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Kościuszki będzie przebudowana

- To wspaniała informacja i  sukces wielu 
osób, pracowników Urzędu Miasta, zaan-
gażowanych w  przygotowanie wniosku  – 
powiedział Przemysław Biesek –Talewski, 
zastępca prezydenta miasta  do spraw tech-
niczno-inwestycyjnych.  - Ulica Kościuszki od 
lat czeka na remont. Dla nas był to priorytet, 
stąd wniosek o  dofinansowanie przebudo-
wy tej właśnie ulicy. Lista rankingowa nie 
jest jeszcze ostateczna, ale doświadczenie 
poprzednich lat pokazuje, że nie powinny 
nastąpić żadne istotne zmiany, zwłaszcza że 
nasz projekt zajął pierwsze miejsce na liście. 

Jeszcze do 15 grudnia wnioskodawcy mogli 
zgłaszać zastrzeżenia do wstępnych list ran-
kingowych. Komisje muszą rozpatrzeć uwagi 
do 30 grudnia, a  wojewodowie przedstawić 
zweryfikowane listy do zatwierdzenia przez 
ministra właściwego do spraw transportu. 
Zatem ostateczna lista wniosków, które zo-
staną dofinansowanie w 2016 roku z „Progra-
mu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019” zostanie 
ogłoszona najpóźniej do 20 stycznia. 

Przebudowa  ul. Kościuszki podzielona zo-
stała na dwa etapy.  W 2016 r.  miasto planuje 

30 listopada Wojewoda Pomorski opublikował wstępną 
listę wniosków o  dofinansowanie przebudowy dróg gmin-
nych z tzw. „schetynówek”. Wniosek miasta na przebudowę 
ul. Kościuszki znalazł się na pierwszym miejscu tej listy (na 
63 złożone wnioski), co w pełni gwarantuje mu dofinanso-
wanie w kwocie około 3 mln zł. 

wykonać I etap przebudowy na odcinku od. 
ul. Lubichowskiej do ul. Pelplińskiej – bez 
skrzyżowań z  tymi ulicami. Szacowana war-
tość robót to ok. 6 mln złotych. Połowa tych 
kosztów pochodzić będzie z  budżetu pań-
stwa. Druga połowa zostanie pokryta z  bu-
dżetu gminy. Pomocy finansowej na reali-
zację inwestycji udzieli powiat starogardzki. 
W zamian miasto wesprze taką samą kwotą 

inwestycje powiatowe. Poza zakresem obję-
tym wnioskiem  przebudowana zostanie sieć 
wodociągowa oraz energetyczna – w  reali-
zację tych zadań zaangażowane będą PWiK 
Star-Wik oraz Energa Operator.

Drugi etap przebudowy ulicy Kościuszki ma 
być realizowany w roku 2017. Jesienią 2016 
złożymy kolejny wniosek, mam nadzieję, że 
z  równie dobrym skutkiem – powiedział za-
stępca prezydenta Przemysław Biesek –Ta-
lewski. 

Harmonogram pracy  
w Urzędzie Miasta  

w okresie  
Świąt Bożego Narodzenia

Urząd Miasta będzie 
zamknięty w dniach 

24.12.2015 r.,  
1.01.2015 r. (Nowy Rok)  

oraz 6.01.2016 r.  
(Święto Trzech Króli). 
W pozostałe dni urząd  

pracuje normalnie. 
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Na 38 362 osób uprawnionych do 
głosowania mieszkańcy oddali 2 
684 głosy, co stanowi 7 % frekwen-
cję. Kobiety oddały 1 544 głosy 
(57,5%), a  mężczyźni – 1 140 gło-
sów (42,5%) . 13 głosów było nie-
ważnych. Głosowanie trwało od 16 
do 29 listopada. 
Pozostałe projekty uzyskały nastę-
pującą liczbę głosów :
Rejon 1
1. „ Jacek i  Agatka Plac Zabaw” 
przy ul. Grunwaldzkiej – 442 głosy

Wybrali projekty
Spośród 13 projektów zakwalifikowanych do 
głosowania w  Budżecie Obywatelskim 2016 
mieszkańcy Starogardu wybrali cztery zwycię-
skie inwestycje na łączną kwotę 798 931,47 zł. 

Największą liczbę głosów otrzymały następujące zwycięskie projekty:

Rejon 1
„Rolkowisko i Boisko” na terenie 
Parku Kocborowskiego. Wnio-
skodawca Wojciech Raczyński 
i  Piotr Przybylski. Szacunkowa 
wartość projektu to 235 000,00 
zł, na który oddano 681 głosów.

Rejon 3
Utwardzenie płytami betono-
wymi ulicy Heweliusza. Wnio-
skodawca Bogusław Ziemba. 
Szacunkowa wartość projektu 
to 235 000,00zł, na który odda-
no 360 głosów.

2. Plac zabaw i  siłownia na wol-
nym powietrzu „Biedronka” – 137 
głosów
Rejon 2
1. Remon ul. J Korczaka – 126 gło-
sów
2. „ Czyste chodniki i  wybiegane 
jamniki” czyli psia infrastruktura – 
47 głosów
Rejon 3
1. „Ciepła zima dla psiaka” – mo-
dernizacja i  przebudowa Schroni-
ska dla Bezdomnych

Zwierząt w Starogardzie – 283 gło-
sy
2. Park naszych marzeń – trzy ma-
giczne punkty – 101 głosów
3. Wybieg dla psów „Cztery łąpy” – 
7 głosów
Rejon 4
1. „Zdrowo na Sportowo” – budo-
wa boiska wielofunkcyjnego na os. 
Przylesie – 116 głosów
2. Rowerowe Pit Stopy – miejska 
siec samoobsługowych serwisów 
rowerowych – 88 głosy. 

Rejon 2
Budowa placu zabaw „Akade-
mia Fiku-Miku” . Wnioskodawca 
Jolanta Reszkiewicz. Szacun-
kowa wartość projektu to 235 
000,00 zł, na który oddano 158 
głosów.

Rejon 4
„W  zdrowym ciele zdrowy 
duch”. Siłownia na otwartym 
powietrzu”. Wnioskodawca 
Anna Gdaniec. Szacunkowa 
wartość projektu to 93 931,47 zł, 
na który oddano 125 głosów.

Projektanci z  Transprojekt Gdański 
na spotkaniach 17 i  18 listopada 
przedstawili propozycje modyfika-
cji tras przebiegu drogi szybkiego 
ruchu (GP). Po uwzględnieniu uwag 
mieszkańców po spotkaniach 4 
i  5 listopada dla wariantu I  zapro-
ponowali wydłużenie drogi na jej 
końcowym odcinku. Ma to upłyn-
nić przebieg drogi krajowej 22 oraz 
oddalić trasę obwodnicy od Stada 
Ogierów. W  wariancie II zapropo-
nowano oddalenie drogi na połu-
dnie ze względu na budowę domu 
opieki dla ludzi starszych (wniosek 
pana Sadowskiego- mieszkańca wsi 
Janowo). Propozycja dla wariantu 
III to korekta skrzyżowania z  drogą 

Obwodnica z nowymi propozycjami
W  kinie „Sokół” odbyły się kolejne spotkania w  sprawie starogardzkiej 
obwodnicy. Tym samym zakończyły się wstępne konsultacje czterech jej 
wariantów.

wojewódzką 222. Wariant IV pozo-
stał niezmieniony, chociaż najwięcej 
osób uczestniczyło w spotkaniu dla 
tego wariantu. Tam też było najwię-
cej emocji, pytań i uwag. To, czy te 
propozycje zostaną uwzględnione, 
zależeć będzie od przeprowadzo-
nych analiz technicznych, ekono-
micznych i środowiskowych dla po-
szczególnych propozycji drogi.

Grzegorz Długosz z  Transprojekt 
Gdański porównał też wszystkie 
cztery warianty tras. Podkreślił, że 
wariant I jest najkrótszy (8 km) i wy-
dawałoby się najtańszy. Jednakże 
ze względu na bliskość zabudowań 
wzdłuż trasy w  wielu miejscach 

będzie trzeba ustawić ekrany aku-
styczne albo ułożyć wały ziemne. 
To zdecydowanie zwiększy koszt tej 
inwestycji. 

- Również wobec wariantu II miesz-
kańcy zgłaszali wiele sprzeciwów. 
Podstawowym zarzutem był fakt, 
że ta trasa biegnie obrzeżem mia-
sta przez tereny intensywnie zabu-
dowane. Te argumenty działają na 
niekorzyść tego wariantu. Wariant III 
wydaje się najmniej uciążliwy- mó-
wił Grzegorz Długosz.  - Linia drogi 
przebiega przez tereny rolnicze, ale 
powoduje znaczne wydłużenie tra-
sy do 15 km. Zaletą tego przebiegu 
jest łatwość połączenia z autostradą 

A1 i  drogą wojewódzką 229. Z  ko-
lei wariant IV – na północy miasta 
przebiega przez obszary chronione 
Natura 2000 i  przecina dolinę rzeki 
Wierzyca. 
Wiceprezydent Przemysław Biesek 
– Talewski oświadczył, że miasto po-
dobnie jak Gmina Starogard Gdań-
ski będzie rekomendować przebieg 
obwodnicy w wariancie III.

Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwe-
stycyjnych przy GDDKiA wyboru do-
kona do końca 2016 roku. Zanim to 
nastąpi Transprojekt Gdański prze-
prowadzi analizy techniczno-ekono-
miczno-środowiskowe dla każdego 
wariantu. Decyzja środowiskowa 
będzie niezbędna do uzyskania po-
zwolenia na budowę. 
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Lp. Wyszczególnienie J.m. Cena 
netto

Cena 
brutto

1 Cena za dostarczoną wodę, w tym również na cele przeciwpo-
żarowe zł/m3 3,61 3,9

2 Cena za odprowadzone ścieki zł/m3 4,66 5,03

3        Stawka opłaty abonamentowej dla wody na odbiorcę miesięcznie

3.1. W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego 

Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy wyposażeni w wodomierz 
o przekroju do 20 mm zł/m-c   5,70   6,16

Pozostali odbiorcy zł/m-c 25,19 27,21

3.2. W rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku 
wielolokalowym zł/m-c   3,19   3,45

4.        Stawka opłaty abonamentowej dla ścieków na odbiorcę miesięcznie

 
4.1.

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego 

Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy wyposażeni w wodomierz 
o przekroju do 20 mm zł/m-c   4,98     5,38

Pozostali odbiorcy zł/m-c 25,26    27,28

5. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych zł/przyłą-
cze 145,00 178,35

6. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych zł/ 
przyłącze 145,00 178,35

Woda bez zmian
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
„Star-Wik” po raz pierwszy od pięciu lat nie pod-
nosi dotychczasowych opłat za wodę i  ścieki 
dla wszystkich mieszkańców miasta.

