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Dni Starogardu

Główne koncerty Dni Starogardu 
odbędą się na Stadionie Miej-

skim im. Kazimierza Deyny. Tam 
w piątek 1 lipca podziwiać będziemy 
mogli zagranicznych wykonawców 
muzyki tanecznej, a więc: No Mercy, 
Claydee Lupa oraz Pedro Santana, 
a także polskiego DJ’a GROMEE. 
W sobotę 2 lipca na starogardz-
kim Rynku wystąpią Teresa Werner 
i Maciej Smoliński, a na Stadionie 
Miejskim Dawid Kwiatkowski oraz 
Krzysztof Cugowski z Zespołem Mi-
strzów. 
Gorąco zapraszamy nie tylko na 
koncerty gwiazd, ale także do wzię-
cia udziału w Starogardzkim Koro-
wodzie. Zgłoście swoją grupę w kon-
kursie na najkreatywniejszą prezen-
tację i uświetnijcie swoją obecnością 
Wielkie Święto Miasta. 
 
Nagroda dla zwycięskiej grupy to  
2 000 zł oraz ufundowany przez Pre-
zydenta Miasta Starogard Gdański 
Janusza Stankowiaka Puchar Prze-
chodni. 

Dni Starogardu Gdańskiego 2022
Tegoroczne Dni Starogardu Gdańskiego odbędą się w pierwszy weekend lipca. Jak zawsze, czeka nas wiele atrakcji. Największymi będą 
na pewno koncerty gwiazd. Specjalnie dla mieszkańców Starogardu, okolic oraz naszych gości wystąpią: Krzysztof Cugowski z Zespołem 
Mistrzów, Dawid Kwiatkowski, Teresa Werner, Maciej Smoliński, a także No Mercy, GROMEE, Claydee Lupa oraz Pedro Santana.

Prezydent miasta 
z absolutorium

Starogard wśród  
Asów Samorządności

Etos Polskiej Kawalerii
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Polska Nagroda Inteligentnego 
Rozwoju dedykowana jest oso-

bom, instytucjom i organizacjom, 
które prowadzą w kraju innowacyjną 
działalność dla dobra lokalnej spo-
łeczności, inteligentnego rozwoju 
gospodarki i poprawy standardu ży-
cia. Dotyczy to zarówno innowacji 
technologicznych, inwestycyjnych, 
jak i społecznych.

Starogard miastem inteligentnego rozwoju
Starogard Gdański otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2022 w kategorii samorząd przyjazny 
mieszkańcom i inwestorom. Doceniono pracę włodarzy miasta na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców 
poprzez nowe inwestycje i współpracę z biznesem. Wyróżnienie odebrał Prezydent Miasta 7 czerwca podczas 
uroczystej gali Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie.

–  Przez cały rok szukamy innowa-
cyjnych projektów, za którymi stoją 
ludzie prezentujący postawę prospo-
łeczną, podejście na „tak” względem 
konieczności promowania swoich 
rozwiązań wśród całego społeczeń-
stwa. Przy ocenie pod uwagę brana 
jest w równym stopniu nowator-
skość realizowanych pomysłów, jak 
i podejście autorów do ich promocji 

Asy Samorządności trafiły do 
włodarzy miast, gmin i powia-

tów, które poprzez podejmowane 
inwestycje i działania prospołecz-
ne, poprawiają jakość życia swoich 
mieszkańców, aktywizują lokalną 
społeczność i dbają o rozwój swoich 
małych ojczyzn. Starogard Gdański 
wyróżniony został w dwóch kate-
goriach: otwartość na mieszkańców 
i zaangażowanie w rozwój kultury 

Starogard wśród  
Asów Samorządności
Niezależny tygodnik regionalny „Zawsze Pomorze” 
nagrodził najprężniej działające samorządy na Pomo-
rzu. Pod patronatem Marszałka Województwa Po-
morskiego przyznał im tytuły Asów Samorządności. 

fizycznej i sportu oraz politykę do-
stępności. Kapitule spodobał się pro-
jekt „Rewolucje podwórkowe” w ra-
mach rewitalizacji miasta oraz budo-
wa basenów letnich na Piekiełkach.

Statuetkę i dyplom odebrał pre-
zydent miasta Janusz Stankowiak 
podczas uroczystej gali 14 czerwca 
w Europejskim Centrum Solidarno-
ści. Wręczyli mu ją Marszałek Mie-

samorządu z biznesem.
– W zarządzaniu miastem zmierzam 
w konkretnym celu – zależy mi na 
zrównoważonym rozwoju Starogar-
du Gdańskiego społecznym i gospo-
darczym, który jest gwarantem lep-
szej przyszłości i lepszego życia jego 
mieszkańców. Jestem niezmiernie 
szczęśliwy, że te działania zostały 

czysław Struk i redaktor naczelny 
tygodnika „Zawsze Pomorze” Ma-
riusz Szmidka.

– Bardzo dziękuję za to ważne dla 
każdego samorządowca wyróżnie-
nie. Dziękuję szacownej Kapitule, 
dziękuję panu Marszałkowi i dzię-

i informowania potencjalnych od-
biorców, partnerów biznesowych 
czy inwestorów o podejmowanych 
działaniach. Spośród tysiąca nomi-
nowanych nagrody przyznaliśmy 34 
laureatom w 17 kategoriach – powie-
działa dyrektor Forum Inteligentne-
go Rozwoju Marty Pomietlorz-Loski.
7 czerwca  Polską Nagrodą Inteli-
gentnego Rozwoju 2022 w kategorii 

samorząd wyróżniona została Gmina 
Miejska Starogard Gdański. Nagro-
dę odebrał Prezydent Miasta Janusz 
Stankowiak. Wręczyły mu ją Mini-
ster Funduszy i Polityki Regionalnej 
Małgorzata Jarosińska – Jedynak oraz 
dyrektor FIR Marta Pomietlorz-Lo-
ska. Uroczystość odbyła się podczas 
gali VII Forum Inteligentnego Roz-
woju 2022 w Uniejowie. Kapituła 
nagrodziła Starogard za nowatorskie 
pomysły inwestycyjne, które sku-
tecznie poprawiają jakość życia mie-
szańców oraz skuteczną współpracę 

dostrzeżone i znalazły uznanie w tak 
szanownym gronie ludzi świata na-
uki, biznesu i samorządu. Serdecznie 
gratuluje wszystkim laureatom Pol-
skiej Nagrody Inteligentnego Roz-
woju. Dołączenie do grona zacnych 
zwycięzców jest powodem do dumy, 
daje osobistą satysfakcję i motywuje 
do dalszych intensywnych działań – 
powiedział prezydent Janusz Stan-
kowiak odbierając certyfikat i statu-
etkę lidera Inteligentnego Rozwoju.

kuję redaktorowi naczelnemu ty-
godnika Zawsze Pomorze. Cieszę 
się, że Starogard wyróżniony został 
w aż dwóch kategoriach i że są to 
właśnie otwartość na mieszkań-
ców oraz rozwoju kultury fizycznej 
i polityki dostępności. Z pełną od-
powiedzialnością mogę tę nagrodę 

dedykować mieszkańcom. Poprzez 
swój aktywny udział w projekcie re-
wolucji podwórkowych, które ciągle 
jeszcze trwają, przyczynili się do 
tego sukcesu. To przykład doskona-
łej współpracy samorządu, organi-
zacji pozarządowych i lokalnej spo-
łeczności, Cieszę się też, że Kapituła 
doceniła pomysł budowy basenów 
w Starogardzie, które dają miesz-
kańcom możliwość atrakcyjnego 
spędzanie wolnego czasu w mieście 
i są alternatywę dla tych, którzy wa-
kacje spędzają w domu. Mieszkańcy 
są najważniejsi i dla nich zmieniamy 
nasze miasto – powiedział prezydent 
Janusz Stankowiak.

