
ISSN 1897-9947

Nr 7 (194)

sierpień
2017

Bezpłatny
Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miasta
Starogard Gdański

tyle środków 
przeznaczono na 
V edycję Budżetu 
Obywatelskiego

8 9
Powstał 
piękny park

Walka o obwodnicę trwa

3

Rozmowa  
z Jackiem Meierem, 
prezesem Klubu 
Piłkarskiego 
Starogard  

1 mln zł

Rada Ministrów zmieniła program budowy dróg krajowych na lata 2014 – 2023. Obwodnica Starogardu Gdańskiego 
znalazła się poza listą inwestycji w ramach limitu finansowego, co oznacza, że nie ma zapewnionych pieniędzy na 
jej budowę. 
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248 
tyle nowych lokali 
mieszkaniowych po-
wstanie do końca 2019 
roku w Starogardzie 
Gdańskim

Nowoczesne mieszkania powstaną na blisko 
trzyhektarowej działce przy ul. Zachodniej. 
Wskazany teren Gmina wniesie jako swój udział 
do utworzonej przez Fundusz spółki. Z kolei 
BGK Nieruchomości S.A sfinansuje budowę 218 
mieszkań. Wszystko w ramach pilotażu rządo-
wego programu Mieszkanie Plus.
Do 2019 roku przy ul. Zachodniej, w dynamicz-
nie rozwijającej się części miasta, pojawi się 7 
czterokondygnacyjnych bloków mieszkalnych 
i 264 zewnętrzne miejsca postojowe dla przy-
szłych najemców. Największą część w struktu-
rze będą stanowiły mieszkania dwupokojowe 
o średnim metrażu ok. 50 mkw.
– Pod koniec maja ogłosiliśmy nabór do pro-
gramu Mieszkanie Plus w formie wstępnych 
deklaracji. Do tej pory wpłynęło do nas już 
blisko trzysta zgłoszeń – powiedział Janusz 

Podpisano 
umowę inwestycyjną
Budowę 218 mieszkań w Starogardzie Gdańskim w ra-
mach pilotażowego programu Mieszkanie Plus sfinan-
suje Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości 
S.A. 28 czerwca prezydent Janusz Stankowiak podpisał 
z przedstawicielem spółki warunkową umowę inwesty-
cyjną. W najbliższym czasie powstanie spółka celowa, 
która zrealizuje inwestycję do końca 2019 roku.

Stankowiak, prezydent Starogardu – Zapotrze-
bowanie na mieszkania w naszym mieście jest 
duże. Wierzę, że ten projekt nie tylko pozwoli 
wielu rodzinom posiąść swoje własne M, ale 
też przyczyni się zdecydowanie do rozwoju 
miasta. Chcemy zatrzymać w Starogardzie 
średnio zarabiające rodziny z dziećmi, bo to 
one tworzą dobrobyt miasta i dzięki nim mia-
sto się rozwija. Mają tu pracę, dobrą opiekę 
i edukację dla dzieci, ciekawe możliwości spę-
dzania wolnego czasu, a program Mieszkanie 
Plus zagwarantuje im dach nad głową.
28 czerwca BGK Nieruchomości S.A. podpi-
sał warunkową umowę inwestycyjną z Gminą 
Miejską Starogard Gdański. Umowa reguluje 
zasady współpracy przy realizacji inwestycji, 
tj. wybudowania budynków wielorodzinnych, 
w których lokale zostaną przeznaczone na 

długoterminowy wynajem z możliwością ich 
wykupu.
– Stawiamy na nowatorskie pomysły kon-
struktorskie i rozwiązania technologiczne, 
które zapewnią wysoką jakość budynków 
przy stosunkowo niskim koszcie budowy. 
Dzięki temu będziemy w stanie zaoferować 
komercyjnie skalkulowany czynsz, dostępny 
także dla słabiej uposażonych osób – zade-

klarował Piotr Fedorowicz, dyrektor Biura 
Transakcyjnego BGK Nieruchomości S.A. 
– Wspólnie z władzami lokalnymi chcemy 
tworzyć budynki przyjazne rodzinom, będą-
ce przykładem doskonale zaprojektowanych 
pod względem technicznym i urbanistycz-
nym przestrzeni.
Budowa mieszkań w ramach programu Miesz-
kanie Plus rozpoczęła się już w Białej Podlaskiej 
i Jarocinie. Starogard jest drugim po Pelplinie 
samorządem na Pomorzu, który podpisał wa-
runkową umowę inwestycyjną z BGK Nieru-
chomości S.A. 

W latach 2018-2019 przy ul. Kopernika na 
działce za blokiem nr 24 powstaną 24 miesz-
kania komunalne, które będą mogły wynająć 
osoby niespełniające warunków otrzymania 
lokalu socjalnego. Będą to najczęściej miesz-
kania dwupokojowe z łazienką i kuchnią 
o przeciętnej powierzchni 40,36 metrów kw.  
Cała inwestycja kosztować ma blisko 3,4 mln 
zł, a to znaczy, że prawie połowę szacowanych 
kosztów (dokładnie 45%) zapłaci BGK. Pierw-
sze prace ruszą w kwietniu 2018 roku. Miesz-
kania powinny zostać oddane do użytku pod 
koniec czerwca 2019 roku.
W marcu br. podpisana została umowa na do-
finansowanie budowy sześciu mieszkań przy 
ulicy Magazynowej. Lokale na wynajem zosta-
ną oddane prawdopodobnie w październiku 
tego roku. Inwestycja będzie kosztować 1 mln 
zł, z czego BGK zapłaci 468 101,59 zł.  

Więcej mieszkań w Starogardzie
Ponad 1,5 mln zł miasto otrzyma z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę blo-
ku mieszkalnego przy ulicy Kopernika. To kolejne dofinansowanie dla Starogardu 
z BGK i kolejna wspólna inwestycja mieszkaniowa. Zrealizuje ją starogardzkie To-
warzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej. Koszt budowy wyniesie 
blisko 3,4 mln zł.
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– To dla nas zła wiadomość, ale nie składamy 
broni. Będziemy robić wszystko, żeby sytuacja 
uległa zmianie. Politycy wszystkich opcji od 
wielu lat mówią o potrzebie budowy obwodni-
cy. Mówi o tym także branża drogowa. Poparła 
nasz wniosek swoim dezyderatem Sejmowa 
Komisja Infrastruktury. Krótko mówiąc, wiele 
osób i instytucji potwierdza konieczność budo-
wy obwodnicy – tłumaczy zastępca Prezydenta 
Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych Przemy-
sław Biesek-Talewski. Jak dodaje pomimo, że 
o konieczności budowy tej drogi mówiło się 
przez wiele lat, nigdy nie poczyniono żadnych 
kroków w kierunku realizacji tego projektu. 
Decyzja Rady Ministrów dziwi z wielu powo-
dów. Należy do nich fakt, że samorządy mia-
sta, gminy i powiatu sfinansowały opracowanie 

Walka o obwodnicę trwa
Rada Ministrów zmieniła program budowy dróg krajowych na lata 2014 – 2023. 
Obwodnica Starogardu Gdańskiego znalazła się poza listą inwestycji w ramach limitu 
finansowego, co oznacza, że nie ma zapewnionych pieniędzy na jej budowę. 

Studium Techniczo-Ekonomiczno-Środowisko-
wego, co wcale nie było ich obowiązkiem. Do-
kument jest już gotowy. Pozwoli on na kolejne 
etapy prac projektowych. Poza tym w „Pro-
gramie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 
– 2023 (z perspektywą do 2025 r.)” wśród pla-
nowanych do wykonania znalazły się 42 inne 
obwodnice, w zdecydowanej większości w cią-
gach dróg krajowych o znacznie mniejszym na-
tężeniu ruchu niż na drodze krajowej 22.

 

Obwodnica jest potrzebna
Miasta wielkości Starogardu położone przy 
drogach krajowych, takich jak droga nr 22, na 
których ruch jest naprawdę duży obwodnic 
potrzebują z wielu względów. Po pierwsze, dla 
poprawy bezpieczeństwa i warunków życia 
mieszkańców. Na tej drodze ruch tranzytowy 
jest spory. Po drugie, są to sprawy środowisko-
we związane z hałasem i zanieczyszczeniem 
powietrza. No i przede wszystkim skrócenie 
czasu podróży dla osób, które tylko przejeż-
dżają przez Starogard.
 
Prace nad obwodnicą 
będą trwały
Już we wtorek, 8 sierpnia w Ministerstwie In-
frastruktury w Warszawie odbyło się spotkanie 
z ministrem Kazimierzem Smolińskim w spra-
wie obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Nasze 
miasto reprezentowali prezydent Janusz Stan-
kowiak, zastępca prezydenta Przemysław Bie-
sek-Talewski oraz przedstawiciele Społecznego 
Komitetu Budowy Obwodnicy Zenon Sobiecki 
i Edward Sobiecki.
Minister Smoliński zapewnił prezydenta, że 

obwodnica Starogardu będzie jedną z pierw-
szych inwestycji z listy rezerwowej skierowaną 
do realizacji w przypadku uzyskania oszczęd-
ności poprzetargowych na innych zadaniach 
lub zwiększeniu limitu na realizację Programu 
Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Zapewnił 
też, że prace projektowe będą kontynuowane. 
Przedstawiciele miasta poinformowali o zakoń-
czeniu prac nad Studium Techniczno-Ekono-
miczno-Środowiskowym. Minister zadeklaro-
wał, że w możliwie najkrótszym czasie General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad doko-
na ostatecznego wyboru wariantu przebiegu 
obwodnicy, a następnie wystąpi z wnioskiem 
o wydanie dla niej decyzji środowiskowej. 
Prezydent Janusz Stankowiak poinformował 
ministra, że samorządy miasta, gminy i powia-
tu wystosują do przedstawicieli rządu pismo 
z argumentami przemawiającymi za koniecz-
nością budowy obwodnicy Starogardu oraz 
wnioskiem o uwzględnienie tego zadania 
w Programie. Z podobnym pismem wystą-
pi Społeczny Komitet Budowy Obwodnicy. 
Na przełomie sierpnia i września minister Ka-
zimierz Smoliński zorganizuje w Starogardzie 
Gdańskim konferencję prasową, na której 
przedstawi informacje o planach przebudowy 
drogi krajowej nr 22 w województwie pomor-
skim oraz plan działań przybliżających budowę 
starogardzkiej obwodnicy.
– Jestem przekonany, że budowa starogardz-
kiej obwodnicy powinna stać się priorytetem 
rządowego Programu, gdyż spełnia ku temu 
wszelkie możliwe kryteria. Wspólnie z samo-
rządowymi partnerami oraz Społecznym Ko-
mitetem Budowy Obwodnicy Starogardu, przy 
wsparciu lokalnej społeczności będziemy wal-
czyli o jej rzeczywistą realizację, wykorzystując 
wszelkie możliwe środki i sposoby. Do skutku! 
- zapewnia prezydent miasta Janusz Stanko-
wiak. 

