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29. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

Rok 2021 w obiektywie

Stacja Starogard 
- podpisanie umowy

Uratowali tonące dziecko

Przekazanie placu budowy
ul. Tczewska-Kanałowa-
Sobieskiego

31.01

08.02

05.02

26.02

Symbol” to ogólnopolski program 
promocyjny, którego celem jest 

promowanie najlepszych w swoich 
branżach przedsiębiorstw, instytucji, 
samorządów i jednostek naukowych. 
Jego inicjatorami są dziennikarze 
„Monitora Rynkowego” niezależne-
go dodatku „Gazety Prawnej” oraz 
„Monitora Biznesu” związanego 
z dziennikiem „Rzeczpospolita”. 
Starogard Gdański znalazł się w gro-
nie 10 miast, gmin i powiatów w Pol-
sce, które sięgnęły po prestiżowy ty-
tuł „Symbol 2021”.
– Zmiany społeczno-gospodarcze, 
poprawa infrastruktury i niesamowi-
ty rozwój – tak krótko można scha-
rakteryzować ostatnie 6 lat w Staro-
gardzie Gdańskim, gdzie wykonano 
wiele ważnych inwestycji, które po-
prawiły jakość życia mieszkańców. 
Miasto cieszy się dużym zaufaniem 
społecznym, kieruje uwagę na po-
trzeby mieszkańców i z powodze-
niem współpracuje z lokalnymi i wo-
jewódzkimi samorządami, organiza-
cjami pozarządowymi i przedsiębior-
cami, czym w pełni zasłużyło na tytuł 
„Symbolu Polskiej Samorządności 
2021” –  powiedziała Joanna Drzazga-
-Lisiecka - członkini Kapituły Kon-
kursowej.
Nagrodę z rąk redaktora naczelnego 
Jakuba Lisieckiego odebrał prezydent 
miasta Janusz Stankowiak.

Starogard ponownie wyróżniony
Starogard Gdański otrzymał prestiżowy tytuł „Symbol Polskiej Samorządności 
2021”. Znalazł się w gronie dziesięciu gmin i powiatów w Polsce, których działa-
nia na rzecz rozwoju polskiej lokalnej samorządności zostały dostrzeżone i wyso-
ko ocenione. 

– To kolejne wyjątkowe i bardzo 
cenne wyróżnienie dla miasta, któ-
re przyjmuję w imieniu wszystkich 
mieszkańców Starogardu Gdańskie-
go i w ich imieniu bardzo dziękuję 
Kapitule za tę niezwykłą nagrodę. 
Mottem naszego miasta jest ha-
sło „Tu rodzą się gwiazdy”. Między 
innymi w Starogardzie Gdańskim 
urodził się Kazimierz Deyna, a swoją 
karierę rozpoczynał Andrzej Grubba. 
Hasło można interpretować w różny 
sposób, bo do tych „gwiazd” zalicza-
my nie tylko wybitnych sportowców, 
działaczy kulturalnych, muzyków, 

Jesteśmy liderem powiatu

Ranking Gmin Województwa Po-
morskiego to wyjątkowa inicja-

tywa, którą realizujemy we współ-
pracy z Urzędem Statystycznym 
w Gdańsku. 
Starogard Gdański w Rankingu Gmin 
Województwa Pomorskiego został li-
derem powiatu starogardzkiego, czyli 
gminą najdynamiczniej się rozwija-
jącą, która zapewnia mieszkańcom 
coraz lepsze warunki do życia. 
- Z jednej strony bardzo nas cieszy 
to wyróżnienie, z drugiej - moty-

Gmina Miejska jest liderem powiatu starogardzkiego 
pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Przyznane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej wyróżnienie odebrał zastępca prezydenta mia-
sta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki. 

wuje do jeszcze cięższej pracy, by 
utrzymać pozycję lidera, a jednocze-
śnie poprawić swoją lokatę w Ran-
kingu. W imieniu władz Starogardu 
Gdańskiego chciałbym szczególnie 
podziękować Fundacji Rozwoju De-
mokracji Lokalnej za obiektywną 
ocenę pomorskich samorządów, któ-
ra bazuje wyłącznie na statystykach 
i wskaźnikach obrazujących różne 
sfery życia wspólnot lokalnych w na-
szym regionie. Dla nas samorządow-
ców to cenne źródło informacji, jeśli 

chodzi o kształtowanie dalszych pla-
nów rozwojowych naszych „małych 
Ojczyzn” – powiedział wiceprezydent 
Tadeusz Błędzki. 

pisarzy czy innych artystów, ale rów-
nież przedsiębiorców i działaczy spo-
łecznych, którzy o rozwoju Starogar-
du myślą w sposób aktywny i niesza-
blonowy, a swoje pomysły skutecznie 
przekuwają w rzeczywistość – mówił 
podczas gali prezydent Janusz Stan-
kowiak.
Gala w katowickim Hotelu Monopol 
odbyła się się pod patronatem m.in: 
Komisji Europejskiej, Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju oraz Prze-
wodniczącego Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich. 



316 grudnia 2021
STAROGARDZKI RATUSZ

„Zamaskowani” znowu 
w akcji

Samochód dla Środowisko-
wego Domu Samopomocy

Płyta Blue MC

Konferencja prasowa 
w sprawie budowy 
obwodnicy 

10.03

18.03

15.03

09.04

To, jak ważne jest sprawne wy-
korzystywanie technologii cy-

frowych przez samorządy przypo-
mniała nam pandemia COVID-19. 
Urzędowi Miasta Starogard Gdański 
i podległym mu jednostkom, w tym 
szkołom, działania do sieci udało się 
przenieść szybko i skutecznie. Jednak 
nowy sprzęt elektroniczny jest nam 
potrzebny, żeby te działania uspraw-
nić jeszcze bardziej – powiedział Se-
kretarz Miasta Zbigniew Toporowski.
Właśnie dlatego ze środków z progra-
mu „Cyfrowa Gmina” zakupionych 
zostanie także 200 licencji MS Office 
na potrzeby Urzędu Miasta. Stwo-
rzony zostanie też portal mieszkań-
ca, gdzie starogardzianie w dowolnej 
chwili będą mogli sprawdzić swoje 
należności podatkowe i dokonywać 
wpłat.
– Zależy nam przede wszystkim na 
tym, żeby jak najbardziej ułatwić 

Blisko 1,5 miliona dla miasta
Do starogardzkich szkół trafi 101 laptopów, 65 monitorów i 75 komputerów sta-
cjonarnych. Ich zakup sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z pro-
gramu „Cyfrowa Gmina”. W jego ramach miasto otrzymało 1 418 160 zł.

życie mieszkańcom i uczniom sta-
rogardzkich szkół. Dostęp do no-
woczesnych technologii jest do tego 
niezbędny, dlatego cieszymy się, 
że otrzymaliśmy środki na ten cel – 
mówił Prezydent Miasta Starogard 
Gdański Janusz Stankowiak.
„Cyfrowa Gmina” to nie jedyny 

program dotyczący sprzętu elektro-
nicznego, w którym Gmina Miejska 
wzięła udział. Złożony został także 
wniosek w konkursie grantowym 
„Granty PPGR – Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym”. Weryfikacja złożonych 
oświadczeń trwała do 16 grudnia. 