„Asy Samorządności” honorowym 
patronatem objął Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego Mieczysław 
Struk. W uroczystym wręczaniu na-
gród towarzyszyli mu byli marszał-
kowie Jan Kozłowski i Jan Zarębski. 

WYDARZENIA
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W pierwszej kolejności nowe 
dywaniki otrzymają uli-

ca Krasickiego, część ulicy Okręż-
nej (sięgacz) oraz ulica Przejezdna. 
W przypadku ostatniej – ulicy Kor-

Ulice z nową nawierzchnią
Zostaną wymienione nawierzchnię czterech ulic: 
Krasickiego, Okrężnej, Przejezdnej i Korczaka. Na 
wykonanie całego zadania wykonawca ma 60 dni od 
daty podpisania umowy. To oznacza, że mieszkańcy 
będą mogli jeździć po nowych nawierzchniach pod 
koniec lipca. Koszt inwestycji to ok. 1 mln zł.

Do drugiego i trzeciego naboru 
wniosków w Programie Inwe-

stycji Strategicznych w ramach Pol-
skiego Ładu zgłosiliśmy pięć projek-
tów – dwa na rozbudowę kanalizacji 
sanitarnej, dwa drogowe i jeden 

Kolejne miliony dla miasta
W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Fun-
duszu Polski Ład Starogard Gdański otrzymał promesę na kwotę prawie 23 mln zł. 
Rząd dofinansował dwa starogardzkie projekty. 

Całkowita powierzchnia moder-
nizacji wynosi ok. 500 m2. Za-

kres prac przewiduje rozbiórkę ist-
niejącej nawierzchni z kostki beto-
nowej na całej powierzchni odcinka, 
wykonanie koryta, wykonanie pod-
budowy i ponownie ułożenie kostki 
pozyskanej z rozbiórki. Wykonawcą 
zadania jest Firma Handlowa Adam 
Kowalczyk. Wartość robót wynosi 
brutto 148 tys. zł.
Przed przystąpieniem do robót dro-
gowych przeprowadzono przegląd 
sieci drenażowej na remontowanym 
odcinku ulicy. Znaczna część ist-
niejącego drenażu z rur ceramicz-
nych była niedrożna i zarwana, co 
było powodem podmakania przyle-
głych działek oraz zalewania piwnic 
budynków przy tej ulicy. Cała sieć 
drenażowa na tym odcinku została 
wymieniona na nową z rur PCV 250 
wraz z wykonaniem nowych studni 
rewizyjnych.
– Od dłuższego czasu wraz z miesz-
kańcami ulicy Staszica informowa-
łem Urząd Miasta o zapadnięciach 

Modernizacja ulicy Staszica
Do końca czerwca potrwa modernizacja ul. Staszica w Starogardzie Gdańskim. 
Remont obejmuje odcinek ulicy długości 73 mb, począwszy od ul. Gryfa Pomor-
skiego.

sportowo-rekreacyjny. W drugim 
rozdaniu dofinansowanie otrzymały 
dwa projekty –  drogowy na pozio-
mie 95% i rekreacyjny na poziomie 
90% – poinformował wiceprezydent 
Tadeusz Błędzki.

Te dobre wiadomości prezyden-
towi Starogardu Gdańskiego oraz 
wójtom i burmistrzom gmin 
i miast z terenu powiatu staro-
gardzkiego przekazał poseł na 
sejm RP Kazimierz Smoliński.  
– Dofinansowane inwestycje, to 
przedsięwzięcia, które mają ogrom-
ny wpływ na rozwój naszych małych 
ojczyzn. Często są to inwestycje, 
na które mieszkańcy czekali od lat. 
Cieszę się, że Starogard Gdański, 
Skórcz, Skarszewy, czy Czarna Woda 
oraz  wszystkie inne gminy w po-
wiecie otrzymały dodatkowe środki 
na ich realizację i mam nadzieję, że 
będzie ona miała pozytywny wpływ 
na poprawę jakości życia mieszkań-
ców. Tego wszystkim wójtom, bur-
mistrzom, prezydentowi i staroście 
serdecznie życzę – powiedział poseł 
Kazimierz Smoliński.

Prezydent podziękował posłowi za 
pomoc i wsparcie dla miasta w po-
zyskaniu tak wysokiego dofinanso-
wania.

– Wielkie podziękowania należną się 
posłowi Kazimierzowi Smolińskie-
mu, który cały czas rekomenduje 
i wspiera Starogard Gdański. Jak 
widać ta współpraca zaowocowała 
obficie. Miasto otrzymało kolejne 
miliony polskich złotych, które wy-
korzystamy na poprawę miejskiej 
infrastruktury – powiedział Janusz 
Stankowiak. – Dzięki dofinansowa-
niu z Rządowego Funduszu Polski 

Ład wykonamy długo oczekiwaną 
kompleksową modernizację ulic 
Chojnickiej i Szwoleżerów oraz 
rozbudujemy letni kompleks re-
kreacyjno-wypoczynkowy na Pie-
kiełkach. Zgodnie z obietnicą obok 
letnich basenów powstanie tam na-
turalny plac zabaw, labirynt z wieżą 
widokową, boisko wielofunkcyjne 
do sportów plażowych oraz droga 
dojazdowa do obiektu. Na pierwsze 
zadanie Miasto otrzymało 18 050 
000 zł, a na drugi projekt 4 491 00 
zł. To bardzo dobra wiadomość dla 
mieszkańców Starogardu – podsu-
mował prezydent. 

jej fragmentów. Bardzo się cieszę, 
że udało się doprowadzić do jej mo-
dernizacji. Technologia układania 
kostki na piasku, która zastosowana 
została w 2005 r. przyniosła niestety 
nieprzyjemne skutki w postaci pod-
makania działek, czy nawet zale-
wania piwnic mieszkańców. Jestem 

przekonany, że tym razem prace 
wykonane zostaną starannie i już 
niedługo będziemy mogli cieszyć 
się z nawierzchni wysokiej jakości 
– powiedział wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Starogard Gdański Ma-
rek Jankowski. 

czaka – nałożona zostanie nie tyl-
ko nowa bitumiczna nakładka, ale 
wykonawca wymieni też stare pły-
ty chodnikowe na chodnik z kostki 
betonowej. 

INWESTYCJE
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Poprzedziła go msza święta 
w kościele pw. Miłosier-

dzia Bożego, której przewod-
niczył ks. dr Grzegorz Weis. 
Po uroczystej liturgii setki 
osób przeszły ulicami mia-
sta dając świadectwo wiary 
i ukazując przywiązanie do 
chrześcijańskich wartości. 
W wydarzeniu uczestniczył 
prezydent miasta Janusz 
Stankowiak oraz zastępca 
prezydenta miasta ds. spo-

Starogardzkie Dni Rodziny
Marsz dla Życia i Rodziny zakończony wspólnym festynem w Parku 
Nowe Oblicze, przeszedł 5 czerwca ulicami Starogardu Gdańskiego.

