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Miliony  
na rewitalizację

Rynek będzie zachwycał

Marek Gawlik

11,5
mln złotych dofinan-
sowania otrzyma Sta-
rogard na rewitalizację 
Śródmieścia

prawie

         Być wolontariuszem 
Szlachetnej Paczki to 
być bohaterem, to prze-
kraczać samego siebie. 
Szlachetna Paczka to 
ogromne przeżycie, które 
odciska piętno na za-
angażowanym w nie 
człowieku i dlatego 
dotyka też jego naj-
bliższych. Taneczne  

igrzyska

16 listopada wznowiono prace budowlane na Rynku. Wykonawca chce jak najszybciej zakończyć przebudowę 
infrastruktury podziemnej na jego wschodniej i południowej stronie oraz przenieść ruch z ul. Hallera na zmo-
dernizowaną ul. Podgórną. Jego zdaniem ostateczny termin zakończenia przebudowy Rynku nie jest zagrożony. 
Całkowity koszt inwestycji to ok. 10 milionów zł.
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Rynek będzie zachwycał

Od końca czerwca br. Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg S. A. przebu-
dowuje Rynek. Realizowany przez 
Miasto pierwszy etap projektu o na-
zwie „Starogardzki Rynek od nowa 
– ochrona dziedzictwa kulturowego 
i podniesienia jakości historycznej 
przestrzeni publicznej w Starogar-
dzie Gdańskim” ma na celu ochro-
nę i przywrócenie centrum jego 
dawnej funkcji. Rynek nabierze cał-
kiem nowego wyglądu i charakteru. 
W nowo zaaranżowanej przestrzeni 
pojawią się dwa saloniki miejskie, 
gdzie będzie można wypocząć i się 
zrelaksować. Będzie miejsce na dwie 
fontanny i  ogródki gastronomiczne. 
Na Rynku staną nowe ławki i stylo-
we lampy, a wszystko zostanie ład-
nie wkomponowane w zieleń.
Do tej pory firma PBD rozebrała 
bruk na wschodniej i południowej 
stronie Rynku oraz wykonała część 

prac podziemnych, łącznie z prze-
budową podziemnej infrastruktury 
na ulicy Podgórnej. Niestety z po-
wodu konieczności przesunięcia 
pracowników firmy na inne zadania, 
pod koniec października tempo prac 
na Rynku zdecydowanie zwolniło. 
Zdarzył się nawet dwutygodniowy 
okres, że budowa całkowicie „za-
marła”. Od 16 listopada prace wzno-
wiono.

– W najbliższym czasie na ul. 
Podgórnej oraz na południowej 
i wschodniej części Rynku pracować 
będą ekipy, które zajmą się budową 
kanalizacji oraz odprowadzeniem 
wód deszczowych – poinformował 
Kamil Rozmus, wiceprezes PBD. Na-
stępnie rozpoczniemy roboty roz-
biórkowe na północnej stronie Ryn-
ku. Dalej zajmiemy się rozbudową 
sieci wodociągowej od ul. Podgórnej 

na południe, do ul. Paderewskiego. 
Zależy nam, aby jak najszybciej usu-
nąć na tym odcinku wszystkie kolizje 
i ostatecznie przystąpić do robót 
typowo drogowych, aby przełożyć 
ruch z ul. Hallera na ul. Podgórną. 
Pozwoli nam to kontynuować robo-
ty branżowe na ul. Hallera – dodał.
Podkreślił też, że otworzenie kil-
ku frontów robót branżowych jest 
konieczne, aby utrzymać ciągłość 
pracy brygad i dotrzymać terminów 
realizacji zadań. Gwoli wyjaśnienia 
zaznaczył, że powodem przestojów 
w pracach i opóźnień robót wzglę-
dem ustalonego harmonogramu są 

m.in. błędy w inwentaryzacji sieci 
podziemnych, które spowodowały 
liczne kolizje oraz prace archeolo-
giczne, podczas których roboty bu-
dowlane musiały być wstrzymane.

