Odpowiedzialność to podstawowe
słowo w słowniku prezydenta miasta.
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Rekordowe
dofinansowanie

Ponad 34 mln zł otrzyma Starogard na przebudowę Dworca Kolejowego i Alei Wojska
Polskiego. Projekt „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie
Gdańskim” został najwyżej oceniony. Uzyskał 97,5 punktów na 100 możliwych. Cała
inwestycja będzie kosztować ponad 42 mln zł. 85% tej kwoty zapłaci Unia Europejska.
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34 mln
na przebudowę Dworca Kolejowego i Alei
Wojska Polskiego

Rejon dworca i Alei Wojska Polskiego to jeden z najstarszych i najbardziej zaniedbanych
obszarów miasta. Władze miasta od początku
kadencji starały się o unijne pieniądze na jego
modernizację. Dzisiaj wiadomo, że wkrótce
Aleja i jej okolice zmienią się nie do poznania.
Miejski projekt „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”
został najwyżej oceniony przez Zarząd Województwa Pomorskiego. W konkursie w ramach
poddziałania 9.1.2 Regionalnego Programu
Operacyjnego - Transport miejski uzyskał
97,5% punktów, plasując się na pierwszym miejscu listy wniosków, która została ogłoszona 15
listopada br. Unia dofinansuje 85% kosztów tego
zadania, nie więcej niż 34.386.092,10 zł.

Miejski projekt „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie
Gdańskim” został najwyżej oceniony przez
Zarząd Województwa
Pomorskiego.
- Cieszymy się ogromnie z tak wysokiej oceny
naszego projektu oraz z poziomu dofinansowania. Ponad 34 miliony to rekordowa suma,
którą miasto otrzymało na jeden projekt
– przyznaje Przemysław Biesek-Talewski, zastępca prezydenta ds. techniczno - inwestycyjnych. - Duża część tych środków przeznaczona
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Fotorelacje z wydarzeń

znajdziesz na stronie internetowej www.starogard.pl

WYDARZENIA

Gazownicy
wracają
Od 2 stycznia 2017 r. do
Starogardu wraca Polska Spółka Gazownictwa.
W swojej dawnej siedzibie przy ulicy Jagiełły 32
uruchomi Pogotowie Gazowe oraz Punkt Obsługi
Technicznej.

Uczcili narodowe święto
11 listopada wielu mieszkańców miasta na znak radości i solidarności wywiesiło na swoich domach flagę narodową. Tego dnia przypadła 98. rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości. Organizowane tego dnia
uroczystości stały się znakiem, że Polacy pamiętają
swoją historię i czczą pamięć rodaków, którzy przelali
krew za wolność.
Uroczystości upamiętniające to ważne w naszej
historii wydarzenie rozpoczęły się przy Pomniku
Niepodległości. Obecne były poczty sztandarowe, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń,
kombatanci, bracia kurkowi, harcerze, młodzież
i dzieci. Okolicznościowe przemówienie wygłosił
Sławomir Jankowski- dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2.
Na znak pamięci o poległych za wolność lokalne

władze samorządowe złożyły pod pomnikiem
kwiaty. Głos zabrał również poseł na Sejm RP Jan
Kilian.
Po części oficjalnej wszyscy przemaszerowali do
kościoła św. Mateusza, gdzie odprawiono Mszę
Świętą w intencji Ojczyzny i mieszkańców miasta.
Wieczorem w kościele św. Katarzyny z okazji
Święta Niepodległości odbył się koncert Kuźni
Brackiej.

Od 2 stycznia 2017 roku klienci PSG będą mogli składać wnioski o przyłączenie do sieci na
miejscu w Starogardzie Gdańskim. W zakładzie przy ulicy Jagiełły PGS uruchomi również
pogotowie gazowe. To oznacza, że zarówno
wymiana gazomierzy na nowe, jak i wszystkie
awarie np. ulatnianie się gazu, będą załatwiane
przez miejscowych pracowników.
- Chcemy być widoczni w Starogardzie. Chcemy być bliżej klienta – powiedziała Barbara
Koba dyrektor oddziału PSG w Gdańsku - Placówka w Starogardzie Gdańskim została zlikwidowana na mocy decyzji poprzednich władz
PSG. Zgodnie z nową strategią, Spółka zmienia
swoją strukturę organizacyjną poprzez ograniczenie liczby szczebli zarządzających. Zamiast
dotychczasowych 6 oddziałów od 1 stycznia
2017 będzie 17 zakładów na prawach oddzia-

Czar par

25 października w Urzędzie Miasta odbyły się
uroczystości jubileuszowe par małżeńskich.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
które z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego
przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
otrzymali: Barbara i Zbigniew Piotrowscy, Helena i Edward Zielinscy, Fryda i Ryszard Szatkowscy, Waldemara i Brunon Skowronowscy, Urszula i Leon Narloch, Maria i Henryk Kreft, Edyta
i Henryk Macholla, Aldona i Kazimierz Serewicz,

Prezydent kolporterem
Tym razem prezydent Janusz Stankowiak wcielił się
w rolę kolportera pracując dla firmy A&B Dystrybucja,
która wygrała licytację w ramach tegorocznego 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Firma A&B Dystrybucja specjalizuje się w kolportowaniu i transporcie druków adresowych i bezadresowych na terenie całego kraju. Właściciel firmy – Przemysław Uhlenberg, wpłacił dwa tysiące
złotych na WOŚP, by wynająć prezydenta do pracy.

Prezydent roznosił m.in. Starogardzki Ratusz. Gazeta trafiła do przechodniów na targowisku, Rynku Miejskim oraz w blokach mieszkalnych na os.
60-lecia. Prezydent zapoznał się również z działalnością firmy.
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łów. Ta struktura ma być skorelowana z przyszłym podziałem administracyjnym kraju.
Nowy Zarząd PSG stawia przede wszystkim
na dobrą współpracę z lokalnymi władzami,
zwłaszcza, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych
klientów i inwestorów. Przywrócenie placówki gazowniczej w Starogardzie Gdańskim ma
być tez szansą na aktywizację lokalnego rynku
pracy
- Być może w przyszłości do Starogardu powróci Punkt Obsługi Klienta - powiedziała
Renata Sulińska-Bogusz kierownik Działu
Rozwoju i Obsługi Klienta. - Spółka nie może
jednak tego zagwarantować. PSG nie zajmuje
się bezpośrednio sprzedażą gazu. Odpowiada
tylko za stronę techniczną dostaw paliwa gazowego. Dla mieszkańców kontakt na miejscu
oznacza możliwość przekazania dokumentów
dot. przyłączenia do sieci gazowej i obsługę
gazomierzy bezpośrednio w jednostce w Starogardzie Gdańskim.
- I to nas bardzo cieszy – przyznał prezydent
Janusz Stankowiak. - Widzę wiele możliwości
współpracy i wierzę że korzyści płynące z tego
niezwykle ważnego społecznie i ekonomicznie
przedsięwzięcia dadzą satysfakcję obu stronom.

Anna i Władysław Szczęsny, Krystyna i Henryk
Krusiccy, Franciszek Prabucki, Irena i Brunon Kurowscy, Marianna i Ryszard Brunke
Wanda i Jan Homann, Jadwiga i Tadeusz Szramka, Sybilla i Albert Schmidt, Agnieszka i Kazimierz Polakowscy, Regina i Henryk Oller, Wanda
i Gerard Kowalscy, Felicja i Kazimierz Nowak,
Krystyna i Stanisław Chmielińscy, Maria Szlija
(sama), Czesława i Kazimierz Król, Anna Cherek
(sama), Krystyna i Henryk Balcerzak.
Obecni na uroczystości Państwo Balcerzak,
świętowali 60-lecie swojego małżeństwa.
Zebrani goście uczcili święto lampką szampana. Na zakończenie wystąpił Chór męski z Parafii
pw. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim.
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Odwagi mi nie brakuje
Podsumowanie dwóch lat kadencji. Rozmowa z Januszem Stankowiakiem, Prezydentem Miasta
Starogard Gdański.
Mija dwa lata, od kiedy objął Pan stanowisko prezydenta
miasta. Jak z perspektywy czasu ocenia Pan ten okres?

Zarządzanie miastem wymaga odważnych decyzji. Jakie
były najtrudniejsze?

Czas płynie nieubłaganie. Wydaje się, że płynie tym szybciej, im
aktywniej go przeżywamy. Tak jest właśnie w moim przypadku.
To był okres niezwykle wytężonej pracy. Prezydentem jest się 24.
godziny na dobę, a zakres obowiązków jest wręcz niewyobrażalny dla przeciętnego człowieka. Mimo ogromnej odpowiedzialności, która na mnie ciąży, przyznaję bez fałszywej skromności,
że nie żałuję żadnej decyzji, którą podjąłem dotychczas. Jestem
przekonany, że udało się wprowadzić Starogard na drogę pozytywnych zmian. Nasze miasto budzi się z głębokiego snu. Mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce. Aktywnie uczestniczą w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego, tworzą autorskie inicjatywy społeczne, angażują się w pracę wielu organizacji społecznych, również tych, które bezpośrednio doradzają prezydentowi.
Dźwiga się zaniedbana infrastruktura drogowa. Do Starogardu
płynie rzeka pieniędzy, które są pozyskiwane z różnych źródeł
finansowych, w szczególności z Unii Europejskiej. Te dotacje
z pewnością pomogą nam w kolejnych latach poprawić warunki
do życia i zmieniać na lepsze wygląd miasta. Przedsiębiorcy coraz
aktywniej inwestują w kolejne gospodarcze przedsięwzięcia, czując przyjazną atmosferę pozytywnych zmian. Jestem przekonany,
że te minione dwa lata to powód do osobistej satysfakcji, ale też
solidny ładunek energii, który zamierzam spożytkować dla Starogardu w przyszłości.