Prezydent Miasta Janusz 
Stankowiak, Zastępca 

Prezydenta Miasta ds. Spo-
łecznych Maciej Kalinowski 
oraz Przewodnicząca Rady 
Miasta Anna Benert podzię-
kowali dyrektorom miejskich 
przedszkoli i szkół za wzoro-
we prowadzenie placówek.
Kierujący miejskimi placów-
kami oświatowymi otrzymali 
prezenty, które już od wrze-
śnia służyć będą całym ich 
społecznościom. 

Miejskie zakończenie roku szkolnego
20 czerwca w Urzędzie Miasta Starogard Gdański odbyło się Miejskie 
Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022. Powierzenie stanowisk 
dyrektorskich na kolejną kadencję odebrali dyrektor Miejskiego 
Przedszkola Publicznego Nr 5 Magdalena Dzienniak oraz dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Arkadiusz Kobierzyński.

Weź udział w konkursie

Na uroczystości pojawi-
li się Prezydent Miasta 

Starogard Gdański Janusz 
Stankowiak, przewodniczący 
Rady Seniorów Bogdan Adam 
oraz przewodniczący staro-
gardzkiego oddziału Polskie-
go Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów Jan Brdak.
– W kończącym się właśnie 
roku akademickim w zaję-
ciach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku uczestniczyło 176 stu-
dentów. Ta ilość bardzo nas 
cieszy i daje nieustanną mo-

Trzeci wiek, a piąty bieg
31 maja działający przy Starogardzkim Centrum Kultury Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku „S-Centrum” zakończył rok akademicki 
2021/2022. Jak zawsze, była to doskonała okazja do podziękowań, 
podsumowań, a także zabawy, którą w rytm starszych i nowszych 
przebojów poprowadził DJ KABI.

tywację do kolejnych działań. 
Otworzyliśmy nowe pracow-
nie – powiedziała koordyna-
tor UTW „S-Centrum” Ewa 
Landowska.
– Jak doskonale Państwo 
wiecie, odwiedzam Was za-
wsze z wielką przyjemnością. 
Trudno mi uwierzyć, że mi-

nęło już 16 lat od momentu, 
kiedy zakładaliśmy w Staro-
gardzkim Centrum Kultury 
Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku. Studenci wciąż są pięk-
ni i młodzi. Patrząc na Was, 
śmiało można powiedzieć: 
„Trzeci wiek, a piąty bieg”. 
Energii i pogody ducha po-

zazdrościć Wam może wielu 
– powiedział Prezydent Mia-
sta Starogard Gdański Janusz 
Stankowiak.
Symboliczny bukiet kwiatów 
prezydent Starogardu wrę-
czył przewodniczącej samo-
rządu studenckiego Urszuli 
Olender. 

łecznych Maciej Kalinowski. 
Marsz zakończył się wystę-
pem dziecięcych zespołów 
parafialnych oraz rodzinnym 
festynem. Na najmłodszych 
i ich rodziny czekały anima-
cje, dmuchańce i kuchnia 
polowa.
Organizatorami wydarzenia 
w naszym mieście były: Fun-
dacja Małych Stópek, para-
fia pw. Miłosierdzia Bożego, 
Stowarzyszenie Starogardz-

kie Rodziny i Diecezja Pel-
plińska.
Wydarzenie swoim patrona-
tem objęli: Biskup Diecezji 
Pelplińskiej Ryszard Kasyna, 
Prezydent Miasta Starogard 
Gdański Janusz Stankowiak, 
Starosta Powiatu Staro-
gardzkiego Kazimierz Chy-
ła, Wójt Gminy Starogard 
Gdański Magdalena Forc-
-Cherek. Fundacja PZU. 

Już po raz trzeci Prezydent Miasta Starogard Gdański wraz z Kolegium Preze-
sów Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD w Starogardzie Gdańskim ogła-
sza konkurs „Zielony Starogard 2022” na najładniejszy balkon, taras, ogród 
oraz ogródek Rodzinnych Ogrodów Działkowych.  Warunkiem udziału jest 
zaakceptowanie regulaminu oraz wypełnienie i przesłanie do dnia 30 czerw-
ca 2022 r. załączonej karty zgłoszenia. Kartę można przesłać drogą elektro-
niczną na adres: rwzop@um.starogard.pl lub dostarczyć ją osobiście do Biura 
Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6. 
Komisja Konkursowa przeprowadzi wizytację zgłoszonych do Konkursu bal-
konów, tarasów i ogrodów. Na zwycięzców czekają nagrody.

WYDARZENIA
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Święto Pułku rozpoczęło się 
uroczystą akademią, która 

miała miejsce w kinie Sokół. 
Była to doskonała okazja do 
wręczenia odznaczeń, wy-
różnień i podziękowań. Mia-
sto Starogard Gdański otrzy-
mało statuetkę Orła Białego 
za wsparcie, jakiego udziela 
Szwadronowi. Nagrodę ode-
brał prezydent Janusz Stan-
kowiak. 
Następnego dnia na terenie 
Stada Ogierów odbył się Fe-
styn Kawaleryjski. Najwięcej 
emocji wzbudziła insceniza-

Etos Polskiej Kawalerii
12 czerwca w Stadzie Ogierów oprócz widowiska historycznego 
mieszkańcy obejrzeli konna musztrę paradną, pokaz działań ope-
racyjnych służb WOT oraz sprzętu bojowego wojsk NATO. 

Wśród specjalnych gości 
byli przedstawiciele 

władz samorządowych mia-
sta i powiatu, bracia honoro-
wi oraz przedstawiciele służb 
mundurowych. Po salwie 
z armaty i odśpiewaniu hym-
nu Bractwa, prezes Zbigniew 
Bona zaprosił Braci do strzel-
nicy, a zaproszonych gości 
do korzystania z przygoto-
wanych dla nich z tej okazji 
atrakcji.
Głównym zadaniem Braci 
było ustrzelenie kura – sym-
bolu bractwa. Strzelali tak 
długo, aż kur spadł. Niemal 
każdy oddał po trzy strzały. 
Ostatecznie powalił go Mi-
rosław Sonnenfeld. Tym 
samym zgodnie z tradycją 
otrzymał tytuł XXVII Króla 
Bractwa. Tytuł Pierwszego 
Rycerza wywalczył Mariusz 
Nierzwicki, a Drugim Ryce-
rzem został Edward Dubiela.
– Ustrzelenie Kura to waż-
na i podniosła chwila, która 
wiąże się z pracą całego Brac-
twa na rzecz tego jedynego, 
któremu uda się go powalić. 
Jestem wdzięczny i zasko-
czony, że to właśnie ja od-
dałem ten decydujący strzał. 
Po raz trzeci otrzymuję ten 
zaszczytny tytuł i już dzisiaj 

Wiwat Król! Niech żyje Król!
Nowym królem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie 
Gdańskim został Mirosław Sonnenfeld. 28 maja podczas Turnie-
ju w Strzelnicy ustrzelił symbolicznego Kura. Do starogardzkiego 
bractwa wstąpiło też dwóch nowych braci Grzegorz Chudzik i Ro-
bert Ciecholewski. Podczas Turnieju złożyli uroczyste ślubowanie. 
Sobotniemu strzelaniu towarzyszył Rodzinny Piknik w Strzelnicy.

zapraszam wszystkich na 
uroczystą intronizację, która 
odbędzie się 2 lipca na Rynku 
podczas drugiego dnia obcho-
dów Święta Miasta – powie-
dział nowo wybrany Król KBS 
Mirosław Sonnenfeld.