O utrzymaniu cen wody w 2016 roku 
zadecydowali radni na sesji , która 
miała miejsce 25 listopada. 
- Pozostawienie wysokości taryf bez 
zmian daje podstawę do zabezpiecze-
nia kosztów działalności „Star-Wiku” 
-  mówi Przemysław Biesek-Talewski 
- zastępca prezydenta Starogardu.
W  Starogardzie dla wszystkich 
mieszkańców obowiązuje jedna ta-
ryfa. Natomiast opłata abonamen-
towa zależy od wyposażenia w urzą-

dzenia pomiarowe. Dla odbiorców  
rozliczanych  według wskazania wo-
domierza głównego dokonano  po-
działu  na 2 grupy.  Pierwsza z nich 
to gospodarstwa domowe oraz od-
biorcy, którzy mają zainstalowany 
wodomierz o  przekroju do 20 mm. 
a  drugą  grupę stanowią pozostali 
odbiorcy.  Dodatkowo opłata abo-
namentowa naliczana jest dla od-
biorców mieszkających w  budynku 
wielolokalowym. 

Prezydent miasta postanowił 
skonsultować pomysły na nowy 
wygląd i  funkcje „serca” miasta 
z  mieszkańcami. W  tym celu 12 
listopada w  kinie „Sokół” zorga-
nizował spotkanie, na którym 
przedstawił trzy warianty zago-
spodarowania płyty Rynku. Pre-
zydent zaprosił też mieszkańców 
do wyrażania swojego zdania 
w  ankiecie, która była dostępna 
w Urzędzie Miasta przy okazji gło-
sowania nad budżetem obywatel-
skim na 2016 rok.

Mieszkańcy odpowiadali na dwa 
pytania: „Czy jesteś za ogranicze-
niem ruchu samochodowego na 
rynku?” i „Czy jesteś za ogranicze-
niem liczby miejsc parkingowych 
na rynku?” Oddali łącznie 2 538 
głosów na pierwsze pytanie i 2 532 
głosy na pytanie drugie.

W odpowiedzi na pierwsze pytanie 
większość, bo aż 1 839 mieszkań-
ców była za tym, aby ruch samo-

Mieszkańcy na temat Rynku
Ograniczenie ruchu na starogardzkim Rynku i zmniejszenie liczby miejsc 
parkingowych, to wynik ankiety „Co dalej z Rynkiem?” przeprowadzonej 
wśród mieszkańców.

chodowy został ograniczony, tylko 
699 osób odpowiedziało: „Nie, 
jestem za pozostawieniem dotych-
czasowej organizacji ruchu.”

W  pytaniu drugim 1 180 starogar-
dzian wybrało odpowiedź pierw-

szą „ Tak, uważam, że miejsca par-
kingowe winny być zlokalizowane 
wyłącznie wzdłuż wschodniej i  za-
chodniej strony rynku.” 385 chciało 
zwiększenia liczby miejsc parkin-
gowych i rozszerzenia strefy parko-
wania na północnej pierzei Rynku,  

200 osób proponowało swoje wa-
rianty, a  767 mieszkańców prefero-
wało układ jaki funkcjonuje obecnie.

Biorąc pod uwagę powyższe opi-
nie mieszkańców władze miasta, 
zanim zaproponują konkretne roz-
wiązanie przebudowy centralnej 
części miasta, będą musiały zna-
leźć kompromis pomiędzy warian-
tem II i III. Na pewno z ankiet wyni-
ka, że ruch samochodów powinien 
być ograniczony. Auta i  autobusy 
jeździłyby tylko po wschodniej 
i zachodniej stronie, czyli od ulicy 
Hallera, przez Rynek do ul. Choj-
nickiej oraz od ulicy Paderewskie-
go przez Rynek w ulice Podgórną. 
Natomiast jeśli chodzi o  liczbę 

miejsc parkingowych będzie trze-
ba znaleźć kompromis, czy tylko 
po wschodniej i zachodniej stronie 
Rynku, czy również na północ od 
Ratusza. Dodatkowo po wschod-
niej stronie Rynku pojawiłoby się 
miejsce na tzw. kramy okoliczno-
ściowe, które stawałyby tam pod-
czas jarmarku świątecznego czy 
innych miejskich imprez. 

Miasto planuje w  2016 rok wydać 
1,5 mln zł na rozpoczęcie prac bu-
dowlanych w  rejonie rynku, które 
potrwają do połowy 2018 roku. 
Przygotowywany jest także wnio-
sek o  dofinansowanie projektu 
„Starogardzki rynek od nowa” ze 
środków unijnych. 

TARYFY DLA  ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI NA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R.

wprowadzone na mocy art. 24  ust. 9 a ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2015 r. Nr 123, poz. 139) 
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– Wychowałem się we wiórach – opowiadał 
Hieronim Bieliński o  swej stolarskiej pasji. 
- Mój ojciec, brat, szwagier  - wszyscy są sto-
larzami. Firmę przejąłem po ojcu i liczę, że po 
mnie przejmą ją moje dzieci. „Integra Bieliń-
scy” zatrudnia 24 pracowników. Produkuje 
meble i aranżuje wnętrza na życzenie klienta. 
Proponuje oryginalne oraz nowoczesne roz-
wiązania zabudowy przede wszystkim kuchni, 
garderób, sypialni i  łazienek. Eksportuje też 

W zakładzie meblarskim
10 grudnia prezydent miasta spotkał się z Hieronimem Bie-
lińskim, właścicielem firmy meblarskiej „Integra”. 

meble do Rosji, Niemiec, Szwecji i Finlandii.

Właściciel „Integry” poprosił władze mia-
sta o  pomoc przy budowie parkingu dla 
klientów. Przedstawił projekt przesunięcia 
ogrodzenia i  wykorzystania 1,5-metrowego 
trawnika przy ulicy. Mógłby w  ten sposób 
wybudować zatokę z dodatkowymi dziewię-
cioma miejscami postojowymi, co bardzo 
usprawniłoby pracę firmy.  

Przedsiębiorcy jednomyślnie wybrali Grzego-
rza Borzeszkowskiego nowym prezesem ZP 
SKB. Właściciel Biura Podatkowego  podzię-
kował wszystkim za poparcie i zaufanie. Z rąk 
prezydenta miasta Janusza Stankowiaka 
otrzymał gratulacje oraz życzenia sukcesów 
na nowym stanowisku. 

Podczas spotkania władze miasta przygoto-
wały dla uczestników trzy prezentacje, w któ-
rych omówili najważniejsze działania samo-
rządu i projekt budżetu miasta na 2016 rok. 

Nowy prezes SKB
18 listopada w restauracji „Bachus” odbyło się spotkanie lo-
kalnych przedsiębiorców zrzeszonych w Związku Pracodaw-
ców Starogardzkiego Klubu Biznesu, na którym dokonano 
wyboru nowego prezesa oraz zapoznano się z  bieżącymi 
działaniami samorządu i planami na przyszły rok. 

Promują lokalny biznes
Spotkanie prezydenta Starogardu Janusza Stankowiaka 
z Zygmuntem Ziółkowskim, właścicielem Przedsiębiorstwa 
Usługowo-Handlowego „Wul-Met” to drugie z cyklu spotkań 
z lokalnymi przedsiębiorcami.

Firma projektowa Transprojekt Gdański za-
prezentowała  z  kolei informację o  trwają-
cych spotkaniach z mieszkańcami w sprawie 
przebiegu czterech wariantów obwodnicy. 
Projektanci przypomnieli przebieg propono-
wanych tras drogi szybkiego ruchu oraz omó-
wili propozycje ich modyfikacji, po uwzględ-
nieniu wniosków starogardzian.  

Zenon Sobiecki - właściciel firmy „Grasso” 
powiedział, że wszyscy są zadowoleni, że 
obwodnica Starogardu wreszcie znalazła się 

na liście 57 obwodnic rządowego Programu 
Budowy Dróg Krajowych. Dodał, że zdają so-
bie sprawę, że nie wszystkie projekty zostaną 
zrealizowane, tylko te najbardziej zaawanso-
wane i najmniej oprotestowane. 

Po prezentacji skarbnik miasta Dariusz Denis 
omówił projekt budżetu miasta, a  wicepre-
zydent Przemysław Biesek-Talewski poinfor-
mował zebranych o planach inwestycyjnych 
miasta na rok 2016. 

23 listopada w  siedzibie firmy pojawili się też 
wiceprezydent Przemysław Biesek-Talewski  
i  Naczelnik Wydziału Inicjatyw Gospodarczych 
– Tadeusz Błędzki. Starogardzki Kub Biznesu, 
którego firma „Wul-Met” jest członkiem, repre-
zentował Edward Sobiecki.  

Władze Starogardu poprzez spotkania z  wła-
ścicielami starogardzkich firm promują lokalny 
biznes. Chcą też poznać problemy i plany roz-
wojowe przedsiębiorców oraz ich oczekiwania 
wobec władz samorządowych.

Firmy oczekują od miasta przede wszystkim 
ulg podatkowych. W tym widzą realną pomoc 
samorządu w  rozwoju ich biznesu. Prezydent 

poinformował właściciela firmy, że w przypad-
ku planowanej inwestycji rozbudowy zakładu, 
o  której wspomniał podczas rozmowy,  może 
uzyskać zwolnienie z  podatku do 3 lat. Poin-
formował też, że władze miasta pracują nad 
stworzeniem pakietu ulg podatkowych, który 
wszedłby w życie od 2017 roku. 

Przedsiębiorstwo „Wul-Met” to nieduża rodzin-
na firma, która działa na starogardzkim rynku 
od 1997 roku. Zatrudnia 10 pracowników. Pro-
wadzi ją ojciec – Zygmunt Ziółkowski z  córką 
Joanną Ząbek i synem Robertem Ziółkowskim. 
Firma zajmuje się przede wszystkim wulkani-
zacją, ale w  Zakładzie można też skorzystać 
z  usług mechanicznych, dokonać drobnych 

napraw, napełnić bądź naprawić klimatyza-
cję, a  także zamówić serwis drogowy. Dzięki 
współpracy z Euromaster,  są firmą, która  ma 
certyfikat kontroli jakości. Tym samym mają 
uprawnienia do obsługi nie tylko aut osobo-
wych, ale również samochodów ciężarowych. 
Firma prężnie się rozwija i stale szuka nowych 

pomysłów na działania, o  które mogą wzbo-
gacić swoją ofertę. W  tej chwili uruchomiła 
stację pompowania kół azotem. Jest to bardzo 
przydatne we wszystkich autach z  czujnikami 
ciśnienia. Jedno pompowanie starcza na cały 
sezon. Od grudnia rozpoczną produkcję i mon-
taż węży ciśnieniowych w ciężarówkach.  
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Ulica Powstańców Warszawy łączy ulice 
Kociewską i  Bohaterów Getta.  Jej budowa 
kosztowała 4 miliony złotych i została w ca-
łości sfinansowana przez miasto. Oprócz no-
wej, cichej i odpornej na powstawanie kolein 
nawierzchni, wzdłuż ulicy powstały chodnik, 
ścieżka rowerowa i miejsca postojowe. Nowa 
droga jest oświetlona, obok poprowadzono 
wodociąg i  kanalizację deszczową. Wyko-
nawcą inwestycji jest firma ROKA Budownic-
two Sp z o.o ze Starogardu Gdańskiego.