Całkowity koszt zadania wynosi 43 
750 zł, a kwota dofinansowania – 

35 000 zł.
W ramach tego programu można 

Aktywna Tablica
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 otrzymała rządo-
we dofinansowanie na zakup sprzętu multimedial-
nego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

kupić rozmaite narzędzia i urządze-
nia pozwalające wzbogacić zajęcia 
o techniki multimedialne. Są to np. 
tablice interaktywne, wielkofor-

matowe monitory dotykowe, czy 
też projektory, którym towarzyszyć 
mogą głośniki. Zakupić można też 
narzędzia terapeutyczne i pomoce 
dydaktyczne dla uczniów o szczegól-
nych potrzebach. 
Gmina Miejska otrzymała dotację 
celową z budżetu państwa w ramach 
rządowego programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompe-
tencji uczniów i nauczycieli w zakre-
sie technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych na lata 2020-2024 „Ak-
tywna tablica”. Do dofinansowania 
zakwalifikowała się PSP Nr 8. 

Otrzymane środki finansowe będą 
przeznaczone na: kupno nowo-

ści wydawniczych do placówek wy-
chowania przedszkolnego, bibliotek 
szkolnych i bibliotek pedagogicz-
nych, zakup wyposażenia do biblio-
tek szkolnych i pedagogicznych, 
sprzętu komputerowego i oprogra-
mowania, czy realizację działań pro-

Książki dla dzieci
Starogardzkie szkoły i przedszkola otrzymały wspar-
cie w wysokości 54 000 zł na zakup książek. 

mujących czytelnictwo, w tym zakup 
nagród dla zaangażowanych w tę te-
matykę uczniów. 
Całkowity koszt zadania to 67 500 zł.
Dotacja celowa z budżetu państwa na 
realizację zadania w ramach Priory-
tetu 3 „Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-
2025” wyniosła 54 000 zł. 
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SKS Sportowa ze wsparciem 
Miasta

Otwarcie Punktu Szczepień 
Powszechnych

25-lecie PSP 6

Otwarcie toru dla rowerów 
górskich i BMX

12.04

04.05

18.05

12.05 Dzięki zorganizowanej w Urzę-
dzie Miasta oraz w starogardz-

kich przedszkolach i szkołach pod-
stawowych zbiórce karmy dla psów 
i kotów, udało się zaopatrzyć spiżar-
nię schroniska.
Gościem specjalnym w przedszko-
lu „Plastuś” był Prezydent Miasta 
Janusz Stankowiak, który podzię-
kował maluchom za zaangażowanie 
w zbiórkę i ich dobre serduszka.
Przedszkola oraz szkoły, które udo-
wodniły bezdomnym zwierzętom, 
że one także mogą mieć udane Mi-
kołajki to:
Niepubliczne Przedszkole „Plastuś”,  
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 
3 „Miś Uszatek”, Miejskie Przed-
szkole Publiczne Nr 6 „Modraczek”, 
Niepubliczne Przedszkole „Malu-
szek”, Punkt Przedszkolny „Pluszo-

Szczepienie dzieci
Od 15 grudnia w Starogardzie Gdańskim przeciw  
COVID-19 można zaszczepić dzieci w wieku 5 – 11 lat.

Aby umówić dziecko  na szcze-
pienie należy skorzystać z na-

stępujących sposobów rejestracji:

1. telefon na całodobową i bezpłat-
ną infolinię (989)

2. e-rejestracja na pacjent.gov.pl
Elektroniczna rejestracja możliwa 
jest na dwa sposoby: poprzez Profil 
Zaufany oraz bez jego użycia. 

3. kontakt z  wybranym punktem 
szczepień

Mapa i dane kontaktowe do do-
stępnych miejsc, w których wyko-
nywane są szczepienia, dostępne 
są na stronie https://www.gov.pl/
web/szczepimysie/mapa-punkto-
w-szczepien. 

4. SMS
Rejestracji dziecka można dokonać 
także  wysyłając SMS  pod numer 
664 908 556 lub 880 333 333 o tre-
ści: SzczepimySie. 

Jeśli jesteście Państwo zainte-

resowani szczepieniami przeciw  
COVID-19 w  Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej Przychodnia Lekarska im. 
Marii Orlikowskiej-Płaczek w Sta-
rogardzie Gdańskim w punkcie 
szczepień: przy ul. Hallera 21 oraz 
os. 60-lecia ONP 14  kontakt telefo-
niczny celem rejestracji jest możli-
wy  pod numerem 533 348 944 (po-
niedziałek, wtorek, czwartek, pią-
tek w godzinach 10.00 – 14.00 oraz 
w środę w godzinach 15.00 – 17.30).
Przed wizytą kwalifikacyjną do 
szczepienia przeciw COVID-19 
należy wypełnić kwestionariusz 
wstępnego wywiadu przesiewowe-
go przed szczepieniem osoby mało-
letniej przeciw COVID-19 – dostęp-
ny na stronie: http://www.spzoz-
-przychodnia.pl/ oraz w budynku 
Przychodni.

Szczepienia odbywają się także 
w innych przychodniach:  
1. Medpharma przy Alei Jana Pawła 
II, tel. 516 560 072 
2. Polmed na Osiedlu Kopernika, 
tel. 58 775 95 99; 801 033 200 
3. Medyk przy ul. Juranda ze Spy-
chowa, tel. 58 56 00 117 
4. Starmed przy ul. Piaskowej, 
tel. 58 56 11 000 
5. Akumed, przy ul. Skarszewskiej , 
tel. 58 56 277 81.

Więcej informacji na stronie: ht-
tps://www.gov.pl/web/szczepimy-
sie/rejestracja 

Udana zbiórka
Akcja zbiórki karmy przyczyniła się do zaopatrzenia 
podopiecznych z OTOZ Animals Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w smakowite zapasy.

ta),  Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła 
Podstawowa Nr 2.
Zebrana z przedszkoli i szkół karma 
oraz koce i maskotki przekazane zo-
stały pracownikom schroniska w to-
warzystwie Prezydenta Miasta Janu-
sza Stankowiaka.
Starogardzkiemu Ośrodkowi Sportu 
i Rekreacji oraz kierowcy Karolo-
wi Borzyszkowskiemu dziękujemy 
za pomoc oraz umożliwienie prze-
wiezienia karmy do prowadzonego 
przez OTOZ Animals schroniska. 

wy Miś”, Niepubliczne Przedszkole 
„WOOW”, Miejskie Przedszkole 
„Bajeczka”, Szkoła Podstawowa Nr 3 
(na ul. Wybickiego oraz ul. Traugut-
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Podpisanie umowy
na kanalizację ul. Rebelki 
i Rolnej

37. Bieg Szpęgawski z OLA 
Kaliska dla dzieci

Weekend z Bractwem Kurko-
wym. Ćwierćwiecze Okręgu 
Pomorskiego 

Lotto Triathlon Energy

28.05

31.05
i 01.06

12-13
06

13.06

Prezydent Miasta Starogard Gdań-
ski zaprasza do zgłaszania kandy-

datów do nagrody Wierzyczanka za 
2021 rok. 