– Jako inwestorzy mamy pewne 
obawy, że przebudowa Rynku nie 
zostanie zakończona w terminie – 
powiedział zastępca prezydenta 
miasta Przemysław Biesek-Talewski. 
– Zdajemy sobie sprawę, że ponad 
dwu tygodniowy przestój na budo-
wie zaniepokoił też mieszkańców, 
ale wierzymy, że wykonawca nadrobi 
stracony czas i  zakończy inwestycję 

w planowanym terminie. Aby przy-
bliżyć mieszkańcom skalę czekają-
cych nas zmian, przygotowaliśmy  
wizualizację Rynku po przebudowie. 
Dzięki tym obrazom mieszkańcy 
łatwiej mogą wyobrazić sobie,  jak 
Rynek będzie wyglądał w 2018 roku. 
Chcemy, żeby centrum Starogardu 
z powrotem tętniło życiem i było 
swego rodzaju „magnesem”, który 
przyciągnie nie tylko mieszkańców, 
ale też turystów. Jednocześnie ma 
to być miejsce dobre do pracy i co-
dziennego życia – podsumował wi-
ceprezydent. 
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Teraz każda osoba, która porusza 
się na wózku inwalidzkim, nie tylko 
z łatwością wjedzie na basen spe-
cjalnym podjazdem, ale równie ła-
two dostanie się do wody. Pomoże 
jej w tym mobliny podnośnik ba-
senowy Panda Pool. Jest to włoskie 
urządzenie, które służy do wpro-
wadzania do wody i wyciąga z niej 
osób, które z różnych przyczyn nie 
są w stanie samodzielnie wejść do 

Łamiemy bariery
Od 1 grudnia 2017 roku korzystanie z ba-
senu dla osób niepełnosprawnych będzie 
łatwiejsze. Miasto wyposażyło pływalnię 
w Szkole Podstawowej Nr 1 w mobilny 
podnośnik basenowy. Urządzenie ułatwi 
osobom poruszającym się na wózkach bez-
pieczne wejście i wyjście z wody. Podnośnik 
kosztował 43 tys. zł.

niecki basenu po drabince. Taka 
osoba po przebraniu się w szatni, 
zostanie posadzona na wygodne 
krzesełko i przetransportowana na 
basen. Następnie specjalne ramię, 
przypominające mały dźwig, opuści 
ją do wody. W czasie transportu pa-
sażer będzie przypięty pasem, który 
zabezpieczy go przed ewentualnym 
zsunięciem się z siedziska. Po za-
kończeniu pływania osoba niepeł-

nosprawna zostanie ponownie po-
sadzona na krzesełko i wyciągnięta 
z wody, a następnie przetransporto-
wana z powrotem do szatni. 
 
-  Podnośnik jest całkowicie bez-
pieczny i łatwy w obsłudze – powie-
dział Adam Przeniewski, kierownik 
administracyjny szkoły. - To proste 

urządzenie samojezdne, sterowane 
przez jedną osobę za pomocą kie-
rownicy. Zarówno pracownicy base-
nu, jak i ratownicy zostali przeszko-
leni w jego obsłudze. 

Podnośnik wyposażony jest w trzy 
systemy hamowania. Posiada czuj-
nik podłoża na podczerwień, który 

automatycznie unieruchamia koła 
w momencie, gdy urządzenie zbliży 
się do krawędzi niecki basenu. W ra-
zie gdyby ten system zawiódł i koła 
wpadłyby do wody, natychmiasto-
wo uruchamia się dodatkowy ha-
mulec zbijakowy, który automatycz-
nie zatrzymuje pojazd. W każdym 
też momencie osoba, obsługująca 
podnośnik, może jednym ruchem 
wyłączyć akumulator i zatrzymać 
urządzenie. 

Z podnośnika mogą korzystać wszy-
scy użytkownicy miejskiej pływalni 
z niesprawnością ruchową. Należy 
tylko wcześniej ustalić godzinę ko-
rzystania z basenu, aby dyżurujący 
pracownik przygotował urządzenie.

Pojazd na potrzeby miejskiej pływal-
ni w Szkole Podstawowej Nr 1 zaku-
piło Miasto. Podnośnik kosztował 43 
tys. zł.  Będzie można z niego korzy-
stać od 1 grudnia 2017 roku. 
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Projekt pn. „Rewitalizacja śródmieścia Staro-
gardu Gdańskiego” znalazł się w gronie tych, 
którym Zarząd Województwa Pomorskiego 
przyznał dofinansowanie ze środków unijnych 
w ramach RPO WP 2014-2020. Obejmuje dwa 
zintegrowane ze sobą zadania: infrastrukturalne 
oraz społeczne. Ich celem jest przeciwdziałanie 
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci, 
młodzieży i dorosłych z najbardziej zaniedba-
nych obszarów miasta. 