Nowa ulica ułatwi zagospodarowanie tere-
nów rolnych w zachodniej części miasta oraz 
w  sąsiedztwie drogi krajowej nr 22. Są już 
pierwsi inwestorzy. Firma „Broker Nierucho-

Nowa ulica otwarta
Nowo wybudowana ulica została oficjalnie otwarta 4 grud-
nia. Ma prawie kilometr długości. Ułatwia komunikację 
w zachodniej części Starogardu i zapewnia dojazd do ponad  
3 hektarów terenów przeznaczonych pod budowę miesz-
kań, domów i działalność usługową.

mości” planuje budowę przy ul. Powstańców 
Warszawskich 6 budynków mieszkalnych, 
a w nich w sumie 450 mieszkań.

W  uroczystości otwarcia uczestniczyli pre-
zydent miasta Janusz Stankowiak, zastęp-
ca prezydenta Maciej Kalinowski, Jarosław 
Czyżewski- przewodniczący Rady Miasta 
i  radni miejscy, wicemarszałek wojewódz-
twa Krzysztof Trawicki oraz zaproszeni go-
ście. Wśród nich - były radny Starogardu, 
a teraz nowo wybrany poseł Jan Kilian oraz 
Kazimierz Smoliński - poseł z Tczewa i wice-
minister infrastruktury i  budownictwa. Byli 
też wykonawcy i  przedstawiciele lokalnych 
przedsiębiorców. 

Budowa zakładu podzielona została na dwa 
etapy. Pierwszy o wartości ponad 106 mln zł, 
trwał od 3 listopada 2009 r. do końca czerw-
ca 2012 r. W tym czasie wykupiono potrzebne 
do budowy grunty, wybudowano Zakład oraz 
zakupiono niezbędny do przetwarzania odpa-
dów sprzęt. Powstała też droga  dojazdowa do 
Zakładu. Towarzyszyło tym zadaniom wiele 
działań promocyjnych i informacyjnych.  Dru-
ga  cześć projektu  kosztowała łącznie 35,3 mnl 
zł i trwała do 31 października br.  Zakład został 
doposażony w nową instalację biostabilizacji 
oraz zakładową oczyszczalnię ścieków.  Roz-
budowano też budynek socjalny. Dokupio-
no ładowarki, wózki widłowe, przerzucarkę, 
kruszarkę, kopaktor oraz nowe separatory na 

Budowa zakończona
20 listopada odbyło się uroczyste zakończenie budowy Za-
kładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”.  

sortownię. Te ostatnie wspomagają proces 
odzysku i  segregacji odpadów. Zakład może 
dodatkowo wyodrębnić z  odpadów frakcję 
energetyczną oraz dokonywać pozytywnej 
i  negatywnej segregacji. Przy okazji przepro-
wadzono działania edukacyjno-ekologiczne 
na terenie całego Regiony Południowego. 

Dzisiaj Zakład Utylizacji Odpadów Komunal-
nych Stary Las jest nowoczesnym i komplek-
sowym obiektem, który gromadzi i unieszko-
dliwia odpady bio, zmieszane, surowce, od-
pady niebezpieczne, budowlane i  wielkoga-
barytowe, a także odpady zielone, organiczne 
i osady ściekowe. W ZUOK działa szereg wza-
jemnie powiązanych linii sortowniczych, de-

Ponad 5 miesięcy trwały prace budowlane 
na starogardzkiej „schetynówce”. Przebudo-
wano odcinek drogi od ul. Mickiewicza do ul. 
Kolejowej o długości prawie jednego kilome-
tra. Wykonano nową nawierzchnię, zjazdy do 
posesji, chodniki oraz ścieżkę rowerową po 
lewej stronie ulicy. Rozwiązano też problem 
odwodnienia ulicy przez  budowę wodociągu 
i  kanalizacji deszczowej. Wykonawcą robót 
drogowych była firma STRABAG, a kanaliza-
cyjnych miejska spółka „Star-Wik”. Inwesty-
cja kosztowała ponad 3 mln zł. Połowę tej 
sumy sfinansowało państwo w ramach Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych, a ponad 1,5 miliona zapłaciło miasto.  

- Ulica Traugutta była w  stanie opłakanym. 
Mieszkańcy skarżyli się na nieustanne zale-
wanie piwnic podczas deszczów. Dlatego cie-
szy nas, że przebudowano wodociąg. To był 

Traugutta już gotowa
Po 30 latach oczekiwania ulica Traugutta została gruntow-
nie przebudowana i odnowiona. 11 grudnia władze miasta 
oficjalnie podziękowały przedstawicielom władz samorzą-
du wojewódzkiego, wykonawcom i mieszkańcom. 

priorytet. Oczywiście nowa nawierzchnia po-
prawi też komfort jazdy, a długo oczekiwany 
chodnik zapewni bezpieczną drogę do szkoły 
uczniom Gimnazjum Nr 2 – powiedział rad-
ny Stanisław Kubkowski , członek Komitetu 
Przebudowy ul. Traugutta, który zawiązał się 
już 2004 roku.  

To już kolejna inwestycja drogowa w  Staro-
gardzie. W  zeszłym roku wyremontowano 
ulice Zieloną i Jabłowską, niedawno oddano 
do użytku nową ulicę Powstańców Warszaw-
skich, a w planach są już remonty kolejnych.

- Mam nadzieję, że już na wiosnę ruszy prze-
budowa ulicy Kościuszki. Znalazła się na 
pierwszym miejscu listy rankingowej dróg 
powiatowych i  gminnych, które uzyskają 
dofinansowanie państwa – mówi prezydent 
miasta Janusz Stankowiak.  

montażowych i  kompostujących, a  także su-
szarnia i oczyszczalnia ścieków. Ich zadaniem 
jest zminimalizowanie objętości odpadów 

kierowanych na kwaterę składowania oraz 
odzyskanie maksymalnej ilości surowców 
wtórnych.  
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Prezydent podczas roboczej wizyty przed-
stawił wiceministrowi, który jest też posłem 
z Kociewia, plany inwestycji w mieście. Roz-
mowa dotyczyła budowy obwodnicy Sta-
rogardu oraz dróg lokalnych. Janusz Stan-
kowiak nakreślił też zamiary władz miasta 
budowy mieszkań socjalnych i  komunal-
nych. Mówił również o skutkach dla budżetu 

Wizyta u ministra
Nowy wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz 
Smoliński proponuje, by Stado Ogierów w Starogardzie po-
zostało własnością państwa, a  partnerem w  zarządzaniu 
i utrzymaniu mógłby być lokalny samorząd.  Taka deklaracja 
padła podczas spotkania z prezydentem miasta Januszem 
Stankowiakiem, do którego doszło 2 grudnia w Warszawie.

Starogardu, jakie będzie miało zwiększenie 
kwoty wolnej od podatku. To właśnie udziały 
w podatku dochodowym od osób fizycznych 
składają się na dochody miejskiej kasy.

Prezydent Janusz Stankowiak i wiceminister 
Kazimierzem Smoliński ustalili, że będą re-
gularnie kontaktować się w  sprawach waż-
nych dla rozwoju miasta. 

Budżet Starogardu na rok 2016 zakłada do-
chody na poziomie prawie 151 mln zł, a wy-
datki na ponad 145 mln zł.
- Przyszłoroczny budżet Starogardu nie bę-
dzie łatwy, ale będzie realny i  stabilny - po-
wiedział prezydent miasta Janusz Stanko-
wiak. 
W przyszłorocznym budżecie planowana jest 
nadwyżka budżetowa, która pozwoli zmniej-
szyć zadłużenie miasta na koniec roku 2016   
do kwoty 50 mln zł. 
Wydatki bieżące w  2016 r. planowane są na 

Jaki będzie budżet na przyszły rok?
30 listopada w kinie „Sokół” odbyło się spotkanie z mieszkańcami  Starogardu Gdańskiego. 
Mimo bardzo niskiej frekwencji wszystkim zainteresowanym starogardzianom, którzy przy-
szli na spotkanie, władze miasta przedstawiły założenia budżetowe na 2016 rok oraz plany 
inwestycyjne miasta.

poziomie 128,8 mln zł. Najwięcej - ponad 60 
mln zł, czyli około 41,6 proc. wszystkich wy-
datków - kosztować będzie oświata i eduka-
cyjna opieka wychowawcza, przy subwencji 
oświatowej wynoszącej tylko 31,7 mln zł. 
Pomoc społeczna pochłonie ok. 28 mln zł 
(19 proc. wydatków). Wydatki majątkowe to 
kwota 16,5 mln zł. 
Jak poinformował skarbnik miasta Dariusz 
Denis  - udział budżetu Starogardu we wpły-
wach z podatków PIT i CIT szacuje się na 32 
mln zł. Dochód łączny z podatków wyniesie 

70,49 mln. zł, co stanowi niemal 47%  wszyst-
kich wpływów do miasta.
Na inwestycje Starogard przeznaczy w  2016 
roku 16,5 mln zł. 
- Ta kwota będzie powiększona o środki ze-
wnętrzne pochodzące z  Unii Europejskiej 
oraz z   budżetu państwa. Jedna trzecia tej 
kwoty przeznaczona zostanie na inwesty-
cje strategiczne, a  dwie trzecie na mniejsze 
zadania, mające wpływ na komfort życia 
w  mieście – kontynuował wiceprezydent  – 
powiedział Przemysław Biesek-Talewski, za-

stępca prezydenta ds. inwestycyjnych.
Projekt budżetu przewiduje ok. 8,8  mln zł  na 
inwestycje z zakresu dróg i komunikacji. Do   
najważniejszych przyszłorocznych inwestycji 
należeć będą m.in.:
1) przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. 
Lubichowskiej do ul. Pelplińskiej,
2) rozpoczęcie prac przy przebudowie  Rynku,
3) rozpoczęcie prac przy budowie węzła inte-
gracyjnego,
4) zakończenie prac projektowych nad 
opracowaniem „Studium korytarzowego, 
studium techniczno-ekonomiczno-środowi-
skowe wraz z materiałami do decyzji środo-
wiskowych uwarunkowaniach dla budowy 
obwodnicy Starogardu Gdańskiego.”
Pozostała pula ma być przeznaczona m.in. 
na modernizację/przebudowę ul. Krasickie-
go, budowę ul. Rodziny Czosków – etapII, 
modernizację chodników i opracowanie sze-
regu dokumentacji technicznych. 
Rada Miasta planuje przyjąć budżet na sesji 
21 grudnia.  