W Turnieju po raz pierw-
szy uczestniczyło też dwóch 
nowych Braci. Punktualnie 
o godz. 12:00 Grzegorz Chu-
dzik i Robert Ciecholewski 
złożyli uroczyste ślubowa-
nie potwierdzające ich wolę 
przytępienia do Kurkowego 

cja historyczna pt. „Krótkie 
historie z życia polskich uła-
nów”. Plenerowe przedsta-
wienia wykonały: grupa re-
konstrukcyjna z Torunia, Jeź-
dziecki Klub Sportowy „Czar-
na Podkowa – Gródek” – 16 
Pułk Ułanów Wielkopolskich, 
2 Pułk Szwoleżerów Rokit-
niańskich oraz uczniowie 
I Liceum Ogólnokształcącego 
w Starogardzie Gdańskim. 
To jednak nie była jedyna 
niespodzianka, jaką orga-
nizatorzy przygotowali dla 
mieszkańców tego dnia. Ra-

Bractwa Strzeleckiego w Sta-
rogardzie Gdańskim. 
Turniej o Tytuł Króla Brac-
twa poprzedziły strzeleckie 
szranki o Dar Bractwa. Naj-
lepszym strzelcem okazał się 
brat Krzysztof Langowski, 
który powalczy o tytuł Kró-
la Europy. Drugie miejsce 
zajął Jarosław Pośman, a na 
trzecim stopniu podium sta-
nął Henryk Kinder. Wszyscy 
otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i puchary, które ufundo-
wał Brat Ramzes Pawłowski 
– fundator całej imprezy. 

dosny, kawaleryjski nastrój 
do rodzinnego święta w Sta-
dzie wprowadziła w tym roku 
orkiestra wojskowa z Elbląga. 
Widowisko dopełnił pokaz 
musztry paradnej i władania 
białą bronią w wykonaniu 
Szwadronu Kawalerii Woj-
ska Polskiego z Warszawy.  
Dodatkowo widzowie obej-
rzeli też pokaz umiejętności 
sprawnościowych i współ-
czesnych działań operacyj-
nych służb Wojsk Obrony Te-
rytorialnej. 
Wyjątkową atrakcją tego-
rocznego Święta Kawalerii 
było pojawienie się na placu 
sprzętu bojowego wojsk na-
towskich oraz 16 Pomorskiej 
Dywizji Zmechanizowanej. 
Uczestnicy festynu mieli 
okazję zobaczyć amerykań-
skiego abramsa, czy niemiec-
kiego leoparda, ale również 
porozmawiać z amerykań-
skimi żołnierzami i podpytać 
o ich doświadczenia. 

WYDARZENIA
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Na uroczystości obecny był za-
stępca prezydenta miasta do 

spraw społecznych Maciej Kalinow-
ski. Na uczniów, ich rodziny i zapro-
szonych gości czekały występy arty-
styczne, gry i zabawy. Można było 
wziąć udział w loteriach fantowych, 

Szkoła jest wielką przygodą
3 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. 
Jana Pawła II odbył się integracyjno–charytatywny fe-
styn. Okazją do świętowania był jubileusz 25-lecia ist-
nienia szkoły oraz Międzynarodowy Dzień Dziecka.

ratorium Oświaty, pani wizytator 
Barbary Dembek-Bochniak oraz 
obecność byłych dyrektorów szkoły. 
Goście w swoich przemówieniach 
nie szczędzili słów uznania, dzię-
kując za wybitne osiągnięcia dydak-
tyczne, wychowawcze i sportowe 
placówki.
Jak podkreślał dyrektor szkoły Ar-
kadiusz Kobierzyński, obchody te 
zostały zainaugurowane 14 paź-
dziernika 2021 roku, kiedy to mi-
jało 30-lecie placówki. W związku 
z pandemią, obchody jubileuszu 
przybrały inny kształt. Zapropo-
nowano hasło: 30 wydarzeń na 
30-lecie szkoły, które sukcesywnie 
realizowano. Były to między inny-
mi zawody sportowe, konkursy, 
wycieczki, wyjazdy czy spotkania 
z trzydziestoma ciekawymi ludźmi. 
Uczniowie, nauczyciele, pracowni-
cy, cała społeczność szkoły bardzo 
zaangażowała się w te działania. 
Część oficjalną uroczystości zwień-
czyły występy uczniów, które w ju-
bileuszowym spotkaniu zaprezen-
towały swoje talenty, odkrywane 
i rozwijane w PSP 1. 

Świętowali 30-lecie szkoły
3 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Henryka Sienkiewicza odbyło się uroczyste spotka-
nie, które stanowiło podsumowanie obchodów jubi-
leuszu 30-lecia szkoły. 

Budowa obiektu rozpoczęła się 
w 1970 r. Już rok później nastą-

piło otwarcie Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Starogardzie Gdańskim. Jej 
pierwszym dyrektorem został Jan 
Żuralski, który pełnił tę funkcję do 
1989 r.  We wrześniu 1989 r. dyrek-
torem szkoły został Zdzisław Data. 
W latach 90-tych „Jedynka” miała 
bardzo wielu uczniów. Dzięki stara-
niom dyrektora Daty w roku szkol-
nym 1993/1994 najmłodsi uczniowie 
klas I – III rozpoczęli naukę w no-
wym budynku przy ul. Sienkiewi-
cza. W 1999 r. budynek przekazano 
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 
i odtąd nazywano go „małą czwór-
ką”. Obecnie mieści się tam Miej-
skie Przedszkole Publiczne Nr 1. Na 
czas kadencji dyrektora Zdzisława 
Daty przypadła reforma systemu 
oświaty. 1 września szkoła podsta-
wowa została przekształcona w Pu-
bliczne Gimnazjum Nr 1. W 2002 r. 
funkcję dyrektora Publicznego Gim-
nazjum Nr 1 objęła Magdalena Wą-
sowicz.  W 2021 r. jej następczynią 
została Jolanta Łobocka. Kadencję 

Złoty jubileusz szkoły
Najpierw była Publiczną Szkołą Podstawową Nr 1, później Publicznym Gimnazjum 
Nr 1, obecnie jest Publiczną Szkołą Podstawową Nr 8. Zawsze jednak patronował 
jej Mikołaj Kopernik. 3 czerwca placówka uroczyście obchodziła jubileusz 50-lecia 
istnienia.

zaczęła bardzo mocnym akcentem 
– od budowy nowej hali sportowej. 
Inwestycja kosztuje ponad 10 mln zł. 
Finansuje ją Miasto ze środków wła-
snych oraz dotacji – ponad 2 mln zł 
otrzymanych z Ministerstwa Sportu 
w ramach programu „Sportowa Pol-
ska 2020” oraz 5 mln zł z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Wśród gości zaproszonych na jubile-

usz pojawił się absolwent tej szkoły 
Prezydent Miasta Starogard Gdański 
Janusz Stankowiak. Towarzyszyli 
mu jego zastępcy Maciej Kalinowski 
oraz Tadeusz Błędzki, a także wice-
przewodniczący Rady Miasta Ma-
rek Jankowski, naczelnik Wydziału 
Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Agnieszka Buczyńska i jej zastępca 
Patrycja Bławat-Kulińska. 