– Nie ukrywam, że bardzo liczyliśmy na tę po-
moc z Unii  - powiedział prezydent miasta 
Janusz Stankowiak. – Pozwoli nam ona kon-
sekwentnie realizować plan przebudowy cen-
trum Starogardu, poprawy jego wizerunku oraz 
warunków życia mieszkańców, zwłaszcza tych 
najbardziej zdegradowanych obszarów miasta. 
Dzięki temu projektowi, nad którym pracowa-
ło bardzo wiele osób, będziemy mogli nie tylko 

Miliony na rewitalizację
Prawie 11,5 mln złotych dofinansowania otrzyma Starogard na rewitalizację Śródmieścia. Kwota 8,5 mln zł prze-
znaczona będzie na inwestycje, w tym m.in. na modernizację 30 kamienic i przebudowę ulic w południowej części 
Starego Miasta. Kwota 2,8 mln zł to dofinansowanie funkcjonowania Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny 
w byłej szkole przy ul. Kościuszki 65. Wartość całego projektu to prawie 16 mln zł. Jego realizacja planowana jest 
na lata 2018-2020.

Urzędu Miasta, którzy włożyli w przygotowanie 
tego projektu dużo serca i wysiłku – dodał pre-
zydent.

Społeczne Centrum  
Wsparcia Rodziny 
W ramach inwestycji 30 budynków otrzyma 
całkiem nowy wygląd. Ich modernizacja obej-
mie fundamenty, dach, klatki schodowe, a także 
elewację. Zagospodarowany zostanie również 
obszar wokół każdej nieruchomości, czyli po-
dwórka, drogi wewnętrzne, dojazdowe, chodniki 
i miejsca postojowe. Wokół budynków urządzo-
na zostanie zieleń, pojawią się ławeczki, kosze na 
śmieci i inne elementy małej architektury. 

Ważnym elementem tego zadania będzie prze-
budowa budynku zlokalizowanego przy ul. 
Kościuszki 65. W dawnej szkole nr 5 powstanie 

Nowy deptak rekreacyjny 
Oprócz budynków zmodernizowane zostaną 
ulice Starego Miasta, m.in. ul. Chojnicka (od Ryn-
ku do ul. Krzywej), Kellera, Kozia, Paderewskiego, 
Plac 16 Dywizji, Rycerska, Sambora, Spichrzowa 
i Szewska. Łączna długość zmodernizowanych 
ulic wyniesie ponad kilometr. Dodatkowo po-

zadbać o wygląd przylegających do Rynku ulic 
i kamienic, ale rozwinąć szeroko pojętą pomoc 
społeczną dla osób, którym grozi wykluczenie 
społeczne. To bowiem stanowi sedno rewitali-
zacji. Bardzo dziękuję Zarządowi Województwa 
Pomorskiego oraz wszystkim pracownikom 

Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny. Na jego 
funkcjonowanie Gmina otrzyma 95% dofinan-
sowania, czyli 2 850 000 zł. Z własnych środków 
dołoży jedynie kwotę 150 000 zł. W nowo po-
wstałym Centrum kompleksową pomoc otrzy-
mają rodziny, które mają problemy opiekuńczo 
– wychowawcze.

      Dzięki temu projektowi, nad którym pracowało 
bardzo wiele osób, będziemy mogli nie tylko zadbać 
o wygląd przylegających do Rynku ulic i kamienic, 
ale rozwinąć szeroko pojętą pomoc społeczną dla 
osób, którym grozi wykluczenie społeczne.

rowerowa, która w połączeniu z  istniejącą  na 
ulicy Kościuszki, pozwoli rowerzystom bezpiecz-
nie dojechać aż do Owidza. 
Wartość całej inwestycji dotyczącej zdegra-
dowanych obszarów śródmieścia wyniesie 
12 962 262 zł. 65% kosztów, czyli 8 425 470 zł  
pokryje Unia Europejska. 
Projekt w części infrastrukturalnej realizowany 

między ulicami Kościuszki a Owidzką wybudo-
wany zostanie deptak rekreacyjny o długości 
ok. 200 m i szerokości od 18 m do 27 m. Ułatwi 
on mieszkańcom komunikację oraz zapewni 
im miejsce do wypoczynku. Deptak ubogacą 
ławeczki, nowe lampy, kwiaty i krzewy. Kilka 
urządzeń siłowni zewnętrznej oraz linarium za-
gwarantują dodatkowa rozrywkę dla młodszych 
i starszych. Wzdłuż deptaka pobiegnie ścieżka 

