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Szlachetne serca

Szlachetna Paczka to projekt, o którym słyszał chyba każdy. Głośno jest o nim 
co roku, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Przyświeca mu hasło „Je-
den za wszystkich. Wszyscy za jednego”. W niezwykły sposób łączy on tysią-
ce osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. 
Wolontariusze, czyli Super W szukają rodzin które ich zdaniem wymagają 
wsparcia. Spotykają się z nimi, rozmawiają, poznają potrzeby, po czym po-
dejmują decyzję o włączeniu konkretnej rodziny do projektu.
System Szlachetnej Paczki nie mógłby działać skutecznie, gdyby nie za-
angażowanie energetyczne i finansowe darczyńców, którzy przygo-
towują konkretną pomoc dla konkretnej rodziny. One oprócz pomocy 
materialnej otrzymują coś równie cennego – nadzieję i impuls do zmiany 
W paczce przygotowanej przez Urząd Miasta znalazły się pralka, ubrania, 
środki chemiczne oraz oczywiście żywność i słodycze. Wszystko zostało 
pięknie zapakowane przez panie z Wydziału Organizacyjnego, Wydział 
Spraw Obywatelskich i ze Straży Miejskiej. 

W tym roku Starogard Gdański przygotował w sumie prawie 80 Szlachet-
nych Paczek. Wszystkie wysłane zostały do rodzin z „magazynu przygo-
dy”, którym nazwano siedzibę akcji w naszym mieście. Znajdowała się ona 
w SP nr 1. Prezenty otrzymały rodziny mieszkające w obrębie 50 km od 
Starogardu.  

Urzędnicy magistratu przygotowali Szlachetną Paczkę dla potrzebu-
jącej rodziny z okolic Starogardu. Razem z nimi prezenty kupował też 
prezydent Janusz Stankowiak. 
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Edward Jan Pałłasz urodził się 30 sierpnia 
1936 roku w Starogardzie Gdańskim, w ro-
dzinie nauczycielskiej. W sierpniu tego roku 
obchodził 80. urodziny oraz 60.lecie pra-
cy twórczej. Wybitny twórca, kompozytor 
i działacz kultury rangi międzynarodowej.
Podczas swojej kariery kompozytorskiej 
współpracował z wieloma teatrami m.in 
Bim-Bom, Studenckim Teatrem Satyryków, 
czy warszawskim Teatrem Komedia, gdzie 
przez dwa lata (1964-1966) pełnił obowiąz-
ki kierownika muzycznego. W latach 1969-
1975 wykładał na Wydziale Reżyserii Dra-
matu PWST w Warszawie. Zasiadał w komisji 
Repertuarowej Festiwalu „Warszawska je-
sień” (1981-1996). Był członkiem Rady Kultu-
ry przy Prezydencie RP (1991- 1995) oraz dy-
rektorem Programu II Polskiego Radia (1995-
1998). W latach 1988-1993 oraz 2003-2009 
był też prezesem Stowarzyszenia Autorów 
ZAiKS. Jego bogatą i różnorodną twórczość, 
obejmującą miniatury muzyczne, suity, sym-
fonie, koncerty skrzypcowe, pieśni i utwory 
rozrywkowe oraz liczne popularne piosenki 
estradowe, rozpowszechniali znani woka-
liści i piosenkarze, m.in. w Kabarecie Olgi 
Lipińskiej. Skomponował wiele utworów do 
spektakli teatralnych i telewizyjnych, wido-
wisk muzyczno-poetyckich, programów dla 

Doczekał się honorowego obywatelstwa
Podczas sesji Rady Miasta Edwardowi Pałłaszowi nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Starogard Gdański.

Okolicznościowe przemówienie z tej okazji 
wygłosił Wojciech Mokwa ze starogardzkie-
go hufca ZHP. – W nocy z soboty na niedzielę 
13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce 
stan wojenny. Łamiąc ówczesne prawo, władzę 
w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Na-
rodowego, kierowana przez generała Wojcie-
cha Jaruzelskiego. Jego przemówienie do na-
rodu o wprowadzeniu stanu wojennego nada-
no w niedzielę 13 grudnia o godzinie 6:00 rano, 
najpierw w radiu, a potem w telewizji. Wielo-
krotnie je powtarzano – tymi słowami Wojciech 
Mokwa wprowadził zebranych w tamten czas.
– Od tych tragicznych wydarzeń mija dziś 35 
lat. Mimo upływu czasu, temat stanu wojen-
nego nadal budzi w nas, Polakach ogromne 
emocje. Wielu doskonale pamięta, co się wtedy 
działo, co jako naród, przeżywaliśmy. Wielu zna 
to tylko z opowieści lub lekcji historii. Musimy 
pamiętać o stanie wojennym i przekazywać tę 
pamięć kolejnym pokoleniom tak, żeby każ-
dy Polak wiedział, że naszą dzisiejszą wolność 
zawdzięczamy tym wszystkim, którzy nie bali 
się ówczesnej władzy i mieli odwagę marzyć 

Pamięci ofiar stanu wojennego
13 grudnia na placu przed Krzyżem przy ul. Bocznej 
odbyły się uroczystości upamiętniające 35. rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego.

13 grudnia 
1981 roku
wprowadzono 
w Polsce stan wojenny

o wolnej Polsce. Nie walczyli tylko o wolność, 
ale także o zmiany gospodarcze, wolny rynek 
i zbliżenie narodów naszego regionu. 13 grud-
nia to ich dzień – Dzień Pamięci Ofiar Stanu 
Wojennego – mówił Wojciech Mokwa.
Ksiądz Dziekan Józef Pick odmówił modlitwę 
za wszystkich, którzy walczyli o wolną Ojczy-
znę. Delegacje złożyły kwiaty. Później wszyscy 
udali się do kościoła pw. św. Mateusza, gdzie 
odprawiona została Msza Św. w intencji ofiar 
stanu wojennego.  

dzieci, musicali oraz filmów krótkometrażo-
wych. Zdobywca wielu prestiżowych nagród 
muzycznych  oraz państwowych odznaczeń 
m.in. Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Or-
deru Odrodzenia Polski.
Człowiek wielce zasłużony, a przy tym 
ogromnie skromny. Na każdym kroku oka-
zywał  dumę z rodzinnych korzeni i wielo-
krotnie w swoich kompozycjach odnosił się 
do folkloru kociewskiego, pisząc piosenki 
o mieście, z którego pochodził. Był przyja-
cielem Witolda Lutosławskiego – patrona 
starogardzkiej Państwowej Szkoły Muzycz-
nej. Pomimo sędziwego wieku jest ciągle 
czynny zawodowo – pisze i komponuje. 
Jego najnowsze dzieła to napisana w 2012 
roku opera „Ja, Kain?” oraz kompozycja na 
Polski Chór Kameralny pt. ”Naucz mnie, Pa-
nie”, której światowe prawykonanie odbyło 
się 19 marca 2016 roku w Bazylice św. Miko-
łaja w Gdańsku.
O nadanie Edwardowi Janowi Pałłaszowi 
Honorowego Obywatelstwa Miasta zwróci-
ła się dyrekcja, rodzice oraz uczniowie Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Luto-
sławskiego w Starogardzie Gdańskim. Po-
parcia dla wniosku udzieliło Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Kociewskiej.  
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Jakość potwierdzona 
certyfikatem
Podczas sesji Rady Miasta prezydent Janusz Stanko-
wiak odebrał z rąk Artura Szwocha prezesa Polskiej Izby 
Handlu Zagranicznego Certyfikacja certyfikat jakości 
ISO 9001:2015. Stawia to starogardzki Urząd Miasta 
w gronie nowoczesnych organizacji, wprowadzających 
wysokie standardy zarządzania. Oznacza też, że priory-
tetem działania urzędników jest służba mieszkańcom 
dla wspólnego dobra miasta.

