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12 listopada o  godz. 17 w  kinie 
Sokół odbędzie się spotkanie 
z mieszkańcami, na którym zosta-
ną przedstawione warianty zago-
spodarowania płyty Rynku. 
Ankieta będzie dostępna w siedzi-
bie Urzędu Miasta przy okazji gło-
sowania nad budżetem obywatel-
skim na 2016 r. w dniach od 16 do 
29 listopada. Każdy mieszkaniec, 
który przyjdzie zagłosować na wy-
brany projekt, będzie mógł dodat-
kowo zabrać głos w  sprawie Ryn-
ku.  Ankietę będzie mógł wypełnić 
również mieszkaniec nie głosujący 
na projekty w budżecie obywatel-
skim. Wszystkie ankiety trafią do 
oddzielnej urny.
W  ostatnich latach władze mia-
sta wielokrotnie konsultowały 
z  mieszkańcami koncepcje i  wa-
rianty zagospodarowania i  wy-
korzystania płyty Rynku. Staro-

Co dalej z Rynkiem?  
- mieszkańcy mają głos
Władze miasta chcą poznać opinię mieszkańców na temat przyszłości 
Rynku Miejskiego. W związku z tym prezydent miasta postanowił przepro-
wadzić ankietę wśród mieszkańców. W formularzu starogardzianie mogą 
odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: czy i w jaki sposób ograniczyć 
ruch samochodów na Rynku oraz czy ograniczyć liczbę miejsc parkingo-
wych. Starogardzianie mogą przesyłać swoje uwagi, opinie i pomysły na 
adres ratusz@um.starogard.pl z dopiskiem w tytule „Rynek”.

gardzki Rynek to najważniejsza 
ogólnomiejska przestrzeń pu-
bliczna, swoisty „miejski salon”, 
który winien łączyć w  sobie wiele 
funkcji: m.in. handlowo-usługo-
wą, rekreacyjno-wypoczynkową, 
turystyczną, czy mieszkaniową. 
Jak najlepiej tę przestrzeń wyko-
rzystać? – odpowiedź na to pyta-
nie pozwoli dopasować projekt 
przebudowy płyty starogardzkiego 
rynku do potrzeb mieszkańców.
W  Urzędzie Miasta trwają właśnie 
prace nad dokumentacją technicz-
ną projektu przebudowy płyty ryn-
ku. Przygotowywane są również 
wnioski o dofinansowanie tego za-
dania ze środków unijnych. Roboty 
budowlane mają się zacząć w 2016 
(po sezonie letnim), a  zakończą 
przed wakacjami roku 2018. 
Do tej pory padało wiele, często 
skrajnie różnych propozycji. Po 

tegorocznych wakacjach widać, że 
mieszkańcom Starogardu Gdań-
skiego potrzebna jest dostępna 
i  przyjazna przestrzeń publiczna. 
Wielu młodych starogardzian po-
lubiło letnią ofertę władz miasta 
na spędzanie wolnego czasu na 
Rynku. Dużą popularnością cie-
szyły się ogródki gastronomiczne, 
letnie kino i wakacyjne imprezy to-
warzyszące. Na ten czas wstrzyma-
ny był ruch samochodowy w połu-
dniowej  części Rynku. Opinie na 
ten temat były różne. Nadchodzi 
czas, aby podjąć ostateczne de-
cyzje, dlatego władze zachęcają 
mieszkańców do zabrania głosu 
w tej ważnej kwestii. Wygląd „ser-
ca” miasta ma zależeć od samych 
starogardzian.

Wyniki ankiety zostaną przedsta-
wione na początku grudnia 2015.

PKP IC ” Deyna” będzie jeździł 
między Warszawą a  Łodzią, czyli 
połączy miasta, w którego klubach 
(ŁKS i  Legia) nasz Kaka-Generał 

Kazimierz Deyna  
na torach
Słynny piłkarz zwyciężył w plebiscycie PKP na 
nazwy pociągów Intercity. W  facebookowym 
głosowaniu na 49 tysięcy głosów, internauci aż 
9 tysięcy oddali na Kazimierza Deynę jako pa-
trona szybkiego pociągu.

występował. Zuzanna Szopowska 
– rzecznik prasowy PKP Intercity 
zapowiada, że „Deyna” ruszy na 
tory w grudniu.
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Zmiany w statucie

- Proponowane zmiany zostały jed-
nogłośnie zaakceptowane podczas 
posiedzenia komisji, na której szcze-
gółowo omówiliśmy zalety wprowa-
dzonych nowych punktów w statucie. 
Wprowadzenie zmian było konieczne, 
gdyż niektóre zapisy uległy dezaktu-
alizacji. Poprawiony statut pozwoli na 

Zakończyły się prace nad wprowadzeniem 
zmian w  statucie Gminy Miejskiej. Podczas 
posiedzenia Komisji Samorządności, Porząd-
ku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Miasta 
przyjęto proponowane zmiany w statucie, do-
tyczące m.in. wprowadzenia imiennego głoso-
wania oraz inicjatywy uchwałodawczej. 

lepsze funkcjonowanie Rady Miasta - 
mówi Jan Strzelczyk, przewodniczący 
Komisji Samorządności, Porządku Pu-
blicznego i Bezpieczeństwa. 
Ostateczna wersja wprowadzonych 
zmian w  statucie zostanie poddana 
głosowaniu przez radnych na listopa-
dowej sesji Rady Miasta.
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Gertruda Babilińska to rodowita starogardzianka, która podczas 
hitlerowskiej okupacji, narażając własne życie, uratowała żydow-
skie dziecko. Jego matka przed śmiercią poprosiła panią Gertru-
dę o opiekę nad synem. Chciała też, by po wojnie zawiozła go do 
Palestyny. Starogardzianka wypełniła wolę biologicznej matki 
chłopca. Michał Stołowicki - bo tak nazywał się żydowski chło-
piec - przez całą wojnę uchodził za syna Gertrudy Babilińskiej. Po 
wojnie razem przedostali się do  Izraela. Tam też zmarła w 1995 
roku w wieku 93 lat i została pochowana w Tel Awiwie, na cmen-
tarzu Kiriat Szaul. Gertruda Babilińska pomagała także innym 
Żydom z wileńskiego getta. Za swoje czyny bohaterka otrzymała 
Medal – „Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata”. Jej historia stała 
się inspiracją dla powieści Rama Orena pt. „Przysięga Gertrudy”.
Radni nie mieli wątpliwości i jednogłośnie nadali imię Gertrudy 
Babilińskiej nowej ulicy, położonej niedaleko hipermarketu Te-
sco, w pobliżu ulicy Bohaterów Getta.

Bohaterka patronką ulicy
Podczas II wojny światowej uratowała od śmierci żydowskiego chłopca. Teraz ma 
w Starogardzie swoją ulicę. Radni zadecydowali o nazwaniu imieniem Gertrudy 
Babilińskiej nowej ulicy w zachodniej części Starogardu. Patronami drugiej nowej 
ulicy zostali Powstańcy Warszawscy.

W tym samym rejonie znajduje się też nowa ulica Powstańców 
Warszawskich, łącząca Kociewską z  Bohaterów Getta. Obie na-
zwy upamiętniają bohaterstwo uczestników walki zbrojnej prze-
ciw okupantowi niemieckiemu. Nowi patroni ulic zostali wybrani 
podczas sesji Rady Miasta 30 września 2015 r.
Nazwy uwzględniają zasady kształtowania nazewnictwa zawar-
te w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/447/2006 Rady Miasta 
Starogard Gdański z dnia 13 września 2006 roku. Obie nawiązują 
tematycznie do przyjętego na tym obszarze klucza nazw, zwią-
zanych z okresem II wojny światowej. Konieczność nadania no-
wych nazw ulic jest konsekwencją realizacji miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, w wyniku którego wydzielo-
no działki przeznaczone pod drogi publiczne gminne. Nazwy ulic 
są niezbędne do nadawania numeracji porządkowej nierucho-
mościom.

w
w

w
.y

ad
va

sh
em

.o
rg

Pan Józef Kajut 9 września obcho-
dził 102. urodziny. Z tej okazji pre-
zydent miasta Janusz Stankowiak 
przekazał jubilatowi okoliczno-
ściowe życzenia, bukiet kwiatów 
oraz słodki upominek. Panu Józe-
fowi życzymy zdrowia, pogody du-
cha i  wielu kolejnych lat spędzo-
nych w gronie najbliższych.

Piękny  
jubileusz

Każdy uczestnik tej niecodziennej 
akcji otrzymał pamiątkową czer-
woną koszulkę z  logiem „Serce 
mam tylko jedno”. Ponad 80 rowe-
rzystów przemierzyło około 18 km. 
Trasa prowadziła ze Starogardu 
Gdańskiego do Dąbrówki. Na bo-
isku w  Dąbrówce zorganizowano 
poczęstunek, po czym zrobiono 
wspólne zdjęcie. Rajd zakończył 
się na starogardzkim rynku, gdzie 
uczestnicy mogli skorzystać z bez-
płatnych badań profilaktycznych 
oraz wielu atrakcji związanych ze 
zdrowym trybem życia, a  także 
honorowo oddać krew w specjali-
stycznym ambulansie.

Dzień  
Serca

Na starogardzkim ryn-
ku (19 września) odbył 
się Dzień Serca, w  ra-
mach którego miesz-
kańcy mieli możliwość 
udziału w  rajdzie ro-
werowym organizo-
wanym przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. 
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Rozmawiamy o wariantach
Wykonawca studium obwodnicy – firma 
Transprojekt Gdański sp. z  o. o. zaprasza 
wszystkich mieszkańców miasta i gminy Sta-
rogard Gdański na cykl spotkań informacyj-
nych, które odbędą się w Kinie „Sokół” przy 
Al. Jana Pawła II 2  w dwóch turach.

Terminy spotkań I tury:
Wariant I        04-11-2015 godz. 16.00
Wariant II       04-11-2015 godz. 18.00
Wariant III     05-11-2015 godz. 16.00
Wariant IV     05-11-2015 godz. 18.00
 
Terminy spotkań II tury:
Wariant I        17-11-2015 godz. 16.00
Wariant II       17-11-2015 godz. 18.00
Wariant III     18-11-2015 godz. 16.00
Wariant IV     18-11-2015 godz. 18.00

Cztery warianty 
Inwestycje wymienione w  Programie Bu-
dowy Dróg Krajowych finansowane będą 
ze środków unijnych, z  budżetu państwa 
oraz Krajowego Funduszu Drogowego. Sta-
rogardzka obwodnica, jak wszystkie drogi 
krajowe, budowana będzie przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i  Autostrad i  to ta 
instytucja rządowa, a nie władze samorządo-
we zadecydują o  jej lokalizacji. Mieszkańcy 
miasta i gminy Starogard będą jednak mogli 
wyrazić opinię w tej sprawie i mieć wpływ na 
ostateczny przebieg obwodnicy.

Obwodnica południowa czy północna? 
Projektanci z  firmy Transprojekt Gdański 
oprócz istniejącego już przebiegu obwod-
nicy, ustalonego zgodnie z  obowiązującym 
planem zagospodarowania przestrzennego, 
przedstawili trzy inne warianty jej przebiegu. 