Zarządzanie to sztuka pracy w zespole. Mam naprawdę dobry
zespół współpracowników. Choć odpowiedzialność ponosi prezydent, to właśnie oni stanowią moje zaplecze. Ufam im i wiem,
że z nimi mogę stawiać czoła najtrudniejszym wyzwaniom.
W taki właśnie sposób rodzą się odważne decyzje. Odwaga
to pochodna wielu składowych i nie można jej mylić z głupotą.
Praktycznie kilka razy w tygodniu podejmuję takie decyzje. Które
były najtrudniejsze? Trudno powiedzieć. Może odniosę się do tej
pierwszej z początku mojej kadencji, kiedy z miesięcznym doświadczeniem urzędującego prezydenta zdecydowałem się jako
jedyny spośród 20 członków Związku Gmin Wierzyca cofnąć rekomendację jej ówczesnemu przewodniczącemu. Widziałem, że
sprawy tej organizacji poprzez złe zarządzanie idą w złym kierunku i mogą skończyć się katastrofą. Miałem przeciwko sobie
wszystkich członków Związku oraz część radnych Rady Miasta.
Mimo wszystko byłem przekonany o słuszności swojej decyzji
i nie cofnąłem się ani o krok. Dzisiaj bez satysfakcji stwierdzam, że

Start nie był chyba łatwy, tym bardziej że zastał Pan miasto z wcale niemałym zadłużeniem?
To prawda. Balast zadłużenia Starogardu ciąży niezwykle mocno
i niestety ciążyć będzie na nas jeszcze przez wiele lat. W chwili,
gdy obejmowałem urząd prezydenta, Starogard był zadłużony
na kwotę 59,3 mln zł. To bardzo dużo, tym bardziej że część kredytów zaciąganych w przeszłości uważam za nieuzasadnione lub
po prostu „przejedzone”. Ma to bezpośredni wpływ na możliwości inwestycyjne Starogardu. Powinniśmy dysponować 20% wartości miejskiego budżetu na te cele, co w gotówce dałoby nam
blisko 30 milionów złotych, a mamy niespełna połowę tej kwoty.
To niestety mocno hamuje apetyt na jeszcze większy rozwój. Aby
pozyskać dotacje z Unii Europejskiej, bezwarunkowo niezbędny
jest wkład własny. No ale nikt nie mówił, że będzie łatwo, więc
mimo tych trudności z optymizmem patrzę w przyszłość.
Piastowanie funkcji prezydenta to bardzo duża odpowiedzialność. Oczekiwania społeczeństwa mogą chyba przytłaczać?
Odpowiedzialność to podstawowe słowo w słowniku prezydenta
miasta. Bez względu na wagę podejmowanych decyzji, zawsze
liczę się z ich konsekwencjami i biorę odpowiedzialność za skutki,
które spowodują. Oczywiście to bywa czasami trudne, a nawet
przytłaczające. Najważniejsze, aby wiedza, którą się zdobyło na
dany temat, pozwoliła wyrobić w sobie przekonanie o słuszności
swojego postępowania. Ważna jest odwaga, a tej mi nie brakuje...
Oczekiwania starogardzian są różne i w większości uzasadnione.
To do mnie należy, aby przekonać ich, co powinno być dla nas
priorytetem, co możemy zrobić później, a co w bardziej odległej
perspektywie. Najważniejsza jest prawda i rzetelne przekazywanie intencji, które mną kierują w konkretnej sytuacji. Ludzie szanują szczerość.

Do Starogardu płynie rzeka
pieniędzy, które są pozyskiwane
z różnych źródeł finansowych,
w szczególności z Unii
Europejskiej.

miałem absolutną rację. Aktualnie Związek Gmin Wierzyca boryka się z widmem bankructwa, a wielu jej członków w tym miasto
Starogard opuściło jego szeregi. Można powiedzieć, że trudne
decyzje mnie napędzają i motywują do jeszcze więksej pracy.
Szerokim echem odbiło się wyjście ze Związku Gmin
Wierzca, czy też utworzenie Centrum Usług Wspólnych.
To były dobre decyzje.
Jak już wspomniałem wcześniej Związek Gmin Wierzyca stał się
dla mnie organizacją bardzo niewydolną i źle zarządzaną. Brak
podejmowania decyzji naprawczych, blokowanie proponowanych przez nas zmian, konflikt interesów gmin wiejskich i miejskich oraz znikomy wpływ na funkcjonowanie Związku spowodowały, że nie pozostało mi nic innego jak rekomendowanie
Radzie Miasta wyjścia Starogardu z tej organizacji. Nie zrobiłem
tego pod wpływem emocji czy osobistych niechęci. Poprzedzone
zostało to powołaniem komisji, która zajęła się przygotowaniem
całego systemu wywozu odpadów z terenu miasta praktycznie
od nowa. Działaliśmy metodycznie i konsekwentnie, rzetelnie
przygotowując zmiany. Nowy system ruszy od 1 stycznia 2017
roku. Jestem przekonany, że wspólnie z mieszkańcami Starogardu odniesiemy sukces. Centrum Usług Wspólnych to wyzwanie
współczesności. Koszty funkcjonowania starogardzkiej oświaty
są ogromnie wysokie. To ponad 60 milionów złotych rocznie,
czyli więcej niż jedna trzecia budżetu miasta. Niestety w więk-

4

4

WYWIAD

3

listopad 2016

oceniają przygotowane przez nas projekty w przejrzysty sposób
według z góry określonych kryteriów. Zwykle otrzymujemy noty
kwalifikujące nas do ścisłej czołówki beneficjentów. To znakomicie promuje miasto, tworzy markę solidnego partnera. Jesteśmy
też liderami projektów rządowych. Jako jedno z siedemnastu
miast z całej Polski, a dwóch miast na Pomorzu, zostaliśmy zaproszeni do pilotażowego programu „Mieszkanie plus”. Ta decyzja zaowocować może w niedalekiej przyszłości budową ponad
250 mieszkań, tak bardzo potrzebnych naszym mieszkańcom.
Cykliczne spotkania z ministrem Kazimierzem Smolińskim pozwalają wierzyć w realizację niezwykle potrzebnej nam inwestycji
jaką jest budowa Starogardzkiej Obwodnicy. Dzięki marce jaką
sam w sobie jest niewątpliwie Kazimierz Deyna budujemy relacje
marketingowe z Telewizją Polską i inymi mediami, a także klubem
Legia Warszawa. To i wiele innych podejmowanych działań tworzy coraz lepszą atmosferę wokół Starogardu. Stajemy się rozpoznawalni, a także atrakcyjni .
Zmienił Pan relacje z lokalnym biznesem.

szości miast o porównywalnej do Starogardu wielkości, te koszty
są niższe. To mnie zastanowiło. Szukając oszczędności, musieliśmy zmienić coś w funkcjonowaniu miejskiej oświaty. Nie robimy
jednak tego w rewolucyjny sposób, raczej w sposób racjonalnie
- ewolucyjny. Stąd decyzja o powołaniu Centrum Usług Wspólnych, w którym skupiono usługi księgowe wszystkich starogardzkich szkół i przedszkoli. W perspektywie to przyniesie wyraźne
oszczędności, ale także możliwość przeciwdziałania wszelkim
przejawom niegospodarności, czy zbytniej rozrzutności poszczególnych jednostek. Taka forma organizacji pracy staje coraz bardziej popularna w wielu miastach i gminach w Polsce. Byliśmy
w tej kwestii prekursorem, a teraz inni uczą się od nas i korzystają
z naszego doświadczenia. Uważam, że nie powinniśmy bać się
zmian, bo one jak pokazuje doświadczenie, mogą być niezwykle
pożyteczne.
Jakie sukcesy zanotowało miasto przez ten dwuletni
okres pańskiej prezydentury?
Przede wszystkim zbudowaliśmy stabilną koalicję w Radzie Miasta, która pozwala na realizację złożonych przeze mnie i moich
partnerów zobowiązań wobec mieszkańców. Na dzisiaj pozyskaliśmy ponad 70 milionów złotych ze środków zewnętrznych,
głównie z Unii na rozwój maista. Dodam, że, to nie jest nasze
ostanie słowo. Dalej walczymy o kolejne duże pieniądze. Przez
te dwa lata udało nam się wybudować, zmodernizować i wyremontować kilka ważnych dróg w mieście. Powstała nowa ulica
Powstańców Warszawskich, przy której pełną parą rozwija się
budownictwo wielorodzinne. Przebudowaliśmy ulicę Traugutta
i Nowowiejską. Zakończyliśmy 1 etap modernizacji jednej z najważniejszych zabytkowych arterii naszego miasta jaką jest ulica
Kościuszki, a w między czasie pozyskaliśmy środki zewnętrzne na
kolejny etap jej przebudowy aż do ronda Pitagorasa. Trwa I etap
przebudowy dróg wewnętrznych na osiedlu mieszkaniowym
przy ulicy Kopernika. Budujemy nie tylko drogi. Przy ulicy Prusa,
Poziomkowej i Malinowej powstała nowa kanalizacja sanitarna.

Nie zwalniamy tempa,
a wręcz przeciwnie zamierzamy
przyśpieszyć.
Oddaliśmy do użytku zmodernizowany i niezwykle nowoczesny
Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego przy ulicy Harcerskiej. Ruszyła budowa Parku „Nowe Oblicze” na placu przy Starogardzkim
Centrum Kultury. W 2015 roku po raz pierwszy w historii naszego miasta zainicjowaliśmy działanie Budżetu Obywatelskiego.
W jego ramach dzięki aktywności mieszkańców jak grzyby po
deszczu pojawiły się w Starogardzie nowe place zabaw, siłownie zewnętrzne, rolkowisko, utwardzone drogi i inne. Z myślą
o mieszkańcach oczekujących w bardzo długiej kolejce na mieszkania komunalne i socjalne uruchomiliśmy większe środki na remonty pustostanów, co zwiększyło ich podaż na lokalnym rynku.
Jako pierwsi przystąpiliśmy do projektu rządowego „Mieszkanie
plus”. Pozyskaliśmy środki zewnętrzne na projekty edukacyjne,
takie jak choćby przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu. To
jedynie część tych ważniejszych inwestycji i działań, których było
zdecydowanie więcej. Co ważne, w tym samym czasie pracowaliśmy nad dużymi projektami infrastrukturalnymi, a efekty tej pracy to kolejne pozyskane środki finansowe, które zainwestujemy
w nasze miasto w następnych latach.
Oprócz działań infrastrukturalnych duży nacisk kładł Pan
na promocję zewnętrzną miasta.
To jeden z moich priorytetów. Dzisiaj z uśmiechem wspominam
argumenty moich adwersarzy wyborczych, którzy twierdzili, że
brak mojej przynależności partyjnej skaże nasze miasto na izolację poprzez brak współpracy z urzędami szczebla wojewódzkiego. Wbrew tym opiniom uważam swoją współpracę z Urzędem
Marszałkowskim i Wojewódzkim za modelową. Tam po prostu
pracują profesjonaliści, bez względu do jakiej partii przynależą,

Gospodarka, przedsiębiorczość, innowacyjność to klucz do sukcesu. Miasto nie może się rozwijać bez sprawnie funkcjonującej
gospodarki. Miejsca pracy, to nie tylko satysfakcja pracodawców i pracowników, ale również konkretne wpływy do budżetu
miasta. Rolą samorządu jest tworzenie warunków do rozwoju
przedsiębiorczości. Już w kampanii wyborczej deklarowałem
ścisłą współpracę z każdym, kto zechce inwestować w naszym
mieście, tworzyć nowe miejsca pracy. Starogardzki Klub Biznesu, który skupia w swoich szeregach ponad 170 przedsiębiorców
i pracodawców, stał się ważnym partnerem tego dialogu. Dzięki
licznym spotkaniom i konsultacjom coraz lepiej poznaję bariery hamujące rozwój lokalnej przedsiębiorczości i staram się im
przeciwdziałać. Do mojego kalendarza na stałe weszły co miesięczne spotkania w przedsiębiorstwach z terenu miasta. Odbyłem tych wizyt już kilkanaście. Na uwagę zasługuje również fakt
merytorycznej i prawdziwie partnerskiej współpracy z Zakładami
Farmaceutycznymi Polpharma. Cieszy mnie, iż aktywność lokalnych przedsiębiorców dynamicznie wzrasta, co przekłada się na
najniższe od 25 lat bezrobocie.
Jakie są plany na kolejne dwa lata?
Nie zwalniamy tempa, a wręcz przeciwnie zamierzamy przyśpieszyć. Możemy to zrobić, bo uzyskaliśmy już spore dofinansowanie
do naszych przyszłych projektów. Na wiosnę 2017 roku ruszamy
z długo oczekiwaną przebudową Rynku miejskiego. Mniej więcej
w tym samym czasie zaczniemy modernizację Parku miejskiego.
Największą inwestycją będzie budowa i skomunikowanie węzła
integracyjnego, co wiąże się z rewitalizacją budynku dworca kolejowego, przebudową Alei Wojska Polskiego, remontu okolicznych dróg i budową parkingów. Rozpoczniemy II i ostatni etap
przebudowy ulicy Kościuszki, dokończymy budowę Parku „Nowe
Oblicze” przy Starogardzkim Centrum Kultury i rozpoczniemy
termomodernizację czterech starogardzkich szkół. Do końca kadencji przebudujemy także ulicę Kopernika , rozpoczniemy budowę sali sportowej przy PG1, uzbroimy tereny inwestycyjne przy
ulicy Iwaszkiewicza, zainicjujemy projekt zagospodarowania wód
opadowych i roztopowych, będziemy też modernizować kolejne
drogi i ulice. Od początku 2017 roku planujemy obniżkę do minimum podatków od środków transportu oraz wprowadzamy ulgi
podatkowe dla właścicieli kamienic, którzy zdecydują się na kompleksowy remont elewacji frontowych. Ma to poprawić estetykę
naszego miasta. Sporo tego, a to nie wszystko bo apetyt rośnie
w miarę jedzenia. Mamy jeszcze parę pomysłów w zanadrzu, ale
o nich będę mógł powiedzieć więcej, kiedy uda nam się zdobyć
na nie kolejne dofinansowania. Z góry przepraszam wszystkich za
wszelkie utrudnienia i niedogodności. Starogard jest w budowie.
Potem będzie pięknie.
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3 mln na Kościuszki