Nominację wraz z uzasadnieniem 
może złożyć każdy mieszkaniec 

miasta. Wnioski przyjmowane są 
do 20 grudnia br. Można je składać 
w Urzędzie Miasta przy ul. Gdańskiej 
6, osobiście w Biurze Obsługi Klienta 
w godz. pracy Urzędu lub za pośred-
nictwem poczty (decyduje data wpły-
wu do Urzędu). Nagroda przyzna-

Można zgłaszać kandydatury
Do 20 grudnia starogardzki magistrat czeka na zgłoszenia kandydatów do nagro-
dy Prezydenta Miasta – Wierzyczanki 2021. Od 23 lat przyznawane są one osobom 
i instytucjom za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, gospodarki i inicjatyw 
społecznych w Starogardzie Gdańskim.

wana jest na podstawie Uchwały Nr 
XVII/191/2000 Rady Miejskiej Staro-
gardu Gdańskiego z dnia 26 stycznia 
2000r. w sprawie nagród Prezydenta 
Miasta Starogard Gdański w dziedzi-
nie kultury, gospodarki i inicjatyw 
społecznych. Informacji dot. skła-
danych wniosków udziela pracow-
nik Wydziału Informacji Społecznej 
Urzędu Miasta p. Anna Zielińska tel. 
58 530-60-93, anna.zielinska@um.
starogard.pl 

Tytuł Wolontariuszki Powiatu Sta-
rogardzkiego otrzymała Joanna 

Szwarc, a Gminy Starogard Gdański – 
Zuzanna Trzoska. Specjalna nagroda 
społeczna Starogardzki Anioł Dobro-
czynności trafił do Romy Kamrow-
skiej.
Specjalne wyróżnienia otrzymały: Jo-
anna Kopeć, Gabriela Stobba i Wikto-
ria Błazikowska.
– Wspaniale być wśród tak cudow-
nych ludzi, którym na sercu leży 
przede wszystkim dobro drugiego 
człowieka. Wyróżnienie dla Jana to 
wyróżnienia dla całego starogardz-
kiego harcerstwa, które w tym roku 
obchodzi 100-lecie swojego istnienia. 
To właśnie harcerze pokazują kim 
trzeba być dla innych i to jest chyba 
najważniejsze w całej tej wspaniałej 
organizacji – powiedział wiceprezy-
dent Tadeusz Błędzki.
Gratulacje nagrodzonym i wyróż-
nionym złożyła też przewodnicząca 
Rady Miasta Starogard Gdański Anna 
Benert. – To wieczór pełen dobra. 
Cieszmy się, że mamy takich ludzi 
wokół siebie. To oni każdego dnia 
bezinteresownie pomagają innym. 
Czynią dobro z wielkim zaangażowa-
niem i poświęceniem, tylko po to, by 
drugiemu człowiekowi żyło się lepiej 
i piękniej – powiedziała.
Wolontariusza Roku 2021 Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański Jana 
Wojewódzkiego do nagrody nomi-

Aniołowie dobroczynności
Podczas uroczystej Gali nagrodzono starogardzkich wolontariuszy. Doceniono tych, 
którzy w minionym roku z pasją i zaangażowaniem, a przy tym całkowicie bezinte-
resownie, pomagali innym. Wolontariuszem Roku 2021 Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański został Jan Wojewódzki. 

nował Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Gdańska Hufiec Starogard 
Gdański, z którym Jaś związany jest 
od dziecka. Podczas służby drugiemu 
człowiekowi poprzeczkę stawia sobie 
wysoko. Nigdy nie odpuszcza i nie 
odmawia pomocy. Zawsze stara się 
zrozumieć, pomóc i wspierać innych 
w podejmowaniu ważnych decyzji. 
Przez ostatni rok bardzo angażował 
się w remont hufca. Burzył ściany, 
wynosił gruz, malował – po prostu 
pomagał całym sobą z myślą o in-
nych. Jan to też doskonały słuchacz 
i rozmówca. Mocno angażowany 
w mediacje rówieśnicze. Można po-
wiedzieć, że to ich dobry duch. W re-
lacjach rówieśniczych służy pomocą, 
zrozumieniem i rozmową na każdy 
temat. 

Kapituła, która wybrała najlepszych 
wolontariuszy roku, przyznała także 
12 wyróżnień. Otrzymali je: Joan-
na Seyfried, Krystyna Wiśniewska, 
Kacper Szamszon, Grzegorz Ol-
szewski, Aleksandra Miczek, Do-
rota Bruchman, Anetta Cieślewicz, 
Natalia Trzebiatowska, Marta Sło-
mińska-Gliniecka, Zuzanna Socha, 
Aleksandra Cichocka oraz Oliwia 
Muszyńska. 
Galę uświetnił występ Dominiki 
Kwiatkowskiej, uczestniczki tele-
wizyjnych muzycznych show, która 
na swoim koncie ma też premie-
rowy singiel „Potwór” oraz laure-
ata pierwszej edycji Powiatowizji 
w Grodzisku Owidz Seweryna Koro-
wajczyka. 
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Otwarcie Strzelnicy

20-lecie Orkiestry 
Kameralnej Pro Simfonica

III LaserRun

Wierzyczanki 2020

18.06

19.06

20.06

20.06

Od siedmiu lat Prezydent Janusz 
Stankowiak, co roku wystawia 4 

godziny swojej pracy na licytację dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. W tym roku jego pracę wylicy-
tował prezes firmy Mariusz Nierzwic-
ki.
– Doświadczyłem wielu złych rzeczy 
w swoim życiu i kiedy wydawało się, 
że nie ma już nadziei, pojawiali się na 
mojej drodze ludzie, którzy wyciągali 
do mnie pomocną dłoń. Dlatego czu-
ję się zobowiązany, by teraz pomagać 
innym. Stąd mój udział w licytacji dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Wierzę, że dobro, które czy-
nimy innym, wraca podwójnie – po-
wiedział Mariusz Nierzwicki, prezes 
firmy FENIKS.
Rodzinna Firma ze Skarszew pro-
dukuje i sprzedaje wysokiej jakości 
meble – modułowe, sofy, narożniki, 
fotele, krzesła i pufy. Działa od 2002 
roku. Mimo pożaru w 2015 roku za-
kład odrodził się niczym mityczny fe-
niks z popiołów. Przewrotnie można 
by powiedzieć, że nazwa zobowiązy-
wała. Tak czy inaczej dzisiaj firma po-
siada jeden z najnowocześniejszych 
zakładów produkcyjnych w Europie, 
w którym pracuje ponad 300 osób. 
Swoje produkty sprzedaje w ponad 
450 punktach handlowych w Pol-
sce i zagranicą, a politykę biznesową 
opiera na trzech filarach: ludzie, pasja 
i innowacyjność. Ze względu na duże 
zainteresowanie klientów indywidu-
alnych, w niedalekiej przyszłości za-
kład zamierza otworzyć sklep firmo-
wy, który będzie obsługiwał obszar 
w promieniu 50 km od Skarszew. 
Prezydent Starogardu Gdańskiego, 