Pod uwagę brany jest także wariant zerowy, 
opisujący funkcjonowanie sieci komunika-
cyjnej w  mieście w  przyszłości bez budowy 
obwodnicy. 

Dla wszystkich wariantów przeprowadzane 
są obecnie szczegółowe badania i  analizy: 
techniczno – ekonomiczne, środowiskowe, 
natężenia ruchu, sprawdzany jest stan zago-
spodarowania nieruchomości leżących na 
trasie planowanej drogi oraz opracowywana 
jest prognoza ruchu dla każdego z wariantów 
obwodnicy. Chodzi o  to, aby na etapie two-
rzenia Studium Korytarzowego oraz Studium 
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego 
wykluczyć rozwiązania nierealne technicz-
nie oraz rozwiązania nie w pełni bezpieczne, 
wątpliwe ekonomicznie, przyrodniczo lub 
społecznie. 
Ostatecznego wyboru wariantu przebiegu 
obwodnicy dokona Komisja Oceny Przedsię-
wzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dy-
rektorze GDDKiA w Warszawie.

Zapraszamy na spotkania. 

Spotkania w sprawie obwodnicy
Starogardzka obwodnica powstanie najpóźniej do 2023 roku. Inwestycja znalazła się w rzą-
dowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023. Jest w nim m.in. 57 obwod-
nic w całej Polsce.

Warianty południowe to:

Wariant I  - najkrótszy, zgodny z planem zagospodarowania przestrzen-
nego, rozpoczynałby się przed wjazdem do miasta od strony Zblewa. 
Ulicę Lubichowską (na skrzyżowaniu z którą powstałby węzeł drogowy) 
przecinałaby pomiędzy ulicami Południową i Słoneczną. Dalej obwodni-
ca przebiegałaby równolegle do ulicy Południowej, aby przeciąć drogę 
wojewódzką do Pelplina już poza granicami miasta – nowy węzeł dro-
gowy powstałby około 700 m za ulicą Jabłowską. Następnie droga skrę-
całaby na północ i przed Stadem Ogierów łączyłaby się z obecną drogą 
krajową nr 22.

Wariant III – najdłuższy, piętnastostokilometrowy, przewiduje przebieg 
drogi poza granicami miasta przez stosunkowo mało zagospodarowane 
obszary gminy wiejskiej. W  tym wariancie obwodnica rozpoczynałaby 
się tuż za Sucuminem, skręcając dość ostro w prawo i omijając od po-
łudnia Koteże. Węzeł na skrzyżowaniu z drogą do Lubichowa powstałby 
około 2 km od Osiedla Przylesie. Skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 
222 zlokalizowane byłoby przed wjazdem do Jabłowa. Dalej obwodnica 
kierowałaby się na północ, aby za Stadem Ogierów połączyć się z obecną 
drogą krajową nr 22.

Wariant II to wariant pośredni pomiędzy wariantami I i III. Według tego 
wariantu obwodnica rozpoczynałaby się za Rokocinem, ulicę Lubi-
chowską w Starogardzie przecinałaby na północ od Osiedla Przylesie, 
a drogę wojewódzką do Pelplina już poza granicami miasta – nowy wę-
zeł drogowy powstałby około 800 m za ulicą Jabłowską. Następnie dro-
ga skręcałaby na północ, aby za Stadem Ogierów połączyć się z obecną 
drogą krajową nr 22.

Wariant IV przewiduje obejście Starogardu Gdańskiego od strony północ-
nej. Obwodnica rozpoczynałaby się w połowie drogi między Sucuminem 
a  Rokocinem, prowadząc na północ i  omijając w  znacznej odległości 
Nową Wieś. Następnie droga, przecinając linię kolejową Tczew – Chojnice 
i dolinę Wierzycy skręcałaby na wschód, omijając od północy Osiedle Ła-
piszewo. Węzeł na skrzyżowaniu z ul. Skarszewską zostałby zlokalizowa-
ny w rejonie cmentarza komunalnego. Kolejny węzeł – na skrzyżowaniu 
z drogą wojewódzką nr 222 prowadzącą do Gdańska zlokalizowany byłby 
w połowie odcinka między granicą miasta a wsią Kokoszkowy. Dalej ob-
wodnica ponownie przecięłaby (w rejonie przejazdu kolejowego na koń-
cu ulicy Kochanki) linię kolejową Tczew – Chojnice i omijając od północy 
jezioro Kochanki połączyłaby się z drogą krajową nr 22.
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Prezydent miasta z tej okazji złożył dy-
rekcji i nauczycielom szkoły gratulacje 
z  okazji jubileuszu. Nagrodził także 

Nowo powstałe boisko wielofunk-
cyjne przeznaczone jest do gry 
w  koszykówkę, siatkówkę. Obok 
postało też pierwsze w  mieście 
profesjonalne boisko do siatkówki 
plażowej.  Dodatkowo zmoderni-
zowano stary, asfaltowy plac do 
gry w  piłkę. Położono tam nową 
powierzchnię poliuretanową i prze-
kształcono ten plac w boisko do gry 
w  piłkę ręczną, siatkową i  tenisa 
ziemnego. Przy okazji wykonana 
została także czterotorowa bieżnia 
oraz zeskocznia do skoku w  dal. 
Obiekt gwarantuje użytkownikom 
pełne bezpieczeństwo - jest od-
wodniony i ogrodzony.
W  uroczystości otwarcia uczest-
niczył m.in. wicemarszałek woje-
wództwa pomorskiego Krzysztof 
Trawicki oraz Maciej Kowalczuk za-

Czwórka ma nowe boisko
12 października otwarto nowoczesny i  bezpieczny obiekt sportowy przy 
Szkole Podstawowej nr 4, którego koszt wyniósł ponad 800 tysięcy złotych.  

stępca dyrektora Departamentu ds. 
Sportu Urzędu Marszałkowskiego 
w  Gdańsku. Wśród zaproszonych 
gości byli również przedstawiciele 
władz miasta – prezydent miasta 
Janusz Stankowiak i  jego zastępca 
Maciej Kalinowski, przewodniczący 
Rady Miasta Jarosław Czyżewski, 
przewodniczący Komisji Sportu Re-
kreacji i Turystyki Marek Jankowski 
oraz dyrektorzy szkół podstawo-
wych. Gości przywitała gospodyni 
uroczystości - Iwona Lewandowska 
– dyrektor placówki. Janusz Stan-
kowiak zwrócił uwagę, że Starogard 
w  ostatnich miesiącach  zmienia 
się w pomorską stolicą sportu i re-
kreacji.  Podziękował  marszałko-
wi Krzysztofowi Trawickiemu za 
wsparcie miejskich przedsięwzięć, 
szczególnie że tegoroczny zakres 

Dzień Edukacji  
na jubileuszowo
W Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II 
odbyła się uroczystość z  okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, połączona z  obchodami 20-lecia 
szkoły w Żabnie.

Rozmowy  
o przyszłości  
miasta
W listopadzie władze miasta planują cykl spo-
tkań informacyjno-konsultacyjnych z  miesz-
kańcami Starogardu Gdańskiego poświęco-
nych przyszłości miasta. 
Tematami spotkań będą:
-  rewitalizacja, czyli ożywienie naj-
bardziej zdegradowanych obszarów 
miasta, m.in. Alei Wojska Polskiego 
i Rynku,
- cztery warianty przebiegu obwod-
nicy – informacja o aktualnym stanie 

prac nad projektem dokumentacji,
- projekt budżetu Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański na rok 2016.
Szczegółowy plan spotkań na bieżą-
co jest aktualizowany na stronie mia-
sta:  www.starogard.pl. w  zakładce 
„dialog społeczny”.

pedagogów starogardzkich szkół za 
zaangażowanie w  pracę nad rozwo-
jem starogardzkich dzieci i młodzieży.

prac na boisku został włączony do 
Regionalnego Programu Inwestycji 
Sportowych. Przy okazji wręczył mu 
zestaw problemów miasta do roz-
wiązania w  przyszłości. Dzieciom 
podarował nowe piłki do gry w siat-
kę, kosza i  piłkę ręczną. Tadeusz 
Błędzki - Naczelnik Wydziału Inicja-
tyw Gospodarczych dodał, że władze 
miasta zakupią jeszcze narzędzia do 
utrzymania obiektu. Wicemarszałek 
Krzysztof Trawicki wręczył dyplomy 
Aleksandrze Lubawskiej z  UKS „Li-
bero” za wybitne osiągnięcia sporto-
we i  godne reprezentowanie woje-
wództwa pomorskiego w  roku 2014 
oraz trenerowi Leszkowi Sintkowi 
za wybitne osiągnięcia zawodników 
reprezentujących województwo po-
morskie w  sporcie młodzieżowym 
w 2014 roku.
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Plac zabaw, budowa progów zwal-
niających, remont ulicy, boisko osie-
dlowe, wiata przystankowa, ścieżka 
rowerowa czy serwis dla rowerów 
to tylko przykłady tematów, które 
mieszkańcy mogli zgłosić do budże-
tu obywatelskiego. 
W tym roku zgłoszono mniej projek-
tów niż w roku ubiegłym, natomiast 
widać, że są one lepiej przemyślane 
i  przygotowane. Największym za-
interesowaniem cieszą się projekty 
związane z  rekreacją i  zagospoda-
rowaniem terenów zielonych – za-
proponowano 8 projektów w  tej 
tematyce. Na drugim miejscu są 
remonty dróg i  bezpieczeństwo 

Starogardzianie złożyli wnioski
W środę (14 października) o godz.17 minął termin składania wniosków 
do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Wpłynęło 15 wniosków.

w  ruchu drogowym oraz nasi „mi-
lusińscy”. Mieszkańcy dostrzegli po-
trzebę zadbania o potrzeby zwierząt 
w mieście. Aktywnością wykazali się 
również rowerzystów, którzy zgłosi-
li ciekawy projekt. Liderem wśród 
zgłaszających jest rejon nr 3. Miesz-
kańcy m.in. al. Jana Pawła II, al. 
Niepodległości, ul. Lubichowskiej, 
Osiedla 60-lecia czy Kopernika zgło-
sili 7 wniosków na łączną kwotę 726 
545,87 zł. Zarówno z  rejonu pierw-
szego jak i drugiego o realizację ry-
walizować będą po 3 wnioski - każdy 
na sumę ponad 200 tys. zł. W rejonie 
czwartym zgłoszono najmniej, bo 
tylko dwa wnioski. Potrzeby w  tym 

rejonie mieszkańcy oszacowali na 
łączną kwotę 463 850 zł.
O  tym ile ostatecznie wniosków zo-
stanie zakwalifikowanych do głoso-
wania zadecyduje zespół do spraw 
opiniowania. Do 30 października 
zweryfikuje on zgłoszone projekty 
pod względem formalnym i  mery-
torycznym. 31 października ogłosi 
wstępną listę projektów. Wstęp-
ną - ponieważ od 2 do 6 listopada 
wnioskodawcy mogą wycofać swój 
wniosek. Ostateczna lista zostanie 
ogłoszona 9 listopada. Tego dnia 
rozlosowane zostaną również nu-
mery dla każdego zadania, na które 
w dniach 16-29 listopada mieszkańcy 
Starogardu będą głosować. 