Wojewoda Pomorski opublikował wstępną listę wniosków o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych i powiatowych z tzw. „schetynówek”. Drugi etap modernizacji ul. Kościuszki znalazł się w gronie zwycięzców.
Wniosek miasta na przebudowę ul. Kościuszki – II etap znalazł się na trzecim miejscu listy
gminnej (na 61 złożonych wniosków), co w pełni
gwarantuje mu pięćdziesięcioprocentowe dofinansowanie w kwocie do 3 mln zł.
– To bardzo dobra informacja dla miasta i jego
mieszkańców. Nieskromnie mówiąc, byliśmy
przekonani, że znajdziemy się w czołówce rankingu i otrzymamy dotację – mówi Przemysław
Biesek –Talewski, zastępca prezydenta miasta
do spraw techniczno-inwestycyjnych. – Nasz
wniosek był bardzo dobrze przygotowany i idealnie wpisywał się w kryteria programu. Przyznane dofinansowanie pozwoli nam zakończyć
przebudowę tej priorytetowej dla nas ulicy i zapewnić mieszkańcom pełen komfort jazdy.
Pomocy finansowej na realizację tej inwestycji
udzieli powiat starogardzki. W zamian miasto
wesprze taką samą kwotą inwestycje powiatowe. Poza zakresem objętym wnioskiem przebudowana zostanie sieć wodociągowa oraz energetyczna. W realizację zadań zaangażowane
będą PWiK Star-Wik oraz Energa Operator.

Na 12 miejscu listy powiatowej znalazł się wniosek powiatu starogardzkiego, który dotyczy
przebudowy ronda na skrzyżowaniu ulic Lubichowskiej, Kościuszki i Chojnickiej. Wartość
zadania powiatowego oszacowano na 1,2 mln
zł, z czego połowę pokryć ma budżet państwa,
a po 300 tys. zł dołożą miasto i powiat.
– To miejsce nie daje jeszcze gwarancji otrzymania dofinansowania, ale jest szansa, że po
rozstrzygnięciach przetargowych dla innych
zadań i na to wystarczy środków – przyznaje
Przemysław Biesek-Talewski. – Cieszymy się, że
zarząd powiatu dał się namówić na złożenie
tego wniosku. Dzięki temu istnieje duże prawdopodobieństwo, że kompleksowo przebudujemy ważną część układu komunikacyjnego
w centrum Starogardu.
Lista rankingowa nie jest jeszcze ostateczna,
ale doświadczenie poprzednich lat pokazuje, że nie powinny nastąpić już żadne istotne zmiany. Do 15 listopada wnioskodawcy
mogą zgłaszać zastrzeżenia do wstępnych
list rankingowych. Komisje muszą rozpatrzeć te zastrzeżenia do 30 listopada, a wojewodowie przedstawić zweryfikowane listy
do zatwierdzenia przez ministra właściwego
do spraw transportu. Zatem ostateczna lista
wniosków, które zostaną dofinansowanie
w 2016 roku z „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019” zostanie ogłoszona w grudniu
tego roku.

Droga Nowowiejska zmodernizowana
Miasto zmodernizowało kolejną ulicę. Ponad kilometrowy odcinek Drogi Nowowiejskiej ma nową nawierzchnię
i oświetlenie. Przebudowa drogi kosztowała prawie 600 tys. zł.
W ramach inwestycji na jezdni ułożono nową nawierzchnię ścieralną. Na całej długości wbudowano nowe krawężniki i uzupełniono ścieżkę rowerową o brakujący odcinek od ulicy Balewskiego do skrzyżowania z ulicą Piaskową. We współpracy z ENERGĄ Oświetlenie Sp. Z o. o. wymieniono też słupy oświetleniowe, a na chodnikach
betonowe płyty częściowo zastąpiono kostką.
Budowa trwała od końca lipca do początku listopada. Inwestycja kosztowała miasto 583 tys. zł,
a jej wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego.
Miejską inwestycję połączono z trwającą u zbiegu ulic Jagiełły i Drogi Nowowiejskiej budową
stacji benzynowej i restauracji McDonald’s. Prywatny inwestor Nalepa Kapital Trust Sp z o.o.
w ramach swojej inwestycji przebudował fragment ulicy Droga Nowowiejska od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 do skrzyżowania z ulicą Piaskową. W miejscu samego skrzyżowania
pojawiło się nowe rondo, które połączyło oba
wyremontowane odcinki. Spółka z Poznania
wybudowała też nowy chodnik ze ścieżką rowerową od krajówki do ul. Piaskowej o długości
ponad 250 metrów. Tym samym rowerzyści uzyskali bezpośrednie połączenie z gminą wiejską
poprzez nową ścieżkę wzdłuż całej ulicy Droga
Nowowiejska od skrzyżowania z ulicą Jagiełły do
ulicy Balewskiego.

– To kolejna ważna inwestycja w mieście – powiedział zastępca prezydenta miasta Przemysław Biesek Talewski. – Liczymy, że nowa nawierzchnia bitumiczna, oświetlenie i wygodne
bezkolizyjne rondo zapewnią mieszkańcom
pełen komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu.
14 listopada prezydent Janusz Stankowiak
dokonał odbioru technicznego inwestycji. Razem z zastępcą do spraw techniczno-inwestycyjnych Przemysławem Bieskiem-Talewskim
w obecności wykonawcy Grzegorza Rozmusa
prezesa PBD, Inspektora Nadzoru Grzegorza
Leszmana oraz inicjatorów przedsięwzięcia –
radnych z tamtej okolicy Daniela Olszewskiego

prawie

600 tys. zł
kosztowała przebudowa Drogi Nowowiejskiej

i Anny Gdaniec, sprawdzili stan oddanej inwestycji.
W niedalekiej przyszłości miasto zamierza doświetlić kolejny odcinek Drogi Nowowiejskiej
na odcinku od przystanku autobusowego
przy ul. Górnej do wjazdu na ul. Nierzwickiego.

W ramach tego zadania ustawionych zostanie 6
nowych słupów oświetleniowych i doświetlone
zostanie przejście dla pieszych na wysokości ul.
Górnej. Miasto zaplanowało na to wydać ok. 40
tys. złotych. Zadanie powinno zostać zrealizowane jeszcze w tym roku.
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Remont Kopernika

Przy blokach na ulicy Kopernika powstają nowe drogi dojazdowe, chodniki i parkingi. Roboty potrwają do
połowy grudnia.
Przebudowę dróg wewnętrznych w rejonie ulicy Kopernika miasto zaplanowało na lata 2016
i 2017. W tym roku remontowany jest odcinek
od ul. Wróblewskiego do ul. Kopernika. Oprócz
robót drogowych w tym rejonie wybudowane
będzie także nowe odwodnienie. Całość będzie oświetlona nowymi lampami ulicznymi. Na
odcinku 270 metrów firma Star- Wik wymienia
sieć wodociągową wraz z przyłączami. Roboty
rozpoczęły się we wrześniu, a wykonuje je firma
Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa. Łączna wartość
tegorocznej inwestycji to ponad 500 tys. zł.
Prezydent miasta Janusz Stankowiak sprawdził
stan zaawansowania robót budowlanych. Ra-

zem z zastępcą ds. techniczno-inwestycyjnych
Przemysławem Bieskiem-Talewskim rozmawiali
z kierownikiem budowy o postępie prac.
- To początek zmian w układzie drogowym tej
części Starogardu – poinformował prezydent.
- W przyszłym roku prace na drogach dojazdowych do bloków będą kontynuowane. W projekcie budżetu na 2017 rok zapisaliśmy na to
zadanie kwotę 600 tys. zł. II etap obejmie odcinek od wjazdu z ul. Kopernika do ul. Pelplińskiej.
W przyszłym roku planujemy też zgłosić do programu tzw. „schetynówek” główny ciąg ulicy Kopernika - od ul. Pelplińskiej do ul. Lubichowskiej.
Zadanie chcemy zrealizować w 2018 roku.

Nowe miejsce rekreacji
W listopadzie Firma Handlowa Adam Kowalczyk rozpoczęła budowę Parku Nowe Oblicze przy Starogardzkim
Centrum Kultury. Miasto wyda na to blisko 1,2 mln zł.
Docelowo teren przy SCK ma stać się miejscem
wypoczynku i rekreacji dla wszystkich starogardzian. Powstanie tam park z ławeczkami,
stolikami, fontanną i mobilną sceną. Cały teren
zostanie ciekawie oświetlony wysokimi i niskimi lampami, więc mieszkańcy będą mogli również wieczorem wybrać się tu na bezpieczny
spacer. Cały teren zostanie upiększony nowymi
nasadzeniami kwiatów, krzewów i drzew. Pojawią się też elementy dekoracyjne jak fontanna
czy gabloty informacyjne.
Koszt całej inwestycji to prawie 4 mln zł ale
w tym i przyszłym roku zostanie wykonana tylko część przedsięwzięcia.
Wiosną wykonawca wybuduje całkiem nowy
zjazd z Alei Jana Pawła II do Miejskiego Przed-

1 Rekordowe dofinansowanie

będzie na drogi w rejonie dworca, w tym na
Aleję Wojska Polskiego. Teraz czeka nas duże
wyzwanie związane z realizacją inwestycji. Budowę planujemy rozpocząć w przyszłym roku.
Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane, a na początku przyszłego roku
na dostawę autobusów.
Cała inwestycja będzie kosztować ponad 42,5
mln zł. Obejmie nie tylko przebudowę samego
dworca kolejowego, ale budowę wokół niego
nowej infrastruktury, która ułatwi mieszkańcom komunikację.
W bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego powstanie dworzec autobusowy oraz
parkingi. Będzie można bezpiecznie zostawić

tam auto, aby kontynuować podróż pociągiem
lub autobusem. Pojawią się stojaki dla rowerów, strefa dla taksówkarzy i nowe przystanki dla autobusów komunikacji miejskiej. Przy
okazji przebudowany zostanie tamtejszy układ
drogowy ulic: Kolejowej, Małgorzaty Hillar oraz
część ul. Gdańskiej. Najwięcej zyskają mieszkańcy Alei Wojska Polskiego.
Najstarszy deptak w mieście zostanie kompleksowo przebudowany. Modernizacji poddane
zostaną wszystkie sieci: kanalizacja deszczowa
i sanitarna, wodociąg i gazociąg. Pojawi się też
w mieście 11 nowych autobusów, których zakup jest wpisany w inwestycję oraz nowy system informacji pasażerskiej.