Urząd Miasta pierwszy certyfikat jakości ISO 
9001:2008 otrzymał w 2010 roku. Decyzja 
o kontynuacji certyfikacji Urzędu wynikała 
z przekonania władz miasta, że celem zarzą-
dzania nie jest stabilizacja, lecz zmiana i inno-
wacja, która zmierza do zarządzania nastawio-
nego na jakość przy jednoczesnym spełnieniu 

Radni uchwalili, że w przyszłym roku stawki po-
datku od nieruchomości się nie zmienią. Miesz-
kańcy, prowadzący działalność gospodarczą, 
będą dalej płacić 0,88 zł od 1 m kw. gruntu, 
a w przypadku budynków lub ich części
• mieszkalnych - 0,72 zł od 1 m kw. powierzch-
ni użytkowej, 
• związanych z działalnością gospodarczą – 22,63 zł.
Wyjątek stanowią budynki związane z udzie-
laniem świadczeń zdrowotnych oraz wykorzy-

Rewolucja w podatkach
Na wniosek prezydenta Starogardu Janusza Stankowiaka rok 2017 będzie kolejnym 
rokiem bez podwyżek lokalnych podatków. Niektóre stawki zostały nawet obniżone, 
a właściciele nieruchomości, którzy zadbają o frontową elewację swojego budynku, 
mogą liczyć na duże ulgi. Takie decyzje podjęła Rada Miasta Starogard Gdański na 
listopadowej sesji.

93%
o tyle zostały obniżone
stawki podatku 
od środków 
transportowych

stywanych w zakresie obrotu kwalifikowanego 
materiałem siewnym. W tych przypadkach po-
datek zmaleje o 1 grosz.
- W podatkach od nieruchomości nie wprowa-
dzamy żadnych rewolucji – podkreślił Janusz 
Stankowiak – Zależy nam na zachowaniu stabil-
ności budżetu miasta. W przyszłym roku cze-
ka nas bardzo dużo inwestycji finansowanych 
z pieniędzy unijnych. Każde takie zadanie wy-
maga środków własnych, które są warunkiem 

Ostatnią ważną zmianą, którą radni uchwalili na 
listopadowej sesji, jest zwolnienie z podatku od 
nieruchomości dla właścicieli budynków miesz-
kalnych i mieszkalno–użytkowych. Każdy właści-
ciel, który przeprowadzi w swojej nieruchomości 
lub jej części remont elewacji frontowej może 
ubiegać się o zwolnienie z podatku w wysoko-
ści do 50% poniesionych kosztów na okres nie 
dłuższy niż 5 lat.
Zaproponowana ulga ma zachęcić mieszkańców 
i przedsiębiorców do zmiany wizerunku ścian 

uzyskania dotacji z Unii, a stabilność podatko-
wa równa się stabilności działań Gminy. Wy-
chodząc jednak naprzeciw nie tylko potrzebom 
lokalnych przedsiębiorców, ale w ogóle przed-
siębiorczości proponujemy niższy podatek od 
środków transportowych – dodał prezydent. 
- W tym przypadku czeka nas prawdziwa re-
wolucja. Chcemy stworzyć przyjazny klimat i za-
pewnić korzystne warunki do rozwoju dla firm 
transportowych w naszym mieście, aby przed-
siębiorcy, którzy wahają się jeszcze gdzie uloko-
wać swój biznes, wybrali właśnie Starogard.
Starogardzcy radni byli zgodni w tej kwestii i jed-
nogłośnie zatwierdzili obniżkę stawek podat-
ku od środków transportowych we wszystkich 
przypadkach. Przykładowo stawka podatku od 
środków transportowych dla samochodów cię-
żarowych o dopuszczalnej masie całkowitej po-
wyżej 9t a poniżej 12t w roku podatkowym 2016 
wynosiła 1620 zł, natomiast w 2017 wyniesie 108 
zł . Stawka została obniżona o ponad 93%.

wymagań określonych w międzynarodowej 
normie.
W toku prac nad systemem zarządzania jakością 
urzędnicy przeszli serie szkoleń z zakresu nor-
my ISO 9001, a także opracowali podstawowe 
dokumenty systemowe: misję, księgę jakości, 
procedury. Przyjęto także system wewnętrznej 

kontroli w formie auditów jakości, które mają na 
celu sprawdzenie, czy urzędnicy postępują wedle 
ustalonych procedur. 
Sednem tego Systemu jest stałe doskonalenie 
działania urzędu, aby mieszkańcy oraz pozostali 

klienci byli zadowoleni ze sposobu w jaki są ob-
sługiwani. Posiadanie certyfikowanego Systemu 
Zarządzania jest poważnym atutem w kontak-
tach z przedsiębiorcami, którzy działają lub chcą 
podjąć działalność na naszym lokalnym rynku.  

frontowych budynków w obszarze objętym 
rewitalizacją, czyli miedzy ulicami od północy 
Mickiewicza, od południa Pomorską, od zacho-
du ul. Jagiełły, od wschodu ul. Jabłowską i Unii 
Europejskiej. Dotyczyć to będzie również właści-
cieli nieruchomości przy Alei Wojska Polskiego, 
ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Gdańskiej. Celem jest 
poprawa wizerunku i estetyki miasta.  

        Chcemy stworzyć przyjazny klimat i zapewnić ko-
rzystne warunki do rozwoju dla firm transportowych 
w naszym mieście, aby przedsiębiorcy, którzy wahają 
się jeszcze gdzie ulokować swój biznes, wybrali wła-
śnie Starogard
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Kościuszki oficjalnie otwarta
Zakończyła się długo wyczekiwana przez starogardzian przebudowa pierwsze-
go odcinka jednej z najstarszych dróg w mieście. 7 grudnia prezydent miasta wraz 
z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych oficjalnie otworzyli prze-
jazd nowo wyremontowaną ulicą Kościuszki.
Przebudowa ulicy Kościuszki to największy 
i najbardziej wyczekiwany projekt drogowy 
w mieście. Nie tylko ze względu na jej położenie 
w samym centrum miasta, ale przede wszyst-
kim stan nawierzchni, bezpieczeństwo i kom-
fort jazdy kierowców. To jedna z najstarszych 
i najbardziej eksploatowanych dróg w Staro-
gardzie. Jej modernizację podzielono na dwa 
etapy. W połowie listopada 2016 r. firma Skan-
ska S.A. zakończyła budowę pierwszego frag-
mentu ulicy na odcinku od wylotu z ronda z ul. 
Lubichowską do skrzyżowania z ul. Pomorską. 
Prace trwały 7 miesięcy od końca kwietnia do 
połowy listopada. Budowa kosztowała prawie 
4,4 miliona złotych. Kwota 1.635.000 zł pocho-
dziła z budżetu państwa w ramach rządowego 
Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej.
W uroczystości otwarcia oprócz władz mia-
sta uczestniczyli wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich, poseł na Sejm RP Jan Kilian, przewod-
niczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski, rad-
ni miejscy, wicestarosta Kazimierz Chyła oraz 
zaproszeni goście. Obecni byli też wykonaw-
cy, przedstawiciele „PWiK STAR-WiK sp.z o.o., 
które współfinansowało zadanie, pracownicy 
Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu 
Miasta i przedstawiciele lokalnych przedsię-
biorców.
– To jedna z najważniejszych arterii komuni-
kacyjnych w mieście, ważna dla mieszkańców 
nie tylko ze względu na położenie w centrum 
miasta, ale również jako historyczne zaplecze 

Urzędu są wysoko oceniane przez co dostajemy 
dofinansowania ze środków unijnych. Mówiąc 
po piłkarsku drużyna prezydenta zatrybiła 
i zaczęła wygrywać na wielu frontach. 
– Starogard ma już 100% pewność, że ulica Ko-
ściuszki zostanie zmodernizowana na całej długo-
ści – powiedział Dariusz Drelich. - Przede wszyst-
kim gratuluję prezydentowi bardzo dobrze napisa-
nego wniosku, który w rankingu dofinansowanych 
projektów znalazł się na drugim miejscu.
– Pierwotnie miejski projekt na II etap przebudo-
wy ul. Kościuszki znalazł się na trzecim miejscu 
listy wniosków zakwalifikowanych do dofinan-
sowania z Programu Przebudowy Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej – poinformo-
wał Przemysław Biesek –Talewski. – Jednak po 
naszym odwołaniu częściowo uwzględnionym 
przez komisję wojewody przesunęliśmy się na 
miejsce drugie. Do końca 2017 roku zmoderni-
zowany zostanie odcinek od skrzyżowania z uli-
cą Pelplińską do ronda Pitagorasa. Tym samym 
kierowcy będą mieli zapewniony pełen komfort 
jazdy przez centrum miasta, aż do drogi wyloto-
wej na Tczew.
Ulicę Kościuszki poszerzono, wprowadzając 
dodatkowe pasy, które ułatwiają kierowcom na 
skrzyżowaniach skręt w lewo. Przebudowano 
zarówno część podziemną (sieć ciepłowniczą, 
elektroenergetyczną, kanalizację deszczową 
i sanitarną), jak i naziemną drogi (nowa na-
wierzchnia bitumiczna). Przy okazji zmoderni-
zowano trzy skrzyżowania łączące ją z ulicami: 
Paderewskiego, Sobieskiego i Aleją Jana Pawła 
II. Powstały nowe zjazdy do posesji, chodniki 
i ścieżka rowerowa. Droga została oświetlona 
i ozdobiona nowymi ławeczkami słupkami, po-
jemnikami na śmieci i stojakami na rowery, któ-
re dodały jej niepowtarzalnego uroku. Wzdłuż 
ulicy pojawiły się też trawniki, krzewy i klomby 
kwiatów, które podkreśliły z kolei całkiem nową 
estetykę terenu przylegającego do niej. Ulicę 
monitorują dwie kamery ustawione na skrzy-
żowaniu z Al. Jana Pawła II. Natomiast ruchem 
kieruje nowa sygnalizacja świetlna.  