20 – 30 października 
uzupełnianie braków formalno-prawnych formularzy zgłosze-
niowych przez wnioskodawców

31 października 
ogłoszenie wstępnej listy projektów

2 –6 listopada
możliwość wycofania projektu przez wnioskodawcę

9 listopada 
losowanie numerów i ogłoszenie ostatecznej listy projektów 
poddanych pod głosowanie

16 – 29 listopada
głosowanie nad propozycjami

14 grudnia
ogłoszenie listy wybranych projektów

Kalendarz Budżetu Obywatelskiego 2015

Więcej informacji na stronie www.starogard.pl w zakładce „budżet obywatelski”

- Bardzo się cieszę, że mamy taki 
piękny efekt tego remontu. To nie 
tylko moja zasługa, ale też osób, 
które złożyły odpisy pod projektem. 

Wyremontowano salę
W  Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 zmo-
dernizowano salę gimnastyczną wraz ze sceną 
i   pomieszczeniami gospodarczymi. Inwesty-
cja została zrealizowana w  ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Wykonawcą była firma Limex 
Plus. Koszt prac wyniósł 111 tys. złotych.

Mocno zaangażowali się nauczycie-
le, a przede wszystkim  rodzice za co 
bardzo dziękuję – powiedział pomy-
słodawca projektu Krzysztof Wojtaś.  
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W  uroczystości otwarcia uczestniczył prezy-
dent miasta Janusz Stankowiak, wykonawca 
inwestycji - Adam Kowalczyk oraz  mieszkań-
cy, dzięki którym plac jest otoczony piękny-
mi alejkami wykonywanymi z kostki betono-
wej wraz z  obrzeżami. W  tym celu powołali  
Społeczny Komitet Osiedla Wiejska i  wspól-
nymi siłami uzbierali 43,5 tys. zł – jak powie-

We wtorek (29 września) otwarty został nowy 
obiekt sportowo-rekreacyjny dla dzieci i mło-
dzieży przy PSP 1. 
- Pomysł zagospodarowania tego terenu 
powstał wiosną 2012 roku – przypomniał 
podczas powitania Wiesław Wąsik, dyrektor 
szkoły podczas powitania. -  Tego samego 

Nowe obiekty  
w Jedynce
Trzy lata Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starogardzie 
Gdańskim czekała na realizację projektu budowy placu za-
baw, bieżni i skoczni w dal.  Nauczyciele wspólnie z rodzica-
mi skorzystali z pieniędzy Budżetu Obywatelskiego.

Falgowski, których wspierała Rada Rodzi-
ców, napisali projekt wygrywając  w konkur-
sie ofert budżetu obywatelskiego na 2015 
rok. Projekt zdobył 615 głosów, a koszt jego 
realizacji wyniósł 190 tys. zł.
- Dla nas to wielki sukces. Kiedyś było tu pole 
trawy. Dziś mamy piękny plac zabaw i  pro-
fesjonalną bieżnię ze skocznią w  dal. Dzieci 
z  najmłodszych klas, głownie sześciolatki 
będą tu spędzać dużo czasu, bo mają nie-
normowany dzwonkami czas pracy. Panie 
mogą w  trakcie lekcji wyjść z  dziećmi na 
boisko i  zaprosić je do zabawy. Plac zabaw 
będzie w  tym momencie idealnym do tego 
miejscem. Podobnie mogą zrobić panie ze 
świetlicy – powiedziała inicjatorka projektu 
Joanna Porożyńska, nauczycielka języka an-
gielskiego w PSP 1. 
Plac zabaw jest ogrodzony i  monitorowany. 
Mieszkańcy mogą z niego korzystać również 
popołudniami, gdyż plac jest ogólnodostęp-
ny. 

roku we wrześniu był gotowy projekt i kosz-
torys. Niestety szkoła nie miała wówczas tyle 
pieniędzy, aby zrealizować te marzenia. 
W 2015 roku prezydent miasta Janusz Stan-
kowiak, oferując mieszkańcom Budżet Oby-
watelski, dał im taką możliwość. Joanna 
Porożyńska, Justyna Korytkowska i Krzysztof 

Na Sędzickiego  
jest radośniej
Zarówno najmłodsi, jak i najstarsi mieszkańcy osiedla Wiejska 
mają okazję korzystać z  nowego placu zabaw połączonego  
z siłownią na świeżym powietrzu. W sobotę, 26 września odby-
ło się uroczyste otwarcie tego długo wyczekiwanego obiektu.

dział Ryszard Rogowski, który szczególnie 
przysłużył się realizacji tego przedsięwzięcia, 
jednocząc mieszkańców osiedla.  Na 150 ro-
dzin ponad jedna trzecia wyłożyła własne 
oszczędności. 1250 przekazał Komitetowi 
Wiesław Radomski - właściciel pobliskiej pie-
karni, tylko po to, by zmienić wygląd  okolicy 
i  wspomóc miasto w  planowanej inwestycji 
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- Tu, gdzie teraz bawią się dzieci, 20 lat temu 
leżała hałda gruzu wymieszana z  piachem 
– powiedziała Hanna Bielang, jedna z  inicja-
torek projektu. - Patrzyliśmy z  sąsiadami na 
dzieci, które przychodziły tu ze swoimi wia-
derkami, by pobawić się w tym piasku. Wów-
czas pojawiła się myśl, która była impulsem 
do działania – a gdyby tu zrobić piaskownicę? 
Pomysły posypały się lawinowo. Skoro może 
być piaskownica, to czemu nie ławeczka, a jak 
to i to, to czemu nie huśtawka.
Mieszkańcy utworzyli Społeczny Komitet 
Osiedla Przylesie i Okolic. Sami uporządkowa-
li teren. Dostali urządzenia z odzysku i tak po-
wstał tymczasowy plac zabaw. Kiedy pojawiła 

Powstał plac na Przylesiu
11 października na osiedlu Przylesie otwarto plac zabaw będący efektem inicjatywy mieszkańców 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015. Koszt jego realizacji wyniósł  200 tys. zł.

się szansa na pieniądze z Budżetu Obywatel-
skiego na zmianę go w  bardziej nowoczesny 
i  bezpieczniejszy, w  październiku 2014 r. Ko-
mitet się reaktywował. Powstał projekt zago-
spodarowania tego terenu, który dzięki mobi-
lizacji mieszkańców osiedla zwyciężył i został 
zrealizowany. 
Plac powstał nie tylko z  myślą o  najmłod-
szych. Młodzież korzysta z  małej siłowni ze-
wnętrznej oraz toru przeszkód, a starsi miesz-
kańcy osiedla z miejsca do wypoczynku oraz 
strefy piknikowej. Mimo nadciągających chło-
dów z pewnością znajdą się jeszcze chętni do 
partyjki w szachy, na specjalnie do tego przy-
gotowanych stolikach.

budowy palcu zabaw przy ul. Sędzickiego, 
który znalazł się wśród 13 placu zabaw uję-
tych w koncepcji zagospodarowania terenów 
zieleni urządzonej (w tym place zabaw i tere-
ny rekreacyjne dla mieszkańców Starogardu 
Gdańskiego), opracowanej w 2011 roku przez 
Wydział Planowania i Urbanistyki Urzędu Mia-
sta Starogard Gdański. 
- Dziękujemy prezydentowi oraz pracownikom 
Wydziału Techniczno –Inwestycyjnego i prosi-
my o więcej – powiedział Ryszard Rogowski.   
Nowy plac zabaw został zbudowany za kwo-
tę 160 tys. złotych. Środki pochodziły w cało-
ści z miejskich środków finansowych, ale jak 
powiedział prezydent miasta Janusz Stanko-
wiak prawdziwe podziękowania należą się 
właśnie mieszkańcom i to im podziękował za 
niebywałą aktywność.
Podziękowania zostały skierowane też do 
radnego Daniela Olszewskiego, który konse-
kwentnie walczył o pieniądze na plac, a także 
do  Rady Miasta, która zagłosowała za prze-
sunięciem środków w budżecie miasta. 

Na uroczyste otwarcie placu mieszkańcy Przy-
lesia przygotowali wiele atrakcji dla swoich 
pociech. Była loteria z  nagrodami, słodycze 
roznoszone przez Smerfetkę i  Papę Smerfa, 
balony, dobra muzyka i wspaniała zabawa. 
W  uroczystości otwarcia uczestniczył prezy-
dent miasta Janusz Stankowiak, przewodni-
czący Rady Miasta Jarosław Czyżewski oraz 
wielu zaproszonych gości. Inicjatorzy Hanna 
Bielang, Mirela Krzemińska, Janina Doma-
chowska i  opiekun placu – Tadeusz Wiśnicki 
otrzymali od prezydenta pamiątkowe dyplo-
my. Prezydent zaznaczył, że to nie tylko święto 

mieszkańców Przylesia, to również święto dla 
niego, gdyż w ten sposób potwierdza się idea, 
że budżet obywatelski ma sens. Zachęcił też 
do składania projektów w  nowym budżecie 
obywatelskim 2016 r. Przy okazji mieszkańcy 
podziękowali władzom miasta za ustawienie 
tablicy ogłoszeń i nowej wiaty przystankowej. 
Po przecięciu wstęgi przez siedmioletnią Ju-
lię, plac zabaw poświecił ksiądz wikariusz dr 
Wojciech Korzeniak, a mieszkańcy zostali za-
proszeni do strefy piknikowej na kawę i ciasto.
Wkrótce plac zabaw zostanie otoczony no-
wymi roślinami. Mieszkańcy Przylesia z  wła-
snych pieniędzy zakupili 20 drzewek i krzewy 
ozdobne. Społeczny Komitet Mieszkańców 
Osiedla Przylesie i  Okolic zapowiedział, że 
w przyszłym roku będzie się starał o budowę 
czterech dróg wraz z chodnikami i ścieżkami 
rowerowymi oraz nowy parking, a w kolejnej 
edycji budżetu zgłoszą projekt budowy boiska 
na osiedlu.
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Celem imprezy było wdrażanie dzieci do bez-
piecznego zachowania w przedszkolu i poza 
nim, ze szczególnym uwzględnieniem prze-
strzegania przepisów ruchu drogowego. Fe-
styn stał się również doskonałą okazją do in-
tegracji środowiska przedszkolnego i rodzin-
nego. Przedszkolaki brały udział w różnorod-
nych atrakcyjnych konkurencjach. Wszyscy 
mieli okazję do doskonałej zabawy, spraw-
dzenia swojej wiedzy na temat bezpiecznych 

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się od hym-
nu „Gaudeamus igitur” w  wykonaniu Chóru 
Adalbertus z parafii św. Wojciecha, pod kierow-
nictwem Tomasza Radimonasa. Wszystkich ze-
branych gości powitała Ewa Betcher, dyrektor 

Bezpieczny festyn
„I Maluchy i Starszaki to bezpieczne przedszkolaki” - to hasło 
festynu rodzinnego, który odbył się we wrześniu w Miejskim 
Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.  

zachowań oraz zdobycia legitymacji WURD 
(Wzorowy Uczestnik Ruchu Drogowego). 
Cennych informacji na temat właściwego 
poruszania się po drogach udzielił dzieciom 
podkom. Mariusz Bucikiewicz. Dzięki staro-
gardzkiej Policji przedszkolaki mogły rów-
nież obejrzeć radiowóz oraz wsiąść na poli-
cyjny motocykl. Wrześniowy festyn uświetnił 
występ zespołu „Tata i  Agata” w  składzie: 
Sławomir Hoduń i Agata Hoduń. 