Agencja Nieruchomości Rolnych – właściciel 
Stada Ogierów, twierdzi że od lat przynosi 
ono straty. Bilans całej Spółki w latach 2012 
-2014 był ujemny. Z  kolei dochód stadniny 
głównej mieszczącej się w Rzecznej w gminie 
Pasłęk nie jest na tyle wysoki, aby mógł dalej 
pokrywać straty działalności stada w naszym 
mieście. To diagnoza wyspecjalizowanej fir-
my consultingowej, która na zlecenie ANR, 
przygotowała program naprawczy dla całego 
Zakładu. Na jego podstawie 8 lipca 2015 r.  
ANR postanowiła o likwidacji Stada Ogierów 
w Starogardzie. 

- Wiąże się to z  istotnym ograniczeniem za-

NIE dla likwidacji Stada Ogierów
Rada Miasta jednomyślnie poparła apel o wstrzymanie pro-
cesu likwidacji  miejscowego Stada Ogierów. 

trudnienia w  Zakładzie poprzez grupowe 
zwolnienie 7 pracowników – powiedział na 
sesji prezydent miasta Janusz Stankowiak - 
Władze miasta nie mogą pozostać na ten fakt 
obojętne. Nie chcemy też dopuścić do upad-
ku mieszczącego się na terenie stada obiektu 
zabytkowego z tradycjami. Wiemy, że ta nie-
ruchomość ma zostać wydzierżawiona lub 
sprzedana podmiotowi z branży rolniczej lub 
ewentualnie  zostać przebudowana.

Władze miasta, aby nie dopuścić do realiza-
cji decyzji ANR, przygotowały specjalny apel 
wnoszący o  wstrzymanie procesu likwidacji 
Stada Ogierów.  
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- Rodzinne Ogrody Działkowe mają 
istotne znaczenie dla integrowa-
nia mieszkańców i  rozwijania pa-
sji u  osób starszych. Są dla nich 
źródłem cennych wartości histo-
rycznych, kulturalnych i przyrodni-
czych - twierdzi prezydent.

W  Starogardzie ogrody działkowe 
istnieją od ponad 30 lat. Obecnie 
jest ich 14. Skupiają łącznie ok. 
2700 działkowców. 

-  Powstały w  rożnych okresach 
czasu i  w  różnych miejscach mia-
sta, dlatego różnią się od siebie 
infrastrukturą ogrodową  – powie-

Porozumienie z działkowcami
19 listopada prezydent miasta Janusz Stankowiak podpisał porozumie-
nie w sprawie współpracy z działkowcami. 

dział Bogdan Grzela, prezes ROD 
„Neptun”. - Chcemy wyrównać te 
różnice i  zmodernizować nasze 
ogrody.  Wiemy, że bez pomocy 
samorządu, bez dodatkowych pie-
niędzy, czy to z  Unii Europejskiej, 
czy z  budżetu obywatelskiego nie 
osiągniemy tych celów. 

Porozumienie ma służyć zacie-
śnieniu tej współpracy dla dobra 
mieszkańców Starogardu. Jego 
celem jest wspieranie działkow-
ców w realizacji ich zadań statuto-
wych oraz wsparcie planowanych 
w ogrodach inwestycji. 

Działkowcy oczekują przede 
wszystkim pomocy finansowej na 
rozbudowę i  modernizację ROD, 
która ma na celu poprawę warun-
ków na działkach oraz zwiększenie 
do nich dostępu. Miasto ma im po-
móc w  przygotowaniu wniosków 
i obsłudze prawnej dla pozyskiwa-
nia środków unijnych. Działkowcy 
widzą też szansę dla siebie w  bu-
dżecie obywatelskim. 

Prezydent zobowiązał się powołać 
komisję do spraw stałych kontak-
tów Polskiego Związku Działkow-
ców (PZD) z samorządem. 

Organizatorem miejskiej i powiatowej gali po 
raz kolejny było Stowarzyszenie „Można Ina-
czej” przy wieloletniej współpracy Zakładów 
Farmaceutycznych „Polpharma”. Konkurs 
odbył się przy wsparciu finansowym Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański i  Starostwa Po-
wiatowego oraz różnych fundatorów nagród 
indywidualnych.

Kapitułę konkursu Wolontariusz Roku 2015 
tworzyli: Janina Lubawska, Agata Kurkow-
ska, Dorota Dorau, Wiesław Warchoł i Michał 
Hinc - przewodniczący, zdobywca tytułu dru-
giego wolontariusza 2014 roku.

W  tym roku zmieniła się formuła konkursu, 
ponieważ oprócz głównych tytułów wolon-
tariackich prezydent miasta Janusz Stanko-
wiak przyznał po raz pierwszy nagrodę dla 
„Najbardziej Aktywnego Szkolnego Koła Wo-
lontariatu”. Oprócz wyróżnień specjalnych - 
kapituła konkursowa zdecydowała przyznać 
nagrodę dodatkową - tytuł „Ciekawej Osobo-
wości Wolontariackiej”.

12 organizacji pozarządowych do nagro-
dy „Wolontariusz Roku 2015” nominowało  
23 wolontariuszy. 

Wybrano najlepszych wolontariuszy
Wolontariuszem gminy miejskiej Starogard Gdański 2015 roku została Marta Kortas, drugim wo-
lontariuszem został Mateusz Neihs, a wolontariuszem powiatu starogardzkiego Jolanta Kulczyc-
ka ze Skórcza. Uroczysta gala odbyła się 7 grudnia w sali konferencyjnej firmy Polpharmy.

Konkurs jest zwieńczeniem dzia-
łalności profilaktycznej przepro-
wadzonej w szkołach przez Straż 
Miejską. Zajęcia prowadziła Kry-
styna Kwidzińska – Kulas, z-ca Ko-
mendanta Straży Miejskiej. 
W tym roku wpłynęły 403 prace z 
ośmiu szkół podstawowych w Sta-
rogardzie Gdańskim - powiedziała 
Krystyna Kwidzińska – Kulas. Na-
grodziliśmy 10 prac i tyleż samo 
wyróżniliśmy. Cykl spotkań, któ-
rych celem jest propagowanie bez-
pieczeństwa dzieci poprzez różne 
formy zabawy i konkursy, odbywa 
się przez cały rok. 

11 grudnia w Starogardzkim Centrum Kultury 
podsumowano VIII Edycja Konkursu Plastycz-
nego pt. „Mikołaj Moich Marzeń”. 

Mikołaj moich marzeń

Laureatami nagród zostali:
Michalina Żabińska, Zuzanna 
Szymańska, Monika Sadowska, 
Weronika Piechowska, Dawid 
Glazer, Anna Grzonka, Maksymi-
lian Marzycki, Paulina Wałdoch, 
Joanna Semrau, Zofia Miłkowska
 
Wyróżnieni: 
Karolina Reuschel, Zuzanna 
Elas, Iga Nowacka, Wiktoria 
Reimus, Oskar Woźniak, Dorota 
Plombon, Zuzanna Zielińska, 
Jakub Bajor, Kacper Frost, Ar-
kadiusz Fojut.
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„Starogard i  jego okolice w  badaniach ar-
cheologicznych Muzeum Ziemi  Kociewskiej 
i  jego przyjaciół” – tak brzmiał tytuł jubile-
uszowej wystawy. Każdy, kto przybył w piąt-
kowy wieczór do Ratusza Staromiejskiego 
mógł obejrzeć eksponaty będące efektem 
prac badawczych i wykopalisk na przestrzeni 
ostatnich kilkudziesięciu lat przeprowadzo-

Muzeum ma 35 lat
Muzeum Ziemi Kociewskiej obchodziło jubileusz 35-lecia.  
Z tej okazji zorganizowano specjalną wystawę archeologicz-
ną, na którą składały się przedmioty pochodzące z wykopa-
lisk na Kociewiu. 

nych przez Muzeum Archeologiczne w Gdań-
sku. 

Tego wieczoru był też akcent jubileuszowy 
z  okazji 35-lecia starogardzkiego muzeum. 
Był tort, życzenia oraz przybliżenie planów, 
jakie wiążą się również z  funkcjonowaniem 
Muzeum Ziemi Kociewskiej. 

Dzień pracownika socjalnego został wpro-
wadzony na mocy zapisu ustawy o  pomocy 
społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. Obcho-
dzony jest 21 listopada i jest świętem wszyst-
kich pracowników służb społecznych. Ter-
min nie jest przypadkowy, ponieważ w  tym 
dniu przypada Światowy Dzień Życzliwości. 
W  roku bieżącym przypada jednocześnie 

Święto pracownika socjalnego
W dniu 21 listopada odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 
Dnia Pracownika Socjalnego. 

foto: Izabela Czogała / Muzeum Ziemi Kociewskiej

25-lecie powołania ośrodków pomocy spo-
łecznej, które zajmują się na poziomie gminy 
realizacją zadań z  zakresu pomocy społecz-
nej oraz innych zadań zleconych przez gmi-
nę np. przyznawanie i  wypłata dodatków 
mieszkaniowych i energetycznych, realizacja 
świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego. 

Okolicznościowe przemówienie z  tej okazji 
wygłosił Sławomir Jankowski, dyrektor Pu-
blicznego Gimnazjum Nr 2.

13 grudnia 1981 roku gen. Wojciech Jaruzel-
ski, ówczesny premier i  I  sekretarz Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, wprowadził 
na terenie całego kraju stan wojenny. Aresz-
towano i internowano tysiące osób – przede 
wszystkim działaczy Solidarności oraz in-
nych osób podejrzewanych przez władzę 
o działanie na jej szkodę. Zakazano działania 
wszelkich organizacji, zgromadzeń, strajków, 
przez kilka tygodni zawieszono publikację 
większości tytułów prasowych. Ograniczono 
możliwość przemieszczania się. Tysiące mili-
cjantów i  żołnierzy patrolowało ulice . Tymi 
słowami Sławomir Jankowski wprowadził 
zebranych w  klimat grudniowych zdarzeń 
1981 roku.