jest z Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przed-
sięwzięcie rewitalizacyjne w miastach poza Ob-
szarem Metropolitalnym Trójmiasta RPO WP 
21014-2020, współfinansowanych ze środków 
EFRR, a w części społecznej z Poddziałania 6.2.2 
Rozwój usług społecznych RPO WP 21014-2020 
współfinansowanych ze środków EFS. 
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– Cieszymy się, że przebudowa dro-
gi wojewódzkiej nr 222 i 229 dobie-
gła końca – powiedział prezydent 
Janusz Stankowiak. – Mam jednak 
nadzieję, że to nie koniec naszej 
współpracy, bo korzystając z oka-
zji chciałbym przypomnieć, że są 
jeszcze pewne fragmenty drogi wo-
jewódzkiej nr 222 na terenie Staro-
gardu Gdańskiego, które wymagają 
remontu. Bardzo dziękuję za do-
tychczasową współpracę Zarządowi 
Województwa Pomorskiego oraz 
Zarządowi Dróg Wojewódzkich.
W ramach przebudowy jezdnia 
na całym odcinku zyskała nową 
nawierzchnię bitumiczną. Wzdłuż 
drogi powstała ścieżka rowero-
wa, ciągi pieszo-rowerowe i pie-
sze oraz nowe zatoki autobusowe. 

Nową drogą do autostrady
Ponad 8,5-kilometrowy odcinek dróg wojewódzkich nr 222 i 229 
biegnący od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła au-
tostrady A1 w Pelplinie przebudował Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Gdańsku. W środę, 25 października, w obecności członka Zarządu 
Województwa Pomorskiego Ryszarda Świlskiego, przedstawicieli 
inwestora, wykonawcy oraz władz miasta i powiatu oficjalnie zakoń-
czono inwestycję.  

W Jabłowie na skrzyżowaniu dróg 
wojewódzkich powstało rondo. 
Przebudowane zostały skrzyżowa-
nia z drogami niższej kategorii. Na 
terenach zabudowanych ustawio-

Modernizacja dróg wewnętrznych 
na osiedlu przy ulicy Kopernika roz-
poczęła się pod koniec 2016 roku. 
Budowa podzielona na dwa etapy 
trwała do końca września 2017 roku. 
Pierwszy odcinek od ul. Wróblew-
skiego do ul. Kopernika wykonała 
firma STRABAG z Pruszkowa. Drugi 
– od ul. Kopernika do ul. Pelplińskiej 
zrealizowała firma WNORTEX z Owi-
dza. Cała inwestycja kosztowała 
1,115 mln zł. Sfinansowało ją Miasto 
z własnych środków.

Osiedle zmieniło się na lepsze
Mieszkańcy osiedla przy ul. Kopernika mają nowe chodniki, par-
kingi i drogi dojazdowe pomiędzy blokami. O bezpieczeństwo 
i poprawę ich komfortu życia zadbało Miasto. 

no nowe oświetlenie drogowe. Na 
rzece Węgiermucy, przy istnieją-
cym moście drogowym, pojawiła 
się nowa kładka dla pieszych i ro-
werów. Wybudowano także kana-

lizację deszczową i dwa zbiorniki 
retencyjne.
Oddzielną inwestycją, realizowa-
ną przez Gminę Miejską Starogard 
Gdański, była przebudowa skrzy-
żowania ulic Jabłowskiej i Pelpliń-
skiej. Na skrzyżowaniu pojawiły 
się lewoskręty oraz sygnalizacja 
świetlna. Całkowity koszt zada-
nia wyniósł ok. 900 tys. zł, z czego 
ok. 616 tys. zł to pomoc finanso-
wa udzielona miastu przez Samo-
rząd Województwa Pomorskiego. 
- To kolejny przykład naszej bardzo 
dobrej współpracy z samorządem 
województwa, w szczególności 
z panem marszałkiem Ryszardem 
Świlskim, w zakresie przebudowy 
dróg wojewódzkich i ich otocze-

nia. - powiedział wiceprezydent 
Przemysław Biesek-Talewski - Przed 
nami kolejne zadania, między inny-
mi przebudowa ulicy Pelplińskiej od 
Ronda Solidarności do skrzyżowania 
z ulicą Pomorską, gdzie powstanie 
rondo. Dokumentacja na to zadanie, 
sfinansowana przez Miasto, jest już 
gotowa. Liczymy, że w najbliższych 
latach, po uzyskania dodatkowych 
środków unijnych w ramach tak 
zwanej rezerwy wykonania, samo-
rząd województwa zleci przebudo-
wę tego odcinka drogi nr 222.
Cała inwestycja kosztowała blisko 
36 mln zł i uzyskała dofinansowanie 
ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Prace objęły przebudowę dróg do-
jazdowych do bloków oraz budowę 
nowych chodników i zatoczek po-
stojowych. Dodatkowo firma PWK 
Star-WiK wymieniała sieć wodocią-
gową wraz z przyłączami. Na ulicz-
kach między blokami pojawiły się 
nowe lamy oświetleniowe.
– Osiedle zmieniło się na lepsze – 
powiedziała pani Barbara, jedna 
z jego mieszkanek. – Na pewno jest 
tu teraz więcej miejsca do parkowa-
nia. Ogólnie jest bardzo ładnie.