intelektualne starogardzian. Patrząc na efekt, 
myślę że w zapomnienie pójdzie te kilkadziesiąt 
lat, które minęły w oczekiwaniu na ten właśnie 
remont – powiedział Janusz Stankowiak
Prezydent podziękował wojewodzie za wspar-
cie i za to, że znalazły się w Programie pieniądze 
na kontynuację tej inwestycji w przyszłym roku. 

Wojewoda podkreślił, że duża w tym zasługa 
miasta.
– Ta ulica jest ważną częścią naszego miasta 
i już dawno wymagała przebudowy, tak jak 
wiele innych ulic m.in. Bolesława Prusa – mówi 
radny miasta Jan Strzelczyk. – Projekty obecnie 
składane przez zespół pracowników naszego 
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Ulice w Starogardzie Gdańskim to nie tylko 
drogi gminne, którymi zarządza  miasto. Przez 
Starogard przebiega droga krajowa nr 22 (ulice: 
Zblewska, Władysława Jagiełły, Gen. Wł. Sikor-
skiego i A. Mickiewicza) oraz droga wojewódz-
ka nr 222 (ulice: Gdańska, Aleja Niepodlegości, 
Pomorska, Pelplińska). Stanowią one kręgosłup 
komunikacyjny miasta, dlatego władze samo-
rządowe Starogardu od początku kadencji 
czynnie angażują się w dostosowanie ich do 
potrzeb mieszkańców i kierowców.

Plany dla drogi wojewódzkiej
Władze miasta od dawna rozmawiają z Zarzą-
dem Województwa o rozszerzeniu, realizowa-
nego już, unijnego zadania przebudowy dróg 
wojewódzkich 222 i 229 o ulicę Pelplińską. 
Obecnie na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódz-
kich, ale za pieniądze miasta powstaje doku-
mentacja przebudowy tej ulicy na odcinku od 
Ronda Solidarności do ul. Pomorskiej. Skrzy-
żowanie Pomorska - Pelplińska to jedno z naj-
niebezpieczniejszych miejsc w Starogardzie. 

Nowe inwestycje
Modernizacja ulicy Pelplińskiej z rondem na skrzy-
żowaniu z ul. Pomorską i ścieżka rowerowa do Stada 
Ogierów to niektóre z planów miasta na najbliższe 
lata. Władze realizują je w ścisłej współpracy z Zarzą-
dem Województwa i Generalną Dyrekcją Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Do 2018 mieszkańcy powinni odczuć 
pierwsze pozytywne efekty tej współpracy. 

Najprawdopodobniej powstanie tam rondo. 
Dokumentacja będzie gotowa w połowie przy-
szłego roku. 
- Bardzo nam zależy, aby do przebudowy 
skrzyżowania doszło w 2018 roku – mówi pre-
zydent Janusz Stankowiak – Pozwoli to osta-
tecznie rozwiązać problem bezpieczeństwa 
ruchu w tym miejscu. Miasto jest gotowe par-
tycypować w pokryciu wkładu własnego dla 
tego zadania.
Ulica Pelplińska to nie jedyna płaszczyzna 
współpracy miasta i samorządu województwa. 
Przy udziale finansowym Gminy Miejskiej po-
wstaje dokumentacja przebudowy ulicy Gdań-
skiej – od granicy miasta do wiaduktu łącznie 
z tym obiektem. Miasto przebuduje – w ramach 
zadania „Budowa węzła integracyjnego” skrzy-
żowanie ulicy Gdańskiej i Grunwaldzkiej. Trwa 
również przebudowa skrzyżowania ulic Pelpliń-
skiej i Jabłowskiej, współfinansowana kwotą 
600 tys. zł przez samorząd województwa.
- To bardzo ważne inwestycje dla naszego mia-
sta. Tym bardziej chcę podziękować Zarządo-

wi Województwa Pomorskiego za wzorcową 
wręcz współpracę. Szczególne podziękowania 
kieruję  do odpowiedzialnego za drogi wice-
marszałka Ryszarda Świlskiego – mówi prezy-
dent – Udzielona miastu przez samorząd wo-
jewództwa pomorskiego pomoc finansowa na 
ulicę Jabłowską to głównie jego zasługa.

Zmiany na berlince
Droga krajowa nr 22, która przebiega przez Sta-
rogard, to najważniejsza arteria komunikacyjna 
w mieście. Nie zmieni tego faktu powstanie ob-
wodnicy. Natomiast po jej oddaniu do użytku,  
zmieni się kategoria drogi (z krajowej stanie się 
drogą wojewódzką). Nadal będzie jednak jed-
ną z najbardziej eksploatowanych ulic, dlatego 
miasto podejmuje ważne działania na rzecz 
poprawy jej bezpieczeństwa i przepustowości.
- 6 grudnia spotkałem się z Karolem Markow-
skim, p.o. dyrektora oddziału Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad - informuje 
wiceprezydent Przemysław Biesek-Talewski. 
- Rozmawialiśmy o współpracy miasta i GDD-
KiA przy realizacji dwóch zadań, które mają  
poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu na 
drodze krajowej nr 22 w Starogardzie Gdań-
skim. Po pierwsze chodzi o budowę chodnika 
połączonego ze ścieżką rowerową do Stada 
Ogierów. Miasto wykonuje już dokumentację 
na to zadanie. Ma być  gotowa w połowie 2017 
roku. Wówczas GDDKiA przejmie projekt, wpi-
sze zadanie na listę swoich inwestycji i jak tyl-
ko pojawią się wolne środki, przystąpi do jego 
realizacji. Drugie zadanie dotyczy skrzyżowa-
nia ulic Gen. Sikorskiego oraz Skarszewskiej. 
Chodzi o budowę dodatkowego pasa ruchu, 
który w przypadku zamknięcia przejazdu ko-
lejowego pozwoli jadącym prosto (od Jagiełły 
do Mickiewicza) ominąć rondo. Ustaliliśmy, że 
Gmina Miejska zleci w przyszłym roku wyko-
nanie projektu przebudowy tego skrzyżowania 
w oparciu o warunki wydane przez zarządcę 
drogi krajowej. Po wykonaniu dokumentacji, 
podobnie jak w przypadku ścieżki do Stada,  
GDDKiA przejmie zadanie, wpisze na listę swo-
ich inwestycji i w chwili pojawienia się możliwo-
ści finansowych, przystąpi do jego realizacji. 
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12 grudnia do stolicy Kociewia przyjechali 
przedstawiciele władz województwa pomor-
skiego -  marszałek Mieczysław Struk i wice-
marszałek Ryszard Świlski oraz burmistrzowie 
Malborka i Kwidzyna. Spotkali się na Dworcu 
PKP z władzami Starogardu, aby podpisać 
trzy umowy o dofinansowanie budowy inte-
gracyjnych węzłów komunikacyjnych.
Miejsce podpisania umów wybrano nieprzy-
padkowo. Jak powiedział marszałek Mieczy-
sław Struk wybrano starogardzki dworzec, 
aby nie tylko podkreślić znaczenie projektu, 
ale żeby zwrócić uwagę na stan tego budyn-
ku, który dzięki unijnemu wsparciu za dwa 

Podpisano umowę na węzeł
12 grudnia w budynku starogardzkiego dworca PKP 
władze Starogardu, Malborka i Kwidzyna podpisały 
z zarządem województwa umowy o dofinansowanie 
budowy integracyjnych węzłów komunikacyjnych. Sta-
rogardzka inwestycja ma kosztować 42,5 mln zł, z cze-
go 33,5 mln zapłaci Unia Europejska. Do końca 2018 
roku w okolicy Dworca PKP powstanie węzeł transpor-
tu zbiorowego, dworzec zostanie odnowiony, a Aleja 
Wojska Polskiego zmodernizowana. 

