słowa wsparcia i otuchy
kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego
Bożenie Kamińskiej z powodu śmierci ojca
składają
Sekretarz Miasta
Starogard Gdański
Zbigniew Toporowski

Prezydent Miasta
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

oraz
współpracownicy

– emerytowanego kapłana seniora,
byłego ekonoma diecezji pelplińskiej,
kanonika seniora Kapituły Katedralnej Pelplińskiej,
diecezjalnego duszpasterza pszczelarzy.
Głębokie wyrazy współczucia Rodzinie
oraz wszystkim Bliskim
Przewodnicząca Rady Miasta
Starogard Gdański
Anna Benert

Prezydent Miasta
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma...

Kto żyje w sercu tych,
którzy pozostają, nie umiera.

WISŁAWA SZYMBORSKA

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere słowa wsparcia i otuchy
pracownikom Straży Miejskiej
w Starogardzie Gdańskim
Mieczysławowi Haronkowi z powodu śmierci żony
oraz Danielowi Haronkowi z powodu śmierci mamy

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Marii Michel
– wieloletniej Naczelnik Wydziału Inwestycji
Urzędu Gminy Starogard Gdański.

składają

Głębokie wyrazy współczucia najbliższym
składają

Prezydent Miasta
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Sekretarz Miasta
Starogard Gdański
Zbigniew Toporowski

oraz
współpracownicy

Zgony
1. Kazimierz Zalewski l. 62

2. Edmund Kropidłowski l. 91
3. Gizela Tuskowska l. 92

4. Kazimierz Warkocki l. 82
5. Eugeniusz Ukleja l. 70
6. Paweł Sintek l. 74

7. Krzysztof Szarmach l. 58

8. Witold Borzeszkowski l. 81
9. Barbara Cherek l. 66

Przewodnicząca Rady Miasta
Starogard Gdański
Anna Benert

Prezydent Miasta
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

10. Bożena Misiewicz l. 85

21. Feliks Aranowski l. 73

32. Jarosław Herkt l. 58

42. Felicja Kellas l. 87

12. Marzena Pater l. 52

23. Helena Przydrożny l. 93

34. Kazimierz Brzeziński l. 57

44. Jadwiga Kula l. 89

11. Kazimierz Szela l. 70
13. Irena Wąs l. 78

14. Teresa Lewandowska l. 63
15. Maria Michel l. 67

16. Eugeniusz Mościński l. 82
17. Krystyna Nurek l. 80

18. Agnieszka Zblewska l. 72
19. Józef Sufryd l. 91

20. Jan Kamiński l. 68

22. Gertruda Tańska l. 95
24. Danuta Kaiser l. 75

25. Grażyna Haronek l. 62
26. Grażyna Biernat l. 56
27. Urszula Megger l. 73

28. Ligia Machajewska l. 79
29. Józef Paździerski l. 89
30. Łucja Borkowicz l. 89
31. Henryk Kreft l. 91

33. Krystyna Kamka l. 86

35. Helena Janeczek-Czubkowska
l. 78

36. Marta Suwalska l. 77

37. Jadwiga Koprowska l. 79
38. Urszula Szulca l. 70

39. Jarosław Wasiniewski l. 71
40. Jerzy Jendrzejewski l. 69
41. Franciszek Burczyk l. 81

43. Zbigniew Kuchta l. 67
45. Zdzisław Oller l. 59
46. Lidia Jacyno l. 72

47. Marian Kwiatkowski l. 63
48. Kazimierz Nowak l. 77
49. Adam Sprengel l. 63

50. Marceli Dąbrowski l. 84
51. Ryszard Klein l. 78

52. Tomasz Koziej l. 44
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