22 listopada prezydent miasta Ja-
nusz Stankowiak podziękował ofi-
cjalnie wykonawcy II etapu firmie 
WNORTEX z Owidza. Przedstawiciel 
firmy Radosław Wnorowski otrzy-
mał list z podziękowaniem za pro-
fesjonalizm i sprawną organizację 
pracy.
– Bardzo dziękuję za współpracę 
– powiedział prezydent – Wykona-
liście to zadanie solidnie i termino-
wo. Niedługo ogłaszamy kolejne 
przetargi na przebudowę ulic w Sta-
rogardzie. Jeśli będziecie Państwo 
zainteresowani zapraszamy do zło-
żenia oferty.
W spotkaniu prezydentowi towarzy-
szyli jego zastępca do spraw tech-
niczno-inwestycyjnych Przemysław 
Biesek-Talewski, radni Rady Miasta 
Tomasz Walczak i Jan Strzelczyk oraz 
naczelnik Wydziału Techniczno-In-
westycyjnego Janusz Karczyński.
– Modernizacja dróg wewnątrz-
-osiedlowych jest tylko jednym 
z etapów planowanych przez władze 

miasta zmian w tym rejonie Staro-
gardu – podkreślił wiceprezydent 
Przemysław Biesek-Talewski. – Na-
stępna do remontu przeznaczona 
jest ulica Kopernika na całej długo-
ści – od ul. Lubichowskiej do ul. Pel-
plińskiej. Niestety miasto nie otrzy-
mało na ten projekt dofinansowania 
z rządowego „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”. Za-

      Modernizacja dróg wewnątrz-osie-
dlowych jest tylko jednym z etapów 
planowanych przez władze miasta 
zmian w tym rejonie Starogardu.

brakło nam około 4 punktów. Nie 
przyznano nam ich „w nagrodę” za 
aktywność w pozyskiwaniu środków 
unijnych, co przełożyło się na wzrost 
dochodów własnych. A od tego 
roku dodatkowymi punktami pre-
miuje się w tym programie ubogie 
samorządy. Nie przeszkodzi nam to 
jednak w realizacji przebudowy ulicy 
Kopernika, tyle że rozciągnie się ona 
w czasie – dodał Talewski. 

– 3 lata temu, startując do wyborów z tego okręgu obie-
cywałem, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby infra-
struktura i całe otoczenie na osiedlu przy ulicy Kopernika 
uległy dobrej zmianie. Głosząc hasło w kampanii wyborczej 
„Jestem skuteczny”, słowa dotrzymałem. Inwestycja, któ-
ra wyniosła budżet miasta w sumie ponad milion złotych 

została zrealizowana. Z tego miejsca chciałbym podziękować wykonaw-
com dwóch etapów remontów, a w szczególności firmie WNORTEX, która 
w okresie prac reagowała szybko na wszelkie sugestie zmian, które zgła-
szali mi mieszkańcy – powiedział radny Rady Miasta Tomasz Walczak.
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W środę, 22 listopada Starogard 
odwiedzili wicemarszałkowie wo-
jewództwa pomorskiego Wiesław 
Byczkowski i Krzysztof Trawicki. 
Przyjechali na zaproszenie prezy-
denta miasta Janusza Stankowiaka. 
W spotkaniu uczestniczyli zastępcy 
prezydenta Przemysław Biesek-Ta-
lewki i Maciej Kalinowski. Prezydent 
podziękował gościom za przyznane 
naszemu miastu w tym miesiącu do-

Dobra perspektywa na przyszłość
Wicemarszałkowie województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski i Krzysztof Trawicki zobaczyli postępy prac 
przy budowie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim. 

finansowanie na projekt „Rewitaliza-
cja śródmieścia Starogardu Gdań-
skiego”. Projekt otrzymał wsparcie 
w kwocie 11,3 mln zł z RPO WP 
2014-2020.
Władze miasta poinformowały mar-
szałków o stanie realizacji miejskich 
inwestycji, które w tym roku otrzy-
mały dofinansowanie w ramach 
RPO WP. Największe zadowolenie 
wywołały najbardziej zaawansowa-

ne zadania – termomodernizacja 
starogardzkich szkół i budowa węzła 
integracyjnego. Pomimo złej pogo-
dy goście pojechali zobaczyć postęp 
prac przy przebudowie dworca PKP. 
Byli pod wrażeniem efektów remon-
tu dworca.
– Widać, że Starogard się rozwija – 
powiedział wicemarszałek Wiesław 
Byczkowski odpowiedzialny w Urzę-
dzie Marszałkowskim za fundusze 