         Budowa starogardzkiej obwodnicy 
powinna stać się priorytetem rządowego 
Programu, gdyż spełnia ku temu 
wszelkie możliwe kryteria.
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Do końca maja 2018 roku Rynek, 
ulica Podgórna oraz odcinki ulic: 
Hallera, Wodnej, Tczewskiej i Sam-
bora zostaną kompleksowo prze-
budowane. Przebudowa ma przy-
wrócić historyczną funkcję Rynku 
jako społecznego centrum miasta. 
Ma to być miejsce przyjazne i atrak-
cyjne zarówno dla mieszkańców, jak 
i odwiedzających miasto turystów.  
Przebudowie poddana zostanie cała 

Rynek w przebudowie
Ruszyła przebudowa Rynku. Zmieni się nie tylko jego wygląd, ale 
również sposób poruszania się po nim. Od wtorku 25 lipca za-
mknięty został odcinek ulicy Podgórnej od ul. Hallera do Rynku. 
Kierowcy mogą jeździć ulicą Sobieskiego, Tczewską i Kanałową. 
Utrudnienia potrwają do końca maja 2018 roku.

to, aby podkreślić walory zabytkowe 
starego miasta i nadać mu bardziej 
społeczny i przyjazny charakter.
Przebudowa Rynku przebiegać 
będzie w czterech etapach. Roz-
poczęła się od strony północnej na 
ulicy Podgórnej i Wodnej. Odcinek 
od mostu przy ul. Wodnej w stronę 
Rynku będzie zamknięty na okres 
ok. 6 miesięcy. Przebudowa doty-
czyć będzie kanalizacji sanitarnej, 

płyta Rynku, na której pojawią się 
nowe elementy małej architektury 
– ławki, kosze na śmieci, stojaki na 
rowery, tablice informacyjne i lampy. 
W dwóch narożnikach płyty powsta-
ną  tzw. saloniki miejskie – specjalnie 
przygotowane miejsca do spotkań, 
relaksu i wypoczynku. Rynek od-
zyska swoją fontannę, wokół płyty 
zainstalowane zostaną linie świetlne 
nawiązujące do dawnych rynszto-
ków, a w chodnikach zaznaczone 
linie starej zabudowy. Wszystko po 

wymiany kolektorów deszczowych, 
przebudowy sieci infrastruktural-
nych i ułożenia nowej nawierzchni.
Drugi etap obejmie wschodnią i czę-
ściowo południową i północną część 
Rynku oraz ulice Tczewską i Sambo-
ra. Będzie prowadzony równocze-
śnie z końcowymi pracami na pierw-
szym etapie przebudowy. Zgodnie 
z harmonogramem prace na tych 
dwóch etapach mają zostać zakoń-
czone do końca tego roku. Wydział 
Techniczno-Inwestycyjny zastrzega 

Etap I - ul. Podgórna

Etap II - Etap I + ul. Tczewska, ul. Sambora oraz 
wsch., częściowo płd. i płn. część Rynku

Etap III -ul. Hallera i zach. część Rynku

Etap IV - prace wykoń-
czeniowe i chwilowe 
utrudnienia na całym 
zakresie projektu

jednak, że terminowość wykonywa-
nych prac zależeć będzie od tego, co 
wykonawca napotka pod ziemią.
– Trzeba pamiętać, że roboty pro-
wadzone będą w najstarszej części 
miasta i mogą się zdarzyć „niespo-
dzianki”, które je utrudnią bądź 
wymagać będą wejścia na budowę 
specjalistycznych ekip archeologicz-
nych – wyjaśnia Janusz Karczyński 
naczelnik Wydziału Techniczno-
-Inwetsycyjnego. – Jesteśmy na to 
przygotowani.
Planowany zakres robót obu etapów 
wymusi znaczne zmiany organiza-
cyjne ruchu. Zamknięcie ulicy Pod-
górnej uniemożliwia przejazd przez 
Rynek w relacji południe – północ. 
Na czas prowadzonych robót wpro-
wadzono objazd ulicą Sobieskiego, 
odcinkiem ulicy Tczewskiej do ulicy 
Kanałowej. Bez zmian można jeździć 
ulicą Kanałową, Hallera przez Rynek 
do ulicy Chojnickiej. Istotną zmianą 
w tym obszarze będzie odwrócenie 
kierunku jazdy dla kierowców, któ-
rzy wjadą na ulice Paderewskiego 
i Kellera. Wjazd i wyjazd z tych ulic 

odbywać się będzie ulicą Rycerską. 
Będzie to docelowe rozwiązanie ko-
munikacyjne w tym obszarze.
Zmianie ulegną też trasy autobusów 
miejskich. W relacji od ulicy Kellera 

do ulicy Chojnickiej w pierwszym 
i drugim etapie autobusy będą jeź-
dzić bez zmian. Natomiast po dru-
giej stronie Rynku autobusy będą 
jeździć ulicami Sobieskiego, Tczew-
ską i Kanałową. Przystanek zamiast 
na Rynku umieszczony zostanie na 
ulicy Kanałowej. Zmniejszeniu ule-
gnie też liczba miejsc postojowych 
na Rynku.
Trzeci etap obejmie ulicę Hallera 
oraz zachodnią część Rynku. Prace 
na tym obszarze planowane są na 
styczeń-maj 2018 roku.
Jeśli chodzi o zmiany ruchu na tym 
etapie, przebudowana ulica Podgór-
na zostanie przywrócona do użyt-
kowania, zamknięta zostanie nato-
miast ulica Hallera. Ruch odbywać 
się będzie w kierunku południowym 
przez ulicę Podgórną, czyli pod prąd 
do aktualnie obowiązującego ru-
chu. Samochody będą jeździć przez 

wschodnią cześć Rynku do ulicy 
Chojnickiej. Komunikacja miejska 
nadal będzie się poruszać po trasie 
Sobieskiego-Tczewska – Kanałowa.
Ostatni, najmniejszy etap dotyczyć 

będzie wyłącznie skrzyżowania ulic 
Rynek, Chojnickiej i Rycerskiej. Or-
ganizacja ruchu na tym odcinku jest 
w trakcie opracowywania.

Władze miasta proszą wszystkich 
mieszkańców miasta o wyrozumia-
łość.
– Nie będzie tak, że na każdym eta-
pie wszędzie będą stały maszyny 
i pracowali robotnicy – zapewnia 
naczelnik WTI. – Mogą się jednak 
zdarzyć nieprzewidziane sytuacje, 
które, aby zachować terminowość 
inwestycji, wymuszą przesunięcie 
brygad i maszyn w inne miejsce. 
Wszyscy przedsiębiorcy i właściciele 
sklepów czy restauracji, zlokalizo-
wanych na Rynku, mogą być jednak 
spokojni. Dojazd do ich punktów 
usługowych/handlowych (chodzi 
głównie o zaopatrzenie) będzie 
możliwy przez cały czas przebudo-
wy (poza okresem, gdzie prace będą 
realizowane w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie), a w razie jakichkolwiek 
trudności, problem będzie można 
rozwiązać z kierownikiem budowy.

Wykonawcą inwestycji jest fir-
ma Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg ze Starogardu Gdańskiego. 
Koszt całego zadania: 9 648 469,44 
zł. 

termin wykonania: 03.07.2017-31.12.2017

termin wykonania: 17.07.2017-31.12.2017

termin wykonania: 02.01.2018-19.05.2018

termin wykonania: 
19.05.2018-31.05.2018

strefa robót

strefa robót

strefa robót
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42 mln
ponad

Dworzec kolejowy docelowo zostanie całkowi-
cie odnowiony i rozbudowany o poczekalnie, 
kasy i punkty informacji. Obecnie zakończyły 
się prace rozbiórkowe. Po starym dworcu zo-
stały tylko mury. Dzięki budowie pochylni, wind 
i przebudowie schodów, obiekt zostanie przy-
stosowany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. W niezagospodarowanych magazynach 
powstanie wypożyczania i przechowalnia ro-
werów.
Tuż obok dworca pojawi się nowoczesny plac 
autobusowy, z którego odjeżdżać będą nowe, 

Łatwiej, wygodniej i szybciej
Do końca sierpnia 2018 roku dworzec PKP, Aleja Wojska Polskiego i cały układ ko-
munikacyjny wokół, który obejmie ulice: Kolejową, M. Hillar i część ul. Gdańskiej 
całkowicie zmienią swój wygląd. Ich kompleksowa przebudowa i modernizacja jest 
możliwa dzięki największemu w historii miasta dofinansowaniu z funduszy unijnych 
w wysokości ponad 34 mln złotych.

to całkowity koszt 
realizacji projektu Bu-
dowa i skomunikowa-
nie węzła integracyj-
nego w Starogardzie

niskopodłogowe autobusy miejskie. W pobli-
żu pojawią się miejsca parkingowe, gdzie bę-
dzie można pozostawić auto lub rower i ruszyć 
w dalszą podróż pociągiem bądź autobusem.
Równocześnie na ulicy Kolejowej i Alei Wojska 
Polskiego rozpoczęły się roboty ziemne. Obie 
ulice zostaną kompleksowo przebudowane. 
Przy okazji na Alei Wojska Polskiego ruch zo-
stanie zreorganizowany w taki sposób, aby 
piesi i rowerzyści stali się równorzędnymi jej 
użytkownikami. Ta jedna z najstarszych ulic 
w mieście stanie się jednym z najładniejszych 

traktów pieszo-rowerowych w mieście. Wzdłuż 
chodników i ścieżek rowerowych pojawią się 
bowiem stylowe ławki, nowoczesne oświetle-
nie uliczne oraz nasadzenia roślinne.
Węzeł przesiadkowy w Starogardzie służyć 
będzie przede wszystkim integracji różnych 

środków transportu zbiorowego. Ma to popra-
wić jakość i komfort podróżowania po mieście. 
Przebudowa sąsiadujących z nim ulic zlikwiduje 
problem zatorów drogowych i znacząco skróci 
czas podróży. W ten sposób mieszkańcy ła-

twiej, wygodniej i szybciej dojadą do szkół i za-
kładów pracy. Zakup nowych, ekologicznych 
autobusów ma z kolei zachęcić ich do częst-
szego korzystania z transportu publicznego, 
co pozytywnie wpłynie na zmniejszenie ilości 
spalin przedostających się do atmosfery.
Budowa węzła ma przede wszystkim zapew-
nić spójność i podnieść sprawności transportu 
zbiorowego w Starogardzie Gdańskim oraz re-

gionie, czyniąc gminę atrakcyjną inwestycyjnie.
Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym 
w postępowaniu przetargowym, jest firma 
STARBAG S.A. Zakończenie prac planowane 
jest na koniec sierpnia 2018 r.
Projekt Infrastrukturalny „Budowa i skomuni-
kowanie węzła integracyjnego w Starogardzie 
Gdańskim” jest dofinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu:  42 591 800,00 
zł. Wartość dofinansowania: 34 386 092,10 
zł (85% wartości kosztów kwalifikowalnych). 
Pozostała część pochodzi ze środków własnych 
Gminy Miejskiej. 
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Budżet Obywatelski w Starogar-
dzie Gdańskim działa od 2015 roku. 
W tym roku we wrześniu rozpocznie 
się nabór wniosków do IV jego edy-
cji. Do tej pory miasto zrealizowało 
9 pomysłów mieszkańców na po-
prawę miejskiej infrastruktury oraz 3 
projekty społeczne, o które walczyć 
można było w pierwszej edycji bu-
dżetu. Łącznie wydano 1 679 178 zł. 
Do końca listopada do tej listy dołą-
czy kolejnych 6 inwestycji. Ich koszt 
wyniesie ponad 950 tys. zł

Inwestycja realizowana

Boisko wielofunkcyjne na placu 
zabaw „Akademia Fiku – Miku” 
przy ulicach Buchholza i Marii Cu-

Budżet Obywatelski 
– 15 inwestycji w trzy lata
Budżet Obywatelski pozwolił mieszkańcom Starogardu Gdańskiego zmienić okolicę Łapiszewa, Przylesia, Juranda 
ze Spychowa, Buchholza, Hermanowa, czy osiedla Piastów. W dwa lata z ich inicjatywy wybudowano w Starogar-
dzie 4 nowe place zabaw, 2 siłownie pod chmurką, rolkowisko, odnowiono salę gimnastyczną oraz utwardzono 
jedną z ulic, razem 9 inwestycji. Już niedługo do tej listy dopisane zostanie 6 kolejnych pomysłów na upiększenie 
i uatrakcyjnienie starogardzkich osiedli. Niektóre już są wykonywane, inne rozpoczną się lada dzień.

rie Skłodowskiej – okręg nr 2. Do 
przetargu przystąpiły trzy firmy. 26 
czerwca miasto podpisało umowę 
z wykonawcą Usługi Ogólnobudow-
lane Andrzej Dzielisz. Prace są na 
ukończeniu. Do połowy lipca budo-
wa boiska będzie zakończona. Koszt 
robót to 205 727,80 zł. Wnioskodaw-
ca Jolanta Reszkiewicz.
  