Upamiętnili stan wojenny
Na placu przed Krzyżem przy ul. Bocznej odbyły się uroczy-
stości upamiętniające 34.rocznicę wprowadzenia stanu wo-
jennego.  

– Stan wojenny był złem, bo godził w  odra-
dzającą się wolność narodu – mówił dyrek-
tor PG Nr 2. - Jego skutkiem miało być stłu-
mienie budzącej się nadziei na godne życie, 
na powrót praw obywatelskich, na powrót 
demokracji. Chciano Polaków skłócić i  po-
dzielić, i  tym samym zniszczyć entuzjazm 
budowania nowego społeczeństwa obywa-
telskiego.

Ksiądz Dziekan Józef Pick odmówił modlitwę 
za tych, którzy oddali swoje życie za wolną 
Polskę. Po niej delegacje złożyły wiązanki 
kwiatów.

Na koniec wszyscy  przemaszerowali do ko-
ścioła św. Mateusza, gdzie została odprawio-
na Msza Święta w intencji ofiar stanu wojen-
nego. 
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Pierwszego dnia (piątek)  można 
było usłyszeć utwory w wykonaniu 
uczestników poprzednich dwu-
dziestu dwóch edycji. Spośród po-
nad 20 wykonawców publiczność 

Noc Bardów
W dniach 27-28 listopada w Kinie Sokół odby-
ła się  XXIII Noc Bardów im. Ryszarda Rebelki. 
Przez dwa dni wykonawcy prezentowali mu-
zykę z  dobrym tekstem. Gwiazdą tegorocznej 
Nocy Bardów była  Ewa Błaszczyk. Spotkanie, które cieszyło się du-

żym zainteresowaniem promowa-
ło ostatnią książkę autora „Obec-
ność. Rozmowy”, w  której opubli-
kowane są rozmowy o  obecności 
„Nieobecnych”. O swoich doświad-
czeniach mówią: Krystyna Janda, 
Paula Sawicka, Leszek Sankowski, 
Alicja Kapuścińska, Joanna Sobo-
lewska-Pyz, Maria Iwaszkiewicz, 
Krystyna Morgenstern, Ruta Wer-
muth-Burak, Zuzanna Janin, Julia 
Hartwig. 

Spotkanie autorskie
W Galerii „A” Starogardzkiego Centrum Kultury odbyło się spotkanie au-
torskie z pochodzącym ze Starogardu Gdańskiego pisarzem, dramatur-
giem i dziennikarzem Remigiuszem Grzelą.

Wystawa obejmuje prace wykonane 
przez mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej ze Starogardu Gdańskie-
go, Szpęgawska, Rokocina, Bielawek 
,uczniów SOSW  i PSP Nr 3 i 4,11-4 OHP 
w  Starogardzie Gdańskim, uczest-

Świąteczna wystawa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Starogar-
dzie Gdańskim oraz Starogardzkie Centrum Kul-
tury zorganizowali   IV edycję wystawy  „W ocze-
kiwaniu na Boże Narodzenie” organizowaną pod 
Patronatem Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

Uczniowie pod okiem wychowaw-
ców, opiekunów przygotowywali 
kotyliony, wykonywali biało - 
czerwone flagi, malowali symbole 
narodowe naszego kraju. Wszyst-
kie sale uczniowskie przyozdo-
bione zostały w  biel i  czerwień. 
Cała społeczność szkolna zadbała 
o odświętny wystrój szkoły; wszę-
dzie powiewały biało-czerwone 
flagi i połyskiwały kotyliony.

Uczniowie klas starszych przy-
gotowali plakat o  ludziach zaan-
gażowanych w  działania niepod-
ległościowe, plakaty przedsta-
wiające symbole narodowe oraz 
wydarzenia niepodległościowe; 
obejrzeli film nawiązujący do te-
matyki niepodległościowej. Szó-
stoklasiści wzięli udział w  quizie 
historycznym, sprawdzając swo-
ją wiedzę o  hymnie, symbolach, 
tradycjach i  legendach historycz-
nych. Na uczniów klas młodszych 
czekało mnóstwo „patriotycz-
nych” atrakcji. W  ramach działań 
warsztatowych organizatorzy 
przygotowali cztery stoiska. 

Wszyscy uczestnicy warsztato-
wych zmagań otrzymali owocowy 
poczęstunek ( jabłka, pomarań-
cze, zwycięzcy quizu-ananasy). 
Każdy uczestnik warsztatów wy-

Warsztaty patriotyczne
12 listopada uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 wzięli udział 
w warsztatach patriotycznych z okazji Święta Odzyskania Niepodległo-
ści. Działania dla uczniów przygotowane zostały w formie projektu i jed-
noczyły całą społeczność szkolną. 

wyłoniła troje najlepszych: Elwirę 
Pączek,  Kamila Zaremskiego oraz 
Annę Szmaglińską. Artyści wystą-
pili w sobotę przed Ewą Błaszczyk.  

ników WTZ i  ŚDS działających przy 
Zespole Caritas Parafii NSPJ  w Staro-
gardzie Gdańskim, uczestników WTZ 
i ŚDS ze Skarszew, Kleszczewa, Kalisk 
oraz Skórcza i uczestników ŚDS MOPS  
w Starogardzie Gdańskim. 

chodził z  zajęć nie tylko ze świa-
domością, czym jest patriotyzm, 
ale też z  uśmiechem i  zadowole-

niem. Bo ucząc się, bawiliśmy się 
wyjątkowo dobrze. 
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To efekt unijnego projektu „Przeciw-
działanie cyfrowemu wykluczeniu 
w Gminie Miejskiej Starogard Gdań-
ski.” Wykluczenie cyfrowe oznacza 
brak lub ograniczoną możliwość 
korzystania z  nowoczesnych form 
komunikacji. Termin stosowany 
jest do określenia różnicy między 
osobami i  społeczeństwami, które 
mają dostęp do komputera i  Inter-
netu, a tymi, które takiego dostępu 
nie mają.

Komputerowy projekt
Każda podstawówka i  każde gimnazjum do-
stanie 15 laptopów z  oprogramowaniem. 10  
powędruje do  Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
S-Centrum. 

W grudniu 2014 r. z obsługi kompu-
tera i  podstawowych programów 
przeszkolono też 50 starogardzian, 
którzy zakwalifikowali się do projek-
tu. Dwa miesiące później do ich do-
mów trafiły komputery i podłączono 
Internet – mówi Agnieszka Buczyń-
ska, kierownik projektu. 
Projekt trwa 5 lat, w  tym czasie 
użytkownicy nie płacą za Internet 
i sprzęt. Potem komputery staną się 
ich własnością. 

Przez ponad dwa tygodnie kurato-
rzy oceniali całokształt pracy i  do-
tychczasowe osiągnięcia przedszko-
lanek w MPP Nr 10. Co zadecydowa-
ło o wyróżnieniu? 
- Byliśmy pierwszym przedszkolem 
w  Starogardzie, które rozpoczęło 
naukę pływania w grupie sześciolat-
ków – powiedziała Jolanta Olejnik, 
dyrektor przedszkola. Mamy też jako 

Kolejne  wiarygodne przedszkole
Kolejne starogardzkie przedszkole zostało zali-
czone do grona najlepszych przedszkoli w  na-
szym powiecie. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 
10 w Starogardzie Gdańskim otrzymało wyróżnie-
nie w Programie Wiarygodne Przedszkole. 

jedyni certyfikat Kuratora Oświaty 
„Szkoła promująca zdrowy styl ży-
cia”. Zdobycie go wymagało kilku lat 
pracy. Poza tym w 2013 roku otrzy-
maliśmy certyfikat „Bezpieczne 
przedszkole”. Wyróżniliśmy się tym, 
że w  naszym budynku funkcjonuje 
system sygnalizacji przeciwpoża-
rowej i  automatyczne otwieranie 
okien w razie zadymienia.  

Celem konferencji było przybliże-
nie uczestnikom tematyki  choro-
by oraz podzielenie się dobrymi 
rozwiązaniami wdrożonymi w pla-
cówkach, do których uczęszczają 
diabetycy. Odbiorcami byli zain-
teresowani  tym tematem  dyrek-
torzy, nauczyciele z  województwa 
pomorskiego.

Starogardzkie przedszkola są 
otwarte na potrzeby dzieci prze-
wlekle chorych. Miejskie Przed-
szkole Publiczne Nr 10  miało 
możliwość zaprezentowania 
swoich doświadczeń w  zakresie 

Dziecko z cukrzycą
Na terenie Zakładów Farmaceutycznych „Pol-
pharma S.A.” odbyła się konferencja Pomorskie-
go Kuratora Oświaty na temat „Dziecko z cukrzy-
cą w szkole i przedszkolu- aspekt medyczny, dy-
daktyczny, wychowawczo- opiekuńczy”. 

Uczniowie przygotowali prace, któ-
rych zadaniem było przekazanie 
koleżankom i  kolegom wiedzy na 
temat zapobiegania zakażeniom 
wirusem HPV.  Wpłynęło 28 prac z 12 
szkół z  terenu powiatu starogardz-
kiego, w  tym: 16 prac plastycznych 
wykonanych przez uczniów szkół 
podstawowych, 7 prac plastycz-
nych wykonanych przez uczniów 
gimnazjów oraz 5 prezentacji multi-
medialnych przygotowanych przez 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Laureatami konkursu prac plastycz-
nych szkół podstawowych zostali: 
I miejsce - Ewelina Stanek z Publicz-

Konkurs profilaktyczny
Kończy się trzecia edycja „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń 
Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2012 – 2017”. W ramach pro-
gramu SPZOZ Przychodnia Lekarska przeprowadziła konkurs powiatowy 
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych 
pt. „Chrońmy się przed zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego”. 

nej Szkoły Podstawowej w  Rokoci-
nie, opiekun Teresa Adamczyk,
II miejsce - Justyna Lewandowska 
z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 
3, opiekun Teresa Kosecka,
III miejsce - Katarzyna Łasica z  Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej Nr 4, 
opiekun Ewa Ropel.
Laureatami konkursu prac plastycz-
nych szkół gimnazjalnych zostali: 
I  miejsce - Aleksandra Bembenek 
z  Publicznego Gimnazjum Nr 2, 
opiekun Jadwiga Milewska,
II miejsce - Szymon Klimas z Publicz-
nego Gimnazjum Nr 1, opiekun Ali-
cja Czarna,

III miejsce - Małgorzata Piankow-
ska z Publicznego Gimnazjum Nr 2, 
opiekun Sławomira Marut.
Laureatami konkursu prezentacji 
multimedialnych i  filmów szkół po-
nadgimnazjalnych   zostali: 
I  miejsce - Aleksandra Skrzypczak 
z I Liceum Ogólnokształcącego
II miejsce - Maria Miszewska  
z I Liceum Ogólnokształcącego
III miejsce - Weronika Mazella  
z  I  Liceum Ogólnokształcącego, 
opiekun  Izabela Dmuchowska. 