7 października miasto ogłosiło przetarg na do-
stawę energii elektrycznej do Urzędu Miasta, 
szkół, przedszkoli, Starogardzkiego Centrum 
Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz miejskich 
spółek. Powołany specjalny zespół przetargo-
wy przygotował specyfikację istotnych warun-
ków zamówienia bazując przede wszystkim na 
danych dotyczących bieżącego zużycia i ceny 

Miasto zaoszczędzi 
na prądzie
Od nowego roku Urząd, spółki miejskie, szkoły, przed-
szkola i inne instytucje publiczne podlegające prezy-
dentowi miasta zapłacą o ponad 300 tys. zł mniej za 
prąd. Powołany we wrześniu przez Janusza Stankowia-
ka zespół przetargowy wynegocjował cenę o 2,5 gro-
sza niższą na 1 kWh niż w ubiegłym roku. 

Od poniedziałku do soboty kursować będzie 
nowy pociąg TLK „Kociewie”, który łączy Go-
rzów Wielkopolski z Gdynią. Podróż ze Staro-
gardu do Gdańska bez przesiadki potrwa tylko 
52 minuty, czyli o 8 minut krócej niż dotych-
czas. 
Do tej pory ze Starogardu do Trójmiasta było 
tylko jedno bezpośrednie połączenie z Choj-
nic. Najczęściej, aby dostać się do Gdańska lub 
Gdyni trzeba było dojechać do Tczewa i tam 

Bezpośredni do Trójmiasta
Prezydent Janusz Stankowiak osobiście sprawdził czy 
pociąg o dumnej nazwie  „KOCIEWIE” już kursuje. 12 
grudnia po raz pierwszy wyruszył na tory. Po wielu la-
tach Starogard ma drugie bezpośrednie połączenie ko-
lejowe z Trójmiastem.

lata będzie całkowicie odmieniony.
- Zależy nam  wszystkim na tym, aby komuni-
kacja była przyjazna dla pasażerów i żeby da-
wała im możliwość łączenia różnych środków 
transportu – mówił marszałek.  – Jesteśmy 
pierwszym regionem w Polsce, który w tak 
szybkim tempie podpisuje umowy na te istot-
ne dla rozwoju województwa przedsięwzięcia. 
Dzisiaj rano podobne umowy podpisaliśmy 
z Kościerzyną, Chojnicami i Człuchowem. 
To świadczy o bardzo dobrym przygotowa-
niu naszych miast i gmin do współdziałania 
w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych.
Prezydent Janusz Stankowiak podziękował 

marszałkowi i całemu zarządowi wojewódz-
twa pomorskiego za niezwykłe wsparcie, 
które w Starogardzie jest mocno odczuwalne.  
- W takiej chwili można śmiało powiedzieć, 
że chce się żyć i pracować – mówił prezydent. 
– Olbrzymie środki, które spływają do Staro-
gardu to ważna rzecz nie tylko dla rozwoju re-
gionu, ale przede wszystkim dla społeczności 
lokalnej. To mieszkańcy miast będą głównymi 
beneficjentami tych działań, które dla każde-
go projektu będą prowadzone. Mam nadzieję, 

że ta umowa, którą właśnie podpisaliśmy nie 
jest ostatnią i że ta współpraca będzie się dalej 
pozytywnie rozwijać. 
Podczas spotkania każde z miast zaprezentowało 
pozostałym swoje projekty, w których pokazało 
przede wszystkim stan obecny modernizowa-
nych budynków i ulic oraz to, jak będą wyglądać 
po zakończeniu inwestycji. Starogardzką prezen-
tacje przedstawił zastępca prezydenta do spraw 
technicznych Przemysław Biesek –Talewski.  

przesiąść się na pociąg do Trójmiasta. Od 12 
grudnia PKP uruchomiły drugie bezpośrednie 
połączenie, wprowadzając do rozkładu jazdy 
nowy pociąg TLK „Kociewie” na trasie Gorzów 
Wlkp. – Gdynia Główna. Pociąg będzie kurso-
wał we wszystkie dni oprócz niedzieli. Ze Sta-
rogardu odjeżdża o godz. 9:41. Wraca o  godz. 
17:05. To znaczy, że w drodze powrotnej z Gdy-
ni wyjeżdża o godz. 15:43, a z Gdańska o 16:10. 

300 tys. zł
o tyle mniej zapłaci
miasto za dostarczoną 
energię elektryczną  

za energię. Ustalono, że szacunkowa wartość  
rocznego zapotrzebowania na prąd w mieście 
wynosi prawie 2 mln zł.  Po otwarciu kopert  
okazało się, że miasto w porównaniu z ubie-
głym rokiem zapłaci  ponad 300 tys. zł mniej za 
tę samą ilość dostarczonej energii elektrycznej.  
Firma, która wygrała przetarg zaproponowała 
cenę o 2,5 grosza niższą na 1kWh, niż ta, która 
obowiązywała dotychczas. 
Pozyskane w ten sposób oszczędności zasilą 
miejski budżet i zostaną wykorzystane na bie-
żące potrzeby mieszkańców miasta.  
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- Wolontariat tłumaczy się jako dobrowolny. 
To dobrowolne niesienie pomocy. Nie bójmy 
się pomagać, nie bójmy się być wolontariu-
szami – witając gości powiedziała Marta Kor-
tas - Wolontariuszka Roku 2015. Właśnie  pod 
takim  hasłem „Czy jesteś już wolontariuszem?” 
8 grudnia odbyła się starogardzka Gala Wolon-
tariatu. 
I nagrodę i tytuł „Wolontariusza Roku 2016” 
zdobyła Paulina Szulc, która na co dzień pracu-
je w Grodzisku Owidz. 
- Łączę harcerstwo z wolontariatem. Często 
powtarzam, że pomagam „z głową i rozsąd-
kiem”, mam na myśli skutecznie – z uśmiechem 
mówi wolontariuszka. - Na zbiórkach, biwa-
kach, obozach, akcjach i różnych imprezach 
pokazuję moim podopiecznym harcerzom, 
jak mogą pomagać i ile radości z tej pomocy 

Paulina Szulc, Maria Tomana i Stefania Szwarc to naj-
lepsi wolontariusze roku 2016. W czwartkowy wieczór, 
8 grudnia podczas Gali Wolontariatu odebrali nagrody 
Prezydenta Miasta i Starosty Powiatu Starogardzkiego. 

Podczas nocnego spotkania pod okiem wie-
loletniego i aktywnego wolontariusza Marci-
na Karwowskiego, wolontariusze poszerzali 
swoją wiedzę na temat działań społecznych 
i niesienia pomocy. Obejrzeli filmy o tematyce 
wolontariackiej,  a potem długo dyskutowali 
zastanawiając się, co jeszcze mogą zrobić, żeby 
wspomóc innych i jakie działania podjąć, aby 
bardziej rozpromować wolontariat wśród mło-

5 grudnia cały świat świętował Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza. Szkolone Koło Caritas przy Gimnazjum 
nr 1 z tej okazji zorganizowało „Noc wolontariacką”. 