Ekologiczny piknik
Przedszkolaki z „Bajeczki” we wrześniu brały udział w pikni-
kach rodzinnych organizowanych Ogrodzie Dendrologicz-
nym w Wirtach.
Tegoroczna koncepcja Miejskiego Przedszkola 
Publicznego Nr 8 „Bajeczka” zakłada tematykę 
związaną z ekologią „Człowiek mały i duży przy-
rodzie służy”. Celem jest propagowanie wśród 
dzieci ekologii oraz poszanowania dla roślin 
i zwierząt. Podczas wyjazdu dzieci miały okazję 
poznać różne gatunki roślin. Ogród hojnie ob-
darzył grzybami, co niewątpliwie było okazją do 

rozmów z dziećmi na temat grzybów trujących 
i jadalnych. Po zwiedzaniu ogrodu zorganizowa-
no ognisko. Wyjazd był doskonałą okazją przy-
bliżenia się dzieci i rodziców do przyrody, a przy 
okazji miał cel integracyjny grupy.
Przedszkole organizowało także spotkania inte-
gracyjne w Grodzisku Owidz, a także brało udział 
w akcji „Sprzątanie świata”.

Seniorzy rozpoczęli rok akademicki
Blisko 200 słuchaczy starogardzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Sta-
rogardzkim Centrum Kultury, uroczyście zainaugurowało nowy rok akademicki. Uniwersytet 
jednocześnie obchodził dziesięciolecie istnienia.

SCK, podsumowując krótko ostatnie dziesięć 
lat działalności. 
Dziś Uniwersytet Trzeciego Wieku liczy blisko 
200 członków, którzy rozpoczęli zajęcia prze-
widziane w  tegorocznym planie studiów. Se-

niorzy mogą zgłębiać wiedzę m.in. w sekcji ję-
zykowej, informatycznej, plastycznej, taneczno 
– ruchowej, teatralnej, kucharskiej, psycholo-
gicznej i wędkarskiej. Nie zabraknie zajęć z za-
kresu zdrowia, profilaktyki  i  rehabilitacji, im-

prez kulturalnych i towarzyskich oraz turystyki 
krajowej i  zagranicznej. Tegoroczną nowością 
Uniwersytetu „S-Centrum” jest m.in. pilates 
dla seniorów, nauka samoobrony i pracownia 
„Moda na zdrowie”, czyli spotkania ze specja-
listami z  dziedziny medycyny. Każdego roku 
dużą popularnością cieszą się także wykłady - 
będą się odbywały co dwa tygodnie – w środę 
o godz.17:00 w SCK. 
- Tematyka jest na tyle zróżnicowana, że każdy 
znajdzie tu coś dla siebie. Słuchacze są otwarci 
na nowe propozycje, są głodni wiedzy. Gdy się 
na nich patrzy, widać uśmiech na twarzach. Są 
pełni energii. Dla nich to ważne, że mogą się 
wspólnie spotkać, wymienić poglądy i  pogłę-
biać dalej swoją mądrość życiową – powiedzia-
ła Ewa Bechter dawna opiekunka UTW.  
- Ważny jest jednak również czynnik społeczny. 
Żeby uczestniczyć w  tych zajęciach trzeba po 
prostu wyjść z domu. To wyzwala osoby starsze  
z samotności i alienacji w społeczeństwie  – do-
dała Ewa Landowska - obecny opiekun staro-
gardzkich studentów. 
Prezydent Janusz Stanowiak, który był inicja-
torem i założycielem UTW, nie mógł być obec-
ny na otwarciu roku akademickiego 2015/2016, 
ale przygotował dla studentów krótki film z ży-
czeniami. 
Podczas inauguracji seniorzy wysłuchali wykła-
du mgr psychologii Doroty Kamrowskiej „Mózg 
po pięćdziesiątce”. Honorowa Studentka 2015 
- Danuta Jasińska, pochwaliła się napisaną 
przez siebie kroniką uniwersytecką. Na zakoń-
czenie uroczystości każdy miał okazję posma-
kować urodzinowego tortu. 
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Pierwsza edycja zgromadziła ponad 33 wy-
stawców. Inauguracja KTW rozpoczęła się od 
sympozjum bibliotekarzy Kociewia pn. „Bi-
blioteka – miejsce kształtowania tożsamości 
regionalnej”, w  ramach którego wygłoszono 
6 referatów. Drugi dzień miał charakter tar-
gowy. Wszyscy, którzy odwiedzili plac przed 
Zespołem Szkół Zawodowych mieli oka-
zję poznać dorobek wydawniczy Kociewia, 
a  przy okazji nabyć poszczególne pozycje. 
W  międzyczasie odbywały się m.in. spotka-
nia autorskie, konkursy, warsztaty starej 
sztuki kaligrafii i tworzenia inicjałów, a także 
koncert inaugurujący w  wykonaniu Gzubów 
Kociewskich. Niedziela była z  kolei dniem 
podsumowującym pierwszą edycję Kociew-
skich Targów Wydawniczych. 

Wystawa w  Galerii „A” Starogardzkiego Cen-
trum Kultury obejmuje 63 prace z zakresu ma-
larstwa, grafiki i  rzeźby ze zbiorów Muzeum 
Okręgowego w  Toruniu, powstałe od 1880 
roku do niemal połowy XX wieku, czyli znacz-
nie szerzej niż to obejmuje okres Młodej Polski 
(1890-1914). Ekspozycja ukazuje nie tylko wie-
le artystycznych aspektów, które rozgrywały 
się na przełomie wieków, ale także pokazuje 
finał owych artystycznych zmagań i  otwiera 
niejako temat następny – poszukiwań formal-
nych w  sztuce już Polski odrodzonej. Zbiór 
prezentuje także wpływy Młodej Polski, sięga-
jące daleko w głąb XX wieku. Wielu artystów 
stawało się niejednokrotnie epigonami styli-
styki przełomu wieków w sztuce polskiej. Nie 
znaczy to jednak, że ich obrazy nie spełniają 
wielu, poza nowoczesnością – cech przyda-
jących im wyjątkowości. Każdy z  ekspono-
wanych dzieł zawiera, oprócz widocznych od 
razu walorów formalnych (kompozycja, kolor, 
faktura), szersze znaczenie. Wskazuje bowiem 
na zagadnienia, które były istotne dla osób ży-
jących w czasie powstania prac i to nie tylko 
w  indywidualnym aspekcie, a  zdecydowanie 
szerszym – ogólnospołecznym. Zatem każdy 
obraz, grafika czy rzeźba staje się znakiem cza-
su a także miejsca, w którym powstały. Wiele 
prac to dzieła wybitne. Do takich należą m.in. 
„Topole” Jana Stanisławskiego, „Portret lal-
ki” Olgi Boznańskiej, „Portret Feliksa Jasień-

Za pozbycie się nieużywanego sprzętu przed-
szkole otrzymało  punkty, które zostały wy-
mienione na nagrody. 

Zbierali z klasą
15 października w Miejskim 
Przedszkolu Publicznym Nr 
10 odbyła się zbiórka zuży-
tego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego w ramach 
ogólnopolskiego projektu 
„Zbieraj z klasą”.

Kociewskie Targi Wydawnicze
Przez trzy dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Starogar-
dzie Gdańskim oraz na terenie Zespołu Szkół Zawodowych 
odbywały się I Kociewskie Targi Wydawnicze. 

Najbardziej usportowiona szkoła
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starogardzie Gdańskim najbardziej usportowioną szkołą w wo-
jewództwie pomorskim. W rywalizacji pokonała 434 inne szkolne reprezentacje.

PSP1 była bezkonkurencyjna. Zajęła pierw-
sze miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej w  roku 2014/2015. Uzyskała 
278 punktów i wyprzedziła zdobywcę drugie-
go miejsca aż o 48 punktów!
Zwycięstwo w  Igrzyskach nie było łatwe – 
powiedział dyrektor szkoły Wiesław Wąsik. 
Uczniowie-sportowcy musieli wykazać się 
wysokimi umiejętnościami w  wielu konku-
rencjach. Były biegi indywidualne i  sztafe-
towe, czwórbój lekkoatletyczny, sztafety 
pływackie, piątki piłkarskie, unihokej, piłka 
ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis stoło-
wy, szachy i piłka nożna. Wszystkie dyscypli-
ny w dwóch kategoriach – dziewcząt i chłop-
ców.

Wystawa wielkich twórców
W piątek (23 października) o godz. 18.00 w Galerii „A” Staro-
gardzkiego Centrum Kultury odbędzie się wernisaż „Młodo-
polskie interpretacje świata”. Na wystawę składają się dzieła 
znakomitych polskich malarzy. Podczas wernisażu goście 
będą mieli okazję przenieść się do czasów z przełomu XIX i XX 
wieku, zasiąść i  wspólnie biesiadować w  Karczmie „Młoda 
Polska”, która zostanie stworzona specjalnie na tę okazję.

skiego” Jacka Malczewskiego, „Przed burzą 
wieczorem” Fryderyka Pautscha, „Anastazja” 
Witolda Wojtkiewicza, „Portret mężczyzny” 
Leona Wyczółkowskiego czy „Dziewczynka” 
Stanisława Wyspiańskiego.

JAN STANISŁAWSKI, Topole



10 WYDARZENIA

Uchwała o nadaniu nazwy ulicy
Wydział Gospodarki Gruntami Geodezji 
i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański 
informuje, że w dniu 30 września Rada Miasta 
Starogard Gdański Uchwałą Nr XIV/128/2015 
nadała drodze publicznej gminnej nazwę: 
ulica Gertrudy Babilińskiej oraz Uchwałą 
Nr XIV/129/2015 nadała drodze publicznej 
gminnej nazwę: ulica Powstańców 
Warszawskich. Obie ulice
położone są pomiędzy ul. Kociewską a  ul. 
Bohaterów Getta (od strony TESCO).
Przebieg obu ulic został ustalony Uchwałą Nr 
XI/84/2015 Rady Miasta Starogard Gdański 
z dnia 19 czerwca 2015r.