Opracowano: Wydział Spraw Społecz-
nych Urząd Miasta Starogard Gdański

- Nigdy nie myślałem, że jako osoba 
niepełnosprawna, ze skromną eme-
ryturą, będę miał w  domu kompu-
ter z  Internetem – powiedział Pan 
Mieczysław,  jeden z  uczestników 
projektu. - Teraz jestem na bieżą-
co z  wydarzeniami. Mogę na żywo 
oglądać relacje sportowe i  słuchać 
piosenek, takich jakie lubię. Mogę 
pisać maile. A z urzędami też nauczę 
się korespondować. Wzruszyłem się, 
kiedy młody chłopak mówił, że teraz 
już nie będzie gorszy od kolegów, bo 
będzie odrabiać lekcje w domu, i nie 
będzie nikogo prosić o  komputer, 
ani zostawać w szkolnej bibliotece.
- Liczę na to, że więcej komputerów 
z nowoczesnym oprzyrządowaniem 
w  szkołach, przełoży się na osią-
gnięcia uczniów – mówi prezydent 
miasta Janusz Stankowiak.  - Być 
może dzięki otrzymanemu sprzęto-

wi ktoś znajdzie pracę lub skutecz-
nie załatwi jakąś sprawę w urzędzie, 
a  seniorzy zaskoczą nas niejednym 
pomysłem i  jeszcze chętniej włączą 
się w życie miasta.
Łącznie na projekt „Przeciwdziała-
nie cyfrowemu wykluczeniu” Sta-
rogard Gdański otrzymał w  latach 

2014 - 2015  ponad 1,4 mln złotych, 
w  tym 1,2 mln to środki z  Unii Eu-
ropejskiej, resztę ponad 200 tys. 
finansuje budżet państwa. Projekt 
przygotowały i  realizują wspólnie 
Wydział Spraw Społecznych i  Wy-
dział Inicjatyw Gospodarczych.  

opieki nad cukrzykami przed  licz-
nie zgromadzoną publicznością.  
„Słoneczna Kraina” ma 3 –letnie 
doświadczenie w  pracy z  dziećmi 
insulinozależnymi. Pozwoliło to 
na wypracowanie pewnych roz-
wiązań  codziennych problemów,  
związanych z  organizacją opieki 
nad małymi cukrzykami. 

Podczas konferencji odbiorcy mieli 
możliwość spojrzenia na chorobę 
z punktu widzenia lekarza, nauczy-
ciela przedszkola, szkoły, pedago-
ga , psychologa oraz rodzica. 
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- To mój wielki sukces – powiedział 
Klaudiusz – bardzo się z tego tytułu 
cieszę. Żeby móc w ogóle wystąpić 
w  finałach Mistrzostw Polski Mło-
dzików musiałem przejść długie 
eliminacje. Czuję lekki niedosyt, 
bo wcześniej dwukrotnie podczas 
różnych turniejów pokonałem do-
tychczasowego Mistrza Polski Mło-
dzików, a potem przegrałem walkę 
o finał. To dla mnie sygnał, że mu-
szę więcej pracować.

- To skromny i  bardzo pracowity 
chłopak – mówi Łukasz Rusiewicz. 
- Trenujemy 4 razy w  tygodniu po 
1,5 godziny. Dodatkowo dwa razy 
w  miesiącu wyjeżdżamy na zawo-
dy. Chłopak ma wielki talent i do-
brze rokuje na przyszłość.

Prezydent miasta Janusz Stanko-
wiak zaprosił młodego sportowca 
do Urzędu. Pogratulował medalu 
i wręczył upominek. Podczas spo-

Zdobył medal
Klaudiusz Staniszewski zdobył brązowy medal 
w Mistrzostwach Polski Młodzików, które odby-
ły się w Poznaniu. 14-latek jest wychowankiem 
sekcji bokserskiej KS Beniaminek 03 Starogard 
Gdański. 

tkania Klaudiusz otrzymał również 
nagrodę finansową od Henryka 
Kindera, sponsora KS Beniaminek 
Polmet Starogard Gdański za wy-
niki sportowe w 2015 roku. 

- Bardzo się cieszę, że w  naszym 
mieście odbędzie się tak piękna, 
trudna i skomplikowana logistycz-
nie konkurencja – powiedział Ja-
nusz Stankowiak, prezydent Sta-
rogardu Gdańskiego. – Jesteśmy 
aktywnym społeczeństwem. Lubi-
my różne dyscypliny. Teraz czas, 
abyśmy polubili jeszcze bardziej 
triathlon. Liczę, że zawita on do 
nas na dłuższy czas. 

Triathlon w Starogardzie
W  Starogardzie Gdańskim, sercu Kociewia wystartuje 18 czerwca 2016 
roku cykl TriEnergy Tour. Po wielu latach przerwy triathlon wraca do 
stolicy Kociewia. Ambasadorem imprezy został m.in. Adam Korol, 
wioślarski mistrz olimpijski i świata, a dziś triathlonista amator. 

nizatorzy cyklu zdecydowali także, 
że każdy zawodnik, który dotrze 
do mety wesprze osoby, które nie 
miały tyle szczęścia w życiu co oni. 

- Za każdego zawodnika na me-
cie wpłacimy na cel charytatywny 
trzy złote – mówi Adam Greczyło, 
dyrektor wykonawczy TriEnergy 
Tour. – Symbolika takiej kwoty nie 
jest przypadkowa, bo triathlon to 

stanie konkurs na najlepszą strefę 
kibicowania na trasie.

Pływanie odbędzie się na Jezio-
rze Płaczewskim. Trasa rowerowa 
w kierunku miejscowości Lubicho-
wo i  Zelgoszcz. Bieg w  kierunku 
Starogardu Gdańskiego ulicą Lu-
bichowską, przez Rynek i  na Sta-
dion Miejski im. Kazimierza Deyny, 
gdzie będzie meta zawodów oraz 

Wyniki Turnieju:
DZIEWCZĘTA:
1. SKS Starogard Gd.
2. UKS Jedynka Nidzica
3. UKS Bryza Kolbudy
4. UKS Trops Kartuzy
5. UKS Piątka Tczew
CHŁOPCY:
1. SKS Starogard Gd.
2. UKS Stolem Nowy Klincz
3. UKS De La Salle Gdańsk
4. MTS Basket Kwidzyn
5. UKS Jedynka Pelplin

Nagrody indywidualne
DZIEWCZĘTA:
1. UKS Trops Kartuzy – 
Aleksandra Socha
2. SKS Starogard Gd. – Katarzyna 

Turniej gwiazdkowy
Starogardzki Klub Sportowy zorganizował  
X Jubileuszowy Turniej Koszykówki „GWIAZDKA 
2015”.  Dziewczęta i  chłopcy urodzeni w  2005 
roku po raz pierwszy mieli okazję rywalizować 
z rówieśnikami z innych miast. 

Radości z  informacji o  imprezie 
nie ukrywali także przedstawiciele 
miejscowego Stowarzyszenia TRI 
Starogard Gdański. 

- Staruję w  triathlonie już od wie-
lu lat i nie sądziłem, że doczekam 
dnia, że taka impreza odbędzie się 
u mnie w mieście – powiedział Ro-
bert Czerwiak. 

- Bycie gospodarzem zobowiązu-
je. Tak więc sądzę, że większość 
naszej grupy wystartuje w  Staro-
gardzie Gdańskim – dodaje Grze-
gorz Karbowski. – Nie raz rozma-
wialiśmy o  tym, że fajnie byłoby 
zorganizować imprezę u nas. Teraz 
kiedy to już się dzieje, cieszymy się 
podwójnie. 

A  co można jeszcze powiedzieć 
o  samej imprezie, która odbędzie 
się 18-19 czerwca 2016 roku? Orga-

trzy dyscypliny sportu: pływanie, 
jazda na rowerze i bieganie. Oczy-
wiście nie ograniczymy się tylko 
do takich działań. Jednak jedno 
dziś jest pewne. Im więcej osób 
wystartuje w imprezie, tym więcej 
wpłynie na konto. 

Rachunek jest prosty. Jeśli w  Sta-
rogardzie Gdańskim do mety do-
trze 500 osób, organizatorzy zasilą 
cel charytatywny sumą 1500 zło-
tych. Jeszcze ostatecznie nie pod-
jęto decyzji jaki to będzie cel. 

Planowane są także nagrody dla 
zawodników, którym nie udało 
się stanąć na podium, ale wezmą 
udział w  specjalnych konkursach. 
Każdy z  triathlonistów otrzyma 
atrakcyjny i wyjątkowy pakiet star-
towy oraz medal. Przygotowywa-
ne są także rabaty od sponsorów 
i  partnerów. Zorganizowany zo-

strefa expo i  m.in. strefa małego 
kibica, a w nim przedszkole. 

Zapisy wystartują 1 stycznia 2016 
roku o godzinie 12. W Starogardzie 
Gdańskim zawodnicy będą rywali-
zować na dwóch dystansach: ¼ IM  
(950 metrów pływania, 45 kilome-
trów na rowerze i 10,55 km biegu) 
i ½ IM (1,9 km pływania, 90 km na 
rowerze i  21,1 km biegu). Wystar-
tować może osoba, która w  dniu 
zawodów ma ukończone 18 lat, 
jest zdrowa i dokona opłaty starto-
wej. Dla 50 pierwszych osób, któ-
re zapiszą się na krótszy dystans 
opłata będzie wynosić najniższą 
w Polsce, w imprezach należących 
do cyklu i  będzie to 89 złotych. 
Natomiast pierwsze 50 osób, któ-
re zdecyduje się na rywalizację 
w  „połówce” zapłaci 149 złotych, 
co też stanowi najniższą opłatę. 

Bukowska
3. UKS Jedynka Niedzica – Maja 
Pszczółkowska
4. UKS Piątka Tczew – Oliwia 
Męczka 
5. UKS Bryza Kolbudy – Paula 
Nowicka
CHŁOPCY:
1. UKS Stolem Nowy Klincz – 
Karol Kleinszmidt 
2. UKS De La Salle Gdańsk – 
Mikołaj Ostrowski
3. SKS Starogard Gd. – Miłosz 
Toczek
4. UKS Jedynka Pelplin – 
Mateusz Knut 
5. MTS Basket Kwidzyn – Michał 
Zimnicki 
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Drodzy Starogardzianie,
kończący się rok skłania do refleksji i podsumowań. Jaki on był, co udało się zrobić, 
a czego nie? Co można było zrobić lepiej? Jakie wyciągnąć wnioski na przyszłość? 