– Na tę uroczystą akademię przysze-
dłem nie tylko z uwagi na obowiąz-
ki zawodowe, ale także ze względu 
na ogromny sentyment, jaki mam 
do tej szkoły. Doskonale pamiętam 
czasy, kiedy się w niej uczyłem. To 
miejsce dało mi naprawdę solidne 
podstawy do dalszej edukacji i dal-
szego, dorosłego życia. Dzięki zdo-
bytej w tej szkole wiedzy i umie-
jętnościom było mi o wiele łatwiej 
iść dalej. Moi nauczyciele byli wy-
magający, za co dzisiaj bardzo im 
dziękuję. Miałem szansę czerpać od 
nich pełnymi garściami. Mam tutaj 
na myśli nie tylko naukę, ale także 
niezapomniane obozy harcerskie, 
które były świetną szkołą życia. Nie 
było wygód, nie zawsze było łatwo, 
ale wracaliśmy zdrowi i szczęśli-

wi. Dziękuję za te wszystkie piękne 
wspomnienia – powiedział prezy-
dent Starogardu Janusz Stankowiak, 
który wspólnie z wiceprzewodni-
czącym Rady Miasta Markiem Jan-
kowskim złożył gratulacje i najlep-
sze życzenia na ręce pani dyrektor.
Przygotowana przez uczniów klas 
III, VII i VIII pierwsza część uroczy-
stości odbyła się w Kinie „Sokół”, 
a druga w szkole, gdzie obejrzeć 
można było przygotowane spe-
cjalnie na Złoty Jubileusz wystawy, 
zjeść okolicznościowy tort, spotkać 
dyrekcję, obecnych i byłych nauczy-
cieli, absolwentów oraz uczniów. 
Złożono też wiązankę kwiatów przy 
tablicy upamiętniającej pierwszego 
kierownika szkoły Alojzego Wojta-
sia. 

Uczestniczył w nim zastępca pre-
zydenta miasta ds. społecznych 

Maciej Kalinowski, naczelnik Wy-
działu Spraw Społecznych Agniesz-

ka Buczyńska, i zastępca naczelnika 
wydziału Patrycja Bławat-Kulińska. 
Rangi temu świętu nadała obecność 
przedstawiciela Pomorskiego Ku-

licytacjach i konkursach. W zaba-
wach sportowo – rekreacyjnych 
uczestniczyły drużyny rodziców, 
rywalizując z uczniami i drużynami 
pracowników szkoły. W budynku 
PSP 6 można było obejrzeć wystawę 
historyczną pt., „Czar PRL-u”. 

OŚWIATA
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Uroczysta gala zorganizowa-
na została w Kinie Sokół. – Już 

od bardzo długiego czasu naszemu 
miastu przyświeca hasło „Tu rodzą 
się gwiazdy”. Poszczycić możemy 
się nimi w różnych dziedzinach, ale 
w sporcie mamy ich najwięcej. Wasza 
obecność tutaj tylko to potwierdza. 
Jestem przekonany, że przed Wami 
jeszcze wiele wspaniałych osiągnięć, 
ale dzisiaj spotykamy się, żeby uczcić 
te ubiegłoroczne, których Wam bar-
dzo serdecznie gratuluję – powiedział 
Prezydent Miasta Starogard Gdański 
Janusz Stankowiak. 

Osiągnięcia sportowe nagrodzone
Sportowcem Roku 2021 w Starogardzie Gdańskim została triathlonistka Magdalena Lenz. Tytuł Najlepszego 
Trenera otrzymał Krzysztof Korczak. Działaczem Roku został Adam Sobiecki, a Imprezą Roku III Bieg Biegam-
BoLubię Lasy Szpęgawsk 2021. Nagrody wręczone zostały 22 czerwca, w Międzynarodowym Dniu Kultury Fi-
zycznej. 

Pracująca w 7-osobowym składzie 
Komisja w sprawie wyboru „Uta-
lentowanego Młodego Sportow-
ca”, „Sportowca Roku”, „Trene-
ra Roku”, „Działacza Sportowego  
Roku” oraz „Sportowej Imprezy 
Roku 2021” zaopiniowała zgłoszone 
kandydatury do nagród Prezyden-
ta Miasta Starogard Gdański, a Pan 
Prezydent zaakceptował propozycje 
Komisji.
Najlepszym sportowcem zosta-
ła Magdalena Lenz, II miejsce zajął 
Błażej Nowacki, a III Anna Knobel. 
Trenerem ubiegłego roku wybrany 
został Krzysztof Korczak, na II miej-
scu znalazł się Tadeusz Kuzioła, a na 
III Tomasz Janowicz. Najlepszym 
działaczem sportowym ubiegłe-
go roku okazał się Adam Sobiecki, 
a sportową imprezą roku BiegamBo-
Lubię Lasy Szpęgawsk 2021. Wśród 

wyróżnionych utalentowanych 
młodych sportowców znaleźli się: 
Malwina Zielińska, Zofia Korpecka, 
Oliwia Niedbała, Agnieszka Stosik, 

Zuzanna Kotlewska, Marta Jawor-
ska, Brajan Wysiecki, Maksymilian 
Werner, Kacper Tuskowski, Nikola 
Kaszubowska, Antonina Szramka, 
Bartosz Rajkowski, Maksymilian 
Belczewski, Hubert Fischer, Alan 
Burkowski, Franciszek Mikulski, 
Aleksandra Jasińska, Urszula Skro-
bisz, Julia Rulewska, Małgorzata 
Spychalska, Inga Kuc, Alex Grabow-
ski, Filip Kościerski-Derda, Zuzanna 
Kłos, Jan Kitowski.

Specjalne podziękowanie odebrał 
kończący karierę w KP Starogard Se-
bastianArmatowski. Nagrody wy-
różnionym wręczali Prezydent Mia-
sta Janusz Stankowiak, przewod-
nicząca Komisji Sportu, Rekreacji 
i Turystyki Rady Miasta Brygida No-
wacka, a także wiceprzewodniczący 
Rady Miasta oraz Komisji Sportu, 
Rekreacji i Turystyki Marek Jankow-
ski. Do podziękowań dla Sebastiana 
Armatowskiego dołączył także rad-
ny Jarosław Janaszek. 

Niesamowitym pokazem iluzji galę 
uświetnił finalista programu „Mam 
Talent” Tomasz Jusza. Pełne emocji 
spotkanie prowadził Sławomir Sie-
zieniewski. 

Wszystkim nagrodzonym serdecz-
nie gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów. 

– Ogromnie się cieszę, że możemy 
się dzisiaj spotkać i uhonorować nie 
tylko samych sportowców, ale także 
tych, którzy stoją za ich sukcesami 
– trenerów oraz działaczy. Gratuluję 
także wszystkim Waszym bliskim. 