Zgromadzenie spontaniczne nie wymaga 
uprzedniego złożenia zawiadomienia o  za-
miarze jego odbycia – poinformowała Beata 
Tkaczyk-Kurkowska –Naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich. Tyle że policja może je 
rozwiązać, jeśli np. zagrozi ono porządkowi 
publicznemu, życiu i  zdrowiu ludzi lub bez-
pieczeństwu albo porządkowi ruchu drogo-
wego na drogach publicznych.
Nowa definicja zgromadzenia
Ustawa na nowo definiuje pojęcie zgroma-
dzenia jako zgrupowanie osób na otwartej 
przestrzeni, dostępnej dla nieokreślonych 
imiennie osób w określonym miejscu. Zgro-
madzenie organizowane jest w celu odbycia 
wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia 
stanowiska w sprawach publicznych.
W  trosce o  zapewnienie ochrony i  bezpie-

Spontaniczne zgromadzenia 
już legalne
14 października 2015r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 24 lip-
ca 2015r. - Prawo o zgromadzeniach. Nowością w ustawie jest 
dopuszczenie organizacji zgromadzeń spontanicznych. Powo-
dem tego typu zgromadzeń mogą być nagłe i niemożliwe do 
wcześniejszego przewidzenia wydarzenia, związane ze sferą 
publiczną, których odbycie w innym terminie byłoby niecelo-
we lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. 

czeństwa uczestnikom zgromadzenia oraz 
jego pokojowego przebiegu ustawodawca 
określił zasady pierwszeństwa wniesienia 
zawiadomienia o  zamiarze zorganizowania 
zgromadzenia.
Ustawa określa trzy tryby zgłaszania zgroma-
dzeń. Poza zgromadzeniem spontanicznym, 
które nie wymaga zgłoszenia, obowiązuje 
tryb:
zwykły – zawiadomienie o  zamiarze zorga-
nizowania zgromadzenia zgłaszane jest do 
organu gminy – nie wcześniej niż 30 dni i nie 
później niż 6 dni przed planowaną datą zgro-
madzenia,
uproszczony – zawiadomienie o  zamiarze 
zorganizowania zgromadzenia zgłaszane jest 
do właściwego gminnego (miejskiego) cen-
trum zarządzania kryzysowego, a w przypad-

Przyjmowanie mieszkańców: 
przez Przewodniczącego Rady Miasta
Jarosława Czyżewskiego
– w Biurze Rady Miasta w poniedziałki  

od godz. 16:30
– w osiedlowym Domu Kultury przy ul. 

Reymonta w czwartki od godz. 16:30
przez Wiceprzewodniczącą Rady Miasta 
Annę Benert
– w Biurze Rady Miasta w środy od 15:30 

do 16:30

Informujemy, że osoby zainteresowane spo-
tkaniem z  radnymi klubu Platformy Oby-
watelskiej, mogą umawiać się telefonicznie 
pod numerem telefonu Biura Rady Miasta – 
58 530 60 25.

Dyżury radnych

1. Irena Goncz l. 75
2. Edward Pawłowicz l. 62
3. Helena Lasecka l. 72
4. Szymon Dudek l. 41
5. Mirosław Szymański l. 59
6. Józef Zywek l. 70
7. Irena Wasilewska l. 91
8. Ryszard Gostkowski l. 65
9. Kazimierz Picheta l. 75
10. Bolesław Surdacki l. 70
11. Helena Grabowska l. 58
12. Edmund Rączkowski l. 86
13. Jan Orzechowski l. 68
14. Mikołaj Michna 8 m-cy
15. Jadwiga bobrowska l. 89
16. Bogumiła Tiałowska l. 81
17. Józef Szarmach l. 67
18. Czesław Mosiński l. 84
19. Julian Brauer l. 80
20. Grzegorz Piatek l. 54
21. Teresa Siromska l. 85
22 Jsnina Glinkowska l. 69
23. Urszula Rose l. 81
24. Zygmunt Wrosz l. 85
25. Bożena Holc l. 57
26. Artur Leda l. 35
27. Hildegarda Marzycka l. 91
28. Alfons Walentowski l. 79
29. Wiesława Siedlarz l. 58
30. Kasawery Milewski l. 92
31. Franciszek Szreder l. 63
32. Jarosław Pryba l. 48
33. Wojciech Aszyk l. 45

ku gdy w danej gminie ( mieście) nie zostało 
ono utworzone – do wojewódzkiego centrum 
zarządzania kryzysowego - nie wcześniej niż 
30 dni i nie później niż 2 dni przed planowaną 
datą zgromadzenia – ma ono zastosowanie 
w przypadku, gdy nie spowoduje ono utrud-
nienia w ruchu drogowym, a w szczególności 
zmiany w jego organizacji,
Zakazy i odwołania
Gmina może zakazać zgromadzenia - nie 
później niż na 96 godzin przed ich rozpoczę-
ciem jeżeli:
cel zgromadzenia narusza wolność pokojo-
wego zgromadzania się, narusza zasady or-
ganizowania zgromadzeń,
cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają 
przepisy karne
odbycie zgromadzenia zagraża życiu, zdro-
wiu ludzi, czy mieniu w  znacznych rozmia-
rach.

Od takiej decyzji organizatorom zgromadze-
nia przysługuje odwołanie do sądu okręgo-
wego, który musi je rozpatrzyć nie później niż 
w ciągu 24 godzin od wniesienia odwołania
Na postanowienie sądu okręgowego przysłu-
guje w  terminie 24 godzin od jego wydania 
zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpo-
znaje je w terminie 24 godzin.
Podobnie jak do tej pory, w zgromadzeniach 
nie mogą uczestniczyć osoby posiadające 
przy sobie broń, materiały wybuchowe, wy-
roby pirotechniczne lub inne niebezpieczne 
narzędzia.

Ciemne i  zimne poranki, szybszy zmierzch, 
ranne mgły, mokra i śliska jezdnia, zwiększo-
na ilość opadów - to czynniki powodujące 
przede wszystkim ograniczenie widoczności 
oraz znaczne wydłużenie drogi hamowania.

Bezpieczna jesień na drogach
Jesień to trudny okres dla wszystkich uczestników ruchu 
drogowego. Wcześniej zapadający zmrok, poranne mgły 
i  przymrozki nie ułatwiają życia zmotoryzowanym. W  tym 
czasie częściej dochodzi do wypadków i kolizji z udziałem 
pieszych. Policjanci apelują o rozwagę i ostrożność.

Widoczność jest bardzo ważna dla bez-
pieczeństwa, dlatego w  warunkach, gdy 
jest ograniczona należy przede wszystkim 
zmniejszyć prędkość i  zwiększyć odstęp od 
poprzedzającego pojazdu. Dodatkowo mo-

kra nawierzchnia znacząco wydłużająca dro-
gę hamowania.
Jak pokazują policyjne statystyki - prędkość 
nie zawsze dostosowana do warunków dro-
gowych, rowerzyści bez oświetlenia i  piesi 
bez odblasków oraz lekceważenie podsta-
wowych zasad ruchu drogowego, to częste 
przyczyny wypadków i kolizji.
Aby poprawić bezpieczeństwo własne i  pa-
sażerów, powinniśmy w tym okresie zadbać 
o odpowiednie przygotowanie auta do jazdy. 
Wymiana opon na zimowe , a także utrzyma-
nie w  czystości szyb, lusterek, świateł oraz 
systematyczne uzupełnianie płynu do spry-
skiwaczy i wymiana zniszczonych piór wycie-
raczek znacząco poprawi nasze bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym.
Należy również pamiętać, że od września 
ubiegłego roku obowiązują nowe przepisy 
dotyczące pieszych. Wynika z  nich, że każ-
dy niechroniony uczestnik ruchu drogowe-
go, bez względu na wiek poruszający się po 
zmierzchu poza terenem zabudowanym 
musi mieć odblask umieszczony w  sposób 
widoczny dla kierujących pojazdami. Ele-
mentami odblaskowymi mogą być przed-
mioty doczepiane do ubrania, opaski, kami-
zelki oraz smycze.
Mimo, iż obowiązek dotyczy jedynie miejsc 
poza terenem zabudowanym, policjanci za-
chęcają wszystkich do noszenia elementów 
odblaskowych, również w mieście ponieważ 
po zmroku będziemy lepiej widoczni, a  to 
z pewnością przyczyni się do poprawy nasze-
go bezpieczeństwa.

Zgony
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 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 nieruchomosci (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 
- Prezydent Miasta Starogard Gdański

 OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w  Starogardzie Gdańskim 
przy ul. Derdowskiego, KW 34706, obr. 5, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr 
działki

Pow. 
w m2

Przeznaczenie  w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoław-
cza w zł (zawie-

ra 23%VAT)
wadium

postąpie-
nie mini-

malne

1 2 3 4 5 6 7

1. 187/27 564 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługową (H1)

 71 900,00 zł  7 190,00 zł  720,00 zł 

2. 187/28 459 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługową (H1)

 58 500,00 zł  5 850,00 zł  590,00 zł 

3. 187/29 410 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa 
z funkcją usługową (H1)

 52 300,00 zł  5 230,00 zł  530,00 zł 

4. 187/30 422 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa 
z funkcją usługową (H1)

 53 800,00 zł  5 380,00 zł  540,00 zł 

5. 187/32 376 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługową (H2)

 50 500,00 zł  5 050,00 zł  510,00 zł 

6. 187/33 834 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca
z funkcją usługową (G1)

 100 800,00 zł  10 080,00 zł  1 010,00 zł 

7. 187/34 420 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługową (H2)

 53 600,00 zł  5 360,00 zł  540,00 zł 

8 187/35 425 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługową (H2)

 54 200,00 zł  5 420,00 zł  550,00 zł 

9. 187/38 307 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługowa (H2)

 41 200,00 zł  4 120,00 zł  420,00 zł 

10. 187/39 756 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca (J1)

 87 600,00 zł  8 760,00 zł  880,00 zł 

11. 187/40 864 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca (J1)

 100 200,00 zł  10 020,00 zł  1 010,00 zł 

12. 187/41 500 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca (J1)

 61 300,00 zł  6 130,00 zł  620,00 zł 

13. 187/43 2757 Zabudowa mieszkaniowa w ukła-
dzie szeregowym, jednorodzinnym
z funkcją usługową (G2)

 333 100,00 zł  33 310,00 zł  3 340,00 zł 

14. 187/44 769 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca
z funkcją usługową (G3)

 92 900,00 zł  9 290,00 zł  930,00 zł 

15. 187/45 324 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługową (H3)

 43 500,00 zł  4 350,00 zł  440,00 zł 

16. 187/50 275 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługową (H4)

 36 900,00 zł  3 690,00 zł  370,00 zł 

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny 
koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu 
oraz przepisami prawa. 
Nieruchomości w/w (poz.1-16) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 
września 2015 r. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 28 października 2015 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 
Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 
22 października 2015 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 27 października 2015 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, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 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 nieruchomosci (Dz. U. Nr 207, poz. 2 108 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w  Starogardzie Gdańskim 
przy ul. Derdowskiego, KW 34706, obr. 5, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr 
działki

Pow. 
w m2

Przeznaczenie  w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoław-
cza w zł (zawie-

ra 23%VAT)
wadium

postąpie-
nie mini-

malne

1 2 3 4 5 6 7

1. 1/73 456 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E8)