Przewodniczący Rady Miasta powinien tak zorganizować pracę radnych w  Radzie, aby 
była ona sprawna i przede wszystkim efektywna. Nasi radni w zdecydowanej większości są 
pracowici i potrafią zgłębiać trudne zagadnienia. Ważny jest przepływ informacji. Aby był 
szybki i sprawny wykorzystuję współczesną technikę, co bardzo ułatwia wszystkim pracę.  
Radni pracują nie tylko w komisjach. Aby wymiana poglądów, pomysłów, a nawet wizji była 
pełna, organizuję spotkania z przewodniczącymi wszystkich Klubów Radnych. Celem tych 
spotkań jest wypracowanie jak najwięcej zbieżnych stanowisk tak, aby sesje Rady Miasta 
były właściwie podsumowaniem tych prac.

Budujący jest fakt, że prezydent miasta Janusz Stankowiak jest otwarty na współpracę 
z Radą i wraz ze swoimi pracownikami chętnie bierze w naszych spotkaniach udział. Bardzo 
wysoko cenię też merytoryczne, szybkie i bardzo pomocne działania sekretarza miasta Zbi-
gniewa Toporowskiego. 

Cieszę się, że wprowadzając w życie wiele ciekawych, nowych uchwał (np. w sprawie bu-
dżetu obywatelskiego, darmowych przejazdów dla kierowców komunikacją miejską w po-
niedziałki i  50% zniżki dla rodzin wielodzietnych, podtrzymanie cen za wodę i  nie wpro-
wadzania podwyżki na 2016 rok) podejmowaliśmy korzystne dla mieszkańców decyzje. 
Potrafiliśmy też, odrzucając własne ambicje, zgodnie docenić i z dobrym skutkiem konty-
nuować oraz zakończyć planowane inwestycje poprzedniej władzy. Staramy się, aby nowe 
zamierzenia inwestycyjne były połączone z pozyskaniem jak najwięcej pieniędzy z Unii Eu-
ropejskiej. Tak było między innymi przy modernizacji boiska „Włókniarza” wraz z zapleczem 
przy ul. Harcerskiej. Zresztą w  to działanie zaangażowałem się osobiście bardzo mocno. 
Miło mi też poinformować, że projekt modernizacji ulicy Kościuszki został sklasyfikowany 
w rządowym Programie Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych na lata 2016-2019 na 
1-szym miejscu i zostanie dofinansowany z budżetu państwa w kwocie ok. 3 mln zł., o czym 
przypomniał parę dni temu, przy okazji otwarcia zmodernizowanej ulicy Traugutta, członek 
Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski.

Jako przewodniczący  Rady Miasta wiem jednak, że najważniejszy w  pracy radnego jest 
stały kontakt z mieszkańcami. Przywiązuję do tego bardzo dużą wagę. Jestem otwarty na 
wszelki dialog. Szanowni Starogardzianie to Wy jesteście kopalnią wiedzy o potrzebach na-
szego miasta i dobrze byłoby, abyście mogli wraz z radnymi współdecydować o przyszłości 
Starogardu. Dlatego właśnie w przygotowanych zmianach do Statutu Gminy Miejskiej jest 
projekt, aby mieszkańcy posiadali inicjatywę uchwałodawczą. Zamierzamy też w ramach 
jawności działań informować mieszkańców o tym, który radny jak głosował. Imienne głoso-
wanie, po uchwaleniu nowego Statutu, będzie polegało na oddaniu głosu z imienia i nazwi-
ska i wpisaniu tego do protokołu sesji.

Wierzę, że przyszły rok przyniesie wiele dobrych zmian. Zapewniam, że dołożę wszelkich 
starań, aby nasza współpraca była jeszcze lepsza. A z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia, które są czasem refleksji, wyciszenia i pojednania, życzę wszystkim Radnym 
i Wam Drodzy Mieszkańcy nutki zadumy i dużej dawki wytchnienia. A w nadchodzącym No-
wym Roku spełnienia wszystkich planów i zamierzeń. 

Nagrodzonymi zostali: dzielnicowy asp. sztab. 
Maciej Olejniczak oraz sierż. sztab. Artur Ćwi-
kliński z  referatu patrolowo-interwencyjnego 
Komendy Powiatowej Policji w  Starogardzie 
Gdańskim. 

Asp. sztab. Maciej Olejniczak od 15 lat nosi 
policyjny mundur. Od początku pełni służbę 
w  Komendzie Powiatowej Policji w  Starogar-
dzie Gdańskim. Swoją pracę zawodową rozpo-
czynał jako funkcjonariusz referatu patrolowo 
– interwencyjnego. Obowiązki dzielnicowego 
pełni od 2002 roku. W  swojej służbie przez co-
dzienny, bezpośredni kontakt z  obywatelami 
odgrywa rolę łącznika między Policją, a  społe-
czeństwem. Interweniuje wobec chuliganów 

Nagrodzono policjantów
Rada Miasta nagrodziła policjantów. Wyróżnieni,  to 
funkcjonariusze wydziału prewencji, którzy w I półroczu 2015 
roku zajęli pierwsze miejsce w  konkursie na najlepszego 
dzielnicowego i policjanta prewencji.

popełnianiu przestępstw i  wykroczeń. W  oce-
nianym okresie 20 razy zwracał się pisemnie do 
instytucji pomocowych udzielających wsparcie 
ofiarom przemocy domowej.

Drugim z  wyróżnionych policjantów jest sierż. 
sztab. Artur Ćwikliński – funkcjonariusz referatu 
patrolowo-interwencyjnego KPP w  Starogar-
dzie Gdańskim, który na co dzień patroluje uli-
ce dbając o bezpieczeństwo mieszkańców oraz 
gości odwiedzających stolicę Kociewia. W policji 
pracuje od 8 lat. Swoją służbę rozpoczął w 2007 
roku jako funkcjonariusz Oddziału Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej Policji w  Gdańsku. 
W  kwietniu 2009 roku został przeniesiony do 
pełnienia służby w  starogardzkiej komendzie 

i wandali, pomaga ofiarom przemocy domowej. 
Ściga sprawców przestępstw i  wykroczeń oraz 
zajmuje się ustalaniem aktualnego miejsca po-
bytu osób zaginionych i poszukiwanych, a także 
dba o przestrzeganie porządku w swoim rejonie 
służbowym.  Nagrodzony dzielnicowy w  pierw-
szym półroczu br. między innymi zatrzymał na 
gorącym uczynku sprawcę przestępstwa krymi-
nalnego oraz 12 osób podejrzanych o wykrocze-
niowe kradzieże mienia. Zatrzymał 33 osoby po-
szukiwane przez wymiar sprawiedliwości. W 12 
przypadkach odzyskał mienie utracone w wyni-
ku przestępstwa lub wykroczenia. Trzykrotnie 
interweniował w  sprawach nieprawidłowości 
ujawnionych w  infrastrukturze, które sprzyjały 

i  od 6 lat jest policjantem referatu patrolowo-
-interwencyjnego. W  trakcie patroli realizuje 
ustawowe zadania Policji. Reaguje wobec osób 
naruszających porządek publiczny, ściga spraw-
ców przestępstw i  wykroczeń oraz przeprowa-
dza interwencje zgłaszane policji. W  I  półroczu 
br. funkcjonariusz ten między innymi zatrzymał 
na gorącym uczynku 10 sprawców przestępstw 
oraz 53 osoby, które popełniły wykroczenia 
o  charakterze porządkowym lub chuligańskim. 
Ponadto w ocenianym okresie zatrzymał 4 oso-
by poszukiwane, ustalił 9 sprawców wykroczeń 
związanych z  kradzieżą rzeczy oraz odzyskał 
mienie utracone w wyniku przestępstwa. 

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański
Jarosław Czyżewski   
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Dyżury radnych Zgony

Przewodniczący Rady Miasta Jarosław 
Czyżewski - poniedziałki w Biuro Rady Mia-
sta od godz. 16.30, czwartki w  osiedlowym 
Domu Kultury przy ul. Reymonta od godz. 
16.30

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Anna 
Benert: w  Biurze Rady Miasta w  środy od 
15.30 do 16.30

Radni klubu radnych PiS: wtorki od 15.00 
do 16.00 w Biurze Rady Miasta

Radni klubu radnych PO: Osoby zaintereso-
wane spotkaniem z  radnymi klubu  Platfor-
my Obywatelskiej mogą umawiać się telefo-
nicznie pod numerem telefonu Biura Rady 
Miasta - 58 530 60 25

Radni klubu radnych Nasz Starogard: 
czwartki od 17.00 do 18.00 w Biurze Stowa-
rzyszenia Nasz Starogard, Rynek 27 nad ban-
kiem Millenium, 3 piętro

1. Eugeniusz Falgowski, l. 81
2. Ewa Harasymów, l. 70
3. Irena Krzykowska, l. 77
4. Stefania Janczyńska, l. 89
5. Czesława Piechowska, l. 84
6. Gertruda Drywa, l. 73
7. Maria Łukaszuk, l. 65
8. Stanisława Pisanko, l. 89
9. Bernard Śliwicki, l. 71
10. Renata Czyszewska, l. 73
11. Franciszek Chyła, l. 60
12. Bernard Dobek, l. 74
13. Józef Weissbrod, l. 60
14. Zbigniew Haftka, l. 59
15. Eleonora Eliszewska, l. 87
16. Jadwiga Czyż, l. 92
17. Władysław Znaczko, l. 79
18. Stefania Frankowska, l. 91
19. Irena Mowińska, l. 69
20. Gertruda Lewandowska, l. 85
21. Henryk Cygan, l. 67
22. Julian Łyko, l. 90
23. Franciszek Maszka, l. 65
24. Maria Szczurowska, l. 89
25. Jan Przybielski, l. 75
26. Zbigniew Dawicki, l. 79 
27. Andrzej Schella, l. 58

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 1 grudnia 2015  r. wydane zostało 
Zarządzenie Nr 411/12/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące dwie nieruchomości, 
położone w rejonie ulicy Powstańców Warszawskich, obręb 21, przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą: 1) działka nr 192 o pow. 1 222 m², KW 49442, 2) 
działka nr 193 o pow. 974 m², KW 49442.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 412/12/2015 w sprawie ogłoszenia wyka-
zu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowią-
cych własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański dotyczące trzech lokali, o których kupno 
wystąpili ich najemcy: 1) ul.Kościuszki 33/11 – działka nr 285 o pow. 555 m², obręb 17, KW 
33511 2) ul.Owidzka 18/14 - działka nr 55 o pow. 810 m², obręb 16, KW 33363, 3) ul.Ściegien-
nego 5/1 - działki nr: 39/4 i 40/1 o łącznej pow. 267 m², obręb 18, KW 11758.
Zarządzenia wraz z wykazami tabelarycznymi podlegają podaniu do publicznej wiadomości 
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 
21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia, a informację o wywieszeniu wykazów 
podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronach internetowych urzędu 
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzę-
du Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306076 lub 5306075.