Mistrzowie wolontariatu 

Nocne rozmowy wolontariuszy

czerpać. Uśmiech na twarzy drugiego człowie-
ka mnie buduje, pokazuje właściwą drogę. To 
dla mnie największa nagroda. Uskrzydla mnie. 
Paulina Szulc została wyróżniona za nieprze-
ciętne umiejętności organizacyjne, łatwość 
nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem, 
otwartość serca, bystrość umysłu i pomoc przy 
koordynacji takiego dzieła, jakim jest „Szlachet-
na Paczka”. 
Drugie miejsce zajęła Maria Tomana. Jej dobre 
serce, uśmiech i wrodzony talent do angażowa-
nia innych w niesienie pomocy potrzebującym 
został dostrzeżony przez komisję i wyróżniony. 
Została nominowana przez Koło Powiatowe 
Polskiego Związku Niewidomych za działania 
na rzecz osób i instytucji wymagających wspar-
cia i pomocy oraz umiejętne pozyskiwanie pie-
niędzy na rozwój Koła. Wolontariuszem powia-

tu starogardzkiego Roku 2016 została Stefania 
Szwarc. Nominację zgłosiło Starogardzkie Sto-
warzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicz-
nymi „Amazonka”. 
- Pani Stefania to niezwykła osoba, jej troska 
i wsparcie o nowych członków stowarzyszenia, 
ofiarowywany uśmiech, serdeczność i ciepło 
są bezcenne i niezmiernie potrzebne – powie-
działa o Wolontariuszce jej koleżanka z „Ama-
zonek”  - Aurelia Kush. 
Kapituła konkursowa specjalnymi wyróżnie-
niami uhonorowała dodatkowo dziewięciu 
wolontariuszy, którzy z równie wielkim zapa-
łem codziennie nieśli pomoc chorym, starszym 
i potrzebującym. Rozweselali smutnych, pocie-

szali samotnych i poświęcali wiele godzin swo-
jego wolnego czasu w różnorodnych akcjach 
społecznych.
Prezydent miasta wzorem ubiegłego roku 
przyznał Szkolnemu Kołu Wolontariatu przy 
Publicznym Gimnazjum Nr 2 specjalną na-
grodę  dla „Najbardziej Aktywnego Szkol-
nego Koła Wolontariatu”. Oprócz wyróżnień 
specjalnych Karolina Jasnoch otrzymała ty-
tuł „Ciekawej Osobowości Wolontariackiej”. 
Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Karasek, 
Joanna Armatorska, Gabriela Piątek, Aurelia 
Kusch, Stanisław Tobiański, Weronika Mu-
szyńska, Iwona Walendzik, Mateusza Neihs,  
Mariola Panek-Szklakowsk.
Organizatorem gali po raz kolejny było 
Stowarzyszenie „Można Inaczej” przy wie-
loletniej współpracy Zakładów Farmaceu-
tycznych „Polpharma”. Konkurs odbył się 
przy wsparciu finansowemu Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański i Starostwa Powiatowego 
oraz różnych fundatorów nagród indywidu-
alnych.
Podczas gali zagrał Zespół Instrumentów 
Dętych z Ogniska Pracy Pozaszkolnej, za-
śpiewała Agata Zimnak z Bytoni i Młodzie-
żowy Chór Cantores Minores z Gniewu.  

dzieży. Nie zabrakło też czegoś dla ciała. Pysz-
ne kanapki i słodkie kasztanki umiliły wspólnie 
spędzony czas.  
Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w nocy 
z 2 na 3 grudnia spotkali się, aby uczcić Między-
narodowe Święto Wolontariusza. Podsumowali 
projekt dofinansowany przez Caritas Diecezji 
Pelplińskij ze środków 1% pozyskanych przez 
CDP.  

otrzymała tytuł
Wolontariusza 
Roku 2016

Paulina Szulc
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Świąteczny
W tym roku Starogard odwiedził wyjątko-
wy Św. Mikołaj. Przybył z dużym koszem 
cukierków i życzeniami dla wszystkich sta-
rogardzian.  Przy okazji  zapalił ponad 6 
tys. lampek na starogardzkiej choince. Na 
ten moment czekało wielu mieszkańców, 
którzy przyszli zobaczyć prawie 9-metrowy 
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Starogard
symbol Świąt Bożego Narodzenia oraz inne 
ozdoby, które można podziwiać każdego 
wieczoru na Rynku Miejskim.
Elementy świątecznego wystroju pojawi-
ły się na ulicach Starogardu, dzięki czemu 
w naszym mieście zapanowała świąteczna 
atmosfera.
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Wystawa „Kajko i Kokosz - komiksowa arche-
ologia” po raz pierwszy w historii muzealnic-
twa polskiego łączy archeologię z komiksem. 
Porównuje dwa światy: znalezisk archeolo-
gicznych oraz podobnych zabytków wykorzy-
stanych na kadrach komiksów Janusza Christy. 
W gablotach znajdziemy bezcenne eksponaty 
archeologiczne, a na planszach również bez-
cenne poczucie humoru i przygodę. Wystawę 
tę oprócz pracowników Muzeum Archeolo-
gicznego w Gdańsku tworzą Wojciech Łowic-
ki, znany promotor komiksu w Polsce, Paulina 
Christa, wnuczka i dziedziczka artysty oraz 
pasjonaci twórczości Janusza Christy działający 
w ramach bloga „Na plasterki!!!”.
Janusz Christa, Mistrz Polskiego Komiksu, przez 
lata zapraszał nas w świat słowiańskich wojów 
i starożytnych czasów na polskich ziemiach, 
wspaniale łączył historię naszej ojczyzny, wie-
rzenia jej ludów, zwyczaje, ubiór czy architek-
turę z przygodami towarzyszącymi postaciom 
z komiksów. Do zabawy w odkrywanie świata 
Kajka i Kokosza oraz podróż w czasie do krainy 
Słowian chcemy zaprosić nie tylko poprzez wy-
stawę prezentującą cenne i wyjątkowe zabytki, 
pochodzące ze zbiorów Muzeum Archeolo-

Świat Kajka i Kokosza
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku i Muzeum Zie-
mi Kociewskiej zapraszają na wyjątkową wystawę pn. 
„Kajko i Kokosz - komiksowa archeologia”. Jej werni-
saż odbędzie się w piątek w Ratuszu Miejskim o godz. 
18.00. Wystawa zgodnie z klasyczną doktryną dobre-
go komiksu, ma bawiąc – uczyć i  potrwa do 25 marca 
2017 roku. 

26 listopada Julia Cyrzan i Michał Dudek z Klu-
bu Tańca Towarzyskiego „Impuls” z SCK zdobyli 
złoty medal na Mistrzostwach Polski Północnej 
w Koszalinie, w kategorii 14-15 kl. „D” i zdobyli 
wyższą klasę taneczną „C”. Warto podkreślić, że 
ta para zaledwie trzy tygodnie temu otrzyma-
ła klasę „D” na Ogólnopolskim Turnieju Tańca 
Towarzyskiego o Memoriał Edwarda Kowalke 
w Starogardzie.
Kolejna para trenująca w murach SCK Wikto-
ria Szramke i Łukasz Sojka zajęła I miejsce na 
Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego 
o Puchar Burmistrza Żukowa.

Taneczne sukcesy
Pary trenujące taniec towarzyski w Starogardzkim Cen-
trum Kultury odnoszą sukcesy w swoich kategoriach 
wiekowych i klasowych.

Już od 15 lat, pod batutą Wojciecha Gdańca, 
młodzi instrumentaliści z orkiestry kameralnej 
„Pro Simfonica” ubarwiają dźwiękami muzyki 
Starogard i okolice. 10 lat temu, występujący 
z nimi okazjonalnie wokaliści utworzyli zespół 
„Singers Novi” i od tego czasu – razem bądź 
osobno – występują, uświetniając ważne sta-
rogardzkie i nie tylko wydarzenia. Oba zespo-
ły działają w Starogardzkim Centrum Kultury. 
Orkiestra Kameralna Pro Simfonica od 2001 
roku. Członkowie Orkiestry to absolwenci 
i uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Starogardzie Gdańskim. Specjali-
zują się w utworach okresu renesansu, baroku, 

Jubileuszowy koncert
Zespół wokalny „Singers Novi” i orkiestra „Pro Simfo-
nica” zapraszają na wyjątkowy jubileuszowy koncert. 
17 grudnia, o godz. 18.00, w kinie „Sokół” zaśpiewają 
i zagrają polskie kolędy, przenosząc nas w niepowta-
rzalny klimat Świąt Bożego Narodzenia. Tego dnia 
odbędzie się też premiera płyty z kolędami, którą ar-
tyści zarejestrowali w listopadzie.

ale w ich wykonaniu można też usłyszeć utwory 
klasyczne, romantyczne i muzykę XX w. Orkie-
stra ma również w swoim repertuarze utwory 
lżejszego gatunku, zaliczane do nurtu muzyki 
rozrywkowej, tanecznej, jazzowej, filmowej. Or-
kiestrę założył Wojciech Gdaniec, który do dziś 
jej dyryguje oraz  instrumentuje i opracowuje 
grane utwory.
W roku 2003 z Orkiestry Kameralnej Pro Sim-
fonica wyłoniła się kilkuosobowa grupa entu-
zjastów śpiewania kolęd. Przez kilka lat, co roku 
odbywały się koncerty kolęd i pastorałek w wy-
konaniu tej grupy wokalnej, której towarzyszy-
ła Pro Simfonica. Chęć dalszego śpiewania była 

tak wielka, że stała się  inspiracją do powoła-
nia zespołu Singers Novi. Ich repertuar syste-
matycznie się powiększał, a liczba koncertów 
rosła, zarówno w Starogardzie, jak i poza nim. 
Obecnie zespół wykonuje przede wszystkim 
utwory a cappella i wokalno-instrumentalne, 
z repertuaru liczących się zespołów wokalnych 

oraz piosenki ze znanych i lubianych filmów 
oraz musicali.
W listopadzie tego roku Singers Novi & Pro 
Simfonica nagrali płytę, która jest swego ro-
dzaju cofnięciem się w czasie i spojrzeniem 
wstecz z perspektywy lat na ich wspólne kolę-
dowanie.   