Prezydent żadnej pracy się nie boi
26 listopada prezydent Starogardu Gdańskiego na cztery godziny wcielił się w kon-
trolera jakości mebli, których producentem jest firma FENIKS ze Skarszew. Jego 
pracę wylicytował prezes firmy podczas tegorocznego 29. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Na konto Orkiestry wpłacił 4550 zł.

zanim podjął wyznaczone mu na ten 
dzień zadania, najpierw zapoznał się 
ze specyfiką pracy wszystkich dzia-
łów. Odwiedził stolarnię, modelar-
nię, szwalnię, dział montażowy, dział 
wykrajania skór i materiałów, dział 
kontroli jakości, magazyn wyrobów 
gotowych i dział załadunku.
– Zakład robi wielkie wrażenie. Nie-
stety do obsługi maszyn stolarskich, 
czy do wykroju skór uprawnień nie 
miałem, więc mogłem tylko poprzy-
glądać się jak inni pracują. Było to nie 
tylko ciekawe, ale bardzo pouczają-
ce. Ostatecznie zająłem się kontrolą 
jakości mebli przed przekazaniem 
ich do działu pakowania. Zadanie 
było wymagające i odpowiedzial-
ne, gdyż firma buduje swoją markę 
na jakości. Prezes firmy zdradził mi 
wcześniej, że nie stać ich na zwroty, 
dlatego przywiązują dużą uwagę do 
jakości wysyłanych do klienta mebli. 

Moim zadaniem było ustalenie we-
dług określonych wskaźników, czy 
mebel nadaje się do wysyłki czy nie. 
Musiałem go wyczyścić, sprawdzić 
jego komfort, mechanizmy, jakość 
szwów, materiał, kąt nachylenia za-
główków, czy są równe, czy pianka 
w siedziskach jest równa i czy nóż-
ki są dobrze zamontowane. Mówiąc 
w skrócie, czy towar jest zgodny z za-
mówieniem, a jeśli coś było nie tak, 
trzeba było zawołać tapicera, którego 
zadaniem było poprawienie niepra-
widłowości. Pomagały mi w tym pani 
Anna Niklas i Sylwia Suger, którym 
bardzo dziękuję za cierpliwość i wy-
rozumiałość – swoją pracę skomen-
tował na gorąco prezydent Janusz 
Stankowiak.
Cztery godziny pracy prezydenta mi-
nęły bardzo szybko i intensywnie. 
Pieniądze, które wpłacił prezes firmy 
FENIKS przeznaczone były na zakup 
sprzętu dla laryngologii, otolaryngo-
logii i diagnostyki głowy.
– Żadna praca nie jest mi straszna. 
Szanuję każdą i podejmę się każdego 
wyzwania, dlatego już teraz zachę-
cam wszystkich do licytowania czte-
rech godzin mojej pracy w 30. finale 
WOŚP, który odbędzie się 30 stycznia 
2022 roku – powiedział prezydent.
Miłym akcentem właścicieli fir-
my FENIKS Mariusza i Waldemara 
Nierzwickich na pożegnanie pre-
zydenta Janusza Stankowiaka było 
przekazanie fotela na przyszłoroczną 
licytację, na którym prezydent złożył 
swój autograf. 
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Inauguracja Sceny Letniej

Otwarcie basenów letnich

„Orientuj się” - Integracyjny 
Bieg Stowarzyszenia 
START-On

XI Zlot Weteranów Szos

10.07

15.07

17.07

24.07

Podsumowanie dwuletniej działalności
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów zorganizował poszerzone zebranie,  podczas którego omówiono i podsumo-
wano działalność za okres od 22 listopada 2019  do 19 listopada 2021 roku. 

Z wizytą u kombatantów
W listopadzie i grudniu prezydent Janusz Stankowiak 
składał wizyty kombatantom należącym do Związku 
Solidarności Polskich Kombatantów im. ks. Henryka 
Szumana.

Coroczne odwiedziny w domach 
kombatantów, stały się już tra-

dycją. Są one wspaniałą okazją, aby 

porozmawiać na różne tematy, po-
ruszyć współczesne sprawy miasta 
i wysłuchać ciekawych, nierzad-

ko poruszających historii. Gospo-
darze spotkań, często wspominają 
dawne czasy. W wizytach uczest-
niczył również Ryszard Tyborski, 
prezes starogardzkiego związku. 
W tym roku prezydent Janusz Stan-
kowiak odwiedził: Henryka Kowal-
skiego, Jadwigę Rohde, Jana Cyl-
kowskiego, Celinę Wałdoch, Irenę 
Samulewską, Stanisława Guza, Adelę 
Kowalską, Leokadię Bunikowską, Ro-
zalię Topolską, Irenę Wykę, Henryka 
Ładyszkowskiego oraz Zofię Pałasz. 
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95-lecie Męskiego Chóru
przy parafii św. Mateusza

Mural na 30-lecie Fundacji 
„Dajemy Dzieciom Siłę”

Medal 30-lecia Odzyskania
Niepodległości Ukrainy 

Dni Starogardu Gdańskiego

08.08

11.08

20.08

27-29
08

Akcja „Prezent od Mikołaja” po-
lega na obdarowaniu prezentem 

bliskiej osoby, która wyjątkowo na 
to zasługuje. Ekipa Starogardzkiego 
Centrum Kultury wybrała odpowied-
nio umotywowane listy napisane 
przez bliskich i znajomych. Dzięki 
wsparciu sponsorów Mikołaj osobiście 
dostarczył prezent – niespodziankę 
pod wskazany adres.
Sponsorzy akcji pn. „Prezent od Mi-
kołaja”: Firma Broker, GPEC STA-
ROGARD, Starogardzkie Centrum 
Edukacji Muzycznej i Fundacja Pokój 
Muzyczny, Restauracja „Witches”, 
Browar Kociewski. 

Prezent od Mikołaja
Starogardzkie Centrum Kultury już po raz drugi przeprowadziło akcję pn. „Pre-
zent od Mikołaja”. Wybrano 6 osób, które odwiedził staruszek z brodą. 

Pełne ręcznie wykonanych ozdób 
świątecznych kramy, karuzela 

wenecka, dobre jedzenie, chatka św. 
Mikołaja, a przede wszystkim nie-
powtarzalna, magiczna atmosfera 
przyciągnęły do serca miasta wielu 
starogardzian. Na scenie zaprezen-
towały się m.in. przedszkolaki, Dejka 
Fit Studio, finaliści tegorocznej edycji 
konkursu „Utalentowani” oraz zespół 
wokalny Singers Novi. Nadleśnictwo 
Starogard zadbało o choinki, a anima-
torzy o warsztaty dla dzieci.
Podczas wydarzenia wspomóc można 
było także zbiórkę pieniędzy dla cięż-
ko chorej Małgosi Samoszuk.
Punktualnie o godz. 16:00 na scenie 
pojawili się Prezydent Miasta Sta-
rogard Gdański Janusz Stankowiak 
oraz Przewodnicząca Rady Miasta 

W oczekiwaniu na Święta
Starogardzki Jarmark Świąteczny powoli staje się tradycją. 5 grudnia spotkaliśmy 
się na Rynku, by wspólnie rozświetlić choinkę i oficjalnie rozpocząć czas oczeki-
wania na Święta Bożego Narodzenia.