Inwestycje, 
które rozpoczną się 
w najbliższym czasie

Park linowy w Parku Kocborow-
skim” – okręg nr 1. Do przetargu 
przystąpiły trzy firmy. 26 czerwca 
miasto podpisało umowę z Firmą 
Handlową Adam Kowalczyk. Prace 

wkrótce się rozpoczną. Koszt – 197 
795,32 zł. Wnioskodawca Wojciech 
Raczyński i Piotr Przybylski.

„Ciepła zima dla psiaka” – moder-
nizacja i przebudowa Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt w Staro-
gardzie Gdańskim – okręg nr 3. 29 
czerwca br. miasto ogłosiło przetarg 
na wykonawcę robót budowlanych. 
Otwarcie ofert zaplanowane jest na 
dzień 14 lipca 2017 r. Planowany ter-
min realizacji inwestycji – 15.11.2017 
r. Szacunkowy koszt to 199 998,00 zł. 
Wnioskodawca Krzysztof Kamysz.

Twój Rodzinny Park Edukacji 
Sportowej i Wypoczynku przy 
osiedlu Piastów – okręg nr 4. Do 

rok 2015 – Plac zabaw AKUKU na 
Łapiszewie, sala gimnastyczna w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej Nr 4, 
Plac zabaw przy Centrum Spor-
towo-Rekreacyjnym na Przylesiu, 
obiekt sportowy przy Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 1, siłownia 
pod chmurką w Parku Nowe Obli-
cze.

przetargu przystąpiły trzy firmy. 26 
czerwca miasto podpisało umo-
wę na wykonanie zadania z Firmą 
Handlową Adam Kowalczyk. Prace 
rozpoczną się w najbliższym czasie. 
Koszt – 230 051,82 zł. Wnioskodaw-
ca Grażyna Błańska i Bartosz Molin.

Jacek i Agatka Plac Zabaw” przy 
ul. Grunwaldzkiej – zwycięzca 
z największą liczbą głosów. Do 
przetargu przystąpiły cztery firmy. 
Przetarg został unieważniony z po-
wodu przekroczenia planowanej 
kwoty zadania. Po zmniejszeniu 
zakresu robót miasto wystąpiło 
z zapytaniem ofertowym, na które 
odpowiedziały trzy firmy. Najko-
rzystniejszą ofertę złożyła Firma 

Royal Play z Małkini Górnej. Koszt 
inwestycji – 79 852,05 zł. Termin re-
alizacji wynosi 42 dni od dnia podpi-
sania umowy z wykonawcą. Umowa 
zostanie podpisana do połowy lipca. 
Wnioskodawcą jest Piotr Pielecki

PrzySTAŃ – bezpieczne podpory 
dla rowerzystów na skrzyżowa-
niach – projekt ogólnomiejski. Na 
zapytanie ofertowe odpowiedziały 
dwie firmy. Aktualnie trwają rozmo-
wy w celu wyłonienia wykonawcy. 
Szacunkowy koszt inwestycji 40 000 
zł. Termin realizacji do 31.08.2017 r. 
Wnioskodawcy Anna Lembicz i To-
masz Czaja. 

rok 2016 – Rokowisko i boisko na 
Łapiszewie, plac zabaw Akademia 
Fiku-Miku przy ul. Buchholza i Ma-
rii Curie Skłodowskiej, utwardzona 
płytami betonowymi ulica Heweliu-
sza, siłownia pod chmurką „W zdro-
wym ciele zdrowy duch” przy ul. 
Juranda ze Spychowa

Inwestycje
 już zrealizowane

2015

Plac zabaw AKUKU na Łapiszewie Siłownia pod chmurką w Parku Nowe Oblicze

Obiekt sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1Plac zabaw przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym na Przylesiu

bo.starogard.pl
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Nr Zadanie Termin  
realizacji zadania

1 Zgłaszanie projektów 01.09.2017– 
18.09.2017

2 Praca Zespołu ds. Opiniowania 19.09 – 28.09.2017

3 Uzupełnianie formularzy  
zgłoszeniowych 19.09 – 28.09.2017

4 Ogłoszenie wstępnej listy projektów 29.09.2017
5 Możliwość wycofania projektów Do 02.10.2017

6
Losowanie numerów i ogłoszenie ostatecznej listy 
projektów  
poddanych pod głosowanie

3.10.2017

7 Powołanie Komisji Wyborczej Budżetu Obywatel-
skiego – Zarządzenie Prezydenta 06.2017

8 GŁOSOWANIE 13.10 – 29.10.2017
9 Prace Komisji Wyborczej Budżetu Obywatelskiego 30.10.2017
10 Ogłoszenie wyników 31.10.2017

Podobnie jak w latach poprzednich 
do wydania będzie 1 mln zł. W tym 
940 tys. zł na projekty infrastruktu-
ralne i 60 tys. zł na projekty społecz-
ne w ramach inicjatywy lokalnej. Nie 
wszystko jednak odbywać się będzie 
tak samo, jak w poprzednich edycjach.

Zmień swoje otoczenie
Mieszkańcy Starogardu już po raz czwarty będą mogli zgłaszać po-
mysły na zagospodarowanie terenu wokół swoich osiedli i ulic. We 
wrześniu rozpocznie się zbieranie wniosków do kolejnej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego w Starogardzie Gdańskim.

Zmieni się wielkość puli środków prze-
znaczonych na projekty ogólnomiej-
skie. Z dotychczasowych 40 tys. kwota 
wzrośnie do 140 tys. zł. Projekty ogól-
nomiejskie będą mogły obejmować 
cały obszar miasta łącznie z terenami 
jednostek organizacyjnych Gminy, 

czyli np. szkół. Ponadto mieszkańcy, 
aby zagłosować na wybrany projekt, 
nie będą musieli wychodzić z do-
mów. Będzie można głosować przez 
Internet. Szczegóły na stronie  miasta 
www.bo.starogard.pl. 

Elektroniczne zgłaszanie wniosku KROK PO KROKU

HARMONOGRAM BO18

bo.starogard.plWejdź na stronę 

Kliknij 

Pobierz formularz 
Wypełnij formularz i wyślij go

Zgłoś projekt >

1

2

3
4

wraz z załącznikami

2015

Rokowisko i boisko na Łapiszewie

Plac zabaw Akademia Fiku-Miku 

Siłownia pod chmurką „W zdrowym ciele zdrowy duch”
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Pomysłodawcą powstania muralu 
graffiti przy Parku Nowe Oblicze jest 
starogardzki grafficiarz Ktoś. Skrzyk-
nął koleżanki i kolegów z całej Pol-
ski. Nad wspólnym dziełem praco-
wali: Roza maluje, Teetosky, Dirty, 
Skucha, Pani Rurz, Pois, Case, Pays, 
Husar, Pa3k oraz oczywiście Ktoś. 
– W Starogardzie Gdańskim malu-
ję już po raz drugi. Dwa lata temu 

Mur jak nowy
Powstanie Parku Nowe Oblicze grafficia-
rza ze Starogardu skłoniło do zaproszenia 
kolegów z całej Polski i stworzenia na po-
bliskim murze wspólnego graffiti. Znalazł 
się na nim między innymi portret barda Ry-
szarda Rebelki oraz miś-rybak.

– To wszystko za sprawą dwóch 
dziewczyn: Julii Kelsz i Wiktorii Ba-
dzioch. W 2015 roku wystartowały 
do pierwszej edycji Budżetu Obywa-
telskiego. Wygrały. Pieniądze, które 
pozyskały z wygranej wystarczyły 
tylko na otwarcie zewnętrznej siłow-
ni. Dzisiaj zamykamy jedynie drugi 
etap tej inwestycji a będą kolejne. 
Chcemy, aby pod murem, upiększo-
nym przez artystów graffiti stanął 
skatepark. Ma powstać także dobrze 
wyposażony plac zabaw dla dzieci. 
Już w przyszłym roku będziecie mo-
gli Państwo korzystać z kina letnie-
go z dużym dmuchanym ekranem 

Powstał piękny park

Gościliśmy 
delegację Diepholz

5 sierpnia oficjalnie otwarty został Park Nowe Oblicze. Poza uroczy-
stym przecięciem wstęgi, na starogardzian czekało mnóstwo atrakcji. 

i leżakami – mówił podczas otwarcia 
prezydent Janusz Stankowiak.
– Razem z Julią od razu wiedziałyśmy 
jak napisać projekt. Pomogli nam 
rówieśnicy, wśród których przepro-
wadziłyśmy ankietę. Dotyczyła tego, 
czego nam – młodzieży brakuje 
w mieście. Brakowało przestrze-
ni, gdzie młodzi ludzie mogliby się 
spotykać. Tak właśnie powstał nasz 
projekt do Budżetu Obywatelskiego 
– powiedziała jedna z jego pomysło-
dawczyń Wiktoria Badzioch.
– Chciałbym bardzo podziękować 
Wiktorii i Julii, które nam samo-
rządowcom, urzędnikom dały in-

spirację. Dziękuję panu Adamowi 
Kowalczykowi i wszystkim jego pra-
cownikom. Nie bez znaczenia są też 
podziękowania dla radnych Rady 
Miasta z przewodniczącym Jarosła-
wem Czyżewskim na czele. To oni 
przyklasnęli naszemu pomysłowi, 
temu projektowi i zdecydowali, że 
przeznaczą środki na jego wykona-
nie. Miejsc do zagospodarowania 
w Starogardzie jest bardzo dużo. 
Obiecuję, że będziemy to robić. 
Będziemy pracować nad tym, żeby 
wyglądały jak najpiękniej – mówił 
prezydent Janusz Stankowiak.  

brałem udział w tworzeniu muralu   
z wizerunkiem Kazimierza Deyny 
przy Stadionie Miejskim. Mamy tu-
taj kolegę, więc na pewno nie jest to 
jeszcze w tym mieście nasze ostat-
nie słowo – powiedział pochodzący 
z Torunia Pa3k.
Rekordzistą w tworzeniu graffiti 
w gronie artystów, którzy 15 lipca 
zebrali się przy starogardzkim Parku 

Nowe Oblicze jest Case. Swoje dzie-
ła w miejskich przestrzeniach tworzy 
już od dwudziestu lat. To on jest 
autorem znajdującego się na murze 
portretu lokalnego barda Ryszarda 
Rebelki. 
Graffiti zajmują się przede wszyst-
kim mężczyźni. Jednak i tutaj kobie-
ty coraz wyraźniej zaznaczają swoją 
obecność. 
  

Akt partnerstwa między Starogar-
dem Gdańskim a Diepholz zawarty 
został 16 maja 1998 r. W przyszłym 
roku przypada więc 20-lecie przy-
jaźni pomiędzy miastami. Plano-
wanie uroczystości związanych 
z obchodami tej rocznicy było głów-
nym powodem przyjazdu delegacji 
z Niemiec.
Nasi goście mieli także okazję zo-
baczyć jak dynamicznie zmienia się 
Starogard. Na własne oczy przeko-
nali się, że dzieje się naprawdę dużo. 
Nie ukrywali, że zrobiło to na nich 
wrażenie. Widzieli, że ruszyła już 
przebudowa Rynku. Usłyszeli o tym, 
jak docelowo ma wyglądać to miej-
sce i jaki jest kierunek zmian.