Trenerem par jest Janusz Lewandowski. Klub 
Tańca Towarzyskiego „Impuls” SCK w 2017 roku 
będzie obchodził 40. lecie istnienia. Jest jednym 
z najstarszych klubów tanecznych w Polsce za-
łożonym w 1977 roku przez Edwarda Kowal-
ke. Klub „Impuls” od samego początku działa 
w Starogardzkim Centrum Kultury.Obecnie 
w największej instytucji kulturalnej w Starogar-
dzie Gdańskim i powiecie starogardzkim zaję-
cia taneczne prowadzi kadra doświadczonych 
i wykwalifikowanych instruktorów, trenerów 
oraz nauczycieli tańca towarzyskiego, baletu 
i hip hopu.  

gicznego w Gdańsku. Wystawa ma, zgodnie 
z klasyczną doktryną dobrego komiksu, ba-
wiąc - uczyć. Anegdota przewijać ma się tutaj 
z wiedzą historyczną, najzabawniejsze sceny 
z komiksów z opisem prawdziwych wydarzeń 
jakie rozegrały się dawno temu na ziemiach na-
szego kraju. 
Przeznaczona jest dla przedstawicieli wszyst-
kich pokoleń, bez wyjątku. Z jednej strony 
ma charakter edukacyjny i jest skierowana do 
młodszego pokolenia zwiedzających, a z dru-
giej, poprzez swój wymiar sentymentalny, za-
interesuje dorosłych widzów - tych, których 
komiks ten bawił i uczył przed laty.
Zaprezentowane materiały archeologiczne (ok. 
50 zabytków) pochodzą z Muzeum Archeolo-
gicznego w Gdańsku, natomiast materiały ko-
miksowe prezentowane na planszach - ze zbio-
rów prywatnych m.in. dr Tomasza Marciniaka, 
Wojciecha Łowickiego i archiwum rodzinnego 
Janusza Christy. Fragmenty komiksów zostały 
wykorzystane do celów wystawienniczych za 
zgodą wydawnictwa Egmont.  

Tekst: W. Łowicki i P. Pogodziński
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Turniej piłki siatkowej, który na stałe wpisał się 
już do kalendarza siatkarskich imprez,  zainicjo-
wała 10 lat temu Katarzyna Przeperka prezes 
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu Ka-
EmKa. Przez trzy dni w Miejskiej Hali Sportowej 
im. Andrzeja Grubby wałczyło 57 drużyn ama-
torów piłki siatkowej. 
- Kilkanaście lat temu będąc jeszcze pracow-
nikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji marzył 
mi się taki turniej w Starogardzie, na który 
przyjeżdżaliby ludzie kochający siatkówkę 
– powiedziała inicjatorka Katarzyna Prze-
perska. – Problemem był termin, bo takich 
turniejów w Polsce jest bardzo dużo. Mięli-
śmy jednak pomysł i udało nam się „wstrze-
lić” z datą w kalendarz. Mikołajkowe Granie 
w Starogardzie się przyjęło, o czym świad-
czy dzisiejszy jubileusz 10-lecia imprezy. 
Cieszę się, tym bardziej, że dzisiaj świętuje-

Mikołajkowe granie
Męska drużyna AZS Uniwersytet Gdański i  kobieca 
Kartofelki wygrały X Mikołajkowe Granie. 

„Gama – Akademia Koszykówki” to przedsię-
wzięcie, dzięki któremu poszczególne ośrodki 
będą mogły więcej uwagi poświęcić piłce ko-
szykowej. Program kierowany jest do uczniów 
klas I-III szkół podstawowych. Pozwoli na 
wspólną promocję aktywności fizycznej nie tyl-
ko wśród dzieci, ale i ich rodziców, dzięki czemu 
rodziny będą spędzały ze sobą więcej czasu.
Wspólny program umożliwi wymianę doświad-
czeń. Kadra nauczycielska i trenerska będzie 
szkoliła się w jednolity sposób. Nie bez zna-
czenia jest też wspólne pozyskiwanie środków 

Jeszcze więcej koszykówki
W poniedziałek 12 grudnia władze samorządowe Sta-
rogardu, Pelplina i Tczewa  podpisały z Gamą, Iglo-
texem i Stopolem oraz klubami sportowymi SKS i Je-
dynka Pelplin list intencyjny. Tym samym wyraziły wolę  
współpracy przy realizacji programu „Gama – Akade-
mia Koszykówki”.

Zawody pływackie rozegrano głównie na dy-
stansach 100-metrowych, z wyjątkiem stylu 
motylkowego, na którym rywalizacja odbyła 
się na 50 metrach. Świetnie spisali się zawod-
nicy starogardzkiego klubu. Oprócz licznie 
pobitych rekordów życiowych zawodnicy 
zdobyli siedem medali. Na 50 metrów stylem 
motylkowym  srebrny medal zdobył Dominik 
Jastrzemski z czasem 35,13 sek. Drugie miejsca 
i srebrne medale otrzymali również Michalina 
Wierzba na 100 zmiennym i Błażej Nowacki 
na 100 grzbietem. Miejsce trzecie i brązowe 
medale otrzymali Filip Szulc na 100 zmiennym 

Ósemka wśród najlepszych
Pływalnia w Lęborku była świadkiem sportowej rywa-
lizacji pływaków z województwa pomorskiego. Wśród 
nich była 21 osobowa reprezentacja starogardzkiej 
„Ósemki”. 

finansowych z funduszy krajowych i zagranicz-
nych. Dokumenty i projekty konieczne przy 
ubieganiu się o dotacje zewnętrzne będą two-
rzone we współpracy pomiędzy wszystkimi, 
którzy podpisali list intencyjny.
Motorami napędowymi programu „Gama – 
Akademia Koszykówki” są Bartosz Sarzało 
i Przemysław Bieliński, czyli twórcy nowator-
skiego projektu koszykarskiego „Z tradycją 
w przyszłość”, który działać zaczął w 2014 roku.
Uroczystemu podpisaniu listu, które odbyło 
się w hali Agro Kociewia towarzyszył trening 

uczniów Publicznych Szkół Podstawowych nr 1 
i nr 2 ze Starogardu Gdańskiego oraz uczniów 
szkół podstawowych z Kokoszkowych, Jabło-
wa, Rudna oraz Pelplina. Dzieci mogły potre-
nować z koszykarzami Gamy. Nie lada atrakcją 
było także pojawienie się na parkiecie gwiazdy 
drużyny SKS Sportowa S.A. Polpharma Micha-

ela Hicksa, który chętnie „przybijał piątki” mło-
dym adeptom koszykówki. Dzięki niemu i jego 
kolegom z drużyny, a także dzięki zawodnikom 
Gamy piłki koszykowej w naszym mieście nie 
brakowało. Teraz dzięki programowi „Gama – 
Akademia Koszykówki” będzie jej jeszcze wię-
cej.   

my też 5-lecie naszego Stowarzyszenia Ka-
EmKa – dodała pomysłodawczyni.
W piątek o tytuły najlepszych walczyły 4 
drużyny chłopców i 16 dziewcząt w wieku 13-
15 lat. Wśród młodziczek najlepsza okazała 
się drużyna ze Starogardu KaEmKa.
Sobota to był dzień drużyn mieszanych. Do 
zawodów stanęło 12 zespołów składających 
się z trzech dziewczyny i trzech chłopaków. 
Tego dnia najlepsi okazali się zawodnicy 
z drużyny OLD MIKST.
Z kolej w niedzielę na boisku spotkali się 
amatorzy siatkówki w dwóch kategoriach - 
16 drużyn męskich i 8 kobiecych. Wśród pań 
tytuł mistrzyń wywalczyły KARTOFELKI nato-
miast wśród panów najlepsi okazali się AZS 
Uniwersytet Gdański.
Turniej współorganizował Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.   

i Karolina Urban na 100 stylem klasycznym. 
Najlepszymi zawodnikami na  dystansach 100 
metrów stylem zmiennym okazali się zdoby-
wając złote krążki Karolina Urban i Błażej No-
wacki. Wymienieni zawodnicy zostali również 
uznani za najlepszych zawodników zawodów:  
Karolina wśród 13-latek i Błażej wśród 11-lat-
ków.  Ponadto na zawodach ustanowiono 
znowu kilka rekordów klubu. Błażej Nowacki 
poprawił dwa 12-letnie rekordy UKS-u, jeden 
na 100 grzbietem 1:18,44 min., a drugi na 100 
zmiennym 1:19,63 min. Karolina Urban popra-
wiła rekord na 100 zmiennym, który wynosi 
teraz 1:12,65 min.  
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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: Osoby 
zainteresowane spotkaniem z rad-
nymi klubu 
Platformy Obywatelskiej mogą 
umawiać się telefonicznie pod nu-
merem 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 nu-
merem telefonu Biura Rady Miasta 
- 58 530 60 25.

Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 

Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. 
83-200 Starogard Gdański 

ul. Traugutta 56
tel. 58 56 224-33, 58 56 253 21

oferuje swoje usługi w zakresie 
profesjonalnego 

zarządzania nieruchomościami 
(w tym wspólnotami mieszkaniowymi, 

kamienicami etc.)

Dyżury radnych

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 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA SZÓSTY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ul. Powstańców Warszawskich, KW GD1A/00049442/2, obr. 21, 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. 192 1.222 23.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, do-
puszcza się sytuowanie altan i garażu wolnostojącego na samochód osobowy

140.000,00 14.000,00 1.400,00

2. 193 974 23.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, do-
puszcza się sytuowanie altan i garażu wolnostojącego na samochód osobowy

118.000,00 11.800,00 1.180,00

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 24 lutego 2016 r., drugi 20 kwietnia 2016 r., trzeci 22 czerwca 2016 r., czwarty 31 sierpnia 2016 r., a piaty 9 listopada 2016 r.
Nieruchomości ww. (poz. 1 i 2) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV KW GD1A/00049442/2).
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 stycznia 2017 r. (środa) o godz 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu 
należy wnieść najpóźniej do dnia 5 stycznia 2017 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogar-
dzie Gdańskim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 10 stycznia 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 dział-
ki 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.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 16 listopada 2016 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 464/11/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezna-
czonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, obejmujące trzy pozycje: 1)-3) ul.Pelplińska – działki nr: 139/1 o pow. 54 m², 140/1 o pow. 35 m², 140/3 o pow. 144 m², obręb 16, 
KW 17395, na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej.
Zarządzenie wraz z wykazem tabelarycznym podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na 
okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości  w prasie lokalnej, na stronach interneto-
wych urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty .
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075.

           Prezydent Miasta Starogard Gdański
            Janusz Stankowiak        

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI 

NA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
wprowadzone na mocy art. 24  ust. 5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 ze zmianami)

Lp. Wyszczególnienie J.m. Cena netto Cena brutto

1 Cena za dostarczoną wodę zł/m3   3,79  4,09

2 Cena za odprowadzone ścieki zł/m3   4,79  5,17

3        Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę miesięcznie

3.1. W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego za: J.m. Cena netto Cena brutto

Dostarczanie wody  zł/m-c 6,77 7,31

Dostarczanie wody i odbiór ścieków zł/m-c 9,96 10,76

Odprowadzanie ścieków zł/m-c 6,84 7,39

3.2. W rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym zł/m-c 3,65 3,94

Przypominamy, że w przypadku intensywnych opadów śniegu bądź powstania 
niebezpiecznych oblodzeń na drogach i chodnikach mieszkańcy mogą inter-
weniować całodobowo u dyspozytora zimowego utrzymania dróg (ZUD) pod 
następującymi numerami: tel. 58/56-230-02 lub kom. 661 969 331
Zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w mieście właściciele 
nieruchomości muszą sami oczyszczać z błota, śniegu i lodu chodniki przyle-
gające do ich domów. 
Informujemy również, że na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański poza 
drogami gminnymi zlokalizowane są drogi innych zarządców tj.:
• Droga krajowa nr 22 (ulice: Zblewska ,Jagiełły, Sikorskiego i Mickiewicza) – 
Obwód Drogowy w Bytoni tel. 58-84-426 lub 606- 928- 562,
• Droga wojewódzka nr 222 (ulice: Gdańska, Al. Niepodległości, Pomorska 
i Pelplińska) – Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim tel. 58 
56-269-70 lub 609-690-207,
• Drogi powiatowe ulice: Skarszewska, Lubichowska, Droga Owidzka i odcinek 
drogi ok. 150m od drogi krajowej nr 22 w kierunku na Rywałd – Powiatowy 
Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim tel. 58/ 532-14-01 lub 58/ 562-34-61.

Akcja zima
Właściciele nieru-
chomości powinni 
pamiętać o obo-
wiązku zapewnie-
nia czystości i po-
rządku w pobliżu 
swoich domów. 

1. Bronisław Porazik l. 84 
2. Teresa Stawińska l. 83
3. Adam Pułacz l. 84
4. Kazimierz Lichy l. 80
5. Zdzisław Gugała l. 72
6. Sławomir Gillasamatinów l. 41
7. Krystyna Lewandowska l. 67
8. Henryk Prabucki l. 67
9. Teresa Gemba l. 84
10. Helena Brzoskowska l. 99
11. Roman Domachowski l. 80 
12. Gerard Spyra l. 66
13. Teresa Masłowska l. 77
14. Barbara Herman l. 84
15. Barbara Kamińska l. 55
16. Andrzej Zimmermann l. 62
17. Krystyna Łąska l. 82
18. Irena Grodek l. 83
19 Żaneta Tyda l. 46 
20. Dariusz Tyda l. 44
21. Irena Burczyk l. 82
22. Stefan Ruciak l. 66

30 listopada minął termin składa-
nia deklaracji o odbiorze odpadów 
komunalnych. Wszyscy, którzy nie 
dopełnili tego obowiązku proszeni 
są o niezwłoczne złożenie deklaracji 
w Urzędzie Miasta. Jeżeli deklaracja 
nie zostanie złożona do 31 grudnia, 
wysokość opłaty za wywóz odpa-
dów ustalona zostanie w drodze 
decyzji administracyjnej i wyniesie 
kwotę równą opłacie za wywóz od-
padów niesegregowanych.

Uwaga!
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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 przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA SZÓSTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic: Boh. Getta i Dolnej, KW GD1A/00012723/8, obr. 20, 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  
minimalnew zł

1 2 3 4 5 6 7

1. 64/29 1.073 D2.71.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania zabudowy 
szeregowej, nie dopuszcza się sytuowania budynków gospodarczych

127.000,00 12.700,00 1.270,00

2. 64/30 1.073 D2.71.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania zabudowy 
szeregowej, nie dopuszcza się sytuowania budynków gospodarczych

127.000,00 12.700,00 1.270,00

3. 64/31 1.073 D2.71.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania zabudowy 
szeregowej, nie dopuszcza się sytuowania budynków gospodarczych

127.000,00 12.700,00 1.270,00

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.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 24 lutego 2016 r., drugi 20 kwietnia 2016 r., trzeci 22 czerwca 2016 r., czwarty 31 sierpnia 2016 r., a piąty 9 listopada 2016 r. Nieruchomości ww. (poz. 1, 2 i 3) wolne są od obcią-
żeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 stycznia 2017  r. (środa) o godz 12:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 5 stycznia 2017 
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 10 stycznia 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 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. 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 przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA DZIEWIĄTY 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  

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

5. 187/34 420 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2)  42 900,00 zł  4 290,00 zł  430,00 zł 

6. 187/35 425 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2)  43 400,00 zł  4 340,00 zł  440,00 zł 

7. 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 

8. 187/44 769 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca z funkcją usługową (G3)  74 300,00 zł  7 430,00 zł  750,00 zł 