szkola nr 6 „Modraczek”. Przy okazji powstanie
tam też parking na 18 miejsc postojowych. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec
czerwca 2017 roku

1,2 mln zł
zostanie przeznaczone
w tym roku na budowę
Parku Nowe Oblicze.
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Firma z perspektywami

16 listopada prezydent miasta gościł u nowych pracodawców na starogardzkim rynku Pawła Piętaka i Michała Jarzyńskiego - właścicieli firmy AVANTI.
Współwłaściciele firmy AVANTI przez 10 lat
pracowali razem w Skarszewach, jeden na stanowisku szefa firmy Feniks, drugi szefa działu handlowego. Ich drogi zeszły się jednak
w Starogardzie, gdzie 10 miesięcy temu, dzięki
przychylności władz miasta oraz przyjaznym
warunkom, otworzyli wspólny interes, kontynuując działalność w branży meblarskiej. Firma
AVANTI to producent mebli (krzeseł, kanap, sof,
foteli), które w całości są eksportowane do krajów zachodniej Europy - głównie Niemiec, Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii. Na starogardzkim rynku firma pojawiła się w maju 2016 roku,
zajmując teren po dawnych zakładach Danish
Polish Batteries przy ulicy Zielonej.
- Podoba się nam w Starogardzie – powiedział
Paweł Piętak – władze miasta są przyjazne,
ludzie otwarci i chętni do współpracy. Życzliwi i pomocni. Dzięki wsparciu pana Jerzego
Suchomskiego staliśmy się członkami Cechu

Rzemiosł, przeszedłem na kurs pedagogiczny,
zdałem egzamin i teraz możemy przyjmować
do zakładu uczniów.
Na pytanie prezydenta o współpracę z lokalnymi firmami, Paweł Piętak odpowiedział,
że praktycznie wszystkie surowce potrzebne
do produkcji mebli kupują na ryku krajowym,
w pierwszej kolejności wybierając lokalnych
dostawców.
- Wyjątek stanowią materiały na wierzchnie
pokrycia mebli, np. skóry i tkaniny, które kupujemy we włoskich garbarniach lub belgijskich
hurtowniach – przyznał właściciel
W tej chwili w zakładzie pracuje ok. 70 pracowników. Trzon zespołu przyszedł za właścicielami ze Skarszew, ale wielu fachowców zatrudnili
ze Starogardu i okolic.
- Nie mamy problemu ze znalezieniem tapicerów czy szwaczek – mówi Paweł Piętak. - Dawne zakłady rzemieślnicze pozostawiły po sobie

Dawne zakłady
rzemieślnicze
pozostawiły po sobie sporo
bardzo dobrze wykwalifikowanej kadry
sporo bardzo dobrze wykwalifikowanej kadry.
Brakuje nam tylko stolarzy. Aktualnie prowadzimy nabór do działu stolarskiego
Właściciele nie ukrywali zadowolenia z lokalizacji firmy, która ulokowana znajduje się przy
wyremontowanej ulicy, w niewielkiej odległości
od przyszłej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Tadeusz Błedzki – Naczelnik WIG zwrócił uwagę na możliwość rozszerzenia jej na istniejące
w pobliżu zakłady, co przełoży się na dodatkowe korzyści dla ich właścicieli.
– Mamy też w planach rozbudowę zakładu –
dodał Michał Jarzyński. – Miejsca mamy dosyć. Wszystko zależy od tego, czy pozyskamy
nowych kontrahentów. Zasady współpracy na
rynku zachodnim stale się zmieniają. Z niektórymi firmami nie możemy współpracować ze
względu na specjalne wymogi certyfikacyjne.

Nowe połączenie kolejowe
Nowe połączenia krajowe, lepsze czasy przejazdu. Tak
przedstawia się rozkład jazdy pociągów PKP Intercity
na rok 2016/2017. Zmiany zaczną obowiązywać od 11
grudnia, natomiast bilety na połączenia można kupić
już od 11 listopada.
PKP Intercity w nowym rozkładzie jazdy na rok
2016/2017 uruchomiło całkowicie nowe połączenie TLK (Twoje Linie Kolejowe) m.in. na trasie
Kociewie: Gorzów Wielkopolski Strzelce Krajeńskie Wsch. – Nowe Drezdenko – Krzyż Trzcianka
– Piła – Krajenka –Złotów – Chojnice – Czersk

– Starogard Gd. – Tczew – Trójmiasto.
Połączenie z wykorzystaniem wyłącznie trakcji
spalinowej, jadąc po tzw. „Ostbahnie” to absolutna nowość. Takiego połączenia w Polsce nie
było od wielu lat.

W styczniu wybieramy się do Kolonii na jedne
z dwóch największych targów meblarskich na
świecie. Bardzo liczymy, że uda się nam pozyskać nowych dystrybutorów naszych produktów .
Podczas spotkania władze miasta dowiedziały
wielu interesujących rzeczy na temat oczekiwań zagranicznych odbiorców, ich wymagań
jakościowych i skutków ewentualnych reklamacji. Z zainteresowaniem wysłuchali też historii
pewnej męskiej motocyklowej wyprawy do
Kanady, podczas której urodził się pomysł na
nazwę zakładu.
- Jadąc na zachód Kanady, zatrzymaliśmy się
w Vancouver, w niewielkim hotelu przy skrzyżowaniu dwóch ulic – wspominał Paweł Piętak.
- Kiedy wyjrzałem przez hotelowe okno rzucił
mi się w oczy ogromny baner z dużym napisem
AVANTI. Tak mi ten obraz utkwił w pamięci, że
później gdy zaczęliśmy z Michałem zastanawiać się nad nazwą firmy, ta od razu przyszyła
mi na myśl. Prosta, łatwo wpadająca w ucho no
i z tego co zdążyłem zauważyć paniom kojarzy
się przede wszystkim z zakupami. Firm o tej nazwie w Polsce jest 137, ale tylko jedna w branży
meblarskiej.
Prezydent miasta poznał proces produkcji mebli, ich wykańczania, składowania i organizacji
wysyłki.
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Pakiet informacyjny
Do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych
jednorodzinnych i niezamieszkałych trafił biuletyn informacyjny wraz z formularzem deklaracji i ulotką jak
krok po kroku ją wypełnić. Mieszkańcy bloków i wspólnot mieszkaniowych otrzymają od swojego Zarządcy
tylko biuletyn informacyjny oraz ulotkę jak od nowego
roku należy segregować śmieci. Deklaracje w ich imieniu wypełni zarządca budynku.
Od 1 stycznia 2017 roku zmienią się zasady
gospodarki odpadami komunalnymi. Już nie
Związek Gmin Wierzyca będzie odpowiedzialny za jej organizację, ale Gmina Miejska. Tak
zadecydowała Rada Miasta na czerwcowej
sesji. Wiąże się to z wieloma zmianami. Miasto przygotowało szczegółową informację dla
wszystkich właścicieli nieruchomości, w której
przedstawiło nowe zasady segregowania i odbioru śmieci w mieście. Znajdziecie tam wszystkie najważniejsze informacje, m.in. jak wypełnić
deklaracje, w jaki sposób segregować odpady,
jak często będą odbierane śmieci, kto będzie

od 22 do 30
listopada
należy złożyć
wypełnione deklaracje

Czyste powietrze
45 mieszkańców Starogardu uczestniczyło w konkursie
„Czyste powietrze Pomorza 2016”. Wszyscy otrzymali
dofinansowanie na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i wymianę ich na inne źródło energii.
Konkurs ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Zrealizowała go Gmina Miejska, a jego celem
była poprawa stanu powietrza atmosferycznego w mieście.
Prawie 700 tys. zł kosztowała mieszkańców tegoroczna modernizacja źródeł energii cieplnej
w Starogardzie Gdańskim. Uczestnicy konkursu „Czyste Powietrze” otrzymali zwrot kosztów wymiany instalacji, zakwalifikowanych

do refundacji, o łącznej sumie ponad 240 tys.
zł. Z tego 153 610 zł czyli 21,95 % pochodziło
z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 87 012 zł
czyli 12,43 % z budżetu miasta.
Warunkiem otrzymania dotacji było zlikwidowanie kotła opalanego węglem lub koksem
i zastąpienia go kotłem opalanym gazem, pompą ciepła lub przyłączeniem nieruchomości do
sieci ciepłowniczej. Do 10 maja 2016 roku 47

je odbierał i ile to będzie kosztować. Prosimy
o zapoznanie się z nowymi przepisami i wypełnienie deklaracji wraz z załącznikiem, które
znajdują się w pakiecie informacyjnym.
Wypełnione deklaracje należy złożyć w terminie
od 22 do 30 listopada. Deklaracje wypełniają właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych oraz nieruchomości niezamieszkałych.

mieszkańców Starogardu złożyło w Urzędzie
Miasta Starogard Gdański stosowane wnioski
z zapewnieniem, że poprzez realizację swojego pomysłu osiągnięty zostanie najlepszy efekt
ekologiczny. Po ustaleniu wysokości dofinansowania dwóch z nich się wycofało.
Ostatecznie 45 mieszkańców zlikwidowało kotły opalane węglem lub koksem. 43 zainstalowało w to miejsce piece gazowe, jeden przyłączył się do sieci ciepłowniczej, jeden zamontował w domu pompę ciepła, a jeden dodatkowo
zainstalował kolektory słoneczne.
Konkurs organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku miał na celu poprawę stanu
powietrza atmosferycznego. Dzięki realizacji
przedsięwzięcia osiągnięto pozytywny efekt
ekologiczny, który polega na redukcji emisji
szkodliwych substancji do atmosfery.

W wyniku realizacji
45 inwestycji, rocznie
unikniemy emisji:
– 4,298 tony pyłów
ogólnych,
– 2,064 tony SO2,
– 9,617 tony CO,
– 61,713 ton CO2,
– 0,009 tony NOx .
Emisja równoważna
wyniesie 19,363 tony
na rok.

Nie dotyczy to mieszkańców bloków i wspólnot
mieszkaniowych. W ich imieniu deklaracje złoży
zarządca budynku wielolokalowego.
Formularz deklaracji oraz oświadczenie, które
należy złożyć w przypadku decyzji o samodzielnym zagospodarowaniu odpadów bio,
są dostępne są na stronie: www.czystemiasto.
starogard.pl.