           
     Prezydent Miasta Starogard Gdański  
      Janusz Stankowiak

Jan Ejankowski był pomysłodawcą i organiza-
torem Przeglądu Kociewskich Zespołów Folk-
lorystycznych ku czci Władczyni Kociewia w 
Piasecznie. 
Był też założycielem i kierownikiem zespołu 
„Piaseckie Kociewiaki”. Dał się zapamiętać jako 
mistrz kociewskiego regionalizmu, pomysło-
dawca i organizator wielu ciekawych i ważnych 
przedsięwzięć, promujących tę część Pomorza. 

Sukcesy „Piaseckich Kociewiaków” oraz popu-
larność piaseckiego festiwalu przyczyniły się 
z pewnością do powstania kolejnych kociew-
skich zespołów folklorystycznych, które dzia-
łają w Starogardzie, Tczewie, Pelplinie, Lubi-
chowie czy Skarszewach. Dlatego dzisiaj Jana 
Ejankowskiego nazywa się ojcem zespołów 
regionalnych na Kociewiu. Jego wkład w rewi-
talizację tożsamości regionalnej Kociewiaków 
jest zwyczajnie nie do przecenienia.
Odbierając nagrodę Kociewskie Pióro powie-
dział: – Jestem bardzo szczęśliwy i wzruszony, 

Z głębokim smutkiem i żalem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Jana Ejankowskiego
 pomysłodawcy i organizatora wielu przedsięwzięć  

promujących Kociewie. 
Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia

Przewodniczący Rady Miasta 
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski   

Prezydent Miasta 
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

że wysiłek zespołu istniejącego od 1952 r. został 
doceniony. Folklor towarzyszy mi przez całe ży-
cie. Moje motto brzmi, że kto raz pokochał Ko-
ciewie, ten z nim umrze.

Zmarł 28 listopada 2015 roku, w wieku 85 lat.

Ikona regionalizmu
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. Nr 207, poz. 2 108 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA TRZECI 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 wywoławcza 
w zł (zawiera 23% 

VAT)
Wadium Postąpienie 

minimalne

1 2 3 4 5 6 7

1. 1/73 456 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E8) 44 700,00 zł 4 470,00 zł 450,00 zł

2. 1/74 368 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E8) 39 500,00 zł 3 950,00 zł 400,00 zł

3. 1/75 456 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E8) 46 600,00 zł 4 660,00 zł 470,00 zł

4. 1/76 432 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E7) 44 100,00 zł 4 410,00 zł 450,00 zł

5. 1/79 436 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E7) 42 800,00 zł 4 280,00 zł 430,00 zł

6. 1/80 630 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca (F5) 64 200,00 zł 6 420,00 zł 650,00 zł

7. 1/82 492 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z dopuszczeniem usług (D3) 52 200,00 zł 5 220,00 zł 530,00 zł

8. 1/83 328 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z dopuszczeniem usług (D3) 36 600,00 zł 3 660,00 zł 370,00 zł

9. 1/115 562 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E3) 57 400,00 zł 5 740,00 zł 580,00 zł

10. 1/118 474 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E3) 46 500,00 zł 4 650,00 zł 470,00 zł

11. 1/120 328 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z dopuszczeniem usług (D1) 36 600,00 zł 3 660,00 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 przepi-
sami prawa. 
Nieruchomości ww. (poz.1-11) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 września 2015 r., a drugi 28 października 2015 r. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 13 stycznia 2016 r. (środa) o godz 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 7 stycznia 2016 
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 12 stycznia 2016 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 uczestnic-
twa 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. 1774 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprow-
adzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

 OGŁASZA TRZECI 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 (zawiera 
23%VAT)

wadium postąpienie 
minimalne

1 2 3 4 5 6 7

1. 187/27 564 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H1)  57 500,00 zł  5 750,00 zł  580,00 zł 

2. 187/28 459 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H1)  46 800,00 zł  4 680,00 zł  470,00 zł 

3. 187/29 410 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H1)  41 800,00 zł  4 180,00 zł  420,00 zł 

4. 187/30 422 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H1)  43 000,00 zł  4 300,00 zł  430,00 zł 

5. 187/32 376 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2)  40 400,00 zł  4 040,00 zł  410,00 zł 

6. 187/33 834 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca z funkcją usługową (G1)  80 600,00 zł  8 060,00 zł  810,00 zł 

7. 187/34 420 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2)  42 900,00 zł  4 290,00 zł  430,00 zł 

8 187/35 425 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2)  43 400,00 zł  4 340,00 zł  440,00 zł 

9. 187/38 307 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługowa (H2)  33 000,00 zł  3 300,00 zł  330,00 zł 

10. 187/39 756 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca (J1)  70 100,00 zł  7 010,00 zł  710,00 zł 

11. 187/40 864 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca (J1)  80 200,00 zł  8 020,00 zł  810,00 zł 

12. 187/41 500 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca (J1)  49 000,00 zł  4 900,00 zł  490,00 zł 

13. 187/43 2757 Zabudowa mieszkaniowa w układzie szeregowym, jednorodzinnym z funkcją usługową (G2)  266 500,00 zł  26 650,00 zł  2 670,00 zł 

14. 187/44 769 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca z funkcją usługową (G3)  74 300,00 zł  7 430,00 zł  750,00 zł 

15. 187/45 324 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H3)  34 800,00 zł  3 480,00 zł  350,00 zł 

16. 187/50 275 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H4)  29 500,00 zł  2 950,00 zł  300,00 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 przepis-
ami prawa. 
Nieruchomości ww. (poz.1-16) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 września 2015 r., a drugi 28 października 2015 r. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 13 stycznia 2016 r. (środa) o godz 11:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 7 stycznia 2016 
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 12 stycznia 2016 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.



15OGŁOSZENIA
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2015 r. poz. 1774 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
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Słonecznej, KW 
GD1A/00030436/1, obr. 28, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr 
działki

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. 1/31 1.232 04U/MN - usługi nieuciążliwe 
w zabudowie zwartej, jako towar-
zysząca zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna

141 000,00 14 100,00 1 410,00 

2. 65/2 850 04U/MN - usługi nieuciążliwe 
w zabudowie zwartej, jako towar-
zysząca zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna

89 000,00 8 900,00 890,00 

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w  działek we własnym zakresie i  na własny 
koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu 
oraz przepisami prawa.
Nieruchomości ww. (poz. 1-2) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 13 stycznia 2016 r. (środa) o godz 12:00 w sali 101 Urzędu 
Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 7 stycznia 
2016 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 prze-
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 12 stycznia 2016 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 uc-
zestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 
dni od daty przetargu 
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i  regulaminu przetargu udzie-
la Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, 
pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i  zagospodarowania 
w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2015 r. poz. 1774 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. Jaskółczej, KW 
GD1A/00033651/5, obr. 4, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr 
działki

Pow. 
w m2

Przeznaczenie  w  miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego

Cena wywo-
ławcza 

w zł 
 (zawiera 23% 

VAT)

Wadium 
w zł

Postąpienie  
minimalne 

w zł

1 2 3 4 5 6 7

1. 8/8 5 809 A.75.P2,U1 - teren zabudowy 
techniczno-produkcyjnej, maga-
zyny i hurtownie, budownictwo, 
bazy i składy, a także zabudowy 
usługowej, w szczególności handlu 
detalicznego, wyklucza się zabudo-
wę mieszkaniową.

175.000,00 17.500,00 1.750,00

2. 8/9 5 815 A.75.P2,U1 - teren zabudowy 
techniczno-produkcyjnej, maga-
zyny  i hurtownie, budownictwo, 
bazy i składy, a także zabudowy 
usługowej, w szczególności handlu 
detalicznego, wyklucza się zabudo-
wę mieszkaniową.

175.000,00 17.500,00 1.750,00

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny 
koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu 
oraz przepisami prawa.
Nieruchomości ww. (poz. 1 i 2) wolne są od obciązeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV KW 
GD1A/00033651/5).
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 21 października 2015 r.
Na ww. działkach (poz. 1 i 2) występuje podwyższony poziom wód gruntowych. Dojazd do ww. nierucho-
mości utrudniony poprzez nieurządzoną ulicę Jaskółczą. Do czasu wybudowania kolektora deszczowe-
go, zbiornika retencyjnego i zespołu oczyszczającego na działce nr 8/11 dla każdoczesnego nabywcy 
nieruchomości wymienionych w poz. 1 i 2, wymagane jest  ustanowienie na nich nieodpłatnej służebno-
ści gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu zapewnienia tymczasowego dostępu 
do istniejącego rowu odpływowego przebiegającego przy wschodniej i południowej granicy działki nr 8/8 
oraz przy południowej granicy działki nr 8/9. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 13 stycznia 2016 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 
Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 
7 stycznia 2016 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 12 stycznia 2016 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem 
osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia 
uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 
dni od daty przetargu 
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela 
Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, 
pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania 
w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. Nr 2015 r. poz. 1774 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. Nr 207, poz. 2 108 z późn. zm.)-
Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w  Starogardzie Gdańskim przy ul. Kochanki (IV 
przetarg) –  działka nr 57/2 o pow. 1 520 m², obręb 7, KW 24794; 
cena wywoławcza (w tym VAT)  90 000,00 zł (dziewięćdziesiąttysięcyzłotych);
wadium w wysokości  9 000,00 zł (dziewięćtysięcyzłotych);
postąpienie minimalne  900,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość leży w strefie ozna-
czonej symbolem A.156.MN.3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, w tym usługami 
rzemiosła, sytuowanie usług – wbudowane, dobudowane lub wolnostojące; Nieruchomość wolna jest od 
obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 20 maja 2015 r., drugi 15 lipca 2015 r., a trzeci 21 
października 2015 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 13 stycznia 2016 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Staro-
gard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 7 stycznia 2016 
r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 
8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 12 stycznia 2016 r. (wtorek) od godz. 1200 do 1500 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobi-
stym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczest-
nictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie 
późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., 
ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania 
i Urbanistyki tel. 58-5306079.