Od 19 lat Starogard Gdański i Diepholz są 
miastami partnerskimi. Delegacja zaprzy-
jaźnionego niemieckiego miasta w dniach 
4-6 sierpnia odwiedziła stolicę Kociewia.

Delegacja Diepholz wzięła też udział 
w otwarciu Parku Nowe Oblicze. 
Wszyscy jej członkowie wypróbo-
wali „Ławkę partnerstwa Diepholz 
– Starogard Gdański”. Stała się ona 
doskonałym tłem do pamiątko-
wych zdjęć. Burmistrz niemieckiego 
miasta Dr. Thomas Schulze zapo-
wiedział, że taka sama ławka stanie 
również w Diepholz.
Goście z partnerskiego miasta uzna-
li, że zamiast przywozić pamiątkowe 
prezenty władzom samorządowym 
przekażą pewną sumę pieniędzy 
na jedną z organizacji działających 
w Starogardzie Gdańskim. Wybór 
padł na Hufiec ZHP im. gen. Józefa 
Wybickiego. 
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Klub Piłkarski Starogard powstał w 2008 roku 
na bazie założonego w 1978 MZKS Wierzyca. 
W pierwszych trzech latach działalności senio-
rzy KP awansowali corocznie do wyższej ligi. 
W sezonie 2010/11 odnotował kolejny sukces, 
awansując do IV ligi. Po kilku latach gry na tym 
szczeblu rozgrywek KPS umocnił swoją pozycję 
wśród IV-ligowców. W sezonie 2014/15 biało-
-zielono-biali zajęli trzecie miejsce, a w minio-
nym (2016/2017) uplasowali się na drugiej pozy-
cji. Nieoczekiwanie z rozgrywek na III-ligowym 
froncie zrezygnowała drużyna KS Chwaszczy-
no. Pojawiła się szansa dla starogardzkiego klu-
bu, który zgłosił akces gry w tych rozgrywkach. 
Pomorski Związek Piłki Nożnej  za sprawą przy-
jętej uchwały zatwierdził udział KPS w III lidze 
w miejsce Chwaszczyna. Działacze klubu wraz 
ze sztabem trenerskim postanowili szybko re-
agować i kompletować skład, który pozwoli 
podjąć rywalizację z pozostałymi zespołami. 
Do drużyny dołączyło 9 nowych zawodników, 
którzy mają na swoim koncie grę w III i II lidze. 
Dla klubu gra w III lidze to nie tylko wyzwanie 

III liga wraca po latach
Po 19 latach do stolicy Kociewia powróciła piłkarska 
III liga. Klub Piłkarski Starogard pod wodzą nowego 
trenera Roberta Bednarka zakończył przygotowania 
do historycznego sezonu. Już w najbliższą sobotę (12 
sierpnia) przystąpi do pierwszego meczu. O godzinie 
17.00 na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny po-
dejmie Górnika Konin, który w poprzednim sezonie 
uplasował się na 14. miejscu.

TERMINARZ MECZÓW 
W STAROGARDZIE

KADRA ZESPOŁU

Bramkarze: Łukasz Zapała (89) Mateusz 
Polakowski (99)

Obrońcy: Krystian Zieliński (94), Dariusz 
Gołuński (88), Maksym Adamenko (91), 
Damian Romanowski (87), Bartłomiej Kowalski 
(83), Sebastian Gwóźdź (99), Patryk Mońka 
(2000)

Pomocnicy: Kacper Siora (91), Grzegorz 
Skórczewski (88), Sebastian Armatowski (84), 
Mateusz Stanek (89), Michał Wohlert (98), 
Damian Rysiewski (92), Daniel Katerla (91) , 
Damian Zagórski (97), Kacper Plutowski (99), 
Błażej Chouwer (96), Dawid Tomczak (96)

Napastnicy: Sebastian Pacek (96), Krzysztof 
Rzepa (90)

sportowe, ale i organizacyjne. Najistotniejszym 
elementem jest dopięcie budżetu, który po-
zwoli na prawidłowe funkcjonowanie klubu. Do 
miasta, na którego dofinansowaniu głównie 
opierała się działalność KPS, dołączyli wresz-
cie przedsiębiorcy, bo to na zaangażowaniu 
sponsorów prywatnych powinien bazować 
klub sportowy na tym szczeblu rozgrywek. Gra 
w III lidze stała się już atrakcyjnym produktem 
promocyjnym nie tylko dla samego miasta, ale 
też i dla lokalnego biznesu. Biało-zielono-biali 
rywalizować będą m. in. z drużynami z Pozna-
nia, Szczecina, Ostrowa Wielkopolskiego, Koni-
na, Torunia, Kołobrzegu, czy Kalisza. Nie dziwi 
więc fakt wzrostu zainteresowania wśród spon-
sorów, którzy mając też na uwadze dobro sta-
rogardzkiej piłki, widzą sens wydawania swoich 
pieniędzy.
Przyjdźmy więc 12 sierpnia na starogardzki sta-
dion i dopingujmy gorąco naszą drużynę, aby 
inauguracja III-ligowych rozgrywek była dla pił-
karzy i nas kibiców udana. 

Do Starogardu Gdańskiego po wielu latach 
powraca piłkarska III liga. To dla klubu duże 
wyzwanie nie tylko sportowe, ale i organiza-
cyjne.
To prawda, 19 lat Starogard musiał czekać na 
powrót do III ligi. Przypomina mi się w tym mo-
mencie sytuacja sprzed roku, kiedy to po 20 la-
tach polska drużyna, czyli Legia dostała się do 
Ligi Mistrzów. Klub Piłkarski Starogard po 9 latach 
od powstania ziścił swoje marzenie. Sumienna 
praca, otwartość na mieszkańców, współpraca 
z wszelkimi podmiotami, czy to stowarzyszenia-
mi, przedsiębiorcami, wszelakimi instytucjami 
sprawiły, iż możemy wspólnie się cieszyć z tego, 
że jesteśmy w gronie III-ligowców. Jest to zasłu-
ga również wszystkich osób działających w KPS 
rozpoczynając od trenerów, zawodników, rodzi-
ców, działaczy, kibiców, sponsorów jak również 
poprzednich prezesów klubu tj. Tomasza Pastwy, 
Artura Dąbrowskiego i Daniela Tuskowskiego.
 
Mieliście mało czasu na przygotowanie się do 
tego sezonu. Co się w klubie zmieniło?
Czasu mieliśmy bardzo mało. Oficjalną decyzję 

To już nie są przelewki
Rozmowa z Jackiem Meierem, prezesem Klubu Piłkar-
skiego Starogard.

otrzymaliśmy przecież niespełna trzy tygodnie 
temu. Stanęliśmy na przysłowiowej głowie, jeżeli 
chodzi o stosowną dokumentację, wymogi PZPN, 
ustalenia z Policją, służbami ochrony itp., aby grać 
szczebel wyżej. Jeżeli chodzi o aspekt sportowy 
to również wykonaliśmy sporo pracy, aby skom-
pletować kadrę ponad 20 zawodników, którzy 
powalczą na III-ligowym poziomie. Mówiąc krót-
ko III liga w nowym wydaniu, czyli na obszarze 
czterech województw to już nie są przelewki.
 
Bardzo dobra praca z młodzieżą daje dużo 
satysfakcji, ale posiadanie drużyny seniorów 
w rozgrywkach centralnych pozwala spełnić 
Wasze ambicje, bo Starogard Gdański zasłu-
guje chyba na III ligę.
Starogard zasługuje na III ligę i wielu mieszkań-
ców od lat o tym głośno mówi. Osoby spoza na-
szego miasta, rozpoczynając od prezesa Pomor-
skiego Związku Piłki Nożnej Radosława Michal-
skiego, poprzez osoby związane z pomorską pił-
ką zawsze mi powtarzają: „To miasto ma bogate 
tradycje piłkarskie i zasługuje na futbol w dobrym 
wydaniu”. Przy okazji muszę wspomnieć, iż klimat 

który się zrobił wokół piłki w mieście w ostatnich 
tygodniach napawa mnie optymizmem. Władze 
miejskie, powiatowe, sponsorzy, kibice służą nam 
pomocą.
 
Jaki cel postawiliście drużynie na ten sezon?
Naszym celem jest jak najszybsze zgranie ze-
społu, w którym mamy kilka nowych twarzy. 
Pierwsze mecze pokażą na co nas stać. Liczę 
na dobre występy naszej drużyny i wsparcie 
starogardzkich kibiców od pierwszego me-
czu z Górnikiem Konin, który rozegramy już 
w najbliższą sobotę (12 sierpnia) na Stadionie 
Miejskim o godz. 17.00. Zapraszam wszystkich 
serdecznie na to spotkanie. 

12 sierpień (sobota), godz. 17.00 
KPS – Górnik Konin

23 sierpnia (środa), godz. 18.00
KPS – Centra Ostrów Wielkopolski

2 września (sobota),  godz. 17.00
KPS – Pogoń II Szczecin

9 września (sobota), godz. 16.00
KPS – Unia Solec Kujawski

23 września (sobota), godz. 16.00
KPS – Świt Szczecin

8 października (niedziela), godz. 12.00
KPS – Bałtyk Gdynia

21 października (sobota), godz. 15.00
KPS – Jarota Jarocin

4 listopada (sobota), godz. 13.00
KPS – Lech II Poznań

18 listopada (sobota), godz. 13.00
KPS – Elana Toruń

bilety:  5 zł - normalny
 10 zł - trybuna główna VIP

miejsce:  Stadion Miejski
 im. Kazimierza Deyny
 w Starogardzie Gdańskim

Trener: Robert Bednarek

Kierownik drużyny: Sylwester Michałowski

Przybyli: Łukasz Zapała – Wda Świecie, 
Damian Rysiewski – Chemik Bydgoszcz, 
Daniel Katerla  – Unia Solec Kujawski, Damian 
Zagórski – BKS Bydgoszcz, Krzysztof Rzepa 
– Bałtyk Gdynia, Bartłomiej Kowalski – Legia 
Chełmża, Sebastian Gwóźdź – Rodło Kwidzyn, 
Błażej Chouwer – Pogoń Szczecin, Dawid 
Tomczak – Arka Gdynia.
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29 czerwca Starogard Gdański przy-
stąpił do programu Miasto Przyjazne 
Seniorom. Dołączył też do grona 45 
miast partnerskich wydających lokal-
ne edycje Ogólnopolskiej Karty Se-
niora, ułatwiając im tym samym do-
tarcie do czekających na nich ulg oraz 
zniżek na terenie miasta i całej Polski.
Ogólnopolską Kartę Seniora wydaje 
Stowarzyszenie MANKO – Głos Se-
niora z siedzibą w Krakowie. Od 16 
lat działa ono prospołecznie. Stara 
się zachęcić starszych ludzi do dzia-
łania oraz zmieniać ich wizerunek 
– z wycofanych z życia i biernych na 
pełnych radości oraz aktywnych po-
przez wydawanie lokalnej wkładki 
w Ogólnopolskim Magazynie Głos 
Seniora oraz organizację Dni Se-
niora. – W trosce o portfel osób 60 
plus organizujemy także kampanię 
Oszczędny Senior. W jej ramach wy-
dajemy Ogólnopolską Kartę Seniora 
(OKS), którą posługuje się już ponad 
95 tysięcy seniorów, a honoruje już 
ponad 800 firm w całej Polsce. Dzia-
łania Stowarzyszenia Manko – Głosu 
Seniora są skoncentrowane wokół 
naszych drogich Seniorów oraz palą-
cych kwestii i problemów z jakimi sty-
ka się ta szczególnie bliska naszym 
sercom grupa. Dlatego z dumą i ra-
dością wspieramy wszelkie inicjatywy 

Ogólnopolska Karta Seniora
Każdy mieszkaniec naszego miasta, który skończył 60 lat może 
bezpłatnie wyrobić własną kartę seniora. Wystarczy, że przystąpi 
do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wypełniając formularz 
zgłoszeniowy.