Mniej azbestu

Likwidacja ponad 66 ton
azbestu to wymierny
efekt ekologiczny konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta Starogard
Gdański – edycja 2016”.
29 uczestników konkursu ze Starogardu Gdańskiego otrzymało dofinansowanie w wysokości 100% poniesionych kosztów demontażu,
transportu i utylizacji azbestu. Dotyczyło to
wymiany pokryć dachowych, zawierających
azbest na inne dostępne na rynku, elewacji,
jak również likwidacji zgromadzonego azbestu
na podwórkach. Warunkiem uzyskania pieniędzy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
było złożenie przez mieszkańców wniosku do
konkursu, zgodnie z zatwierdzonym w 2009
r. „Programem usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej
Starogard Gdański w latach 2009-2032”.
Całkowity koszt podlegający refundacji ze
środków unijnych wyniósł 37 095 zł brutto.
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Gratulacje dla zwycięzców
Prezydent miasta pogratulował pomysłodawcom zwycięskich projektów w Budżecie Obywatelskim 2017.
Podczas spotkania w Urzędzie Miasta wręczył im podziękowania za podjęte inicjatywy oraz aktywizację
mieszkańców w głosowanie.

Otwarci
na sukces
28 października w Pomorskiej Wyższej Szkole
odbyło się podsumowanie projektu „Otwarci na
sukces”.
– Projekt skierowany był do uczniów gimnazjów – przypomniała podczas podsumowania
kierownik projektu Alicja Czarna. – Młodzież
przez cały rok uczestniczyła w dodatkowych
zajęciach z podstaw przedsiębiorczości. Spotykała się z doradcą zawodowym, który uczył
gimnzjalistów zarządzania własnymi finansami, jak założyć firmę i skąd wziąć pieniądze na
rozkręcenie interesu. Uczniowie uczestniczyli
w targach pracy, gdzie zapoznawali się z ofertami pracy i potrzebami przedsiębiorców. Od-

Listy gratulacyjne z podziękowaniami otrzymali:
Wojciech Raczyński i Piotr Przybylski – zwycięzcy z rejonu nr 1. Ich projekt „Park linowy w Parku Kocborowskim” zdobył 513 głosów.
Jolanta Reszkiewicz – zwyciężczyni z rejonu nr
2. Na jej projekt „Budowa boiska wielofunkcyjnego na placu zabaw „Akademia Fiku – Miku”
przy ulicach Buchholza i Marii Curie Skłodowskiej zagłosowało 98 mieszkańców.
Krzysztof Kamysz – zwycięzca z rejonu nr 3. Pomysł na „Ciepłą zimę dla psiaka” – modernizacja i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Starogardzie Gdańskim” zdobył 581
głosów.
Grażyna Błańska i Bartosz Molin – zwycięzcy
z rejonu 4. „Twój Rodzinny Park Edukacji Sportowej i Wypoczynku”, który ma powstać na
osiedlu Piastów uzyskał 270 głosów.

Anna Lembicz i Tomasz Czaja – zwycięzcy projektów ogólnomiejskich. Na ich pomysł aby
w Starogardzie powstała PrzySTAŃ – bezpieczne podpory dla rowerzystów na skrzyżowaniach mieszkańcy oddali 1742 głosów
Zwycięzcą tegorocznego Budżetu Obywatelskiego jest również Piotr Pielecki – autor
projektu „Jacek i Agatka Plac Zabaw” na ul.
Grunwaldzkiej. Na jego pomysł zagłosowało
436 mieszkańców, stawiając go na pierwszym
miejscu pod względem liczby głosów wśród
wszystkich pozostałych projektów. Zgodnie
z nowym regulaminem BO projekt z największą
liczba głosów otrzyma 100 tys. zł na realizację.
Wszystkie inwestycje, które w drodze głosowania wybrali mieszkańcy miasta, zostaną zrealizowane w 2017 roku.

Podsumowanie akcji
Ponad 3 500 osób z 7 przedszkoli i 13
szkół oraz dwa koła wędkarskie uczestniczyły w tegorocznej akcji „Sprzątanie
Świata 2016”. Dzieci z miejskich przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych zebrali 678 worków śmieci
z terenu miasta.
Najwięcej śmieci zebrali uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
(210 worków). Koordynatorem tegorocznej akcji był Referat Gospodarki
Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. W worki
i rękawice ochronne wszystkich uczestników przedsięwzięcia zaopatrzyło
Starostwo Powiatowe. Uczestnicy akcji otrzymali nagrody, których fundatorem był Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Starkom”.

wiedzili też wiele urzędów, instytucji oraz lokalne firmy, gdzie uczyli się zastosowania teorii
w praktyce.
Ideą inicjatywy było wykształcenie w młodych
ludziach umiejętności myślenia przedsiębiorczego.
Całe przedsięwzięcie zakończył konkurs na
najlepszą koncepcję przedsiębiorstwa, które
miałoby rację bytu na lokalnym rynku i zmniejszyłoby bezrobocie w mieście.

Spośród kilkunastu prac komisja konkursowa najwyżej oceniła pomysł uczniów Gimnazjum
Nr 2 Michała Egyerta, Łukasza Małkowskiego oraz Oskara Kurs. Ich projekt „Full Bike” zdaniem
oceniających był najbardziej realny i pomysłowy.
II i III miejsce zajęły „Detektyw Pepe” – Sebastiana Golińskiego, Mileny Winiarskiej i Łukasza
Byłoś z Gimnazjum Nr 1 oraz „Pralikolandia” – Jagody Jankowskiej, Julii Jankowskiej i Juliana
Kambacha z Gimnazjum nr 4.
Wyróżnienia otrzymali:
1. Anna Górska, Aleksandra Kotkiewicz i Oliwia Kubik za projekt „Pracownia Jutra K.O.G.A.
FASHION” – Gimnazjum nr 1
2. Jakub Konopko, Szymon Kałuski, Franciszek Andrearczyk za projekt „MEDSTAR Wprowadzenie na rynek usług opieki medycznej i socjalnej nad osobami starszymi” – Gimnazjum nr 1
3. Bartosz Mueller, Mateusz Richert i Jakub Włoch za projekt „GASTROBUS“ – Gimnazjum nr 2
4. Marcin Rogowski, Maciej Lewicki i Paweł Pogroszewski za projekt „CLEANEX. Usługi sprzątająco-przeprowadzkowe” – Gimnazjum nr 2
5. Natalia Komorowska, Patrycja Małczyńska i Monika Laser za projekt „RIGHT WORLD” – Gimnazjum nr 4
Specjalne wyróżnienie Komisji otrzymał pomysł uczniów z Gimnazjum nr 3 Patrycji Migowskiej,
Magdaleny Jurczyk i Martyny Myszkowskiej „ ZSZYWKA” .

10

Fotorelacje z wydarzeń

znajdziesz na stronie internetowej www.starogard.pl

KULTURA

listopad 2016

Sztuka Polska

28 października w Starogardzkim Centrum Kultury
odbył się wernisaż wystawy z cyklu „Sztuka Polska”,
na który składały się prace malarzy z Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie: Macieja Duchowskiego, Jarosława Modzelewskiego, Pawła Nowaka, Błażeja Ostoji
Lniskiego, Jacka Staszewskiego, Pawła Susida, Krzysztofa Wachowiaka, Andrzeja Zwierzchowskiego.

Piękno tańca

12 listopada w Miejskiej Hali Sportowej im. Andrzeja
Grubby odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Memoriał Edwarda Kowalke, w którym wzięło
blisko 160 par z całej Polski.
Pary startowały w przedziałach wiekowych od
najmłodszych (do 7 lat) po pary dorosłe powyżej 15 lat. Swoje umiejętności prezentowały
w klasach tanecznych dla początkujących H i F
oraz sportowych E, D i C. Tancerze przyjechali z ponad 10 miast Polski, głównie północnej.
Nie zabrakło też starogardzian z Klubu Tańca
Towarzyskiego „Impuls”. Ich występ zakończył się sukcesem. Julia Cyrzan i Michał Dudek
awansowali z klasy E do klasy D, w której w tańcach latynoamerykańskich zdobyli drugie miejsce, a w standardowych piąte.
Tancerzy oceniało siedmioosobowe jury, a dopingowała ich publiczność zgromadzona wokół parkietu i na trybunach.
Kulminacyjnym punktem turnieju była Gala. Rozpoczął ją walc w wykonaniu kameralnej orkiestry
SCK „Pro Simfonica” pod dyrekcją Wojciecha
Gdańca. W tej części turnieju o puchary walczyli tancerze klasy sportowej C. Najlepsi otrzymali
medale, dyplomy, nagrody i puchary ufundowane przez władze samorządowe oraz sponsorów.
Ich występy urozmaicił pokaz Mistrza Polski
w tańcach latynoamerykańskich Igora Wilczyńskiego. Pochodzący ze Starogardu Gdańskiego
wychowanek Edwarda Kowalke zatańczył z Iriną Grishina z Rosji. Samba, jive i rumba w ich
wykonaniu zapierały widzom dech w piersiach.
W tej części imprezy o miano najlepszych walczyli również seniorzy hobbiści, których tańce
zostały sowicie nagrodzone brawami.
Turniej zakończył się spontanicznie. Wielką niespodzianką okazał się wspólny taniec wszystkich wychowanków Edwarda Kowalke. Walca
zatańczyła m.in. jego żona Helena Kowalke.
Na parkiecie pojawił się też Robert Wota, który
swoją taneczną karierę zaczynał właśnie w KTT
„Impuls” pod okiem starogardzkiego „Maestra”, obecnie międzynarodowy sędzia i nauczyciel tańca. Dwukrotny Mistrz Polski Par Zawodowych zatańczył ze swoją byłą, długoletnią

Obrazy składające się na wystawę przedstawiały wątki historyczne, społeczno-polityczne, egzystencjalne i filozoficzne, obyczajowe,
kulturowe, a także poruszały temat natury.

Miłośnicy sztuki mogli obejrzeć szeroką gamę
sztuki malarskiej. Kuratorem wystawy była
Magdalena Sołtys. Wystawę można oglądać
do 10 grudnia.

Noc Bardów
Przez dwa dni Kino Sokół
wypełniła muzyka oparta
o dobry tekst. Wykonawcy, którzy wystąpili podczas XXIV Nocy Bardów
im. Ryszarda Rebelki zabrali publiczność w świat
poezji śpiewanej.
partnerką Jolantą Knitter (obecnie Olszewską),
z którą spotkał się po 25 latach.
– To był wzruszający moment – przyznał pięciokrotny reprezentant Polski na Mistrzostwach
Świata Par Zawodowych. – Z Jolą zdobyliśmy
międzynarodową klasę S. Byliśmy Mistrzami
Polski w klasie A. Potem nasze drogi się rozeszły. Nie widzieliśmy się tyle lat. Nie sądziłem,
że dane nam będzie wspólnie zatańczyć.
Organizatorami imprezy byli: Starogardzkie
Centrum Kultury i Klub Tańca Towarzyskiego
„Impuls”, przy wsparciu Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenia „Można Inaczej”.
Turniej poprowadził Piotr Popielewicz z Tczewa. Znakomitą oprawę muzyczną zapewnił
Piotr Czyżyk z Elbląga, a nad całością czuwał
Kierownik Artystyczny Łukasz Rocławski.