55 900,00 zł 5 590,00 zł 560,00 zł

2. 1/74 368 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E8)

49 400,00 zł 4 940,00 zł 500,00 zł

3. 1/75 456 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E8)

58 200,00 zł 5 820,00 zł 590,00 zł

4. 1/76 432 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E7)

55 100,00 zł 5 510,00 zł 560,00 zł

5. 1/79 436 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E7)

53 500,00 zł 5 350,00 zł 540,00 zł

6. 1/80 630 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca (F5)

80 300,00 zł 8 030,00 zł 810,00 zł

7. 1/82 492 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z dopuszczeniem usług (D3)

65 200,00 zł 6 520,00 zł 660,00 zł

8. 1/83 328 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z dopuszczeniem usług (D3)

45 700,00 zł 4 570,00 zł 460,00 zł

9. 1/115 562 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E3)

71 700,00 zł 7 170,00 zł 720,00 zł

10. 1/118 474 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E3)

58 100,00 zł 5 810,00 zł 590,00 zł

11. 1/120 328 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z dopuszczeniem usług (D1)

45 700,00 zł 4 570,00 zł 460,00 zł

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt 
zgodnie z  obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz 
przepisami prawa. Nieruchomości w/w  (poz.1-11) wolne są od obciążeń i  zobowiązań. Pierwszy przetarg 
przeprowadzono 9 września 2015 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 28 października 2015 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzę-
du Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 22 paź-
dziernika 2015 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 27 października 2015 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowo-
dem 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 termi-
nie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdań-
ski, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wydział 
Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

UWAGA -   ZMIANA ALARMOWEGO NUMERU SMS DLA OSÓB GŁUCHONIEMYCH   

Komenda Powiatowa   Policji w Starogardzie Gdańskim informuje, że od dnia 18 września 2015r. 
ulega zmianie dotychczasowy numer alarmowego SMS-a dla osób głuchoniemych.

W  trosce o  wysoką jakość świadczonych usług, Komenda Wojewódzka Policji w  Gdańsku 
uruchomiła jeden numer dla całego województwa pomorskiego.

Numer   jest aktywny przez całą dobę i  znajduje się w  dyspozycji oficera dyżurnego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w  Gdańsku, który w  razie potrzeby przekaże zgłoszenie do właściwej 
jednostki policji.

Jeżeli potrzebujesz pomocy  i masz dostęp do telefonu komórkowego  
wyślij SMS pod numer  723-695-382,

koniecznie podaj następujące informacje:

• swoje dane personalne,   
• miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające 

lokalizację),   
• okoliczności zdarzenia (np.: wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież). 

Policjanci podkreślają, że za złośliwe, żartobliwe lub bezpodstawne wezwanie interwencji 
grozi kara aresztu, pozbawienia wolności lub grzywny do 1500 zł. Dodatkowo, jeżeli fałszywe 
zgłoszenie spowodowało wykonanie niepotrzebnej czynności sąd może orzec również nawiązkę 
w wysokości 1000 zł.
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OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2015 ROKU 
 

 Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy  (Dz.U. z  2011r.,  Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)  - podaje się do publicznej wiadomości informację  
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone   głosowanie   w  wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych  na  dzień  25  października 2015 roku. 

NUMER
OBWODU GRANICE  OBWODU GŁOSOWANIA SIEDZIBA 

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

1. al. Wojska Polskiego,  Grunwaldzka, Osiedlowa, Skarszewska nr 2, Wybickiego od nr 1 do nr 11. Przedszkole Nr 3,
al. Wojska Polskiego 8b.

2.
Bociania, Dąbka, Dobrzańskiego-Hubala, Dominika, Gołębia, Jaskółcza, Jastrzębia,  Kalinowskiego, Kleeberga, Kormorania, 
Kutrzeby, Krucza, Niemojewskiego, Obrońców Poczty Gdańskiej, Pawia, Pola, Rogali, 
Sowia, Starzyńskiego, Stolarska, Sucharskiego, Świętojańska, Unruga, Zamenhofa, Żabia, Żurawia.

Zespół Szkół Publicznych,
ul. Dominika 32.

3. Derdowskiego, Graniczna, Grzybka, Kocborowska, Kryzana, Kwiatowa, Łąkowa, Nagórskiego,  Poprzeczna,  Sadowa,  Skarszewska 
bez n-ru 2, Księdza Podpułkownika Wryczy, Kardynała Wyszyńskiego, Żytnia.

Dyrekcja Szpitala,
ul. Skarszewska 7.

4. Brzozowa, Ceynowy, Dmowskiego, Gdańska, Hillar, Kochanki, Kochanki-Leśnictwo,  Kochanki – Strażnica Kolejowa, Kolejowa, 
Kołłątaja, Legionów,  Leśna,  Północna,  Skorupki,  Słowackiego,  Wybickiego od nr 12 do końca.

Szkoła Podstawowa Nr 3,
ul. Wybickiego 17.

5. Gimnazjalna, Hallera, Mickiewicza, Nad Wierzycą, Sikorskiego,  św.Elżbiety. I Liceum Ogólnokształcące,
ul. Hallera 34.

6. Buchholza, Curie-Skłodowskiej,  Iwaszkiewicza,  Korczaka, Krasickiego, Lipowa,  Majowa,  Traugutta,  Tuwima,  Wiosenna,  Zielona. Publiczne Gimnazjum Nr 2,
ul. Traugutta 2.

7.
Basztowa, Boczna, Browarowa, Chojnicka, Kanałowa, Kellera, Kilińskiego,  Kozia,  Krótka,  Krzywa, Mostowa, Norwida, 
Olimpijczyków Starogardzkich, Owidzka, Paderewskiego, Plac 16 Dywizji, Plac Koszarowy, Podgórna, Przy Młynie, Rycerska, 
Rynek, Sambora, Sobieskiego, Spichrzowa, Szewska, Tczewska, Unii Europejskiej,  Wodna, Zajezdna.

Dom Rzemiosła,
ul. Chojnicka 2.

8. Andersa od nr 37 do 63 (nieparzyste) i od nr 52 do 68  (parzyste),  Asnyka,   Droga Owidzka,   Hermanowska,   Jabłowska, 
Jaszczurkowców,   Kościuszki,   Pelplińska,  Pillara,   Pomorska od nr 13 do 47,  Prusa,  Przedmieście, Przejezdna,  Sychty, Wiśniowa.

Środowiskowy Dom Samopomocy,
ul. Pelplińska 3.

9. al. Armii Krajowej od nr 11 do 23A ( nieparzyste), Farmaceutów,  Konopnickiej, ul.Kopernika od nr 11A do 15 (nieparzyste) 
i od nr 20 do 34 ( parzyste), Orzeszkowej,  Żeromskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 4,
al. Jana Pawła II 4.

10. al.  Jana Pawła II,  Bądkowskiego, Osiedle 800-lecia, Sienkiewicza, Wróblewskiego .
 

Starogardzkie Centrum Kultury,
al. Jana Pawła II 3.

11. Pomorska od nr 2 do 12D ( parzyste) i od nr 3 do 11H ( nieparzyste), ul. Szumana,  Osiedle Szumana. Przedszkole Nr 6,
al. Jana Pawła II 5.

12. Blocka,  Bohaterów Westerplatte,   ul.Kopernika od nr 1 do 11 ( nieparzyste) i od nr 2 do 12 (parzyste),  Lubichowska od nr 2 do 
70A (parzyste) i od nr 1 do 65A (nieparzyste),  Osiedle Kopernika do n-ru 15,  Reymonta,

Przedszkole Nr 5,
al. Jana Pawła II 8.

13. Osiedle Kopernika od n-ru 23. Spółdzielczy Dom Kultury,
ul. Reymonta 1.

14. al. Armii Krajowej od nr 3 do 9H (nieparzyste) i od nr 2 do 58 (parzyste),   Bohaterów Monte Cassino, Cesarza, Chełmońskiego,  
Gryfa Pomorskiego, Kleszczyńskiego,    Maczka,  Matejki,   Okulickiego,   Rodziny Czosków,   Staszica,  Stefańskiego.

Publiczne Gimnazjum Nr 1,
al. Jana Pawła II 10.

15.

Braterska, Bukowa, Dąbrowskiego, Dębowa, Drzymały, Dzierżonia, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, 
Kasprzaka, Kasztanowa, Kociewska, Korytybska, Lange, Leszczynowa, Lubichowska od nr 67 do końca (nieparzyste) i od nr 72 
do końca (parzyste), Ogrodowa, Piesika, Przodowników Pracy,  Rodzinna, Skośna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Tulipanów, 
Wierzbowa,  Żwirki i Wigury. 

Przedszkole Nr 4,
ul. Reymonta 7.

16. al. Niepodległości, Okrężna, Osiedle 60-lecia Odzyskania Niepodległości. Przedszkole Nr 10,
os. 60-lecia 8.

      
17.  Balewskiego,  Bilikiewicza,  Droga Nowowiejska,  Jacobsonów,  Kopicza, Maja,  Osiedle Konstytucji 3 Maja,   Schwabe,  Szpitalna. Przedszkole Nr 8,

os. Konstytucji 3 Maja 15.

18. Bohaterów Getta,  Borówkowa, Brejskiego, Broniewskiego, Danusi,  Dolna, Górna, Jagodowa, Jeżynowa,  Malinowa, Nierzwickiego, 
Osiedle Nad Jarem,  Poziomkowa, Przanowskiego, Sędzickiego, Szturmowskiego, Wiejska, Zbożowa, Zachodnia. 

Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Zblewska 18.

19. 2 Pułku Szwoleżerów,  Bajana, Chopina,  Działkowa,  Harcerska, Jagiełły, Magazynowa, Murarska, Orlińskiego, Parkowa, Piaskowa, 
Piłsudskiego, Polna, Rzeczna, Skalskiego, Skarżyńskiego, Sportowa, Ściegiennego.

Publiczne Gimnazjum Nr 3,
ul. Szwoleżerów 4.
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Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Starogard Gdański informuje, iż osoby 
niepełnosprawne chcące wziąć udział  w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku, mogą zwrócić 
się  do tut. Wydziału o dowóz do lokalu wyborczego samochodem przystosowanym dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych.
 Osoby niepełnosprawne, które będą chciały skorzystać z tej formy pomocy prosimy 
o kontakt telefoniczny w dniu głosowania tj. 25.10.2015 roku w godzinach od 7:00 do 18:00 na 
niżej wymienione numery telefonów 58 530 6048, 58 530 6049, 58 530 6050 i 58 530 6051.