Wnioski o przyznanie pomocy ma-
terialnej można pobierać w:

• sekretariatach szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych,
• Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej,
•  Urzędzie Miasta – w Biurze Ob-
sługi Klienta (pok. 01 – parter),
•  w Wydziale Spraw Społecznych 
(pok. 211 – II piętro)
• na stronie internetowej http://
bip.starogard.pl/ (w zakładce: 
Ogłoszenia i Konkursy)
•  w załączniku: wniosek_stypen-
dia_2017_2018

Wypełniony wniosek o stypendium 
wraz z wymaganymi załącznikami, 
wymienionymi we wniosku, należy 
złożyć w Urzędzie Miasta w Biurze 
Obsługi Klienta ( pokój 01) w nie-
przekraczalnym terminie do 15 
września 2017 roku.
Uwaga! Pomoc materialną dla 
uczniów z budżetu Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański mogą otrzymać 
wyłącznie uczniowie, którzy miesz-
kają na terenie miasta Starogard 
Gdański.

PRAWO DO STYPENDIUM 
SZKOLNEGO PRZYSŁUGUJE:
1) Uczniom publicznych i niepu-
blicznych szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych 
– do ukończenia kształcenia, nie 
dłużej jednak niż do 24 roku życia; 
2) Wychowankom publicznych i nie-
publicznych ośrodków umożliwiają-
cych dzieciom niepełnosprawnym 
realizację obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki – do czasu ukoń-
czenia obowiązku nauki.

Pomoc materialna  
dla uczniów
Do 15 września mieszkańcy Starogardu mogą 
składać wnioski o przyznanie stypendium 
szkolnego na rok szkolny 2017/2018. 

Wnioski przyjmowane będą w budyn-
ku MOPS w Starogardzie Gdańskim 
przy Al. Jana Pawła II 6 w okresie sier-
pień-wrzesień w godz. 8:00 – 17:30.
Można także korzystać z elektronicz-
nej formy składania wniosków, która 
umożliwia wysłanie go z dowolnego 
miejsca. Daje to Państwu komfort, 
a jednocześnie pozwala zaoszczędzić 
czas.

Jak złożyć wniosek
Od 1 sierpnia 2017 roku Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdań-
skim rozpoczyna przyjmowanie wniosków 
o zasiłek rodzinny, świadczenie wycho-
wawcze (500+) oraz świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego.

oraz wydarzenia do nich skierowane. 
Dziękujemy za zaproszenie na Inau-
gurację Ogólnopolskiej Karty Senio-
ra w Starogardzie Gdańskim. Mamy 
nadzieję na długofalową i owocną 
współpracę w celu wspierania i akty-
wizowania Seniorów w naszym kraju 
– napisał w liście Łukasz Salwarowski, 
prezes Stowarzyszenia MANKO.
Do tej pory w naszym mieście do 
programu przyłączyło się FSL FOTO 
STUDIO LABOR HENRYK DRĄŻEK 
(10% zniżki), STUDIO FOTOKOCIEWIE 
SŁAWOMIR KOCHANOWSKI (10% 
rabatu na plenerowe sesje zdjęciowe, 
5% rabatu na albumy i fotoksiążki) 
oraz Fundacja GEERS, która zajmuje 
się badaniami zaburzeń słuchu. – 
Mam nadzieję, że partnerów progra-

mu będzie przybywać. Zapraszamy 
wszystkie firmy, które mogą zaofero-
wać seniorom zniżki – mówiła Bożena 
Bielińska, Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych. 
Wszelkich informacji na ten temat 
udziela Stowarzyszenie MANKO pod 
adresem mailowym kontakt@man-
ko.pl oraz pod numerem telefonu 12 
429 37 28. 
Aby otrzymać Ogólnopolską Kar-
tę Seniora mieszkańcy Starogardu 
Gdańskiego mogą zgłaszać się do 
Wydziału Spraw Społecznych Urzę-
du Miasta Starogard Gdański przy 
ul. Gdańskiej 6 w celu wypełnienia 
formularza zgłoszeniowego. Można 
pobrać go też ze strony internetowej 
www.starogard.pl  

Jeśli zdecydujecie się Państwo zło-
żyć wniosek o świadczenie 500+ 
oraz świadczenie alimentacyjne   już 
w sierpniu br., to decyzja zostanie wy-
dana, a środki finansowe wypłacone 
do 31 października. W przypadku 
świadczenia rodzinnego natomiast 
do 30 listopada br.
Aby zachować ciągłość wypłaty 
świadczeń, wniosek o świadczenie 

500+ oraz świadczenie alimentacyjne 
należy złożyć do 31 października br., 
a w przypadku świadczenia rodzinne-
go do 30 listopada br.
Na aktualnie trwający okres zasiłkowy 
2016/2017 świadczenie 500+ i świad-
czenie alimentacyjne przyznane są do 
30 września br., a zasiłek rodzinny do 
31 października br.
Składane wnioski powinny być wypeł-
nione i kompletne – z załącznikami. 
Bardzo ważne jest podanie numeru 
rachunku bankowego, na który mają 
wpływać świadczenia oraz aktualne-
go numeru telefonu, gdyż od tego 
roku o terminie odbioru decyzji infor-
mowani będą Państwo SMS-em.
Druki wniosków do pobrania znaleźć 
można w siedzibie MOPS w Starogar-
dzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 
6, na stronie internetowej www.mops.
starogard.pl oraz w Urzędzie Miasta 
przy ul. Gdańskiej 6.   
Pytania dotyczące nowego okresu 
świadczeniowego należy kierować 
pod nr tel. 58 561 29 32 oraz na adres: 
sekretariat@mops.starogard.pl 

STYPENDIUM SZKOLNE mogą 
otrzymać uczniowie, którzy znajdu-
ją się w trudnej sytuacji materialnej, 
czyli takiej gdzie miesięczny dochód 
na jedną osobę w rodzinie nie prze-
kracza kwoty 514 zł netto. Dotyczy 
to szczególnie rodzin, w których 
występuje: bezrobocie, niepełno-
sprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, brak umie-
jętności wypełniania funkcji opie-
kuńczo – wychowawczych, alkoho-
lizm, narkomania lub gdy rodzina 
jest niepełna.

ZASIŁEK SZKOLNY może być 
przyznany uczniom, którzy znaleźli 
się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu zdarzenia lo-
sowego. O zasiłek szkolny można 
ubiegać się w terminie nie dłuższym 
niż dwa miesiące od wystąpienia 
zdarzenia, uzasadniającego przy-
znanie tego zasiłku.
Pomoc materialna o charak-
terze socjalnym dla uczniów 
przyznawane jest zgodnie z: 
1. ustawą z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 
2. uchwałą Nr XLIV/413/2013 Rady 
Miasta Starogard Gdański z dnia 25 
września 2013 r. w sprawie Regula-
minu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański (Dz. 
Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 3564). 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA  
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
Urząd Miasta, ul. Gdańska 6 
(pok. 211 – II piętro), tel. 58 530 6078
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Każdego dnia uczniowie z klas IV-
-VI poznawali zwyczaje kulturowe 
krajów anglojęzycznych oraz uczyli 
się angielskich piosenek w różnych 
stylach muzycznych. Dzieci brały 
udział w rozgrywkach sportowych 
powiązanych z nauką języka angiel-
skiego. Wybrały się też na wycieczkę 
po mieście w celu utrwalenia po-
znanego słownictwa: nazw sklepów 
i obiektów handlowych. Uczniowie 
brali udział w zajęciach plastycznych, 
rozwiązywali zadania z kart pracy, 
quizy i rebusy oraz grali w wiele gier 
edukacyjnych, m.in. Memo, Taboo, 
Familiada czy Państwa – miasta.
Grupa gimnazjalna ćwiczyła umie-
jętności niezbędne w codziennym 
życiu: mówienie, słuchanie, czyta-
nie, podawanie informacji i zada-
wanie pytań. Podczas zajęć słuchali 
angielskich piosenek i brali udział 
w konkursach. Ważnym elementem 
warsztatów była praktyka. W celu 
utrwalenia zdobytej wiedzy wyko-
nywali specjalne zadania w mieście 
takie, jak zakupy czy pytanie prze-
chodniów o drogę. Angielskiego 

Nauka przez zabawę
Ponad 40 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych skorzysta-
ło z wakacyjnego programu edukacyjnego „Widzę, doświadczam, 
rozumiem”, który współfinansuje Unia Europejska. Przez dwa ty-
godnie od 3 do 14 lipca integrowali się, bawili i uczyli nowych an-
gielskich słówek i wyrażeń na warsztatach w Starogardzie.

Idea amerykańskiego i irlandzkie-
go modelu, na których wzorowane 
jest starogardzkie Centrum Pomocy 
Dzieciom to zapewnienie dziecku, 
które doświadczyło przemocy lub 
wykorzystywania przyjaznej in-
terwencji prawnej. Innowacyjność 
tego modelu polega na połączeniu 
w jednej instytucji większości dzia-
łań podejmowanych w przypadku 
ujawnienia przestępstwa wobec 
dziecka: dochodzenia/przesłucha-
nia, opieki i wsparcia terapeutyczne-
go dla dziecka oraz rodziny, czy też 
badań medycznych.
– Dzięki dużemu zaangażowaniu 
władz miasta udało się znaleźć lokal 
i wykonać projekt budowlany nowe-
go miejsca w centrum Starogardu, 
w  którym już niedługo wymarzony 
przed laty ośrodek zostanie urucho-
miony - mówi Aurelia Jankowska, 
koordynator Centrum Pomocy Dzie-
ciom FDDS w naszym mieście. 
W Centrum będzie przyjazny pokój 

Pomoc dzieciom
1 września w Starogardzie Gdańskim swo-
ją działalność rozpoczyna Centrum Pomo-
cy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom 
Siłę. Jego siedziba będzie mieściła się przy 
ul. Hallera 19a (Hala Miejska im. Gerarda 
Podolskiego, II piętro). Będzie to pierwsza 
z czterech powstających w Polsce placówek 
wzorowanych na amerykańskim modelu 
Child Advocacy Center i irlandzkim Barna-
hus. 

uczyli się również poprzez gry on-li-
ne i filmy o tematyce kulturowej.
Warsztaty odbyły się w ramach Wa-
kacyjnego Programu Edukacyjnego 
„Widzę, doświadczam i rozumiem”, 
który współfinansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego 2014-2020. 
Głównym celem inicjatywy jest 
rozwój m.in. innowacyjnych metod 

nauczania oraz kreatywności i pra-
cy zespołowej dzieci i młodzieży. 
Warsztaty służyły przede wszystkim 
zdobyciu umiejętności potrzebnych 
w życiu poprzez ich doświadczenie 
w praktyce. Zajęcia upłynęły w po-
zytywnej i radosnej atmosferze. 
Dzieci nawiązały wiele przyjaźni 
i doświadczyły nauki języka obce-
go przez zabawę. W końcu English 
is fun! 
  

przesłuchań, a także pokoje tera-
peutyczne, gabinet lekarski, sala 
spotkań interdyscyplinarnych grup 
profesjonalistów. Młodzi ludzie 
znajdą tam pomoc, ale również cie-
płą i funkcjonalną przestrzeń dosto-
sowaną do potrzeb dzieci w różnym 
wieku. Ważnym miejscem będzie 
poczekalnia, gdzie pod opieką wo-
lontariuszy będą mogły spokojnie 
oczekiwać na przesłuchanie lub spo-
tkanie terapeutyczne. – Pragnę za-
znaczyć, że to dzięki hojności spon-
sorów oraz partnerów biznesowych 
FDDS udało się dokonać tak wiele. 
Przestrzeń i wyposażenie naprawdę 
robią wrażenie – mówi pani Aurelia. 
– W dalszym ciągu będziemy pełnili 
również funkcję Punktu Interwen-
cji Kryzysowej, lecz w bardzo ściśle 
określonych przypadkach: gwaran-
tujemy pomoc ofiarom przemocy, 
osobom po gwałtach, wypadkach 
komunikacyjnych, a także kobietom 
po stracie dziecka.  