POLMET to firma rodzinna. Produ-
kuje oraz dystrybuuje wyroby stalo-
we i hutnicze. Działa w branży stalo-
wej od 1992 roku. – Zaczynaliśmy od 

Rodzinna firma zakotwiczona w stali
Od dwóch lat prezydent Janusz Stankowiak systematycznie spoty-
ka się z lokalnymi przedsiębiorcami,  aby lepiej poznać środowisko 
biznesu, jego potrzeby i oczekiwania. 14 listopada br. odwiedził 
Henryka Kindera właściciela Z.P.H.U. POLMET. Podczas spotkania 
zobaczył produkcję stalowych taśm i dowiedział się o problemach 
utrudniających plany inwestycyjne firmy.

produkcji siatek dla górnictwa – po-
wiedział Henryk Kinder. - Z czasem 
wyspecjalizowaliśmy się w rozbijaniu 
kręgów blach na arkusze i formatki 

pod klienta. Dzisiaj jesteśmy jednym 
z największych w Polsce producen-
tów taśm stalowych. Produkujemy 
też płaskowniki i gotowe półfabry-
katy gięte na zimno. Pracujemy m.in. 
w technologiach i na maszynach 
własnego pomysłu. Współpracuje-
my z dostawcami stali z całej Europy 
– głównie ze Skandynawii, Niemiec, 
Dani i Hiszpanii. W tej chwili prowa-
dzimy rozmowy z Włochami i Cze-
chami – informował właściciel. 
Firma zatrudnia 120 pracowników, 
w tym 30 w swojej spółce na po-
łudniu Polski. Co miesiąc przez ich 
ręce przechodzi 3 tys. ton stali, co 
generuje 7-milionowe obroty. To 
też Zakład Pracy Chronionej. 70% 
pracowników ma przyznaną grupę 
inwalidzką. W Polmecie mogą liczyć 

unijne – Wydatkowanie jak najwięk-
szej kwoty pieniędzy, przeznaczo-
nych na realizację unijnych progra-
mów regionalnych do końca 2018 
roku, jest bardzo ważne dla całego 
województwa pomorskiego. Im 
więcej tych pieniędzy wydamy, tym 
większą mamy szansę na otrzyma-
nie dodatkowych środków z  krajo-
wej rezerwy wykonania na realizację 
naszego RPO, a co za tym idzie, do-
finansowanie dodatkowych zadań – 
przyznał wicemarszałek
Jednym z takich zadań jest „Staro-

gardzki Rynek od Nowa”. Przed-
stawiciele zarządu województwa 
podczas spotkania zapewnili władze 
miasta, że zadania, które znajdują się 
na listach rezerwowych, będą szcze-
gólnie brane pod uwagę przy po-
dziale dodatkowych środków. – Li-
czymy bardzo na pomoc i dofinan-
sowanie przebudowy rynku, ratusza 
i murów obronnych – podkreślił 
w rozmowie Przemysław Biesek –Ta-
lewski. – To jedna ze strategicznych 
inwestycji, które wpłyną na poprawę 
życia wszystkich starogardzian. 

na stałą opiekę lekarza i pielęgniarki, 
krótszy czas pracy na zmianach i po-
moc w wyjazdach na turnusy reha-
bilitacyjne. 
- Dobrze wyszkolony pracownik to 
skarb – zaznaczył Kinder. – A my ta-
kich „skarbów” mamy sporo. Wiele 
innowacji w zakładzie to właśnie ich 
pomysły. U nas nie ma przymusu 
pracy. Mamy ustalone prawa i obo-
wiązki oparte na wzajemnym sza-
cunku. Ponieważ w firmie pracują 
wszystkie moje dzieci, staramy się 
tę rodzinną atmosferę rozszerzać na 
cały zakład.  
– Oczywiście, podobnie jak w innych 
firmach borykamy się z problemem 
braku rąk do pracy, zwłaszcza fi-
zycznej – dodała Paulina Kinder-
Czajkowska. – Dlatego zatrudniamy 
10 osadzonych. Od wielu lat współ-
pracujemy z Aresztem Śledczym, co 
przynosi wymierne efekty.