Oni także muszą włożyć spory wy-
siłek w to, byście mogli skupić się 
na sporcie – mówiła przewodnicząca 
Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki 
Rady Miasta Starogard Gdański Bry-
gida Nowacka. 

SPORT
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Pula pieniędzy pozosta-
ła niezmienna. Będzie 

można wnioskować o blisko 
1 000 000 zł., z podziałem 
na projekty inwestycyjne 
oraz projekty inwestycyj-
ne instytucjonalne. Te dru-
gie realizowane będą przez 
jednostkę budżetową, za-
kład budżetowy, instytucję 
oświatową lub inną jednostkę 
miejską. Na taki rodzaj pro-
jektu przeznaczono kwotę 
230.000 zł. Pozostałą kwo-
tę 690.000 zł przeznaczono 
na projekty inwestycyjne. 
 
Wszystkie szczegóły doty-
czące Budżetu Obywatelskie-
go, jak wypełnić formularz, 
jak złożyć wniosek, jakie 
są kwoty przewidziane na 
projekty znajdą się na stro-
nie bo.starogard.pl w zakład-
ce „O Budżecie”. Informacji 
w tym zakresie udziela też 
Pełnomocnik Prezydenta ds 
Organizacji Pozarządowych 

Ruszył Budżet Obywatelski
 13 czerwca rozpoczął się nabór projektów do ósmej edycji starogardzkiego Budżetu Oby-
watelskiego. Od tego dnia przez 8 tygodni mieszkańcy Starogardu Gdańskiego będą mogli 
składać projekty, które zmienią nasze miasto.

Dzieci i Młodzieży Sylwia 
Ossowska, tel. 881 200 480. 
– Jesteśmy otwarci na pomy-
sły mieszkańców. Zależy nam 
na ich wspieraniu, bo im lepiej 
będzie przygotowany projekt, 
im więcej szczegółów pozna-
my na początku, tym łatwiej 

Regranting to mechanizm, 
w którym samorząd zle-

ca organizacji pozarządowej 
organizację konkursu na ini-
cjatywy dla innych organiza-
cji pozarządowych lub grup 
nieformalnych. Takie dzia-
łanie ma na celu pobudzenie 
aktywności mieszkańców 
i wsparcie działań oddolnych 
mieszkańców. W naszym 
mieście operatorem regran-
tingu jest Stowarzyszenie 

Umowy na regranting
8 czerwca w Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych odbyło się podpisanie umów przy-
dzielonych w ramach regrantingu.

Stowarzyszenie Kultury Fi-
zycznej i Sportu KaEmKa, 

już po raz kolejny zorgani-
zuje dla mieszkańców mia-
sta Piknik Zdrowia z Glinka 
Academy. Ma on zachęcić  
wszystkich uczestników do 
prowadzenia zdrowego trybu 
życia i wstąpienia w sportowe 
szeregi klubu.
Do współorganizacji zapro-
szono również uczniów ze 
szkół podstawowych naszego 
miasta.
Wydarzenie zaplanowano na 
10 września w Parku Nowe 
Oblicze. Umowę na realizację 
projektu podpisał w imieniu 
wnioskodawców Rafał Prus. 
Dofinansowanie wyniosło  
3 000 zł.
„Wspólnie remontujemy – 
sąsiedzki remont dachu po-
mieszczeń gospodarczych” 

Kolejne wsparcie dla lokalnych inicjatyw
„Piknik Zdrowia”, „Wspólnie remontujemy” oraz „Wakacje z Jackiem i Agatką”, to tytuły 
projektów zainicjowanych przez mieszkańców, którzy na ich realizację otrzymali wsparcie 
z rąk prezydenta miasta Janusza Stankowiaka.

to pomysł grupy mieszkań-
ców ulicy Kościuszki. W ubie-
głym roku dzięki rewitalizacji 
mieszkańcy mieli okazję upo-
rządkować przestrzeń wo-
kół budynku. W tym roku na 
wiosnę udało się odmalować 
elewacje frontową ale ograni-
czenia finansowe i podwyżki 

cen nie pozwoliły zrealizować 
dalszych zamierzeń. Dzię-
ki otrzymanym pieniądzom, 
mieszkańcy wspólnymi siłami 
będą naprawiać cieknący dach 
pomieszczeń gospodarczych, 
nakładać papę oraz wykonają 
obróbkę blacharsko dekarską. 
Grupę inicjatywną reprezen-

W warsztatach weźmie 
udział 30 chórzystów 

muzyki Gospel. Prowadzo-
ne będą one pod kierunkiem 
wybitnych ekspertów zna-
nych w Polsce i na świecie 
w tej dziedzinie muzyki. Ich 
celem jest edukacja muzycz-
na oraz rozwój kulturalny 
mieszkańców Starogardu. 

Gospel zabrzmi w mieście
4 000 zł dofinansowania otrzymał Para-
fialny Zespół Caritas przy parafii pw. Mi-
łosierdzia Bożego. Dzięki tym pieniądzom 
zostaną zorganizowane w naszym mieście 
warsztaty muzyki gospel oraz koncert.

będzie później zweryfiko-
wać zgłoszenie i jest więk-
sze prawdopodobieństwo, że 
projekt zostanie dopuszczony 
do głosowania. Na wnioski 
czekać będziemy  do 13 sierp-
nia – mówi Sylwia Ossowska. 
29 czerwca o godz. 

16:00 w Centrum Organiza-
cji Pozarządowych przy ul. 
Mickiewicza 1, odbędzie się 
spotkanie dla wszystkich 
mieszkańców zainteresowa-
nych udziałem w tegorocznej 
edycji BO. 
 

Pozytywni, które zajmuje się 
ogłaszaniem naboru wnio-
sków, oceną tych wniosków, 
podpisaniem umów z granto-
biorcami oraz nadzorem nad 
realizacją zadań.
Kwota przeznaczona na tę 
procedurę wyniosła w 2022 
roku 30 tyś zł, z czego 24 
tyś zostały przeznaczone na 
przekazanie w formie dotacji 
organizacjom oraz grupom 
nieformalnym. 

Uczestnicy doskonalić będą 
umiejętności wokalne, po-
zwalające pracować nad 
prawidłową emisją głosu. 
Umowę na dofinansowanie 
projektu podpisał prezydent 
miasta Janusz Stankowiak 
z księdzem Grzegorzem We-
isem, proboszczem parafii 
pw. Miłosierdzia Bożego. 

towały Joanna Kopeć i Wanesa 
Zimmermann. Kwota wspar-
cia wyniosła 3 000 zł.
Na placu zabaw Jacek i Agat-
ka odbędzie się  piknik inte-
gracyjny dla mieszkańców 
okolic Alei Wojska Polskiego. 
Wydarzenie zaplanowane 
na 23 czerwca będzie inau-
guracją okresu wakacyjnego 
i wprowadzi najmłodszych 
mieszkańców w czas zasłu-
żonego letniego wypoczynku. 
Dzieciom czas umili grupa 
animatorów. Organizatorzy 
zaplanowali dmuchane zjeż-
dżalnie i fotobudkę, grill, watę 
cukrową, a także malowa-
nie twarzy i towarzyski mecz 
piłki nożnej. Mieszkańców 
reprezentowali Andrzej Le-
packi i Edward Kunka. Miasto 
wsparło projekt kwotą 2500 
zł. 