Anna Benert. W towarzystwie dzieci, 
św. Mikołaja, miejskiej maskotki – 
Gwiazdka oraz maskotek sponsorów 
wydarzenia odliczyli od 10 do 1 i dali 
sygnał do rozświetlenia starogardzkiej 
choinki. 
– Choinka to symbol nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy 
czekamy na ten czas. Jest on ma-
giczny. Stajemy się dużo lepsi. Życzę 
Wam, abyście nie myśleli teraz o pre-
zentach materialnych, ale o tym, co 
innego możecie dać drugiemu czło-
wiekowi – uśmiech lub po prostu do-
bre słowo, kiedy zauważycie, że ktoś 
może tego potrzebować. Bądźmy ra-
zem – powiedział prezydent Starogar-
du Gdańskiego Janusz Stankowiak.
– Na ten świąteczny, radosny czas ży-
czę Wam wszystkiego najlepszego. 

Dużo zdrowia. Niech spełniają się Wa-
sze marzenia, a otacza miłość i ciepło 
najbliższych. Wesołych Świąt – życzy-
ła wszystkim przewodnicząca Rady 
Miasta Anna Benert.
Organizatorami wydarzenia były: Sta-
rogardzkie Centrum Kultury oraz Sto-
warzyszenie „Nasz Starogard”. Part-
nerami byli: Urząd Miasta Starogard 
Gdański, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz Stowarzyszenie „Rekord”. Spon-
sorami zaś ZUOK Stary Las, Starkom, 
Broker, Carrefour, Nadleśnictwo Sta-
rogard, Bank Spółdzielczy w Starogar-
dzie Gdańskim, GPEC Starogard oraz 
Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego. 
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50-lecie Miejskiego Zakładu 
Komunikacji

Śniadanie z Radiem Zet

XVI Spartakiada PZERiI

Harcerski Weekend z okazji
100-lecia powołanie I druży-
ny 

03.09

09.09

11.09

10-11
09

Podobnie jak w latach ubiegłych 
i tym razem zabawa cieszyła się 

dużym zainteresowaniem uczniów 
starogardzkich szkół podstawowych. 
Każdy uczestnik zupełnie inaczej wy-
obraża sobie św. Mikołaja. Konkurso-
we rysunki można było składać do 30 
listopada. Wpłynęło ich 340. To prawie 

Mikołaj moich marzeń
Poznaliśmy wyniki międzyszkolnego konkursu pla-
stycznego pod hasłem „Mikołaj moich marzeń”, 
który już od 14 lat organizuje Straż Miejska w Staro-
gardzie Gdańskim, przy współudziale Starogardzkie-
go Centrum Kultury.

Głównym celem projektu jest ma-
terialna i mentalna pomoc rodzi-

nom oraz osobom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej. Do osób 
najbardziej potrzebujących docie-
ra kilkanaście tysięcy wolontariuszy 
z całej Polski. Weekend Cudów to te 
dwa magiczne dni, podczas których 
ma miejsce finał Szlachetnej Paczki. 
Wówczas podarunki przygotowane 
przez darczyńców zostają rozwiezione 
przez wolontariuszy do osób w po-
trzebie.
Jak co roku, do akcji włączył się rów-
nież Urząd Miasta Starogard Gdański. 
Dzięki zaangażowaniu prezydenta Ja-
nusza Stankowiaka oraz hojności pra-
cowników Urzędu i tym razem udało 
się uzbierać fundusze na ten szczytny 
cel. Wsparliśmy potrzebującą osobę 
z naszego miasta. Zakupiono dwie 
tony węgla, drobny sprzęt RTV AGD 

Finał Szlachetnej Paczki
Za nami finał ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. W tym roku, dzięki tej wspa-
niałej inicjatywie wsparto w Polsce 17 tysięcy rodzin.

oraz duże zapasy produktów spożyw-
czych, środki higieny osobistej i che-
mię gospodarczą.
11 grudnia w Publicznej Szkole Pod-
stawowej Nr 3, która stanowi maga-

zyn dla Szlachetnej Paczki, prezydent 
miasta Janusz Stankowiak przekazał 
zakupione i zebrane wśród pracow-
ników Urzędu podarunki. Wszystkie 
paczki trafiły do swoich odbiorców.  

Nagrodzone prace: 
Marta Wałdoch – PSP nr 1 
Mikołaj Prądziński – PSP nr 1 
Kamil Uhlenberg – PSP nr 1 
Milena Ośka – PSP nr 4 
Oskar Jarzyński – PSP nr 4 
Kacper Wanielista – PSP nr 8 
Mateusz Galewski – PSP nr 3 
Mikołaj Draszanowski – PSP nr 3 
Mikołaj Głodny – Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy 
Agata Majer – Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy.
Wyróżnione prace: 
Marcin Naharnowicz – PSP nr 1 
Szymon Buszczak – PSP nr 4 
Jan Glaza – PSP nr 4 
Paulina Kalkowska – PSP nr 8 
Marcelina Iwicka – PSP nr 3 
Michalina Zbierańska – Chrześcijań-
ska Szkoła Podstawowa 
Hania Piotrowska – PSP nr 6 
Natalia Mania – Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy 
Milena Wiecka – Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy 
Agnieszka Mikołajewska – Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

trzykrotnie więcej niż w roku ubie-
głym. Spośród wszystkich prac przed-
stawiających różne wyobrażenia św. 
Mikołaja i wszystkiego, co jest zwią-
zane ze świętami Bożego Narodzenia 
wybrano 10, które nagrodzono oraz 
przyznano 10 wyróżnień.  
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15-lecie Singers Novi

Ogólnopolska Konferencja
„Dziecko pokrzywdzone 
przestępstwem”

75-lecie PZW Koło nr 69
Starogard Gdański

19.09

24.09

24.09

Pokaz koszykarskich umie-
jętności podziwiali rodzice, 

organizatorzy Akademii, trene-
rzy, sponsorzy a także władze sa-

Mikołajkowy festiwal
Młodzi koszykarze z „Gama – Akademia Koszyków-
ki” spotkali się 8 grudnia w Hali Miejskiej im. An-
drzeja Grubby na wspólnym Mikołajkowym Festiwa-
lu. To już piąta edycja imprezy, w której biorą udział 
uczniowie klas I – III szkół podstawowych z powiatu 
starogardzkiego i tczewskiego.

morządowe miasta i gminy oraz 
zaproszeni goście. W spotkaniu 
uczestniczył zastępca prezydenta 
ds. społecznych Maciej Kalinow-