- Jesteśmy firmą społecznie odpo-
wiedzialną i mocno utożsamiamy 
się z lokalną społecznością naszego 
miasta – podkreślił Henryk Kinder.  
– Jako sponsorzy  sekcji bokserskiej 
Beniaminek Polmet, cieszymy się, że 
pomagamy dzieciakom rozwijać ich 
sportowe pasje. Ale nie tylko w spo-
rcie się udzielamy. Na naszą po-
moc może liczyć wiele organizacji. 
Wspieramy Związek Inwalidów RP 
oraz Związek Emerytów i Rencistów, 
którego sam jestem członkiem – do-
dał z uśmiechem.  – Dla mnie ważne 
jest, że moje dzieci pomału przejmu-
ją tę schedę po mnie. Pracujemy nad 
przekształceniem firmy w spółkę, bo 
prowadzenie firmy jednoosobowo 
to jednak wielka odpowiedzialność. 
Dzięki temu będziemy też bardziej 
transparentni. 

     Jesteśmy firmą społecznie odpo-
wiedzialną i mocno utożsamiamy 
się z lokalną społecznością naszego 
miasta
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W 2018 roku powstanie nowy plac 
zabaw przy ul. Południowej, a trzy, 
już istniejące, zostaną rozbudowane 
o elementy rekreacyjno-sportowe. 
Za kwotę 140 tys. zł jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Starogardzie Gdańskim zostanie 
doposażona w sprzęt ratowniczo-
gaśniczy.

Znamy zwycięzców
30 października podliczono głosy, które mieszkańcy oddali na 
projekty w IV edycji starogardzkiego Budżetu Obywatelskiego. 
Spośród 5 rejonowych i 12 ogólnomiejskich propozycji na 
zmianę najbliższej okolicy starogardzianie wybrali pięć inwestycji 
na łączną kwotę 937 200 zł. 

Rejon Nazwa Projektu Wnioskodawcy Wartość Liczba oddanych 
głosów

1 STREET BOISKO – z BIEGOWISKO  
w Parku Kocborowskim

Wojciech Raczyński  
i Piotr Przybylski 200 000,00 850

2 Plac zabaw „Akademia Fiku-Miku” - 
wodny świat

Katarzyna Oleksiuk  
i Marta Reszkiewicz 200 000,00 527

3 Skwerek przy Południowej. Tomasz Szymborski  
i Piotr Negowsk 197 200,00 509

4 STARPARK & PUMPTRACK 
nowoczesny park wypoczynku i sportu

Bartosz Molin  
i Mirosław Stemplewski 200 000,00 1041

Lp. Nazwa Projektu
Liczba 

oddanych 
głosów

1 Ojciec Święty Jan Paweł II - ODNOWA pomnika 456

2
Modernizacja ogrodu przedszkolnego Miejskiego 
Przedszkola Publicznego nr 4 „Tęczą Malowane” 
w Starogardzie Gd

349

3 Modernizacja systemu monitoringu w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 1 673

4 Mini Park Linowy - bezpieczny plac zabaw dla dzieci 326

5 Modernizacja placu zabaw przy PSP 3 na ul. Wybickiego 142

6 Budowa placu zabaw „Jacek i Agatka” Etap 2 
Urządzenia dla osób niepełnosprawnych 164

7 Podjazd dla osób niepełnosprawnych i wózków 
dziecięcych /bajeczny podjazd 185

8

„BO to szansa na parking” - miejsca parkingowe 
oraz chodnik dla pieszych przy Miejskim Przedszkolu 
Publicznym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Starogardzie Gdańskim

191

9 Wybieg dla psów z torem sprawnościowym 276

10 Mały czy Duży – aktywność wszystkim nam służy 148

11 Gdzie jest Miś? - przez zabawę do sportu 197

Na 37 905 osób uprawnionych 
do głosowania mieszkańcy oddali 
4 077 głosy, co stanowi  10,76 % 
frekwencji. 3 652 głosów oddano 
w sposób elektroniczny, 425 
w sposób tradycyjny (papierowy), 
a  390 osób wygenerowało kod 
elektroniczny, ale nie oddało głosu.  
W porównaniu z rokiem ubiegłym, 

w tym roku oddano o 1447 głosów 
więcej. Na projekty rejonowe 
ważnych głosów było 3437, a  na 
ogólnomiejskie 3983. 
Głosowanie trwało od 13  do 29 
października. Największą liczbę 
głosów otrzymały następujące 
zwycięskie projekty rejonowe:

Drugi projekt z rejonu czwartego 
„Rekreacyjne Przylesie – etap I”, któ-
rego wnioskodawcami byli Hanna 
Bielang, Mirela Krzemińska i Kata-
rzyna Dobrek – zdobył 510 głosów.