INFORMACJE
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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 Sprawiedliwość” – w każdą środę w godz. od 15:30 
do 16:30 w biurze poselskim posła Kacpra Płażyńskiego w Ratuszu Staromiej-
skim.

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.

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

XLVII sesja Rady Miasta

http://radamiasta.starogard.pl/

1 czerwca 2022 roku

Krzyż za zasługi
Zastępca komendanta Straży Miej-
skiej w Starogardzie Gdańskim, pre-
fekt Straży Miejskich i Gminnych 
Województwa Pomorskiego Krystyna 
Kwidzińska-Kulas otrzymała Krzyż za 
Zasługi dla ochrony porządku publicz-
nego i bezpieczeństwa. 1 czerwca tego 
ważnego wyróżnienia pogratulował jej 
Prezydent Miasta Starogard Gdański 
Janusz Stankowiak. 

Wyniki finansowe miasta po-
zytywnie oceniła Komisja 

Rewizyjna i Regionalna Izba Obra-
chunkowa.
Jak wskazano w sprawozdaniu z wy-
konania budżetu, w 2021 roku do-
chody miasta zostały zrealizowa-
ne w kwocie 266 530 998,71 zł, co 
znaczy, że roczny plan wykonano 
w 100,7 proc. Z kolei wydatki Gmi-
ny zapisały się w wysokości 259 758 
680,99 zł, co stanowi 91,8 proc. pla-
nu. W rozwój miejskiej infrastruk-
tury Miasto zainwestowało prawie 
25 mln zł. Zakres zrealizowanych 
programów i inwestycji oraz ich 
wpływ na jakość życia mieszkańców 
opisuje dokładnie Raport o Stanie 
Gminy Miejskiej za 2021 rok. Raport 
był przedmiotem debaty, poprze-
dzającej głosowanie nad udziele-
niem prezydentowi wotum zaufa-
nia. Wcześnie swoje opinie wyrazili 
przewodniczący Klubów. 
Ostatecznie – radni szesnastoma 
głosami „za”, przy jednym „prze-
ciw” i czterech „wstrzymujących 
się” udzielili prezydentowi Janu-
szowi Stankowiakowi absolutorium 

Prezydent miasta z absolutorium
Prezydent Janusz Stankowiak podczas XLVII sesji Rady Miasta otrzymał wotum 
zaufania. Rada udzieliła mu również absolutorium. 

z tytułu wykonania  budżetu za 2021 
rok. Również debata nad Rapor-
tem o stanie Gminy zakończyła się 
pomyślnie dla prezydenta. Radni 
udzieli mu wotum zaufania. Za jego 
udzieleniem głosowało siedemna-
stu radnych, jeden był „przeciw”, 
dwóch „wstrzymało się” od głosu. 
Jeden radny był nieobecny. 
– Pozytywna ocena mojej pracy 
utwierdza mnie w przekonaniu, że 
przyjęty przeze mnie i moich współ-
pracowników kierunek rozwoju 

miasta jest dobry i przynosi zauwa-
żalne, akceptowane zmiany. Jeszcze 
raz bardzo dziękuję za udzielenie 
mi wotum zaufania i absolutorium. 
Wierzę, że w tym roku – wcale nie 
łatwiejszym niż poprzednie dwa – 
dzięki dobrej współpracy damy so-
bie radę z wszelkimi trudnościami, 
miasto będzie się dalej rozwijało, 
a mieszkańcom będzie się żyło co-
raz lepiej, bezpieczniej i wygodniej 
– powiedział prezydent Janusz Stan-
kowiak. 
 
 

Podjęte uchwały:
1. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Starogard Gdański wotum 
zaufania;
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2021 
rok;
3. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Starogard 
Gdański z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok;
4. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 
2022 rok (zmiana 5);
5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2022-2034 (zmiana 5);
6. Uchwała w sprawie woli przejęcia odcinków dotychczasowych dróg powiato-
wych ul. Skarszewskiej i ul. Lubichowskiej w Starogardzie Gdańskim;
7. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach budynków wpisanych do 
Gminnej Ewidencji Zabytków;
8. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się 
na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Starogard Gdański;
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy 
gruntu na kolejne okresy do 3 lat;
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu 
na kolejny okres do 3 lat;
11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opracowania informatora 
zawierającego dane o planach ewakuacji, lokalizacji schronów oraz numerach 
alarmowych dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego na wypadek zagrożenia 
konfliktem zbrojnym;
12. Uchwała w sprawie przekazania skargi według właściwości.

W  Kinie Sokół odbyło się spotkanie 
edukacyjne pn. „Bezpieczne wakacje”, 
organizowane przez Straż Miejską. 
Dzieci obejrzały prezentację na temat 
zagrożeń podczas wakacji i dowiedzia-
ły się jak im zapobiegać lub do nich nie 
dopuszczać. 

Bezpieczne lato

RADA MIASTA



14 24 czerwca 2022
STAROGARDZKI RATUSZ

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 2021 r. poz. 2213). 

Prezydent Miasta Starogard Gdański
OGŁASZA 

ÓSMY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW 34706, obr. 1, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki / 
ulica

Pow. 
w  m2 Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza w zł 

(zawiera 23%VAT)
wadium  

 w zł
postąpienie minimalne 

w zł

1 2 3 4 5 6 7

1. 5/18
 J. Gorzeńskiego 1.316 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 157 800,00   15 780,00    1 580,00    

2. 5/20
 Chrztu Polski 1.048 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 125 600,00   12 560,00    1 260,00    

3. 5/21
Chrztu Polski 1.093 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 131 200,00   13 120,00    1 320,00    

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.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 16 grudnia 2020 r., drugi 24 lutego 2021 r.,  trzeci 5 maja 2021 r., czwarty 28 lipca 2021 r., piąty 29 września 2021 r., szósty 19 stycznia 2022 r., a siódmy 20 kwietnia 2022 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 3 sierpnia 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 28 lipca  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 naby-
cia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 2 sierpnia 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.

Laser Run, który odbył się w na-
szym mieście po raz czwarty, 

łączy bieganie i strzelanie w dyna-
micznych wyścigach. Bieganie od-
bywa się w rundach 2×400 metrów, 
3×400 metrów, 4×400 metrów, 
w tym od dwóch do czterech rund 
strzelania z pistoletu laserowego 

Dyscyplina łącząca pokolenia
5 czerwca w  Starogardzie Gdańskim odbyły się zawody Laser Run. Zawody zostały 
zorganizowane i przeprowadzone na obiektach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
1 i odbyły się pod patronatem Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego Janusza 
Stankowiaka.

24 maja, prezydent mia-
sta Janusz Stankowiak 

podpisał z Oskarem Dom-
kowskim, jednym z inicja-
torów projektu, umowę na 
realizację zadania. Dzięki 
otrzymanym z miasta pienią-
dzom zorganizowane zostaną 
treningi sportowe ukierun-
kowane na rozwój ruchowy 
dzieci z niepełnosprawnością. 
W organizację projektu zaan-
gażowany jest Klub Sportowy 
KP Starogard. 