Zgodnie z Uchwałą Nr 
XXXVIII/466/2021 Rady Miasta 

Starogard Gdański z dnia 28 września 
2021 r. w sprawie określenia zasad, 
trybu przyznawania, wstrzymywa-
nia i pozbawiania stypendiów spor-
towych informujemy, że do końca 
grudnia można składać wnioski o sty-
pendium sportowe na rok 2022. 
Wnioski o stypendium mogą składać 

Stypendia sportowe – można składać wnioski
Do 31 grudnia 2021 r. można składać wnioski o stypendia sportowe, które realizo-
wane będą w roku 2022.

ski oraz wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Marek Jankowski.
– Mikołajkowe granie to już tra-
dycja w naszym mieście. Dzięku-
ję organizatorom oraz prezesowi 
firmy GAMA, panu Mariuszowi 
Popławskiemu – podkreślił wi-
ceprezydent Maciej Kalinowski. 
– Życzę wszystkim dobrej zabawy 
i wszystkiego najlepszego na zbli-
żające się święta – dodał.
Rozgrzewkę przed turniejem po-
prowadził Filip Stryjewski z dru-
żyny Kociewskie Diabły. Na za-
kończenie każdy drużyna otrzy-
mała pamiątkowy puchar. 

mieszkańcy Starogardu Gdańskie-
go: zawodnik bądź opiekun prawny 
w przypadku osoby niepełnoletniej; 
w przypadku zawodnika zrzeszone-
go klub sportowy lub stowarzyszenie 
kultury fizycznej.
Wnioski pobrać można ze strony 
starogard.pl lub bip.starogard.pl. 
Wypełnione należy złożyć w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miasta Staro-

gard Gdański, ul. Gdańska 6 lub prze-
słać pocztą (decyduje data wpływu do 
Urzędu). 
Komórką odpowiedzialną za obsługę 
wniosków stypendialnych jest Wy-
dział Informacji Społecznej. Informa-
cji udziela p. Magdalena Urbanowicz 
(tel. 58 530-60-93, e-mail: magdale-
na.urbanowicz@um.starogard.pl).  

Otwarcie Stanicy ZHP 
po remoncie

21.09
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III Piknik „Kociewiacy dla 
Hospicjum”

26.09

29. Bieg Kociewski 
z Polpharmą

Zmodernizowana 
ul. Szumana

BO 2022 - poznaliśmy 
zwyciężów

03.10

11.10

13.10

Tytuł Sportowca Roku przyznano 
siatkarzowi Jakubowi Gawłowi. 

Drugie zajął pływak Błażej Nowacki. 
Trzecie miejsce przypadło pięciobo-
istce Michalinie Wierzbie, a czwarte 
i piąte piłkarzom kolejno Michałowi 
Neihsowi i Sebastianowi Armatow-
skiemu. Za Trenera Roku 2020 uzna-
no trenera koszykówki Krzysztofa 
Piątkowskiego. Drugim został Krzysz-
tof Niedziela, trzecim natomiast To-
masz Lamek. Obaj panowie są tre-
nerami siatkówki. Działaczem Roku 
2020 okazał się Bartosz Sarzało. Za 
organizację Sportowej Imprezy Roku 
2020 wyróżniono Klub UKS „Ósem-
ka”. Nagrodę odebrał prezes zarządu 
klubu Artur Skrobisz.

Trener koszykówki Krzysztof Piąt-
kowski został wybrany Trenerem 
Roku 2020.
Wśród Utalentowanych Młodych 
Sportowców Starogardu Gdańskiego 
Roku 2020 znaleźli się:
1) Tymon Niedziela – piłka siatkowa/
Starogardzki Klub Sportowy
2) Maksymilian Pilarski – piłka siatko-
wa/Starogardzki Klub Sportowy
3) Nadia Grochowska – piłka siatko-
wa/Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
i Sportu KaEmKa
4) Michalina Łukiewicz – piłka siatko-
wa/Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
i Sportu KaEmKa
5) Olga Formela – piłka siatkowa/Sto-
warzyszenie Kultury Fizycznej i Spor-
tu KaEmKa
6) Mateusz Makiła – koszykówka/Sta-

Nagrody za sportowe sukcesy
Sportowcem Roku 2020 w Starogardzie Gdańskim został siatkarz Jakub Gaweł. 
Tytuł Najlepszego Trenera otrzymał Krzysztof Piątkowski. Działaczem Roku zo-
stał Bartosz Sarzało, a Imprezą Roku Laser Run. Nagrody wręczone zostały 9 grud-
nia w Miejskiej Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby.

rogardzki Klub Sportowy
7) Brajan Wysiecki – koszykówka/Sta-
rogardzki Klub Sportowy
8) Oliwier Parulski – koszykówka/Sta-
rogardzki Klub Sportowy
9) Lena Karcz – piłka ręczna/Staro-

15) Aleksandra Jasińska – pływanie/
Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”
16) Paweł Kraiński – akrobatyka spor-
towa/Uczniowski Klub Sportowy „Ko-
ciewie”
17) Antoni Gryniuk – akrobatyka 

gardzki Klub Sportowy
10) Oliwia Danielek – piłka ręczna/Sta-
rogardzki Klub Sportowy
11) Michał Uszacki – piłka nożna/Klub 
Piłkarski Starogard
12) Konrad Kleinschmidt – piłka noż-
na/Klub Piłkarski Starogard
13) Urszula Skrobisz – pływanie/
Uczniowski Klub Sportowy „Ósem-
ka”
14) Julia Rulewska – pływanie/
Uczniowski Klub Sportowy „Ósem-
ka”

sportowa/Uczniowski Klub Sportowy 
„Kociewie”
18) Emma Ślusarczyk – akrobatyka 
sportowa/Uczniowski Klub Sportowy 
„Kociewie”
19) Samuel Zaręba – akrobatyka spor-
towa/Uczniowski Klub Sportowy „PI-
RAMIDA”
20) Mieszko Wujec – akrobatyka 
sportowa/Uczniowski Klub Sportowy 
„PIRAMIDA”
21) Malwina Zielińska – akrobatyka 
sportowa/Uczniowski Klub Sportowy 
„PIRAMIDA”
22) Oliwia Niedbała – akrobatyka 
sportowa/Uczniowski Klub Sportowy 
„PIRAMIDA”
23) Krystian Krajnik – Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej Shotokan WKF Ka-
rate Klub SHUTO
24) Anna Szarafin – lekkoatletyka/Ko-
ciewski Klub Biegacza
25) Karol Makiła – lekkoatletyka/Ko-
ciewski Klub Biegacza
Kandydatów do nagród wytypowa-
ła powołana specjalnie do tego celu 
7-osobowa komisja, której propozy-
cje zaakceptował Prezydent Miasta. 
Wspólnie z prezydentem Starogardu 
Januszem Stankowiakiem nagro-
dy wręczali przewodnicząca Komisji 
Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady 
Miasta Brygida Nowacka oraz jej za-
stępca i wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Marek Jankowski. 
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Wernisaż wystawy „Postać 
w sztuce zapisana” z cyklu 
„Sztuka Polska”