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa. 
Nieruchomości ww. (poz.1-9) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 września 2015 r., drugi 28 października 2015 r., trzeci 13 stycznia 2016 r., czwarty 9 marca 2016 r.,  piąty 27 kwietnia 
2016 r., szósty 6 lipca 2016 r., siódmy 14 września 2016 r., a ósmy 23 listopada 2016 r. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 stycznia 2017 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 12 stycznia 
2017 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 17 stycznia 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 uczestnictwa 
w przetargu.  W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wydział 
Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA  DZIEWIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, w rejonie ul. Bohaterów Getta i ul. Gertrudy Babilińskiej, obr. 21, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow. w m2 Nr KW Przeznaczenie  w planie
Cena wywoławcza 
w zł (zawiera 23% 

VAT)
wadium postąpienie mini-

malne

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 53/4 1.102 49442 17.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 135 500,00 zł 13 550,00 zł 1 360,00 zł

2. 53/6 1.213 49442 17.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 132 500,00 zł 13 250,00 zł 1 330,00 zł

3. 187/1 803 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 93 500,00 zł 9 350,00 zł 940,00 zł

4. 187/2 840 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 97 500,00 zł 9 750,00 zł 980,00 zł

5. 187/3 843 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 98 000,00 zł 9 800,00 zł 980,00 zł

6. 187/4 718 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 83 500,00 zł 8 350,00 zł 840,00 zł

7. 187/5 766 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 78 500,00 zł 7 850,00 zł 790,00 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 prze-
pisami prawa. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 12 sierpnia 2015 r., drugi 30 września 2015 r., trzeci 24 listopada 2015 r., czwarty 18 lutego 2016 r., piąty 20 kwietnia 2016 r., szósty 22 czerwca 2016 r., siódmy 31 
sierpnia 2016 r., a ósmy 9 listopada 2016 r.  
Nieruchomości w/w (poz. 1-7) wolne są od obciążeń i zobowiązań. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 stycznia 2017 r. (środa) o godz 11:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 5 stycznia 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 prze-
targ, od zawarcia umowy.
W dniu 10 stycznia 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 uczestnic-
twa 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.
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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. z 2014 poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA DZIEWIĄTY 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 

(zawiera 23% VAT) Wadium Postąpienie 
minimalne

1 2 3 4 5 6 7

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

2. 1/76 432 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E7) 44 100,00 zł 4 410,00 zł 450,00 zł

3. 1/115 562 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E3) 57 400,00 zł 5 740,00 zł 580,00 zł

4. 1/118 474 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E3) 46 500,00 zł 4 650,00 zł 470,00 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.1-4) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 września 2015 r., drugi 28 października 2015 r., trzeci 13 stycznia 2016 r., czwarty 9 marca 2016 r., piąty 27 kwietnia 
2016 r., szósty 6 lipca 2016 r., siódmy 14 września 2016 r., a ósmy 23 listopada 2016 r.  
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 stycznia 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 12 stycznia 
2017 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 17 stycznia 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 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 przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA DZIEWIĄTY 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  

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

5. 187/34 420 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2)  42 900,00 zł  4 290,00 zł  430,00 zł 

6. 187/35 425 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2)  43 400,00 zł  4 340,00 zł  440,00 zł 

7. 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 

8. 187/44 769 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca z funkcją usługową (G3)  74 300,00 zł  7 430,00 zł  750,00 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.1-9) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 września 2015 r., drugi 28 października 2015 r., trzeci 13 stycznia 2016 r., czwarty 9 marca 2016 r.,  piąty 27 kwietnia 
2016 r., szósty 6 lipca 2016 r., siódmy 14 września 2016 r., a ósmy 23 listopada 2016 r. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 stycznia 2017 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 12 stycznia 
2017 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 17 stycznia 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 uczestnictwa 
w przetargu.  W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wydział 
Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 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. z 2014, poz. 1490) - Prezydent 
Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kochanki 

(X przetarg) –  działka nr 57/2 o pow. 1 520 m², obręb 7, KW 24794; 
cena wywoławcza (w tym 23% 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., trzeci 21 października 2015 r.,  
czwarty 13 stycznia 2016 r., piąty 9 marca 2016 r., szósty 27 kwietnia 2016 r., siódmy 6 lipca 2016 r.,  ósmy
14 września 2016 r., a dziewiąty 23 listopada 2016 r. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 stycznia 2017 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Staro-
gard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 11:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 12 stycznia 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 17 stycznia 2017 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.

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. z 2014, poz. 1490) - Prezydent 
Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Słonecznej 

(VII przetarg) –  działka nr 1/31 o pow. 1 232 m², obręb 28, KW 30436; 
cena wywoławcza (w tym 23 % VAT)  141 000,00 zł (stoczterdzieścijedentysięcyzłotych);
wadium w wysokości  14 100,00 zł (czternaścietysięcystozłotych);
postąpienie minimalne  1 410,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w strefie oznaczonej 
symbolem 04U/MN – tereny usług nieuciążliwych w zabudowie zwartej, jako towarzysząca zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna;
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 13 stycznia 2016 r., drugi 9 marca 2016 r., trzeci 27 kwietnia 2016 r., czwar-
ty 6 lipca 2016 r., piąty 14 września 2016 r., a szósty 23 listopada 2016 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 stycznia 2017 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Staro-
gard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 11:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 12 stycznia 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 17 stycznia 2017 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.
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ZAPOWIEDZI IMPREZ

17 grudnia

6 stycznia

Godz. 10.00, Hala Sportowa 
im. G. Podolskiego, mecz 
koszykówki U15M: SKS 
Starogard Gdański - KS 
Jedynka Pelplin

Godz. 15.00, Hala Sportowa 
im. G. Podolskiego, mecz 
koszykówki II liga 
mężczyzn: Decka Pelplin - 
Gryf Goleniów

Godz. 18.00, Kino Sokół, 
Koncert jubileuszowy 
zespołów Singers Novi 
i Pro Simfonica

Godz. 18.00, , Miejska Hala 
Sportowa im. Andrzeja Grubby, 
Polska Liga Koszykówki 
mecz Polpharma Starogard 
Gdański - Miasto Szkła 
Krosno

18 grudnia

Godz. 9.00-16.00, Miejska 
Hala Sportowa im. Andrzeja 
Grubby, Turniej koszykówki 
Gwiazdka 2016 

21 grudnia

Godz. 15.00-16.30, Miejska 
Hala Sportowa im. Andrzeja 
Grubby, „HEJ KOLĘDA, 
KOLĘDA” - spotkanie dla 
najuboższych

Godz. 17.00, Kino Sokół, 
Koncert Noworoczny 
Orkiestry Salonowej 
„Moderato” Wstęp: 50 zł 

10 stycznia

Godz. 15.00, Hala Sportowa 
im. G. Podolskiego, mecz 
koszykówka – Decka 
Pelplin – SMS PZKosz 
Władysławowo

13 stycznia

Godz. 18.00, Galeria „A” 
Starogardzkiego Centrum 
Kultury, Wernisaż wystawy 
fotograficznej Krzysztofa 
Rudka pt. „Starogardzianie 
z urodzenia i wyboru”

15 stycznia

Godz. 15.00, Galeria Neptun, 
25. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Program:
10:45 – występy starogardzkich 
przedszkolaków
12:00 – Gzuby Kociewskie z SCK
12:25 – uczniowie Centrum Edukacji 
Muzycznej
13:00 – podopieczni Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej
13:50 – Wiesław Chrzanowski
14:30 – zespół Canto
15:10 – występ koszykarzy Polpharmy
15:30 – konkurs świąteczny
15:50 – wspólne śpiewanie kolędy 
„Dzisiaj w Betlejem”
16:00 – Tobiasz Staniszewski  
z zespołem

Oprócz występów będzie można 
zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem 
w fotobudce, zobaczyć żywy „Żłó-
bek”, odwiedzić świąteczne kierma-
sze, skosztować pysznej grochówki, 
a nawet kupić choinkę.
W godz. od 13:00 do 17:00 otwarta 
będzie biblioteka, gdzie można 
zobaczyć wystawę „O obyczajach 
świątecznych” i wypić ciepłą herba-
tę. Podczas Jarmarku prowadzony 
będzie punkt zbiórki kocy i karm 
dla „OTOZ Animals” Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt.
Podczas Jarmarku będzie można 
spotkać Tygryski Teodorki z Gru-
py GPEC, które rozdawać będą 
słodkości.

Godz. 9.00-18.00 , Hala 
Sportowa im. G. Podolskiego, 
Turniej piłkarski Wiśnia 
Starogard Cup 2016

Godz. 12.00-17.00, 
Rynek Miejski,  Jarmark 
Świąteczny

1 stycznia