Na terenie Starogardu Gdańskiego 
prace trwają w trzech budynkach: 
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 
przy ul. Zblewskiej, Publicznej Szko-
le Podstawowej Nr 4 przy Alei Jana 
Pawła II oraz w Zespole Szkół Pu-
blicznych przy ul. Biskupa Dominika. 

Docieplane są ściany zewnętrzne 
i stropodachy, wymieniane okna 
i drzwi zewnętrzne. Na dachach 
montowane są ogniwa fotowoltaicz-
ne. Wewnątrz trwa wymiana oświe-
tlenia na LED, a także modernizacja 
systemów centralnego ogrzewania. 

Szkoły w remoncie
Trwa realizacja projektu „Termomoderniza-
cja obiektów użyteczności publicznej wraz 
z modernizacją i usprawnieniem źródeł cie-
pła i energii na terenie Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego.” 

Czwarty obiekt – obecne Publiczne 
Gimnazjum Nr 1 (po zmianach Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa Nr 8) 
przy Alei Jana Pawła II zostanie zmo-
dernizowany w przyszłym roku. 

Łączny koszt prac w miejskich 
szkołach wyniesie około 8 mln zł, 
z czego 85 % to dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej.  

8 mln
około

wyniesie łączny
koszt termomo-
dernizacji szkół
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OGŁOSZENIE
o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

 
Prezydent Miasta Starogard Gdański zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/413/2017 
Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie 
określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji (zwany dalej Komitetem) stanowi forum współpracy 
i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących 
przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję 
opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących wdrażania 
Gminnego Programu Rewitalizacji oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji. 
Działalność Komitetu upływa wraz z zakończeniem prac związanych z realizacją 
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański na lata 2017-2025.
ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI
Komitet liczy nie więcej niż 20 członków, w tym:

1) nie więcej niż 4 przedstawicieli Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych 
wskazanych przez Prezydenta, 

2) nie więcej niż 4 przedstawicieli Rady Miasta, 
3) nie więcej niż 3 przedstawicieli środowiska gospodarczego Miasta 

Starogard Gdański, 
4) nie więcej niż 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających 

na obszarze Miasta Starogard Gdański, 
5) nie więcej niż 2 przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, 

zrzeszenia właścicieli nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych 
funkcjonujących na obszarze rewitalizacji,

6) nie więcej niż 3 przedstawicieli mieszkańców Miasta Starogard Gdański, 
innych niż wymienieni w pkt. 1-5. 

W przypadku zgłoszenia mniejszej niż maksymalna liczby kandydatów dla 
kategorii wymienionych w pkt 1-5, dopuszcza się możliwość odpowiedniego 
zwiększenia liczby kandydatów wymienionych w pkt 6.
Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach 
i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.
TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ
Członków Komitetu powołuje Prezydent w drodze Zarządzenia spośród osób, 
które zgłosiły chęć przystąpienia do Komitetu. Zgłoszenie chęci przystąpienia 
do Komitetu następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia, którego wzór jest 
dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6, na stro-
nie miasta: www.starogard.pl w zakładce Aktualności oraz na stronie: http://
bip.starogard.pl/Article/id,345.html 
Wypełnione zgłoszenia należy składać do 31 sierpnia 2017r.: ■ drogą kore-
spondencyjną na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-
200 Starogard Gdański, ■ bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Urzędu Mia-
sta, ul. Gdańska 6 - w godzinach urzędowania. 
Nie będą rozpatrywane zgłoszenia: ■ z datą wpływu po 31 sierpnia 2017 r. ■ nie 
podpisane ■ przesłane w innej formie niż zgłoszenie

Absolutorium dla prezydenta
Prezydent Janusz Stankowiak otrzymał  abso-
lutorium za wykonanie budżetu w 2016 roku.
Rada Miasta udzieliła prezydentowi 
absolutorium i zaakceptowała wyko-
nanie budżetu za poprzedni rok. Tym 
samym potwierdziła, że prezydent 
zrealizował budżet zgodnie z obo-
wiązującym prawem wydatkowania 
publicznych pieniędzy na zasadach 
gospodarności, rzetelności, celo-
wości i legalności. Za udzieleniem 
absolutorium zagłosowali radni 
Stowarzyszenia „Nasz Starogard”, 
Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Rad-
nych „Razem” oraz Stowarzyszenia 
Kociewskiego. Przeciw zagłosowali 
radni Platformy Obywatelskiej. 
Wcześniej pozytywną opinię doty-
czącą sprawozdania z wykonania 
budżetu wystawiła Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Gdańsku, Komisja 
Rewizyjna i wszystkie pozostałe ko-
misje stałe Rady Miasta.
Prezydent podziękował radnym za 
współpracę i udzielenie mu absolu-
torium. – Bardzo dziękuję wszystkim 
radnym, którzy zagłosowali „za” 
udzieleniem mi absolutorium. Jak 
widać, można się łączyć ponad po-

działami. Można mieć różne poglądy, 
ale dla nas wszystkich najważniejsze 
jest dobro mieszkańców Starogardu 
Gdańskiego – mówił prezydent Ja-
nusz Stankowiak.
Ostatecznie budżet gminy na dzień 
31.12.2016 r. został wykonany po 
stronie dochodów na kwotę 175 183 
593,99 zł, a po stronie wydatków – 
167 884 087,68 zł. Z wydatkowanej 
kwoty na wydatki bieżące przypadło 
148 356 582,28 zł, na majątkowe: 19 
527 505,40 zł. Zadłużenie Gminy na 
dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 50 
184 566,78 zł i zmniejszyło się w sto-
sunku do 2015 roku o prawie 7 mln 
zł. 

studentów. Wielu z nich jest dzi-
siaj znakomitymi lekarzami, którzy 
praktykują zarówno w Polsce, jak 
i za granicą, w Anglii, Niemczech, 
Stanach Zjednoczonych, a nawet 
w Republice Południowej Afryki. Za-
wsze, gdy zdarzy nam się spotkać, 
wszyscy ciepło wspominają te letnie 
obozy w Starogardzie. Myślę, że dla 
miasta to doskonała promocja, bo 
stolica Kociewia wpisuje się w ich 
serca i umysły jako miasto otwar-
te, przyjazne i niezwykle gościnne. 
I bezpieczne  –  mówi prof. Kazimierz 
Wardyn. 
W tym roku do Starogardu przyje-
chało osiemdziesięciu studentów II, 
III, IV, V roku I i II Wydziału Lekarskie-
go. Przez dwa tygodnie od 1 do 16 
lipca można ich spotkać w Kociew-
skim Centrum Zdrowia oraz Przy-
chodni Lekarskiej przy ul. Hallera.
Nieodłącznym elementem corocz-
nych praktyk jest też Międzynaro-
dowa Konferencja Studenckich Kół 
Naukowych WUM. W tym roku po 
raz XV do Starogardu zjechali zna-
ni i cenieni profesorowie nauk me-
dycznych oraz studenci z Polski, Li-
twy, Ukrainy i Białorusi. 

Uczyli się zawodu w praktyce
Od 40 lat na początku lipca studenci z War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego 
przyjeżdżają do Starogardu na praktyki 
medyczne. Ich nieodłącznym opiekunem 
jest prof. Kazimierz Wardyn – Honorowy 
Obywatel Miasta Starogard Gdański. 

Powstanie Warszawskie było naj-
większą akcją zbrojną podziemia 
w okupowanej przez Niemców Eu-
ropie. 1 sierpnia 1944 r. do walki 
w stolicy przystąpiło ok. 40–50 tys. 
Powstańców. W czasie walk w War-
szawie zginęło ok. 18 tys. osób, a 25 
tys. zostało rannych. Straty wśród 
ludności cywilnej były ogromne i wy-
nosiły ok. 180 tys. zabitych.

W hołdzie Powstańcom
1 sierpnia w 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego punk-
tualnie o godz. 17.00 w tzw. godzinę „W” w naszym mieście zawyły 
syreny. Mieszkańcy, harcerze i władze miasta przy Pomniku Pole-
głych i Pomordowanych Harcerzy pieśniami powstańczymi uczcili 
pamięć sierpniowych wydarzeń 1944 roku.

Mieszkańcy Starogardu wspólnie 
z prezydentem Januszem Stankowia-
kiem oraz harcerzami uczcili pamięć 
poległych i walczących o Warszawę 
w 1944 roku. Na pamiątkę sierpnio-
wych wydarzeń zaśpiewali „Pałacyk 
Michla”, a także harcerską „Pieśń po-
żegnalną”.
Prezydent Starogardu Gdańskiego 
pod Pomnikiem Poległych i Pomor-

dowanych Harcerzy zapalił znicz.
Przy okazji rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego wspomina-
liśmy też jedną z jego uczestniczek, 
zmarłą niedawno mieszkankę Sta-
rogardu, Barbarę Wiśniewską. Pani 
Basia zawsze była obecna na ob-
chodach rocznicy 1 sierpnia. W tym 
roku jej nieobecność była naprawdę 
odczuwalna. 

Obozy medyczne w Starogardzie 
Gdańskim zainicjował dr hab. n. 
med. prof. zwyczajny Kazimierz 
Wardyn. Od urodzenia związany 
z Kociewiem. Znakomity lekarz, hu-

manista i pasjonat historii Polski, 
a od 2007 roku Honorowy Obywatel 
Miasta Starogard Gdański.
– Przez te wszystkie lata przez Sta-
rogard przewinęło się ponad 5000 
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Zgony

Przewodniczący Rady 
Miasta Jarosław Czyżewski 
-  poniedziałki w Biurze Rady 
Miasta od godz. 16.30, czwartki 
w Osiedlowym Domu Kultury przy 
ul. Reymonta od godz. 16.30.
Radni klubu radnych PiS: wtorki 
od 15.00 do 16.00 w Biurze Rady 
Miasta.
Radni klubu radnych PO: Oso-
by zainteresowane spotkaniem 
radnymi klubu Platformy Obywa-
telskiej mogą umawiać się tele-
fonicznie pod numerem telefonu 
Biura Rady Miasta - 58 530 60 25.
Radni klubu radnych Nasz Staro-
gard: czwartki od 17.00 do 18.00 
w Biurze Stowarzyszenia Nasz 
Starogard, Rynek 27 nad Bankiem 
Millenium, 3 piętro. Można też 
umawiać się telefonicznie pod 
numerem telefonu Biura Rady 
Miasta - 58 530 60 25.