Rondo zamiast skrzyżowania
DW 222 z ul. Pomorską - 
konferencja prasowa

15.10

18.10

Zbliża się wyjątkowy, dla wielu naj-
piękniejszy czas w roku. W jaki spo-
sób powinniśmy go przeżywać?
Boże Narodzenia to naprawdę dla 
bardzo wielu ludzi, zwłaszcza, tych 
którzy utożsamiają się z chrześci-
jaństwem, wyjątkowy, najpiękniej-
szy czas. Czas, w którym Bóg stał się 
człowiekiem, kiedy stał się jednym 
z nas. Nie można jednak zatrzymać 
się tylko na zewnętrznej formie: ko-
lędach, choince, kolorowych lamp-
kach, stajence, żłóbku..., ale trzeba 
iść w głąb, dalej. Wspaniale to ujął 
w zeszłym roku Papież Franciszek: 
„...co nam mówi to Dziecię, naro-
dzone dla nas z Dziewicy Maryi? Ja-
kie jest uniwersalne orędzie Bożego 
Narodzenia? Mówi nam, że Bóg jest 
dobrym Ojcem, a my wszyscy jeste-
śmy braćmi. Ta prawda leży u pod-
staw chrześcijańskiej wizji rodzaju 
ludzkiego. Bez braterstwa, którym 
obdarzył nas Jezus Chrystus, nasze 
wysiłki na rzecz bardziej sprawiedli-
wego świata mają krótki oddech i na-
wet najlepsze projekty mogą stać się 
strukturami bez duszy. Dlatego moje 
życzenia dobrych Świąt Bożego Na-
rodzenia są życzeniami braterstwa. 
(Orędzie Bożonarodzeniowe 2020). 
Myślę, że to najważniejsze życzenia 
i konkretna potrzeba na covidowe 
i pocovidowe czasy. Braterstwa bar-
dzo szeroko pojętego, obejmującego 
wszelkie dziedziny życia ludzkości. 
To konkretne postanowienia, czy-
ny realizowane w naszych środowi-
skach, które mają na celu Zbawienie 
ludzi. Potrzeba nam koniecznie DO-
BRA. Realizowanego w dostrzeganiu 
konkretnej osoby ludzkiej żyjącej 
obok nas i dzieleniu się z nią naszymi 
dobrami. Papież precyzuje: „A oblicze 
Boga ukazało się w konkretnej ludz-
kiej twarzy. Nie pojawiło się w jakimś 
aniele, ale w człowieku, narodzonym 
w czasie i określonym miejscu. W ten 
sposób poprzez swoje wcielenie Syn 
Boży wskazuje nam, że zbawienie 
przebiega przez miłość, akceptację, 
szacunek dla naszego biednego czło-
wieczeństwa, które wszyscy podzie-
lamy w wielkiej różnorodności grup 
etnicznych, języków, kultur...,  ale 
wszyscy jesteśmy braćmi w człowie-
czeństwie!”.

Za nami kolejny trudny rok pod zna-
kiem pandemii. Czy według księdza 
te doświadczenia czegoś nas na-
uczyły?
Każdy musi sobie sam odpowiedzieć 

Otwórzmy się na drugiego człowieka
Rozmowa z ks. dziekanem Józefem Pickiem, proboszczem parafii pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. 

na to pytanie. Czy otworzyłem się na 
drugiego człowieka? Czy pomagałem 
żyjącemu obok? Czy dzieliłem się 
sercem, bo czasu miałem dużo? Czy 
tylko patrzyłem na czubek własne-
go nosa i w zamknięciu czekałem, aż 
to wszystko się skończy. Pomagać 
można było i nadal to czynić trze-
ba na różnorakie sposoby. Bliskość, 
nawiązywanie relacji, rozmowa 
(nawet przez telefon, okno, czy za-
mknięte drzwi), zrobione zakupy, 
zorganizowana pomoc,... pozostawię 
tu miejsce własnej kreatywności...                                                                                                                                 
Jeśli nauczyły, to świetnie!!! Jeżeli nie, 
to czas najwyższy, wyciągać wnioski, 
bo życie jest krótkie i przemijające. 
Nikt nie pozostanie tu na wieki. To 
najważniejszy wniosek, do którego 
powinniśmy dojść. Na wieki obiecał 
nam Bóg tylko i aż niebo.  Właśnie po 
to Jezus przyszedł, aby pokazać nam 
drogę, jak nią iść jako człowiek, jak 
realizować nasze BRATERSTWO. 

6 stycznia obchodzimy Święto 
Trzech Króli. Trwają przygotowania 
do Orszaku, który już po raz kolejny 
przejdzie ulicami Starogardu. Jak bę-
dzie wyglądał w 2022 roku?

Wszyscy jesteśmy zgodni, że z Co-
videm przyjdzie nam żyć przez naj-
bliższy czas. Musimy się nauczyć żyć 
i zachować normalność. I dlatego, 
może nie tak, jak dawniej, ale tro-
chę inaczej (z zachowaniem środków 
ostrożności) chcemy nadal wyra-
żać naszą radość bożonarodzeniową 
i świadczyć o niej wobec innych. To 
nasze świadectwo niech będzie ozna-
ką chęci czynienia DOBRA. Pójdziemy 
więc odpowiednio uformowani od 
kościoła św. Mateusza do św. Wojcie-
cha, tam przywitamy Jezusa w żywym 
Żłóbku i weźmiemy udział w koncer-
cie kolęd, wspólnym śpiewaniu, choć-
by przez Internet on-line.

Wcześniej jednak czekają nas Świę-
ta Bożego Narodzenia. Czego ksiądz 
życzy starogardzianom?  
Życzę pokoju w sercach, płynącego 
od Jezusa Nowonarodzonego, aby ten 
pokój owocował w postaci BRATER-
STWA i ZGODY, według naszego sta-
rego porzekadła: „Zgoda buduje, nie-
zgoda rujnuje”. Ale by ona nastąpiła, 
muszę koniecznie nauczyć się dzielić 
sobą z innymi. Tej gotowości BYCIA 
DLA INNYCH też życzę. 

Park Miejski Liderem 
Dostępności

13.10

XXIV Powiatowy Przegląd 
Twórczości Artystycznej 
„Spotkajmy się”

16.10
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Klub Radnych „Nasz Starogard” 
– w każdą środę w godz. od 15:00 do 
16:00 w Urzędzie Miasta, pok. 108.
Klub Radnych „Prawo i Sprawie-
dliwość” – w każdą środę w godz. 
od 15:30 do 16:30 w biurze poselskim 
posła Kacpra Płażyńskiego w Ratuszu 
Staromiejskim.
Klub Radnych „Koalicja Oby-
watelska” – w każdy czwartek 
w godz. od 16:30 do 18:00 w Biurze 
Poselskim Posła na Sejm RP Sławo-
mira Neumanna, ul. Kilińskiego 11. 
Można też umawiać się telefonicz-
nie pod numerem 58 530 60 25.