Sport bliżej niepełnosprawnych
Kwotą 3 000 zł wsparliśmy lokalną inicjatywę mieszkańców, dzię-
ki której niepełnosprawne dzieci z naszego miasta wezmą udział 
w zajęciach sportowych. Celem projektu jest zachęcenie dzieci do 
aktywnego trybu życia, stworzenie postawy sportowca oraz poka-
zanie zasad rywalizacji fair play. 

Poza zajęciami na base-
nie, Alicja Tchórz prze-

prowadziła dla dzieci także 
pogadankę, w trakcie której 
wyjaśniła wiele kwestii zwią-
zanych z uprawianiem sportu 
oraz łączenia go z codzienno-
ścią. 
– Warsztaty okazały się 
wspaniałym wydarzeniem, 
w większości za sprawą pani 
Alicji, która jest przesympa-
tyczną osobą, niesamowicie 
łatwo nawiązującą kontakt 
z zawodnikami, a przede 
wszystkim znakomitym 
wzorem do naśladowa-
nia – mówiła organizatorka 
warsztatów, sekretarz klubu 
UKS „Ósemka” Agnieszka 
Klecha.
Spotkanie z Alicją Tchórz 
było także znakomitą okazją 
do wyróżnienia najlepszych 
zawodników klubu. 

Warsztaty pływania
21 maja Uczniowski Klub Sportowy „Ósem-
ka” Starogard Gdański zorganizował 
warsztaty, które poprowadziła uczestniczka 
Igrzysk Olimpijskich Alicja Tchórz.

z odległości 5 metrów. Zawodnicy 
muszą trafić do celu 5 razy, zanim 
będą mogli biegać. Całkowita liczba 
trafień dla biegających wynosi 10, 
15, 20, a całkowity dystans do poko-
nania to 800, 1200 lub 1600 metrów.
W niedzielnej edycji wystartowało 
ponad 70 zawodników w 7 katego-

riach wiekowych od 8 do ponad 60 
lat.  Zawody sportowe Laser Run są 
zabawą sportową dla każdego po-
kolenia. I tym razem do Starogardu 
przybyli sportowcy w różnym wieku 
reprezentując miejscowości woje-
wództwa pomorskiego i kujawsko-
-pomorskiego. 

SPORT | PRZETARGI
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Zgony

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 9 czerwca 2022 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 323/06/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz ich najemców, obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Kryzana 6/2 – pow.użytk.lokalu 28,09 m², działka nr 5/72 o pow. 4 295 m² w udziale 0,0488, obręb 2, KW 49557,  2) ul. Osiedlowa 1B/5 – 
pow.użytk.lokalu 51,45 m², działka nr 355 o pow. 676 m² w udziale 0,0282, obręb 13, KW 13283.
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza 
się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości  w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306076.
               Prezydent Miasta Starogard Gdański
                Janusz Stankowiak

 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 2021 r.  poz. 2213) - 

Prezydent Miasta Starogard Gdański
OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW 34706, obr. 1, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki / ulica Pow. 
w m2 Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza w zł 

(zawiera 23%VAT) wadium  w zł postąpienie minimalne w zł

1 2 3 4 5 6 7

1. 1/4
gen. S. Roweckiego „Grota” 3.401 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 315.000,00 31.500,00 3.150,00

2. 1/5
gen. S. Roweckiego „Grota” 3.432 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 320.000,00 32.000,00 3.200,00

3. 1/6
gen. S. Roweckiego „Grota” 3.167 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 295.000,00 29.500,00 2.950,00

4. 1/7
gen. S. Roweckiego „Grota” 3.335 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 315.000,00 31.500,00 3.150,00

5. 1/8
gen. A. Fieldorfa „Nila” 3.825 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 360.000,00 36.000,00 3.600,00

6. 1/9
gen. A. Fieldorfa „Nila” 2.814 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 270.000,00 27.000,00 2.700,00

7. 1/10
gen. A. Fieldorfa „Nila” 2.836 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 275.000,00 27.500,00 2.750,00

8 1/11
J. Gorzeńskiego 3.220 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 300.000,00 30.000,00 3.000,00

9. 1/14
gen. A. Fieldorfa „Nila” 2.884 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 280.000,00 28.000,00 2.800,00

10. 1/16
gen. A. Fieldorfa „Nila” 3.197 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 300.000,00 30.000,00 3.000,00

11. 1/18
J. Gorzeńskiego 3.529 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 330.000,00 33.000,00 3.300,00

12. 1/19
J. Gorzeńskiego 3.464 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 325.000,00 32.500,00 3.250,00

13. 1/21
J. Gorzeńskiego 4.792 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 410.000,00 41.000,00 4.100,00

Nieruchomości ww. (poz.1-13) 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. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w § 12 pkt 6 określa ograniczenia w zagospodarowaniu działek nr: 1/14  i 1/21,  znajdujących się w zasięgu wyznaczonej na rysunku planu 
strefie ochronnej szerokości 50 m od granicy działki cmentarza, w związku z czym działki nr 1/14 i 1/21 w części wyłączone są z zabudowy. 
Pierwszy przetarg przeprowadzono 20 kwietnia 2022 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 3 sierpnia 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 28 lipca  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 2 sierpnia 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. 

1. Bernardyna Tkaczyk l. 72
2. Józef Baska l. 72 
3. Monika Żelazko l. 46
4. Zygmunt Glaza l. 81
5. Stanisław Banaś l. 87
6. Irena Jastak l. 81
7. Bogdan Grentz l. 72 
8. Adam Warmbier l. 66

9. Zbigniew Chwaszczyński l. 64
10. Henryk Prezlata l. 74
11. Zyta Wulnikowska l. 92
12. Eufemia Bukowska l. 68 
13. Henryk Bakalarz l. 69
14. Wiesława Czapiewska l. 58
15. Michał Janeczek l. 32
16. Daniel Mech l. 39
17. Alicja Zielińska l. 84
18. Krzysztof Górecki l. 61

19. Ewa Kortas l. 85
20. Jan Urbaniak l. 77
21. Zofia Ossowska l. 82
22. Eufemia Murawska l. 83
23. Stefan Kawczyński l. 70
24. Halina Kitowska l. 73
25. Bogna Jankowska l. 74
26. Waldemar Maczalski l. 65
27. Tomasz Knobel l. 56
28.  Marian Wilczkowiak l. 69

29.  Marta Gołuńska l. 86
30. Franciszek Michalski l. 80
31. Henryk Brzycki l. 83 
32. Ewa Szolutków l. 68
33. Marian Bednarek l. 71
34. Klara Jędzrzyńska l. 92    
35. Mirosław Kreft l. 71   
36. Andrzej Jassak l. 83   
37. Aleksandra Gidzińska l. 44   
38. Helga Szczecinska l. 84   

39. Zygmunt Domke l. 66  
40. Romuald Przybylski l. 89 
41. Urszula Tkaczyk l. 83  
44. Teresa Sojecka l. 91  
45. Zdzisław Cyrankowski l. 92 
46. Stanisław Ścigała l. 74
47. Józef Biernat l. 74 
48. Waldemar Neufeldt l. 54 
49. Franciszek Kolęda l. 68 
50. Rafał Michniewicz l. 44 
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