Pierwszego dnia wykonawcy starali się zdobyć
przychylność jurorów i publiczności, aby móc
wystąpić jeszcze raz w sobotni wieczór w kon-

cercie galowym. Sztuka ta udała się Kamilowi
Zaremskiemu, Wiesławowi Chrzanowskiemu
i Kacprowi Czarnemu oraz zespołowi Canto,
który w porównaniu z rokiem ubiegłym wystąpił z dwiema wokalistkami.
Pierwszy dzień tylko rozochocił miłośników
piosenki z dobrym tekstem, aby ponownie
przyjść do kina i wpasować się w liryczny klimat, który jak co roku można poczuć na Nocy
Bardów. Było warto, bowiem półtorej godzinny
recital Piotra Machalicy poprzedzony występem laureatów, był prawdziwą ucztą. Dowodził na to, że piosenka aktorska ma się całkiem
dobrze, a ujmujący głos artysty znakomicie
oddawał treści zawarte w pięknie skomponowanych utworach.
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Zmiany w oświacie

W Urzędzie Miasta dyrektorzy, nauczyciele oraz pedagodzy starogardzkich przedszkoli i szkół podstawowych oraz gimnazjów spotkali się z Pomorskim Kuratorem Oświaty Moniką Kończyk. Rozmawiali o sprawach,
związanych ze zmianą ustroju szkolnego oraz innymi
zmianami w przepisach prawa oświatowego.
Zmiany od nowego roku szkolnego 2017/2018:
• uczniowie klas szóstych nie będą pisać sprawdzianu szóstoklasistów, a naukę w nowym roku
szkolnym rozpoczną nie w gimnazjum tylko w klasie 7 ośmioletniej szkoły podstawowej,
• maturzyści będą mogli odwołać się od wyniku matury,
• nauczyciele nie będą mieli obowiązku wykonywać tzw. godzin karcianych,
• zostanie wprowadzony rejestr karanych nauczycieli.

Nowe miejsca
w przedszkolach
Poza tym zgodnie z projektami ustaw oświatowych, na których w swoim wystąpieniu opierała
się Kurator Oświaty, zmiana ustroju szkolnego
wiązać się będzie z powstawaniem w miejscu
dotychczasowych szkół: 8-letnich szkół podstawowych, 4 letnich liceów ogólnokształcą-

cych, 5 letnich techników, 3 letnich branżowych
szkół I stopnia, 2 letnich branżowych szkół II
stopnia, 3 letnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz szkół policealnych. Tym
samym przestaną istnieć gimnazja, które w całej Polsce zostaną zlikwidowane.

Nowy naczelnik
W drodze konkursu nowym naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych została Agnieszka
Buczyńska.
Agnieszka Buczyńska pracuje w Urzędzie Miasta od czerwca 2006 roku. Wcześniej pracowała
w rektoracie Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdański. Urzędniczą karierę rozpoczęła na stanowisku podinspektora w Wydziale
Spraw Społecznych. Od czerwca 2016 roku pełniła funkcję zastępcy naczelnika WSS. Dotychczas zajmowała się organizacją oświaty, sprawozdawczością i statystyką.
Do jej nowych zadań należeć będzie m.in. koordynacja pracy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz nadzór nad działalnością publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
– Czekają mnie nowe wyzwania i obowiązki –
przyznała Agnieszka Buczyńska – zwłaszcza

teraz, kiedy reforma edukacji puka do drzwi.
Dużo pracy przed nami i wiele ważnych decyzji.
Na bieżąco analizuję pomysły i propozycje Ministerstwa Edukacji. Jesteśmy też po wstępnych
rozmowach z dyrektorami szkół. Mam nadzieję,
że reforma wygaszania gimnazjów w Starogardzie będzie bezbolesna i nie ucierpią na tym
uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy.

Prawie 6 mln dofinansowania otrzymały gminy Starogard i Bobowo oraz miasto Starogard na utworzenie
232 nowych miejsc edukacji przedszkolnej. Ponad 2
mln zł z tej kwoty przypadnie naszemu miastu. W przyszłym roku dzięki tym pieniądzom powstaną w Starogardzie 3 nowe oddziały przedszkolne dla 75 dzieci.
Wspólny wniosek gmin Starogard i Bobowo
oraz miasta Starogard znalazł się w zwycięskiej
trójce ponad 70 projektów, które otrzymały
dofinansowanie z Unii na utworzenie nowych
miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci. Tyle
samo wniosków nie otrzymało dofinansowania
w ogóle. Przyznane naszym gminom prawie
6 mln zł pozwoli na utworzenie 232 nowych
miejsc nauki dla przedszkolaków. Do końca
2018 roku w Gminie Starogard Gdański powstanie ich 117, w Starogardzie Gdańskim – 75,
a w Gminie Bobowo - 40.
– Projekt powstał dzięki zaangażowaniu wielu
osób – powiedział Maciej Kalinowski, zastępca prezydenta ds. społecznych. – Od 2014
roku zmieniły się zasady dofinansowywania
projektów z Unii. Powstały Miejskie Obszary
Funkcjonalne, w ramach których samorządy
współdziałają ze sobą. My podjęliśmy współ-

pracę z Gminą Starogard i Bobowo. W ocenie
projektu bardzo duże znaczenie miało właśnie
partnerstwo. Tym bardziej cieszy nas wspólny sukces. Więcej dzieci skorzysta z nauki
w przedszkolach, nauczyciele podniosą swoje
kwalifikacje, zatrudnimy sześciu nowych pedagogów, a sale lekcyjne zostaną doposażone
w meble i pomoce dydaktyczne. Liczymy tez na
to, że to nie jest nasze ostatnie wspólne działanie dla dobra mieszkańców.
Liderem wiodącym projektu jest Gmina Starogard Gdański. Samorządy zrealizują przedsięwzięcie wspólnie z Fundacją Rozwoju Edukacji
i Społeczności Lokalnej In Fortes w latach 20162018. Projekt jest dofinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej dzieci skorzysta z nauki w przedszkolach,
nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje, zatrudnimy sześciu nowych pedagogów, a sale lekcyjne
zostaną doposażone w meble i pomoce dydaktyczne.
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Pomóż i ty

Ruszyła już 16 edycja Szlachetnej Paczki. Ta
ogólnopolska akcja w Starogardzie Gdańskim i okolicach organizowana jest po raz
4. Celem jest pomoc ludziom w potrzebie,
zwłaszcza tym dla których udział w projekcie
będzie bodźcem do zmiany swojej sytuacji.
W zeszłym roku ekipa Szlachetnej
Paczki odwiedziła 100 rodzin, z czego do projektu zakwalifikowano
59. To właśnie te rodziny otrzymały
paczki na święta. Średnia wartość takiej paczki wyniosła 2800 zł.
W tym roku projekt bardzo ewaluował – odwiedzono 125 rodzin,
z czego duży odsetek stanowili seniorzy, często ludzie samotni,

opuszczeni przez rodzinę. Dlatego
w tej edycji Szlachetnej Paczki po
raz pierwszy wystartowała Paczka
Seniorów. Kilkanaście spotkań, pomoc w najprostszych sprawach, spędzenie kilku chwil na rozmowie, czy
wspólnym spacerze. To jedne z zadań wolontariusza biorącego udział
w projekcie.
Każdy może zostać darczyńcą Szla-

Gotowi do akcji
W tym roku zimowym utrzymaniem dróg
zajmie się Miejski Zakład Komunikacji
w Starogardzie Gdańskim, który jest już
przygotowany do usuwania skutków zimy.
Numery alarmowe

Całodobowe dyżury telefoniczne będą uruchamiane przez Miejski
Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim w zależności od
prognozy pogody. W przypadku intensywnych opadów śniegu
bądź powstania niebezpiecznych oblodzeń na drogach i chodnikach
mieszkańcy mogą interweniować całodobowo u dyspozytora
zimowego utrzymania dróg (ZUD) pod następującymi numerami:

tel. 58/56-230-02 lub kom. 661 969 331

Dodatkowo sygnały związane z zimowym utrzymaniem dróg
przyjmować będzie w godz. 7.00-15.00 dyspozytor MZK
– tel. 58/56-230-01

Nie bądźmy obojętni
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej apeluje do mieszkańców, aby nie byli obojętni
i zgłaszali wszystkie przypadki obecności
bezdomnych w okresie jesienno-zimowym.
Caritas przy Parafii pw. Miłosierdzia
Bożego przy ul. Lubichowskiej we
współpracy z MOPS przygotowywać będzie ciepłe posiłki dla osób
bezdomnych. Z darmowych obiadów w stołówce Caritas-u bezdomni mogą korzystać od poniedziałku
do piątku. Na soboty i niedziele wydawany jest im tzw. suchy prowiant.
W Caritasie bezdomny może dokonać zabiegów higieniczno-sanitarnych, wymienić brudne ubranie i za-

opatrzyć się w odzież i buty stosowne do warunków atmosferycznych.
Pracownicy socjalni Ośrodka, funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji będą wspólne wizytować niezamieszkałe miejsca w mieście.
Każdy kogo zaniepokoi obecność
bezdomnego w miejscu, w którym
ujemna temperatura na zewnątrz
może zagrażać jego zdrowiu lub życiu, proszony jest o zgłoszenie.

chetnej Paczki. Wystarczy wejść na
stronę
www.szlachetnapaczka.pl,
przeczytać historię rodzin, wybrać
jedną, której chcemy pomóc i skontaktować się w wolontariuszem. Darczyńcami w poprzednich edycjach
były rodziny, przygotowujące paczkę sami lub przy pomocy sąsiadów
czy znajomych a także przedsiębiorcy, instytucje, grupy pracowników
czy uczniowie szkół.

W sezonie 2016/2017 utrzymaniem
zimowym objęte jest ponad 100 kilometrów dróg publicznych, w tym
prawie 60 km dróg utwardzonych
i 45 km dróg gruntowych. Kolejność
ich odśnieżania zależy od kategorii i klasy ulicy. Pierwszeństwo mają
drogi powszechnie dostępne, po
których jeżdżą autobusy. Następnie utrzymywane są drogi zbiorcze
i lokalne o dużym natężeniu ruchu,
a w dalszej kolejności pozostałe
drogi twarde oraz gruntowe. Odśnieżanie tych ostatnich odbywa
się najczęściej na zgłoszenie lub
interwencje mieszkańców. Łącznie zimowym utrzymaniem dróg
w mieście objętych jest 240 ulic.
W przypadku intensywnych opadów
śniegu bądź powstania niebezpiecznych oblodzeń na drogach i chodnikach mieszkańcy mogą zgłosić to do
dyspozytora ZUD.
Informacje o niepokojących
wydarzeniach na terenie Starogardu Gdańskiego,
o osobach w potrzebie można
kierować do:
1. Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Starogardzie Gd.
tel. 58-562 44 58;
2. Komendy Powiatowej Policji
w Starogardzie Gd.
tel. 58-737 02 22;
tel. alarmowy 997 lub 112;
3. Straży Miejskiej w Starogardzie Gd.
tel. 58-530 60 95;
tel. alarmowy 986;
4. Wojewódzkiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w Gdański
tel. alarmowy 987.

Finał zbiórki karmy

Pełen karmy bus zasilił 2 listopada psią spiżarnię. Łączna waga zebranej karmy wyniosła ponad 605 kg.
Wszystkim dziękujemy za otwarte
serca i chęć pomocy bezdomnym
psom i kotom. Do wspaniałego
efektu zbiórki przyczynili się mieszkańcy, którzy przynosili karmę do
siedziby urzędu, a także m.in. Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 „Miś
Uszatek”, Publiczne Przedszkole
w Żabnie, MPP nr „Modraczek”, MPP
nr 10 „Słoneczna Kraina”, MPP nr 8
„Bajeczka”, MPP nr 2 oraz MPP nr 5
im . Janusza Korczaka w Starogardzie Gdańskim.