Dowóz do lokalu wyborczego

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH STARKOM SP. Z O.O. 
ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA: czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500

NUMER TELEFONU: 58 562 33 68
Biuro prowadzi działalność informacyjną związaną z odbiorem odpadów dla mieszkańców gmin:

Sektor VIII: Miasto Starogard Gdański - wewn. 29,  e-mail: bok.stg@starkom.pl,
Sektor IX:  Gmina Starogard i Bobowo - wewn. 24,  e-mail: bok.gsib@starkom.pl
Sektor VII: Gmina Zblewo i Lubichowo - wewn. 36,  e-mail: bok.gzil@starkom.pl

Zakres pracy Biura: 
  - informacja nt. terminów i harmonogramów odbioru odpadów;

- informacja nt. sposobów postępowania z odpadami, ich segregacji i odbioru;
- przyjmowanie zgłoszeń i wyjaśnianie nieprawidłowości przy odbiorze odpadów;

- obsługa techniczna pojemników (dotyczy sektorów VIII i IV) ;
- przyjmowanie wypełnionych deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, że uległy zmianie numery kontak-
towe i obecnie są one następujące:
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna; 
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny; 
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny; 
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja; 
natomiast bez zmian pozostały: fax: +48 58 563 40 14, e-mail: sekretariat@mops.starogard.pl  
strona internetowa: www.mops.starogard.pl 
Godziny urzędowania Ośrodka: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. 
Pracownicy socjalni i asystenci rodziny przyjmują interesantów do godz. 18.00.
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:
•	 Dyrektor MOPS Bernadeta Smuda przyjmuje w środy w godzinach od 13.00 do 15.00. Zapisy w sekretariacie.
•	 Zastępca Dyrektora ds. pomocy środowiskowej i instytucjonalnej Elżbieta Lokś  

przyjmuje we wtorki i piątki w godzinach od 8.00 do 10.00. Zapisy w biurze przyjmowania interesantów (parter 
– wejście A) lub w sekretariacie.

•	 Zastępca Dyrektora ds. świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów Monika Wińska 
przyjmuje w czwartki w godzinach od 9.00 do 11.00  
Zapisy w biurze przyjmowania interesantów (parter – wejście B) lub w sekretariacie.

Zmiany numerów MOPS

Miło nam poinformować , że od 2 marca 2015 roku dzięki środkom 
pozyskanym od Gminy Miejskiej Starogard Gdański, nasza placówka 
wznowiła swoja działalność.
 
Świadczymy bezpłatne usługi dla mieszkańców Starogardu 
Gdańskiego w zakresie :
• pomocy interwencyjnej w nagłych sytuacjach kryzysowych
• specjalistycznej pomocy psychologicznej
• pomocy prawnej
• specjalistycznej pomocy rodzinom w formie konsultacji dla rodzin 

i par.
 
Jednoczesnie informujemy, że pomoc prawną oferujemy, tylko 
osobom objętym opieką naszej placówki. Z naszej oferty można 
korzystać od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00 - 19:00.
 

Centrum Interwencji 
Kryzysowej PCK

80 - 543 Gdańsk
Pl.ks Gustkowicza 13

tel 58/5110121 5110122
e-mail: centrum@cik.sos.pl

www.cik.sos.pl

Punkt Interwencji 
Kryzysowej PCK

83 - 200 Starogard Gdański
ul. Mickiewicza 9

tel 58/5622226
e-mail: pik_stg@wp.pl

www.starogard.cik.sos.pl

20. Juranda ze Spychowa,  Osiedle Piastów, Zblewska. Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Zblewska 18.

21.
Abrahama,   Andersa od nr 1 do 33A (nieparzyste) i od nr 4 do 48 (parzyste),  Cicha, Darowana, Edmunda Falkowskiego,   Heweliusza, 
Kraziewicza,  Księżycowa, Józefa Milewskiego,   Obrońców Wybrzeża,  Południowa, Rataja, Ryszarda Rebelki,  Rolna,  Jana Schulza, 
Słoneczna, Szornaka,   Witosa.

Publiczne Gimnazjum Nr 1,
al. Jana Pawła II 10.

22. Obwód odrębny: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  NZOZ Szpital św. Jana.

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital św. Jana,
ul. Balewskiego 1.

23. Obwód odrębny: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych, ul. Skarszewska 7.

24. Obwód odrębny: Areszt Śledczy. Areszt Śledczy,
ul. Kościuszki 30 a.

25. Obwód odrębny: Dom św. Elżbiety. Dom św. Elżbiety,
ul. Hallera 27.

 
UWAGA!
Każdy wyborca może głosować  korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Urzędu Miasta Starogard Gdański do dnia 12 października 2015 roku.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa 
do głosowania. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa  do głosowania należy zgłosić do Urzędu Miasta Starogard Gdański do dnia 16 października 2015 roku.
Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w  lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi dla celów głosowania 
korespondencyjnego w kraju. 
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 7:00 do 21:00

              Prezydent Miasta Starogard Gdański
                      /-/ Janusz Stankowiak

 Lokale wyborcze Nr 2, 4, 6, 9, 14, 19 i 21  dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
 
 Lokale wyborcze Nr 2, 4, 6, 9, 14, 19 i 21  wyznaczone do głosowania korespondencyjnego.
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Na podstawie art. 38, ust. 1 i  2 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997  r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 
2108 z późn. zm.) – Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Starogardzie Gdańskim przy 
ulicy Kopernika 32C, zlokalizowanego na II piętrze budynku, znajdującego się na działce oznaczonej 
w ewidencji nieruchomości nr 154/331, obręb 23, o powierzchni 1 265 m2, dla której w Sądzie Rejonowym 

w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD1A/00034382/5:

Powierzchnia użytkowa 
lokalu i piwnicy w m2

Ilość 
pokoi

Udział w gruncie  
i w częściach  

wspólnych

Cena 
wywoławcza w zł
(zawiera I opłatę)

Wadium 
w zł

Postąpienie minimalne
w zł

1 2 3 4 5 6

30,01 + 4,15 = 34,16 1 0,0191 54 100,00 5 410,00 550,00

do lokalu przynależy udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu do 05.12.2089 r.
Cena wywoławcza zawiera pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu ustaloną na 25% jego wartości 
i opodatkowaną 23% podatkiem VAT, tj. łącznie kwotę 1 108,41 zł brutto.
Z użytkowaniem wieczystym wiąże się wnoszenie opłat rocznych przez cały okres trwania użytkowania wie-
czystego, czyli do 05.12.2089 r. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 1% ceny gruntu plus 
podatek VAT i płatne są do 31 marca każdego roku, przy czym pierwszy rok, w którym należy uiścić opłatę jest 
rokiem następnym po roku, w którym zawarto akt notarialny kupna nieruchomości lokalowej. Opłaty te mogą 
być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, nie częściej niż raz na 3 lata.
Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny nie posiada wydanego świadectwa energetycznego.
Przetarg odbędzie się 24 listopada 2015 r. (wtorek) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 
6 o godz. 11:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 18 listopada 2015 r. (środa) na konto Urzędu 
Miasta Starogard Gdański – Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
23 listopada 2015 r. (poniedziałek) od godz. 10:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem oso-
bistym i dowodem wniesienia wadium na ww. lokal mieszkalny w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach np. wystąpienie z roszczeniem osoby trzeciej – ogłaszający może odstąpić od 
przetargu w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta ul. Gdań-
ska 6, pokój 204, II piętro, tel. 58 5306076.

Szanowni Państwo

Informujemy, iż w związku z podjętą uchwałą Zgromadzenia Członków Związku 
Gmin Wierzyca, począwszy od dnia 1 października 2015 roku zmianie ulegają 
stawki za odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych  
na następujące:

Nieruchomości Gospodarstwo

Sposób zbierania 
SELEKTYWNY 

w zł

Sposób zbierania 
NIESELEKTYWNY 

w zł

Zamieszkałe
1-osobowe 24,00 42,00

wieloosobowe 54,00 81,00

Pojemność 
pojemnika: SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY

Niezamieszkałe

120 17,00 30,00

240 31,00 54,00

360 47,00 78,00

1100 126,00 186,00

5000 492,00 738,00

7000 645,00 968,00

10000 918,00 1377,00

Przyczyną powyższych zmian są podpisane umowy na odbiór i  transport odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. Umowy te są wynikiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego ogłoszonego 
i zakończonego w 2014 r. Średnia cena za odbiór i transport odpadów komunalnych w 2015 r. wzrosła o ok. 
92% w  stosunku do roku poprzedniego. Należy przy tym zaznaczyć, iż odczuwalnie wzrosła jednocześnie 
jakość świadczonych usług. 

Na pogorszenie sytuacji finansowej Związku ma wpływ również wzrost ilości odpadów wytwarzanych 
przez mieszkańców przy równoczesnym spadku liczby osób wykazywanych w złożonych deklaracjach oraz 
malejące wpływy od mieszkańców. W  związku z  tą sytuacją  Związek intensyfikuje działalność kontrolną 
i windykacyjną.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, iż  Związek Gmin Wierzyca nieustannie dąży do minimalizacji 
ponoszonych kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego standardu świadczonych usług.

Od 1 października 2015 r. odbiory odpadów komunalnych odbywać się będą według  dotychczas 
obowiązujących harmonogramów. O  wszelkich zmianach właściciele nieruchomości z  obszaru Związku 
Gmin Wierzyca zostaną poinformowani. 

Apelujemy do Państwa o dokładniejsze segregowanie odpadów, mające bezpośredni wpływ na poziom 
cen ich zagospodarowania oraz prosimy Państwa o zgłaszanie do Związku nieprawidłowości.

O G Ł O S Z E N I E
W związku z planowanym przystąpieniem przez Miasto Starogard Gdański do konkursu ogłoszonego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „KAWKA dla Pomorza – 
ograniczenie niskiej emisji ” ( edycja 2015 ) , Prezydent Miasta Starogard Gdański podaje do publicznej 
wiadomości informację o  możliwości składania wniosków o  przyznanie dofinansowania na modernizację 
źródeł energii cieplnej w obiektach budowlanych, zlokalizowanych na terenie Miasta Starogard Gdański.
Dofinansowaniem mogą być objęte  zadania  polegające na likwidacji węglowych źródeł ciepła ujętych 
w programach  ochrony powietrza  dla województwa pomorskiego.
Nie podlegają dofinansowaniu zadania polegające na wymianie źródeł węglowych na:
a/  źródła węglowe o wyższej sprawności,
b/ źródła opalane biomasą,
c/ elektryczne źródła ciepła z wyjątkiem pomp ciepła.
Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki: jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych, 
wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, wielorodzinne, stanowiące własność Gminy.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby/podmioty które zamierzają w 2016 i 2017 roku  wykonać moder-
nizację źródeł energii cieplnej polegającą na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła ener-
gii (pompy ciepła), podłączeniem do sieci ciepłowniczej.
Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na zakup (łącznie z  technicznym doborem urządzeń 
i oprzyrządowaniem) oraz montaż: kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, pomp ciepła, węzłów cieplnych, 
wykonania wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.
Kwota dotacji może wynieść maksymalnie do 45% kosztów kwalifikowanych zadania  (zgodnie z regulaminem konkur-
su WFOŚiGW „ KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji ” ( edycja 2015 ) . 
Mieszkańcy miasta zainteresowani udziałem w konkursie „KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” ( edycja 
2015 ), powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Miasta, przy ul. Gdańskiej 6, w kancelarii podawczej, pok. nr 01, 
wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2015 r. Formularz wniosku dostępny jest 
w Wydziale Techniczno - Inwestycyjnym  pok. nr 105 oraz na stronie internetowej Urzędu www.starogard.pl. Wnioski, 
które wpłyną do kancelarii tutejszego urzędu po dniu 11.10.2015 r. nie będą rozpatrywane przez tutejszy urząd.