Przewodnicząca 
Rady Miasta

Anna
Benert

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

Rada Miasta Starogard Gdański Dyżury radnych

Starogardzki Dzień Seniora22.10

Powstanie Muzeum 
Kazimierza Deyny - 
konferencja prasowa

23.10

13 grudnia wspominaliśmy stan wojenny. Był to jednen z najtragiczniejszych 
okresów we współczesnej historii Polski.

By uczcić pamięć ofiar tamtych 
wydarzeń, prezydent miasta 

Janusz Stankowiak, wiceprezydent 
Tadeusz Błędzki, przewodnicząca 
Rady Miasta Anna Benert, radni 
Dorota Glanert i Mieczysław Pła-
czek oraz dyrektor Muzeum Ziemi 
Kociewskiej Mariusz Brodnicki, 
w asyście pocztu sztandarowe-
go Rady Miasta złożyli kwiaty pod 
Krzyżem Poświęconym Ofiarom 
Systemu Komunistycznego przy 
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Sta-
rogardzie Gdańskim. 

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

XXV Międzynarodowy Tur-
niej Tenisa Stołowego 
im. A. Grubby z ASIST 
- XVI Memoriał

24.10

Sala sportowa PSP 8 
- podpisanie umowy

22.10

Osobiście można odbierać 
tylko akty stanu cywilne-

go (zgonu, urodzenia, małżeń-
stwa) oraz dowody osobiste. Na 
miejscu można też zarejestro-
wać działalność gospodarczą 
oraz załatwić wszelkie sprawy 
związane z rejestrem CEIDG. 
Do Urzędu można przyjść tyl-
ko w przypadkach szczególnej 
wagi. Warunkiem osobistego 
załatwienia sprawy jest wcze-
śniej uzgodniony telefonicznie 

Zmiany trybu pracy Urzędu
Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na CO-
VID-19, w trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo 
klientów i pracowników Urzędu Miasta w Staro-
gardzie Gdańskim, zmienia się tryb organizacji 
pracy magistratu. Od 13 grudnia obsługa klientów 
odbywa się online lub telefonicznie.

pod nr 58 530 60 38 termin spo-
tkania oraz elektronicznie przy-
gotowany wniosek.

W związku z trwającym postępo-
waniem w sprawie oceny oddzia-
ływania na środowisko skutków 
realizacji miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzen-
nego miasta Starogard Gdański 
„2” w granicach jak w załącz-
niku graficznym do uchwały Nr 
VI/47/2019 Rady Miasta Staro-

gard Gdański z dnia 30 stycznia 
2019 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego Starogard Gdański 
„2” bez zmian pozostaje moż-
liwość zapoznania się z nim do 
dnia 17 grudnia.

Wszystkie pozostałe sprawy 
niecierpiące zwłoki załatwić 
można wyłącznie online, tele-
fonicznie lub za pomocą faksu.

W celu uzyskania informacji 
należy kontaktować się z pra-
cownikami Urzędu w ustalo-
nych godzinach pracy za po-
mocą poczty elektronicznej lub 
telefonicznie. Numery telefo-
nów dostępne są na stronach 
Biuletynu Informacji Publicz-
nej https://bip.starogard.pl/ 
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Zgony

3. rocznica działalności
Dziennego Domu Senior+

Obchody Narodowego 
Święta Niepodległości

05.11

11.11

1. Irena Kotkiewicz l. 78
2. Agnieszka Kosecka l. 92
3. Danuta Kowalska l. 72 
4. Zofia Lewandowska l. 96 
5. Janina Chmielecka l. 100 
6. Janusz Śliwiński l. 69 
7. Mieczysław Ługowski l. 84 
8. Jan Seweryn l. 80 
9. Danuta Szwarz l. 63 
10. Zygmunt Migowski l. 89 

11. Augustyn Brzoskowski l. 73 
12. Marian Migawski l. 61 
13. Agnieszka Skonieczna l. 92 
14. Grzegorz Rezmer l. 61 
15. Janusz Kamiński l. 46 
16. Lidia Schulz l. 73 
17. Teresa Marchewka l. 77 
18. Renata Drewa l. 83 
19. Adam Cejer l. 54 
20. Krystyna Schalkowska l. 79 
21. Barbara Gabriel l. 66 
22. Jadwiga Leszczyńska l. 92 

23. Irena Strehlau l. 88 
24. Mirosław Strojny l. 57 
25. Zdzisław Rogowski l. 67 
26. Stanisław Mrozik l. 91 
27. Bożena Prychła l. 59 
28. Hanna Godzik l. 66 
29. Jan Wróblewski l. 74 
30. Brunon Kurszewski l. 76 
31. Elżbieta Sprengel l. 87 
32. Ludwika Szołtys l. 99 
33. Halina Gawkowska l. 84 

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 Roz-
porządzenia 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 obowiązują-
cym 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 zosta-
nie 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 do-
wodem 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 Roz-
porządzenia 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 OGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Adama Mickiewicza, obr. 13, według 
wykazu w tabelce:

Lp. Nr 
działki

Pow. 
w m2 Numer KW

Przeznaczenie  w miejsco-
wym planie zagospodaro-

wania przestrzennego

Cena wywoławcza 
 (zawiera 23% 

VAT) w zł

wadium 
 w zł

postąpienie  
minimalne 

w zł

1. 178/1 19 GD1A/00042929/1 C1.37.MU.5 - teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej 4 900,00   490,00   50,00   

2. 178/2 19 GD1A/00041813/8 C1.37.MU.5 - teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej 4 900,00   490,00   50,00   

Nieruchomości wymienione w poz. 1 i 2  wolne są od obciążeń i zobowiązań w ww. księgach wieczystych.
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązują-
cym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku polożonym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Ada-
ma Mickiewicza nr 7, w związku z lokalizacją działek nr: 178/1 i 178/2 w podwórku tej nieruchomości oraz koniecznościa 
przechodu i przejazdu do drogi publicznej - ul. Adama Mickiewicza z działek nr: 178/1 i 178/2 przez działkę nr 178/4, obr. 13 
stanowiącą grunt pod budynkiem oraz podwórko wspólnoty mieszkaniowej budynku  ul. Adama Mickiewicza nr 7.
Chętni do uczestnictwa w przetargu winni zgłosić się  (z dowodem osobistym) najpóźniej do dnia 25 stycznia 2022 r. w pok. 
204 w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska nr 6 celem  potwierdzenia spełnienia powyżej opisanego warunku 
ograniczoności przetargu.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Miasta na tablicy ogłoszeń obok p. 200 (II pietro) oraz 
zamieszczona na stronie internetowej - bip.starogard.pl w dniu 26 stycznia 2022 r. od godz. 12,00.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 2 lutego 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 27 stycznia 2022 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 1 lutego 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 potwierdzenia spełniania powyżej opisanego warunku 
ograniczoności przetargu i 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 Grun-
tami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczą-
cych warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, II piętro, 
tel. (58) 5306082.

30-lecie PWiK STAR-WiK04.11

26,1 mln zł z Rządowego 
Funduszu Polski Ład 

26.10



1516 grudnia 2021
STAROGARDZKI RATUSZ