Dodatkowo pracownicy Urzędu
Miasta podczas wewnętrznej zbiórki pieniędzy uzbierali ponad 600
złotych. Za uzbieraną kwotę zakupione zostały specjalistyczne karmy
dla najmłodszych podopiecznych
schroniska, czyli dla szczeniąt i małych kociąt.
Starogardzkiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji dziękujemy za umożliwienie przewiezienia karmy do
prowadzonego przez OTOZ Animals
schroniska.

Dzień
Seniora

Adam, który zachęcał seniorów do
korzystania z oferty zajęć UTW i włączania się w akcje kulturalno-sportowe organizowane przez Związek.
Przypomniał też, że w Starogardzie od
roku działa Rada Seniorów. Bogdan
Adam zwrócił też uwagę na potrzebę
rozwoju wolontariatu jako najlepszej
i najskuteczniejszej formy pomocy dla
osób starszych i samotnych. Podczas
spotkania wyróżnienie otrzymała nestorka Janina Dęga, która jest jedną
z najstarszych emerytek w Starogardzie. Kolejne wyróżnienia trafiły
do współzałożycielek kabaretu „Po
prostu ONE” – Antoniny Keiser i Lidii
Bałos oraz wszystkich jego członkiń.
Podziękowania otrzymała również
przedstawicielka Centrum Edukacji
i Biznesu „Żak” – Magdalena Rosani.

Emeryci i renciści ze Starogardu
i okolicznych gmin
spotkali się w sali
widowiskowej SCK,
aby wspólnie uczcić
Dzień Seniora.
Gości przywitał przewodniczący
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Starogardu Jan Brdak oraz
przewodniczący Rady Seniorów i Samorządu Studenckiego UTW Bogdan
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Chrońmy krajobraz miasta

Kończy się era irytujących reklam, wszechobecnej pstrokacizny
i niekontrolowanych bilbordów przesłaniających fasady budynków. Na pomoc w uregulowaniu zasad umieszczania reklam przyjdzie uchwała, która określi zasady i warunki sytuowania obiektów
małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
Jest to odpowiedź na powszechną
potrzebę uporządkowania chaosu
informacji wizualnej, która w Starogardzie - podobnie jak w innych polskich
miastach - psuje jego wizerunek.
Na sierpniowej sesji Rada Miasta zobowiązała prezydenta miasta do
przygotowania projektu uchwały określającej na terenie Miasta Starogard

Gdański zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Zasady te będą ważnym krokiem
w kształtowaniu ładu przestrzennego,
a także narzędziem do uporządkowa-

nia przestrzeni publicznej.
Zanim jednak przygotowany zostanie
projekt uchwały, władze miasta chcą
poznać opinię mieszkańców w tej
sprawie. Dlatego, w celu poznania co
starogardzianie myślą o reklamach
w mieście, urząd przygotował krótką
ankietę stanowiącą rodzaj konsultacji
społecznych.

Ankieta dostępna jest w tym numerze
Starogardzkiego Ratusza. Zachęcamy
mieszkańców do jej wypełnienia i wyrażenia w ten sposób swojego zdania
na ten temat. Głosy mieszkańców będą
zbierane do 15 grudnia 2016 roku.
Wypełnioną ankietę można dostarczyć
osobiście lub wysłać na adres Urzędu
Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański. Akceptowane będą tylko ankiety wycięte z biuletynu informacyjnego „Starogardzki Ratusz”.
Po przeanalizowaniu wyników ankiety
pracę nad projektem uchwały rozpocznie specjalny zespół konsultacyjny
do spraw ochrony krajobrazu miasta,
który zostanie powołany przez prezydenta Starogardu.

Ankieta
Jaki jest Pani/Pana stosunek do reklam w przestrzeni
miasta :
TAK
drażnią mnie
nie lubię reklam
są mi obojętne
nudzą mnie
lubię reklamy

TAK

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 radnymi klubu
Platformy Obywatelskiej mogą
umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu Biura Rady Miasta
- 58 530 60 25.
Radni klubu radnych Nasz Starogard: 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.
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.)

Czy przepisy prawa powinny regulować niżej wskazane parametry reklam?

NIE

Dyżury radnych

NIE

ilość
lokalizację
wielkość
Czy reklamy i szyldy powinny:
TAK

Czy poruszając się po mieście zauważa Pani/Pan reklamy?
tak
nie
Czy w naszym mieście jest nadmiar reklam?
tak
nie

NIE

mieć określoną wysokość sytuowania
mieć określoną jednolitą kolorystykę
mieć określone materiały z jakich
mogą być wykonane
być umieszczone dowolnie
Czy ogrodzenia od strony ulic i przejść pieszych powinny:

Jak reklamy wpływają na odbiór przestrzeni miasta?
korzystnie
niekorzystnie
Czy na terenach o szczególnej wartości historycznej lub
krajobrazowej powinno się wprowadzić zakaz lokalizacji
reklam?
tak
nie

TAK
mieć określoną wysokość
mieć określone materiały z jakich
mogą być wykonane
być sytuowane dowolnie
Dane dotyczące respondenta:
Wiek:

Czy reklamy mogą zasłaniać budynki bez żadnych
ograniczeń?
tak
nie
Wypełnioną ankietę można dostarczyć osobiście
lub wysłać na adres Urzędu Miasta, ul. Gdańska
6, 83-200 Starogard Gdański. Akceptowane będą
tylko ankiety wycięte z biuletynu informacyjnego
„Starogardzki Ratusz”.

do 16 roku życia
17 – 25
26 – 40
41 – 65
powyżej 65 roku życia
Miejsce zamieszkania:
Miasto Starogard Gdański
Sąsiednie gminy
inne

NIE

Zgony
1. Jarmiła Kamińska l. 59
2. Halina Piątkowska l. 83
3. Szymon Galikowski l. 22
4. Helena Ossowska l. 68
5. Edward Czerski l. 81
6. Krystyna Sójka l. 78
7. Jadwiga Schulz l. 61
8. Danuta Matyszewska l. 81
9. Gizela Etmańska l. 72
10. Roman Langowska l. 63
11. Tomasz Szarmach l. 66
12. Maria Moszczyńska l. 67
13. Sylwia Pawłowska l. 41
14. Stanisława Jasińska l. 77
15. Aniela Karczewska l. 81
16. Czesław Orlikowski l. 93
17. Marta Sinicka l. 93
18. Jerzy Rybiński l. 78
19. Aniela Runowska l. 78
20. Jadwiga Iwaszkiewicz l. 86
21. Kazimierz Rożek l. 61
22. Stefan Szwarc l. 87
23. Mirosław Pufelski l. 57
24. Gertruda Murawska l. 73
25. Bolesława Szalewska l. 72
26. Teresa Popielas l. 53
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Sentymentalna wystawa
Wspomnienia, historie sprzed lat. Dźwięki, kolory, zabawki z dzieciństwa. Przepełnione sentymentalnymi
uczuciami obrazy Zofii Sumczyńkiej podziwiać mogli
miłośnicy sztuki podczas wernisażu malarstwa, który
miał miejsce w Muzeum Ziemi Kociewskiej.

listopad 2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 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. Rodziny Czosków
(I przetarg) – działka nr 308 o pow. 483 m², obręb 29, KW 21048; cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 36 000,00 zł
(trzydzieścisześćtysięcyzłotych); wadium w wysokości 3 600,00 zł (trzytysiącesześcsetzłotych); postąpienie minimalne 360,00 zł; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański
nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem E.27.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 7 grudnia 2016 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard
Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 1 grudnia 2016 r. (czwartek)
na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001
1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 6 grudnia 2016 r. (wtorek) od godz. 1200 do 1500 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym
i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru 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 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. 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:

„Sentymentalia”, bo pod taką nazwą odbył się
wernisaż autorki, to esencja wspomnień z dziecięcych lat. Na realizację projektu, pozwoliło
artystce przyznane przez prezydenta miasta
Janusza Stankowiaka stypendium w dziedzinie
kultury. Modele na poszczególnych obrazach
Zofii Sumczyńskiej to zabawki, które kiedyś na-

leżały do kogoś. Mają swoją historię, wiążą się
z uczuciami i przeżyciami ich właścicieli.
– Każdy ma swoje sentymenty, marzenia… Coś,
co pozostało w nas z dawnych lat – mówiła
podczas wernisażu malarka. – Mam nadzieję,
że moje obrazy choć na chwilę pozwolą państwu przenieść się w świat dzieciństwa.

Zgłoś kandydatów do „Wierzyczanki”

Do 20 grudnia można zgłaszać kandydatów do nagrody „Wierzyczanka 2016”.
Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach: w dziedzinie kultury, gospodarki oraz inicjatyw społecznych. Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem
osiągnięć kandydata oraz jego zasługami dla Starogardu Gdańskiego
i jego mieszkańców należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
Starogard Gdański ul. Gdańska 6. (pok. 01) do 20 grudnia br.

Szczegółowych informacji udziela Anna
Gracz – Inspektor Wydziału Informacji
Społecznej tel. 58 530 60 93 (pok. 125)

Bezpłatny kurs
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Starogardzie Gdańskim organizuje bezpłatny kurs języka
niemieckiego.
Kurs odbywać się będzie w sali 102 Urzędu Miasta, w dniach:
28.XI. 2016 r. w godz. 11:00 – 12:30 (poniedziałek) 05.XII. 2016 r. w godz. 11:00 – 12:30 (poniedziałek)
12.XII. 2016 r. w godz. 1100 – 1230 (poniedziałek) 19.XII. 2016 r. w godz. 1100 – 1230 (poniedziałek)
Zgłoszenia przyjmowane są w biurze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, pokój 027 w Urzędzie Miasta, ul. Gdańska 6.

1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kociewskiej (III przetarg) – działka nr 53/18 o pow. 1 562 m², obręb 21, KW 49442; cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 208 000,00 zł
(dwieścieosiemtysięcyzłotych); wadium w wysokości 20 800,00 zł (dwadzieściatysięcyosiemsetzłotych); postąpienie minimalne 2 080,00 zł; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Boh. Getta i Kociewską w Starogardzie Gdańskim nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem
24.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 27 lipca 2016 r., drugi 21 września 2016 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 7 grudnia 2016 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard
Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 1 grudnia 2016 r. (czwartek)
na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001
1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 6 grudnia 2016 r. (wtorek) od godz. 1200 do 1500 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym
i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru 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 Gd., ul.
Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania i Urbanistyki tel. 58-5306079.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 18 października 2016 r. wydane zostało Zarządzenie
Nr 392/10/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Legionów – działka nr 3/13
o pow. 18 m², obręb 6, KW 6635, tereny komunikacji KDD.
Dnia 31 października 2016 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 410/10/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali
mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujące sześć pozycji: 1) ul.Kopernika 34/30 – działka nr 154/329 o pow. 1 385 m², obręb 23, KW 34381, 2) ul.Sobieskiego 18/2 – działka nr
261/3 o pow. 454 m², obręb 16, KW 27010, 3) ul.Orzeszkowej 11/5 – działki nr: 110/3, 110/10, 154/325 o łącznej
pow. 767 m², obręb 23, KW 33378, 4) ul.Kościuszki 32/8 - działka nr 225/6 o pow. 383 m², obręb 16, KW 46332,
5) ul.Rycerska 3/27 - działka nr 280 o pow. 1 117 m², obręb 17, KW 33559, 6) ul.Wybickiego 6/1 - działki nr:
404/1,406/1 o łącznej pow. 337 m², obręb 13, KW 33369.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 411/10/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Kopernika
32D/2 – działka nr 154/333 o pow. 661 m², obręb 23, KW 34384.
Zarządzenia wraz z wykazami tabelarycznymi podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie
lokalnej, na stronach internetowych urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty .
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 5306076.
				 		Prezydent Miasta Starogard Gdański
							
Janusz Stankowiak

Zamienię mieszkanie

Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 62,33 m2 na dwie kawalerki. Lokal
składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Mieszkanie znajduje się w centrum Starogardu Gdańskiego. Czynsz wynosi 472 zł /m-c.
Tel. kontaktowy: 503 816 214.
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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 przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PIERWSZY 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

700 000,00 zł

70 000,00 zł

7 000,00 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

550 000,00 zł

55 000,00 zł

5 500,00 zł

3.