Dyżury radnych

1. Wiesław Paczkowski l. 64  
2. Grażyna Chrzanowska l. 64  
3. Helena Stopa l. 81  
4. Weronika Baran l. 86  
5. Bogdan Górecki l. 71  
6. Marian Migowski l. 70  
7. Kazimierz Galikowski l. 80
8. Helena Wardyn l. 73
9. Lidia Jaszczuk l. 85
10. Witold Sprengel l. 72
11. Bożena Klofczyńska l. 57
12. Alojzy Kusz l. 77
13. Brygida Rajmus l. 80
14. Leokadia Rzeska l. 88
15. Jan Mróz l. 80
16. Jadwiga Mówińska l. 87
17. Aleksandra Jakubowska  l. 53
18. Marian Kończyński l. 68
19. Marszalec Alicja l. 78   
20. Fojut Genowefa l. 88     
21. Ferszke Mirosław l. 58    
22. Plata Elżbieta l. 85  
23. Kurowski Gerard l. 91
24. Marszalec Alicja l. 78 
25. Fojut Genowefa l. 88 
26. Ferszke Mirosław l. 58 
27. Plata Elżbieta l. 85 
28. Kurowski Gerard l. 91
29. Kowalska Franciszka l. 83 
30. Migowska Janina l. 76 
31. Jaeszke Krystyna l. 75 
32. Doering Adam l. 52 
33. Święciński Krzysztof l. 57 
34. Jakubowska Lidia l. 66 
35. Kopowska Ewa l. 76 
36. Winckiewicz Antoni l. 67 
37. Rożek Brygida l. 89 
38. Lewicka Helena l. 95 
39. Bąk Maria l. 88 
40. Wanda Dombkowska l. 90 
41. Jadwiga Dytkowska l. 73 
42. Walentyna Muchlińska l. 85 
43. Krystyna Narloch l. 67 
44. Marek Zaczek l. 59 
45. Arkadiusz Landowski l. 47 
46. Krystyna Neihs l. 58 
47. Anna Robaczyńska l. 86   

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd O/Rejonowego 
w Starogardzie Gdańskim zaprasza 
      w najbliższym czasie na następujące imprezy: 

         
        1. Wycieczka 1-dniowa do Świętej Lipki i „Wilczego Szańca” w dniu  19 sierpnia 2017 r. (sobota) 

2. Zabawa  –  wieczorek w dniu 27 sierpnia 2017 r. (niedziela) w godz. 15.00 – 21.00 w „Galerii Smaków” 
3. Powiatowa Spartakiada Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych w dniu 9 września 2017 r. (sobota)  

na Stadionie OSiR w Starogardzie Gd.     
4. Wycieczka 1-dniowa do Łeby (Rąbka)  –  Wydmy w dniu: 16 września 2017 r. (sobota)      

            5. Zabawa – Pożegnanie Lata 1.10.2017 r. (niedziela) w godz. 15.00 – 21.00 w „Galerii Smaków” 
                

Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy w naszym biurze – UM p. 027 od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 13:00

Wyrazy głębokiego współczucia 
 oraz szczere słowa wsparcia i otuchy dla rodziny i przyjaciół
z powodu śmierci st. chor. szt. rez. Edwarda Burnickiego,

odznaczonego złotym medalem  „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
składają

Przewodniczący Rady Miasta                Prezydent Miasta 
       Starogard Gdański                           Starogard Gdański
      Jarosław Czyżewski                          Janusz Stankowiak

Przewodniczący Rady Miasta                Prezydent Miasta 
       Starogard Gdański                           Starogard Gdański
      Jarosław Czyżewski                          Janusz Stankowiak

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Barbary Wiśniewskiej 
wieloletniej redaktor „Biuletynu parafii św. Mateusza”, 

oddanej pracownicy szkoły oraz wielkiej lokalnej patriotki
Głębokie wyrazy współczucia najbliższym 

składają
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Wprowadzone zmiany dotyczą usu-
wania drzew z prywatnych posesji na 
cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Od 17 
czerwca właściciele nieruchomości 
będą musieli zgłaszać chęć wycięcia 
drzewa do pobliskiego urzędu gminy/
miasta. O tym, czy otrzymają zgodę, 
zadecydują urzędnicy, którzy obejrzą 
drzewo wskazane do usunięcia na 
działce oraz dokonają pomiaru obwo-
du pnia – już nie na wysokości 130 cm, 
ale niżej – na wysokości 5 cm.

Kiedy zezwolenie 
nie będzie konieczne?
Ustawa wprowadza zwolnienie z obo-
wiązku uzyskania zezwolenia na wy-
cinkę drzew, których obwód pnia na 
wysokości 5 cm nie przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, 
klonu jesionolistnego oraz klonu sre-
brzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego,
3) 50 cm – w przypadku pozostałych 
gatunków drzew.
Wskazane parametry dotyczą drzew, 
które rosną na działkach osób fizycz-
nych, które zgłaszają potrzebę ich wy-
cięcia na cele niezwiązane z działalno-
ścią gospodarczą.

Co jeśli zgoda 
będzie wymagana?
Jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm 
przekracza wskazane parametry, wła-
ściciel nieruchomości ma obowiązek 
zgłosić chęć usunięcia drzewa do od-
powiedniego organu (wójta, burmi-
strza, prezydenta miasta).
Zgłoszenie musi zawierać imię i na-
zwisko wnioskodawcy, oznaczenie 
nieruchomości, z której drzewo ma 
być usunięte, oraz rysunek lub mapkę 
określającą usytuowanie drzewa na 
działce.
W terminie 21 dni od dnia doręczenia 
zgłoszenia gminny urzędnik dokona 
oględzin wskazanego drzewa. Ustali 
nazwę gatunku drzewa, wykona po-
miar obwodu pnia na wysokości 5 cm, 
a w przypadku gdy na tej wysokości 
drzewo:
a) posiada kilka pni – obwodu każde-
go z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwodu pnia po-
niżej korony drzewa.
Po dokonaniu oględzin właściwy 
organ w ciągu 14 dni będzie mógł 

Wycinka drzew pod kontrolą
2 czerwca opublikowano nowelizację ustawy z 11.05.2017 r. o zmia-
nie ustawy o ochronie przyrody. Nowelizacja zaostrza złagodzone 
na początku roku przepisy i przywraca obowiązek zgłaszania chęci 
wycinki drzew oraz pomiaru obwodów na niższej niż dotąd wyso-
kości. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 17 czerwca br.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach, 
dalej ustawa UCPG (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 250), gminy mają obowiązek pro-
wadzenia ewidencji zbiorników bez-
odpływowych na nieczystości płynne 
(szamb) oraz ewidencji przydomo-
wych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym zwracamy 
się do właścicieli nieruchomości na 
terenie miasta Starogard Gdański 
o wypełnienie druku zgłoszenia po-
siadanego zbiornika bezodpływo-
wego (szamba) lub przydomowej 
oczyszczalni ścieków i dostarczenie 
do Referatu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Starogard Gdański 
w terminie do 30 września 2017 r.
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzę-
dzie Miasta Starogard Gdański, ul. 
Gdańska 6 w pok. nr 01 (Biuro Obsługi 
Klienta), Referacie Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi i Ochrony Środo-
wiska przy ul. Zblewskiej 18 w pok. nr 
127 lub na stronie internetowej Urzę-
du www.starogard.pl.
Wypełnione druki prosimy składać 
w Urzędzie Miasta Starogard Gdański   
j. w. lub pocztą elektroniczną na adres 
e-mail: Roman.Lempkowski@um.sta-
rogard.pl.

KOMUNIKAT
Do 30 września 2017 r. właściciele nieru-
chomości na terenie Starogardu Gdańskie-
go posiadający zbiornik bezodpływowy 
(szambo) lub przydomową oczyszczalnię 
ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia 
i dostarczyć go do Referatu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miasta.

Lp Podmiot Adres Telefon
1 TOI TOI Systemy Sanitarne 

Sp. z o.o.
Gdańsk 80-051
ul. Sandomierska 44/46

22 6145999

2 Usługi Transportowe „ 
ADAM” Franciszek Nadolski

Starogard Gdański
83-200, ul. Kleeberga 6

58 5624155

3 Wywóz Nieczystości Płyn-
nych Krzysztof Cisoń

Borzechowo 83-224
ul. Szkolna 13/6

503555278

4 Wywóz Nieczystości Płyn-
nych Roman Gajewski

Starogard Gd.   83-200
ul. Starzyńskiego 12

509752150

5 Wywóz Nieczystości Płyn-
nych Piotr Cisoń

Rokocin 32
83-200 Starogard Gd.

58 5621030

6 Zakład Usługowy „RAT-
TUS” Sebastian Frischmut

Bytonia, ul. Główna 22
83-210 Zblewo

515662643

7 CLEANER Zakład Sprzą-
tania s.j. Maciej Bukowski, 
Grzegorz Misiewicz

Elbląg 82-300
ul. Mazurska 10

552340340

8 WC Serwis Sp. z o.o. s.k. Zabrze 41-808
ul. Szybowa 2

32 2784531

9 Usługi Transportowe i Wy-
wóz Nieczystości Płynnych 
Piotr Goździelewski

Sucumin 30
83-200 Starogard Gd.

516042834

w drodze decyzji administracyjnej, 
wnieść sprzeciw. W praktyce termin 
ten będzie nieco dłuższy – bowiem 14 
dni to czas na wydanie decyzji, do któ-
rego doliczyć trzeba jeszcze czas na jej 
doręczenie. Przepisy wyraźnie okre-
ślają, że za dzień wniesienia sprzeciwu 
uznaje się dzień nadania decyzji ad-
ministracyjnej w placówce pocztowej 
albo dzień wprowadzenia do systemu 
teleinformatycznego.
Nie zawsze jednak konieczne będzie 
wstrzymanie się z usunięciem drzewa 
do końca ww. terminu. Nowelizacja 
wprowadza bowiem możliwość wy-
dania zaświadczenia o braku pod-
staw do wniesienia sprzeciwu przed 
upływem 14 dni. Wydanie zaświad-
czenia wyłącza możliwość wniesienia 
sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia 
drzewa.
Nowelizacja wprowadza jeszcze jeden 
ważny termin – po otrzymaniu ze-
zwolenia nie można za długo zwlekać 
z usunięciem drzewa. W przypadku 
nie usunięcia drzewa przed upływem 
6 miesięcy od oględzin przeprowa-
dzonych przez gminnego urzędnika 
konieczne będzie nowe zgłoszenie 
i cała procedura zostaje uruchomiona 
na nowo.

Kiedy gmina może 
wnieść sprzeciw, a kiedy musi?
Organ może wnieść sprzeciw w przy-
padku lokalizacji drzewa:
a) na nieruchomości wpisanej do reje-
stru zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miej-
scowym planie zagospodarowania 
przestrzennego na zieleń lub chronio-
nym innymi zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego,
c) na terenach objętych formami 
ochrony przyrody, o których mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochro-
nie przyrody,
d) spełnienia przez drzewo kryte-
riów, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 
u.o.o.p. (uznanie za pomnik przyrody).
Organ wnosi sprzeciw:
a) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia 
drzewa objętego obowiązkiem uzy-
skania zezwolenia na usunięcie;
b) w przypadku nieuzupełnienia zgło-
szenia (gdy zgłoszenie nie zawiera 
wszystkich elementów wskazanych 
w przepisach, organ nakłada obowią-

zek uzupełnienia zgłoszenia w termi-
nie 7 dni).

Opłaty
Nowe przepisy mają ograniczyć usu-
wanie drzew na cele budowy związa-
nej z prowadzeniem działalności go-
spodarczej. Jeżeli w terminie 5 lat od 
dokonania oględzin wystąpiono o wy-
danie decyzji o pozwolenie na budo-
wę na podstawie ustawy z 7.07.1994 r. 
– Prawo budowlane, a budowa ta ma 
związek z prowadzeniem działalności 
gospodarczej i będzie realizowana na 
części nieruchomości, na której rosło 
usunięte drzewo, organ nałoży na 
właściciela nieruchomości obowiązek 
uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
Nowelizacja przewiduje wydanie 
przez ministra środowiska rozporzą-
dzenia, w którym określona zostanie 
wysokość stawek opłat dla poszcze-
gólnych rodzajów i gatunków drzew 
lub krzewów w zależności od obwodu 
pnia drzewa lub powierzchni krzewu. 
Do czasu wydania tego rozporzą-
dzenia do ustalania opłaty za usu-
nięcie drzewa lub krzewu stosowane 
będą stawki maksymalne (określone 
w ustawie o ochronie przyrody).