Zarządzenie nr 347/10/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 6 października 2015 roku

w   sprawie  przeprowadzania  powszechnej   akcji   deratyzacji    
na   terenie   miasta Starogard Gdański.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 
1515),  uchwały Nr XXXIII/300/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański zarządzam, co następuje:

§1
Zarządza się przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania) na obszarze miasta Starogard Gdański.
Deratyzacji podlegają:
1)   obiekty produkcyjne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej i obsługi ludności;
2)   obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarstwa rolne i obiekty gospodarcze;
3)   obiekty i urządzenia techniczne oraz pomieszczenia na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia 
odpadów, altany na pojemniki do gromadzenia odpadów, zsypy i komory zsypowe;
4)   korytarze piwniczne, węzły ciepłownicze, przyłączenia wodociągowe.

§2
Akcja deratyzacji (odszczurzania) zostanie przeprowadzona w dniach od 2 listopada do   30 listopada 2015 r. 

§ 3
Właściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 
lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami wymienionymi w § 1, a także osoby spra-
wujące zarząd tymi nieruchomościami, zobowiązane są do przeprowadzenia w terminie określonym w § 2 
deratyzacji na własny koszt i we własnym zakresie lub poprzez zlecenie jej zakładowi deratyzacji, który doko-
na wyłożenia i zebrania trutek w obiektach i urządzeniach wymienionych w § 1.

§4
Podmioty wymienione w  § 3 obowiązane są do usunięcia przed rozpoczęciem deratyzacji odpadów powsta-
łych w gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także innych 
zanieczyszczeń, w szczególności mogących stanowić pożywienie gryzoni.

§5
Podmioty zobowiązane do bezpośredniego przeprowadzania deratyzacji winny podjąć czynności zabezpiecza-
jące przed nieszczęśliwymi wypadkami zatruć mieszkańców i zwierząt domowych, a w szczególności pouczyć 
dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia.

§6
Czynności deratyzacyjne należy przeprowadzić w następujący sposób:
1) w miejscach zagrożonych obecnością gryzoni, z zachowaniem koniecznej  ostrożności należy wyłożyć trut-
kę uzupełniając ją  w czasie trwania akcji
2) miejsca wyłożenia trutek należy oznakować informacją:UWAGA  TRUCIZNA!;                    
3)  miejsca wyłożenia trutek powinny być stale nadzorowane;
4) po zakończeniu akcji deratyzacji trutkę należy zebrać, natomiast w  przypadku stwierdzenia obecności 
gryzoni trutkę należy wykładać aż do momentu kiedy przestanie być zjadana przez gryzonie;

§7
Gryzonie i inne zwierzęta padnięte w czasie deratyzacji oraz znalezione po jej zakończeniu powinny zostać 
w ciągu 12 godzin usunięte przez osoby przeprowadzające deratyzację.

§8
Nadzór i kontrolę nad przeprowadzeniem deratyzacji sprawować będzie Straż Miejska w Starogardzie Gdań-
skim, na której żądanie jako dowód realizacji obowiązku deratyzacji, należy okazać dowód zakupu trutek lub 
dokument potwierdzający zlecenie podmiotowi wykonującemu tego rodzaju usługi.

§9
Podmioty, które nie zastosują się do niniejszego zarządzenia podlegają sankcjom zgodnie z art. 117 Kodeksu wy-
kroczeń kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich 
obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia na-
leżytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 zł albo karze nagany.

§10
1. Wykonanie niniejszego zarządzenia w zakresie poinformowania o obowiązku i terminach  przeprowadzenia 
deratyzacji powierzam Naczelnikowi Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego.
2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Starogard Gdański 
ds. Technicznych.

§11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty .
                                                                                              
                                      
    Prezydent Miasta Starogard Gdański
                       Janusz Stankowiak 



15OGŁOSZENIA

INFORMACJA
W dniach 30, 31 października i 1 listopada 2015 r., Miejski Zakład Komunikacji uruchamia dodat-
kowo trzy linie specjalne C-1, C-2, C-3, ułatwiające dojazd do cmentarzy. Autobusy tych linii kur-
sować będą 30 października (piątek) od 9.45 a 16.45 z częstotliwością co 60 min., 31 października  
(sobota) od 9.00 do 17.00 z częstotliwością co 20 min., a 1 listopada (niedziela) od godz. 10.00 
do 17.00 z częstotliwością co 10 min. Ceny i ważność biletów według obowiązującej taryfy opłat. 
Obowiązują wszystkie przystanki po trasie oraz dodatkowy dla linii C-3 ul. Skarszewska (przed 
przejazdem kolejowym).
Szczegółowe informacje tel. 58 5623001,02 (dyspozytornia), www.mzk.starogard.pl

C -1 C-2 C-3

B. Monte Cassino
Al. Jana Pawła II
Pomorska
Al. Niepodległości
Jagiełły
Sikorskiego
Gdańska
Derdowskiego
Skarszewska
Cm. Łapiszewo

B. Monte Cassino
Al. Jana Pawła II
Rynek
Hallera
Gdańska
Derdowskiego 
Skarszewska 
Cm. Łapiszewo

Droga Nowowiejska-Rzeczna
Nad Jarem
Droga Nowowiejska
Jagiełły
Skarszewska 
Cm. Łapiszewo

       

Odjazdy B. Monte Cassino C-1 Odjazdy Cm. Łapiszewo

9 00,20,35,50 B. Monte Cassino
Al. Jana Pawła II
Pomorska
Al. Niepodległości
Jagiełły
Sikorskiego
Gdańska
Derdowskiego
Skarszewska
Cm. Łapiszewo

9 30,50

10 00,10,20,35,50 10 05,20,30,40,50

11 00,10,20,35,50 11 05,20,30,40,50

12 00,10,20,35,50 12 05,20,30,40,50

13 00,10,20,35,50 13 05,20,30,40,50

14 00,10,20,35,50 14 05,20,30,40,50

15 00,10,20,35,50 15 05,20,30,40,50

16 00,10,20,35,50 16 05,20,30,40,50

17 05zj.,20zj.

Odjazdy B. Monte Cassino C-2 Odjazdy Cm. Łapiszewo

9 05,30,55 B. Monte Cassino
Al. Jana Pawła II
Rynek
Hallera
Gdańska
Derdowskiego
Skarszewska 
Cm. Łapiszewo

9 35

10 05,15,30,40,55 10 00,20,35,45

11 05,15,30,40,55 11 00,10,25,35,45

12 05,15,30,40,55 12 00,10,25,35,45

13 05,15,30,40,55 13 00,10,25,35,45

14 05,15,30,40,55 14 00,10,25,35,45

15 05,15,30,40,55 15 00,10,25,35,45

16 05,15,30,40 16 00,10,25,35,45

17 00zj.,10zj.

Odjazdy Droga Nowowiejska
-Rzeczna C-3

Odjazdy 
Cm. Łapiszewo

9 10,30,50 Droga Nowowiejska
-Rzeczna
Nad Jarem
Nowowiejska
Jagiełły
Skarszewska
Cm. Łapiszewo

9 30,50

10 00,15,25,35,45 10 10,20,35,45,55

11 00,10,20,30,45,55 11 05,20,30,40,50

12 05,15,30,40,50 12 05,15,25,35,50

13 00,15,25,35,45 13 00,10,20,35,45,55

14 00,10,20,30,45,55 14 05,20,30,40,50

15 05,15,30,40,50 15 05,15,25,35,50,

16 00,15,25,35,45 16 00,10,20,35,45,55

17 05zj.

Rozkład na dzień 01 listopada (niedziela)2015

Odjazdy z  B. Monte Cassino C-1 Odjazdy z Cm. Łapiszewo
9 45 B. Monte Cassino

Al. Jana Pawła II
Pomorska
Al. Niepodległości
Jagiełły
Sikorskiego
Gdańska
Derdowskiego
Skarszewska
Cm. Łapiszewo

10 45, 10 15,

11 45, 11 15,

12 45, 12 15,

13 45, 13 15,

14 45, 14 15,

15 45, 15 15,

16 45 zj. 16 15,

Odjazdy z  B. Monte Cassino C-2 Odjazdy z Cm. Łapiszewo
10 15, B. Monte Cassino

Al. Jana Pawła II
Rynek
Hallera
Gdańska
Derdowskiego 
Skarszewska 
Cm. Łapiszewo

10 45,

11 15, 11 45,

12 15, 12 45,

13 15, 13 45,

14 15, 14 45,

15 15, 15 45,

16 15, 16 45 zj.

Odjazdy z Droga Nowowiejska
-Rzeczna

C-3 Odjazdy z Cm. Łapiszewo

10 10 Droga Nowowiejska-Rzeczna
Nad Jarem
Nowowiejska
Jagiełły
Skarszewska
Cm. Łapiszewo

10 30,

11 00, 50 11 20,

12 40, 12 10,

13 30, 13 00, 50

14 20 14 40

15 10 15 30

16 00 16 20 zj.

Rozkład na dzień 30 października (piątek) 2015

Odjazdy z  B. Monte Cassino C-1 Odjazdy z Cm. Łapiszewo
10 00,20,40 B. Monte Cassino

Al. Jana Pawła II
Pomorska
Al. Niepodległości
Jagiełły
Sikorskiego
Gdańska
Derdowskiego
Skarszewska
Cm. Łapiszewo

10 30,50

11 00,20,40 11 10,30,50

12 00,20,40 12 10,30,50

13 00,20,40 13 10,30,50

14 00,20,40 14 10,30,50

15 00,20,40 15 10,30,50

16 00,20,40 16 10,30,50

17 10zj.

Odjazdy z  B. Monte Cassino C-2 Odjazdy z Cm. Łapiszewo
10 10,30,50 B. Monte Cassino

Al. Jana Pawła II
Rynek
Hallera
Gdańska
Derdowskiego
Skarszewska 
Cm. Łapiszewo

10 40

11 10,30,50 11 00,20,40

12 10,30,50 12 00,20,40

13 10,30,50 13 00,20,40

14 10,30,50 14 00,20,40

15 10,30,50 15 00,20,40

16 10,30,50 16 00,20,40

17 00zj.,20zj.

Odjazdy z Droga Nowowiejska 
- Rzeczna

C-3 Odjazdy z Cm. Łapiszewo

10 10,30,50 Droga Nowowejska
-Rzeczna
Nad Jarem
Nowowiejska
Jagiełły
Skarszewska
Cm. Łapiszewo

10 30,50

11 10,30,50 11 10,30,50

12 10,30,50 12 10,30,50

13 10,30,50 13 10,30,50

14 10,30,50 14 10,30,50

15 10,30,50 15 10,30,50

16 10,30,50 zj. 16 10,30,50zj.

Rozkład na dzień 31 października (sobota) 2015