179/159

11 059

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

4.

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

420 000,00 zł

42 000,00 zł

4 200,00 zł

5.

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

700 000,00 zł

70 000,00 zł

7 000,00 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 wymienione w poz. 1-3 oraz w poz. 5 wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Dla każdoczesnego nabywcy nieruchomości wymienionej w poz 4, 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 11 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 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
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 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 w rejonie ulic: Skarszewskiej i Niemojewskiego, KW 34706, obr. 1, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr
działki

Pow.
w m2

1

2

3

1.

1/4

3.401

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
4
A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

Cena wywoławcza
w zł (zawiera 23%VAT)

wadium

postąpienie
minimalne

5

6

7

315 000,00 zł

31 500,00 zł

3 150,00 zł

2.

1/5

3.432

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

320 000,00 zł

32 000,00 zł

3 200,00 zł

3.

1/6

3.167

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

295 000,00 zł

29 500,00 zł

2 950,00 zł

4.

1/7

3.335

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

315 000,00 zł

31 500,00 zł

3 150,00 zł

5.

1/8

3.825

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

360 000,00 zł

36 000,00 zł

3 600,00 zł

6.

1/9

2.814

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

270 000,00 zł

27 000,00 zł

2 700,00 zł

7.

1/10

2.836

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

275 000,00 zł

27 500,00 zł

2 750,00 zł

8

1/11

3.220

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

300 000,00 zł

30 000,00 zł

3 000,00 zł

9.

1/14

2.884

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

280 000,00 zł

28 000,00 zł

2 800,00 zł

10.

1/16

3.197

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

300 000,00 zł

30 000,00 zł

2 700,00 zł

11.

1/18

3.529

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

330 000,00 zł

33 000,00 zł

3 300,00 zł

12.

1/19

3.464

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

325 000,00 zł

32 500,00 zł

3 250,00 zł

13.

1/20

2.892

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

250 000,00 zł

25 000,00 zł

2 500,00 zł

Nieruchomości ww. (poz.1-13) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w § 12 pkt 6 określa ograniczenia w zagospodarowaniu działek nr: 1/14 i 1/20, znajdujących się w zasięgu wyznaczonej na rysunku planu strefie ochronnej
szerokości 50 m od granicy działki cmentarza. Ww. działki w części wyłączone są z zabudowy.
Na działkach wymienionych w poz. 1-13 nie dopuszcza się stosowania bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne. W ramach dozbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną, tj. sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć wodociągową Gmina Miejska Starogard Gdański planuje przyjęcie dokumentacji technicznej do końca roku 2016, a wykonanie uzbrojenia na przełomie roku 2017/2018.
Działki wymienione w poz. 1-4 mają dostęp do dróg publicznych wyłącznie za pośrednictwem miejskiej działki nr 1/3; do czasu nadania tej działce statusu drogi publicznej gminnej zostanie ona obciążona nieodpłatną
służebnością drogową dla każdoczesnego nabywcy nieruchomości wymienionych w poz. 1-4 w celu umożliwienia komunikacji do drogi publicznej.
Działki wymienione w poz. 5-10 oraz poz. 13 mają dostęp do drogi publicznej powiatowej - ul. Skarszewskiej wyłącznie za pośrednictwem miejskiej działki nr 1/13; do czasu nadania tej działce statusu drogi publicznej
gminnej zostanie ona obciążona nieodpłatną służebnością drogową dla każdoczesnego nabywcy nieruchomości wymienionych w poz. 5-10 i poz. 13 w celu umożliwienia komunikacji do drogi publicznej.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 1 czerwca 2016 r., drugi 27 lipca 2016 r., a trzeci 21 września 2016 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 7 grudnia 2016 r. (środa) o godz 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 1 grudnia 2016 r.
(czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie
uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 6 grudnia 2016 r. (wtorek) od godz 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa
w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wydział
Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

Zapowiedzi imprez

25 listopada
Godz. 18.00, Kino Sokół,
Kabaret Młodych Panów
Wstęp: 45 zł
Godz. 18.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
Kabaret Paranienormalni
Wstęp: 45 zł

26 listopada
Godz. 9.00-16.00, Miejska
Hala Sportowa im. Andrzeja
Grubby, Turniej piłkarski
Wiśnia Starogard Cup 2016

27 listopada
Godz. 9.00-16.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
Turniej piłkarski Wiśnia
Starogard Cup 2016
Godz. 10.00, Hala Sportowa im.
G. Podolskiego, mecz koszykówki mężczyzn GAMA SKS
Starogard – UKS Siódemka
II Sopot
Godz. 12.00, Hala Sportowa im. G.
Podolskiego, mecz koszykówki
mężczyzn GAMA SKS Starogard – Stomil Olsztyn S.A.

28 listopada
Godz. 10.00-18.00,
Osiedlowy Dom Kultury,
Wystawa grafiki Dariusza
Syrkowskiego „Studium
przedmiotu”

30 listopada

Godz. 10.00 , Hala Sportowa
im. G. Podolskiego, mecz
siatkówki kadetów SKS
Starogard Gdański – KATS
Alpat Gdynia
Godz. 11.00, Stadion Miejski
im. K. Deyny, mecz piłki
nożnej – Pomorska Liga
Juniorów Młodszych KP
Starogard Gdański – Arka
Gdynia S.A.
Godz. 13.00, Hala Sportowa
im. G. Podolskiego, mecz
siatkówki kadetek SKFiS
KaEmKa Starogard
Gdański – PTPS Człuchów

Godz. 17.00, Starogardzkie
Centrum Kultury, Wykład
w ramach Uniwersytetu III
Wieku pt. „Albania - piękna
nieznajoma”.
Spotkanie z podróżnikiem
z Krakowa Andrzejem
Pasławskim.

3 grudnia

Godz. 10.00, Hala Sportowa im.
G. Podolskiego, Mecz koszykówki U16 kobiet SKS Starogard Gdański - Truso Elbląg
Godz. 15.00, Hala Sportowa
im. G. Podolskiego,
Mecz koszykówki II
ligi mężczyzn Decka
Pelplin – SMS PZKosz
Władysławowo

4 grudnia

6 grudnia
Godz. 18.30, Kino Sokół,
Koncert trzech tenorów
Wystąpią soliści Mirosław
Niewiadomski, Bartosz Kuczyk,
Kordian Kacperski. Wstęp: 40 zł

7 grudnia
Godz. 9.00-11.00, Basen przy
PSP1, MIMS i MG Pływanie
Drużynowe
Godz. 17.00, Starogardzkie
Centrum Kultury, Spotkanie
z pisarką Anną Sakowicz
pt. „Od bloga do książki’’

9 grudnia
Muzeum Ziemi Kociewskiej,
Wystawa pt. „J. Kamiński w mistrzowskim kręgu”.
Godz. 8.00-19.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
X MIKOŁAJKOWE GRANIE
– Turniej Piłki Siatkowej
Godz. 19.00, Kino Sokół,
Spektakl pt. „Przepraszam,
co Pan tu robi?”
Wstęp: 80 zł

12 grudnia
Godz. 15.00, Hala Sportowa
im. G. Podolskiego, mecz
koszykówki - Decka Pelplin
- Trefl II Sopot

14 grudnia
Godz. 17.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja
Grubby, „HEJ KOLĘDA
KOLĘDA” - spotkanie dla
najuboższych

15 grudnia
Godz. 9.00-13.00, Hala
Sportowa im. G. Podolskiego,
MIMS mini siatkówka „4”
dziewcząt i chłopców
Godz. 17.00, Hala Sportowa
im. G. Podolskiego, mecz
koszykówki U20 mężczyzn
GAMA SKS Starogard
Gdański - STK Czarni Perła
Słupsk

17 grudnia
Godz. 10.00, Hala Sportowa
im. G. Podolskiego, mecz
koszykówki U15 mężczyzn
SKS Starogard Gdański KS Jedynka Pelplin
Godz. 15.00, Hala Sportowa
im. G. Podolskiego, mecz
koszykówki II ligi mężczyzn
Decka Pelplin - Gryf Goleniów
Godz. 18.00, Starogardzkie
Centrum Kultury, Koncert
jubileuszowy zespołów
Singers Novi i Pro
Simfonica
Godz. 18.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
Polska Liga Koszykówki
Polpharma Starogard
Gdański - Miasto Szkła
Krosno

18 grudnia
Godz. 9.00, Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby, Turniej
koszykówki „Gwiazdka 2016”

9 grudnia
Godz. 9.00-16.00, Miejska
Hala Sportowa im. Andrzeja
Grubby, Turniej piłkarski
Wiśnia Starogard Cup 2016

11 grudnia
Godz. 10.00, Hala Sportowa
im. G. Podolskiego, mecz
koszykówki U15 mężczyzn
SKS Starogard Gdański GKS Korsarz Gdańsk

Godz. 10.00, Hala Sportowa
im. G. Podolskiego, mecz
koszykówki III ligi
mężczyzn GAMA SKS
Starogard Gdański - Bat
Sierakowice

Godz. 12.00, Hala Sportowa
im. G. Podolskiego, mecz
koszykówki U16 kobiet
SKS Starogard Gdański
- UKS Basket Ósemka
Wejherowo

Godz. 18.00, Miejska Hala
Sportowa im. A. Grubby,
Polska Liga Koszykówki
Polpharma Starogard
Gdański - King Wilki
Morskie Szczecin

Godz. 12.00, Hala Sportowa
im. G. Podolskiego, mecz
koszykówki III ligi
mężczyzn GAMA SKS
Starogard Gdański - Itago
Gdynia

Godz. 12.00-17.00, Rynek Miejski, Jarmark Świąteczny
W ramach Jarmarku Świątecznego przewidzianych jest wiele
atrakcji, m.in.:
– występy artystyczne o tematyce świątecznej,
– świąteczny konkurs,
– kiermasz wyrobów świątecznych,
– gry i zabawy dla dzieci,
– mała gastronomia i swojskie jadło.
W tym roku wystawca musi posiadać swoje stoisko, które
zaaranżuje według własnej potrzeby. Udział w jarmarku jest
bezpłatny. Organizatorzy proszą o jeden produkt wystawcy, który
zostanie wykorzystany w konkursach przeprowadzanych na scenie.
Obowiązkiem wystawcy jest obecność na Jarmarku od momentu
jego rozpoczęcia, aż do jego zakończenia, bez możliwości
demontażu ekspozycji w czasie trwania Jarmarku.

Dodaj wydarzenie na stronie internetowej www.starogard.pl