Inne zmiany
Ustawa zobowiązała ministra właści-
wego ds. środowiska do wydania roz-
porządzenia ws. kryteriów uznawania 
tworów przyrody żywej i nieożywio-
nej za pomniki przyrody. Do tej pory 
przepisy przewidywały jedynie możli-
wość wydania takiego aktu, a nie obo-
wiązek. Minister będzie miał 6 miesię-
cy na przygotowanie tych przepisów.
Nowelizacja przywraca również ko-
nieczność uzgodnienia zezwolenia na 
usunięcie drzew w pasie drogowym 
drogi publicznej (z wyłączeniem ob-
cych gatunków topoli) z regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska.
Wejście w życie zmian spowoduje 
również uchylenie przepisów przeka-
zujących do kompetencji rady gminy 
uprawnienia do rozszerzania w dro-
dze uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego: katalogu wyłączeń 
obowiązku uzyskania zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów, okre-
ślenia wysokości stawek opłat za usu-
nięcie drzewa lub krzewu oraz okre-
ślania katalogu wyłączeń obowiązku 
uiszczenia opłaty za usunięcie drzew 
lub krzewów. 
  

Jednocześnie informujemy, że pracow-
nicy Urzędu Miasta Starogard Gdański 
oraz Straż Miejska będą kontrolować 
umowy oraz rachunki potwierdzające 
wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ 
zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy UCPG 
właściciele nieruchomości, którzy po-
zbywają się z terenu nieruchomości 
nieczystości ciekłych są obowiązani do 
udokumentowania w formie umowy 
korzystania z usług wykonywanych 
przez przedsiębiorcę posiadającego 
zezwolenie na prowadzenie działalno-
ści w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych, poprzez okazanie ta-
kich umów i dowodów uiszczania opłat 
za te usługi.
Prosimy mieszkańców o współpracę 
oraz udzielanie informacji niezbędnych 
do dokonania aktualizacji ewidencji 
zbiorników bezodpływowych i przy-
domowych oczyszczalni ścieków.
Informujemy, iż osoby które nie mają 
jeszcze podpisanych umów na opróż-
nianie zbiorników bezodpływowych 
powinny to uczynić niezwłocznie.
Podmiotami uprawnionymi do zawar-
cia umowy na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych oraz transport nie-
czystości ciekłych na terenie miasta 
Starogard Gdański są następujące 
podmioty: 
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2016 r., poz. 2147 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. z 2014 r.,   poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Iwaszkiewicza, KW GD1A/00024974/9, obr. 12, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow. w m2 Przeznaczenie  w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza 
 (zawiera 23% VAT) Wadium Postąpienie  

minimalne
1 2 3 4 5 6 7

1. 179/157 15 484 3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, 
z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

630 000,00 zł 63 000,00 zł 6 300,00 zł

2. 179/158 11 962 3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, 
z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

500 000,00 zł 50 000,00 zł 5 000,00 zł

3. 179/160 8 950 3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, 
z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

380 000,00 zł 38 000,00 zł 3 800,00 zł

4. 179/161 15 099 3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, 
z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

630 000,00 zł 63 000,00 zł 6 300,00 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 
przepisami prawa. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 11 stycznia 2017 r., drugi 22 marca 2017 r., a trzeci 21 czerwca 2017 r. Nieruchomości wymienione w poz. 1 i 2 oraz w poz. 4  wolne są od obciążeń i zobo-
wiązań. Dla każdoczesnego nabywcy  nieruchomości wymienionej w poz 3, wymagane jest  ustanowienie na niej służebności gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu zapewnienia tymczasowego 
dostępu do rowu odpływowego na działce nr 179/160 oraz dostępu do projektowanego w miejsce rowu - kanału deszczowego na działce nr 179/160. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 13 września 2017 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 września  
2017 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim.    Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 12 września 2017 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 uczest-
nictwa 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 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) oraz § 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm. ) – Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego, księga wieczysta nr 24987, według wykazu w tabelce :

Lp. Nr działki
/ obr. Pow. w m² Przeznaczenie w planie Cena wywoławcza 

(zawiera  23% VAT ) Wadium Postąpienie 
minimalne

1.

91/2
92/2

obr. 22

1.752
1.751 
3.503 

D2.7.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
KDW – tereny komunikacji, drogi wewnętrzne, dojazdowe lub piesze 260 000,00 zł 26 000,00 zł 2 600,00 zł

 
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działki we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami 
prawa. Nieruchomość ww. wolna jest od obciążeń i zobowiązań, nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących z działkami nr: 91/2 i 92/2, obr. 22 w związku z lokalizacją działek pomiędzy działkami prywatnymi nr: 90/1, 90/2, 91/1, 92/1, 93/1, 
93/2, 104/21 i 104/22, obr. 22 oraz brakiem dostępu działek nr: 91/2 i 92/2, obr. 22 do drogi publicznej.
Chętni do uczestnictwa w przetargu spośród właścicieli działek nr: 90/1, 90/2, 91/1, 92/1, 93/1, 93/2, 104/21 i 104/22, obr. 22 winni zgłosić się (z dowodem osobistym) najpóźniej do dnia 12 września 2017 r. 
(wtorek) do pok. 204 w Urzędzie Miasta ul. Gdańska 6 celem potwierdzenia spełniania powyżej opisanego warunku ograniczoności przetargu.
14 września 2017 r. (czwartek) godz. 12.00 – wywieszenie listy osób zakwalifikowanych do przetargu.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny ograniczony odbędzie się dnia 27 września 2017 r. (środa) o godz. 9.30, w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w gotówce należy wnieść najpóźniej do 21 września 
2017 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 26 września 2017 r. (wtorek) od godz. 12.00 do 15.00 w pok. 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty 
uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach  zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania 
i Urbanistyki  tel. 58-5306079.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) oraz § 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm. ) – Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim w rejonie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego, księga wieczysta nr 24987, według wykazu w tabelce :

Lp. Nr działki
/ obr. Pow. w m² Przeznaczenie w planie Cena wywoławcza 

(zawiera  23% VAT ) Wadium Postąpienie 
minimalne

1.
94/4

obr. 22
3.294 D2.8.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

KDW – tereny komunikacji, drogi wewnętrzne, dojazdowe lub piesze 245 000,00 zł 24 500,00 zł 2 450,00 zł

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działki we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami 
prawa. Nieruchomość ww. wolna jest od obciążeń i zobowiązań, nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących z działką nr 94/4, obr. 22 w związku z lokalizacją działki pomiędzy działkami prywatnymi nr: 93/2, 94/3, 94/6, 95/1, 95/6, 96/5 
i 103, obr. 22 oraz brakiem dostępu działki nr 94/4, obr. 22 do drogi publicznej.
Chętni do uczestnictwa w przetargu spośród właścicieli działek nr: 93/2, 94/3, 94/6, 95/1, 95/6, 96/5 i 103, obr. 22 winni zgłosić się (z dowodem osobistym) najpóźniej do dnia 12 września 2017 r. (wtorek) do 
pok. 204 w Urzędzie Miasta ul. Gdańska 6 celem potwierdzenia spełniania powyżej opisanego warunku ograniczoności przetargu.
14 września 2017 r. (czwartek) godz. 12.00 – wywieszenie listy osób zakwalifikowanych do przetargu.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny ograniczony odbędzie się dnia 27 września 2017 r. (środa) o godz. 9.00, w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w gotówce należy wnieść najpóźniej do 21 września 
2017 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 26 września 2017 r. (wtorek) od godz. 12.00 do 15.00 w pok. 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty 
uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach  zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania 
i Urbanistyki  tel. 58-5306079.



ZAPOWIEDZI IMPREZ

W rozgrywkach weźmie udział łącz-
nie 540 zawodników i trenerów z 36 
klubów z roczników 2007 oraz 2008. 
Będą to młodzi zawodnicy z czo-
łowych klubów Polskiej Ekstraklasy 
takich, jak Lech Poznań, Legia War-
szawa, Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk, 
Pogoń Szczecin, Jagiellonia Białystok, 
Arka Gdynia, czy Zagłębie Lublin. Nie 
zabraknie także pionierów europej-
skich rozgrywek takich, jak wcześniej 
wymieniony Manchester City, Borus-
sia Dortmund, Galatasaray SK, Fey-
enoord Rotterdam, Dynamo Kijów, 
Sheffield United, Fortuna Mińsk, FK 
Nevezis Kedanai (Litwa), FC Superno-
va (Łotwa), Hradec Kralove (Czechy), 
czy Olimpik Kaliningrad (Rosja). 
Podczas turnieju będą miały 
miejsce liczne atrakcje dla miesz-
kańców i kibiców m. in. podob-
nie jak w zeszłym roku pojawi się 
,,multimedialna strefa rozrywki”.  
W dniach 25-27 sierpnia 2017 r. swo-
ich sił będzie mógł spróbować każdy, 
kto przyjdzie na stadion miejski im. 

W dniach 25-27 sierpnia już po raz piąty na starogardzkich 
murawach pojawi się czysta pasja, emocje i ambicja w postaci 
zmagań piłkarskich. Do naszego miasta przyjadą najbardziej 
rozpoznawalne drużyny z całej Europy. W akcji zobaczyć będziemy 
mogli między innymi zespoły, w których grał Kazimierz Deyna, 
mianowicie Manchester City oraz Legia Warszawa.

Kazimierza Deyny w grę FIFA 2017 na 
konsolach XBOX One. Do dyspozycji 
będzie 8 kiosków z konsolami przy-
gotowanymi przez firmy Asseco i Mi-
crosoft. W ramach „multimedialnej 
strefy rozrywki” zorganizowane zo-
staną „II Otwarte Mistrzostwa Staro-
gardu Gdańskiego w Grę FIFA 2017”.
Planowana jest także strefa zdrowia, 
organizowana przez Zakłady Farma-
ceutyczne Polpharma S.A., Medphar-
mę oraz Colgate. W ramach tej stre-
fy każdy uzyska informację jak żyć 
zdrowo i jak to zdrowie utrzymać na 
wysokim poziomie przez długi czas. 
Naturalnie, cała impreza nie mo-
głaby być realizowana bez wsparcia 
finansowego sponsorów takich jak: 
Zakłady Farmaceutyczne Polphar-
ma S.A. - główny sponsor, EGA, ECS, 
Medpharma, Iglotex, SMS Food 
Industries, Bachus, Elewator Jabło-
wo, grupa G-PEC, Microsoft, EA, MK 
Marcin Kaszubowski, OSiR Staro-
gard Gdański oraz partnerów: Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, Urzędu 

Marszałkowskiego, PZPN, Starostwa 
Powiatowego oraz Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański. Co więcej nad V 
Turniejem Piłki Nożnej Polpharma 
Deyna Cup patronat objął Minister 
Sportu i Turystyki Witold Bańka, do 
którego zostało wysłane oficjalne 
zaproszenie i być może zaszczyci nas 
swoją obecnością. AWFiS w Gdańsku 
objęła patronatem merytorycznym 
to wielkie piłkarskie święto dla dzieci 
i wszystkich starogardzian. Nie za-
braknie również oprawy medialnej. 
Patronat medialny na tę chwilę obję-
ły: TVP, Radio Gdańsk, Dziennik Bał-
tycki, Dzień Dobry Starogard.
Opiekę nad drużynami Polskimi oraz 
zagranicznymi obejmą wolontariusze 
z czterech krajów: Polski, Turcji, Hisz-
panii i Ukrainy. Dzięki ich bezintere-
sownemu zaangażowaniu ten turniej 
ma szansę stać się kolejnym sukce-
sem Klubu Sportowego Beniaminek 
03 Starogard Gdański. 