Najwięcej głosów (876) mieszkańcy 
oddali na projekt Ochotniczej Straży 
Pożarnej pn. „Dobrze wyposażona 

STRAŻ OCHOTNICZA gwarantem 
wysokiego poczucia bezpieczeń-
stwa wśród mieszkańców”. Wnio-
skodawcą tego pomysłu jest Marek 
Liss. Szacunkowa wartość projektu 
to 140 000,00 zł.

Zwycięskie projekty zostaną zreali-
zowane w 2018 roku. 

Pozostałe projekty ogólnomiejskie uzyskały następujcą liczbą głosów:

4 077
tyle oddano głosów 
w tegorocznej 
edycji Budżetu 
Obywatelskiego
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Ochotnicza Straż Pożarna kupi-
ła: aparat powietrzny AERIS TYP II 
z butlą kompozytową ULTRA LIGHT 
2,8 kg+maska OPTI PRO+pokrowiec 
na butlę 4 kpl (cena 1 kpl 4 239,81 
zł, razem 16 959,24 zł); agregat od-
dymiający mgłowy PH VP 450 (1 szt., 
cena 3 999,96 zł); drabinę ZS 2100 H 
(cena 6 259,47 zł); prądownicę RB 101 
EN (cena 2089,77 zł, razem 4 179,54 
zł) oraz armaturę wodną za kwotę 
około 3 400,00 zł. Nowy sprzęt bę-
dzie zamontowany na nowym sa-
mochodzie ratowniczo-gaśniczym, 
który został zakupiony w tym roku, 
ale póki co, jest jeszcze w produkcji. 
Jego odbiór przewidywany jest na 
koniec listopada lub początek grud-
nia 2017 r. 
Nowy sprzęt strażacy będą wyko-
rzystywać w działaniach ratowni-
czo-gaśniczych na terenie miasta 
oraz powiatu i nie tylko. Aparaty 
powietrzne służą ratownikom do 
ochrony dróg oddechowych pod-
czas działań w zadymionych po-
mieszczeniach,  agregat oddymia-
jący jest potrzebny, aby zadymione 
pomieszczenia oddymić. Drabina 
pomaga dostać się na wyższe kon-
dygnacje, a prądownicą zakończona 
jest linia gaśnicza. Można nią regu-
lować przepływ wody i rodzaj prądu 
gaśniczego.

Nowy sprzęt dla strażaków
W nocy z 11 na 12 sierpnia przez powiaty chojnicki i kościerski 
przeszła niebezpieczna nawałnica. W usuwaniu jej skutków czynny 
udział wzięła Ochotnicza Straż Pożarna ze Starogardu Gdańskiego. 
W dowód uznania prezydent Janusz Stankowiak w porozumieniu 
z Radą Miasta postanowił przeznaczyć środki pieniężne na zakup 
nowego sprzętu dla strażaków.

Starogardzka Ochotnicza Straż Po-
żarna poświęciła się podczas letnich 
nawałnic. 
– Podczas działań usuwaliśmy po-
walone drzewa. Z podnośnika ści-
naliśmy zwisające połamane konary 
i gałęzie znad dróg i budynków oraz 
usuwaliśmy drzewa z budynków. 
Okrywaliśmy plandekami uszkodzo-
ne dachy budynków mieszkalnych 
i gospodarczych. Działaliśmy sami, 
a także z innymi zastępami z PSP 
i OSP skierowanymi w te rejony. Dla-
czego pomagamy? Bo strażacy już 
tacy są. Skąd inni uciekają, tam idą 
strażacy narażając swoje życie, aby 
ratować innych ludzi i ich dobytek 
zgodnie z naszym hasłem: „Bogu na 

Zgłoś swojego kandydata
Od 15 listopada do 20 grudnia można zgła-
szać kandydatów do nagrody Prezydenta 
Miasta „Wierzyczanka 2017”.
Nagrody są przyznawane w trzech 
kategoriach: w dziedzinie kultury, 
gospodarki oraz inicjatyw społecz-
nych. Zgłoszenia wraz z uzasadnie-
niem i wykazem osiągnięć kandyda-
ta oraz jego zasług dla Starogardu 
Gdańskiego oraz jego mieszkańców 
należy składać w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miasta Starogard 
Gdański ul. Gdańska 6. (pok. 01) .
Szczegółowych informacji udziela 
Anna Gracz- Główny Specjalista Wy-
działu Informacji Społecznej 58 530 
60 93 (Pok. 125). 

Witkac.pl to unikalne narzędzie, 
znacznie ułatwiające współpracę 
urzędów z organizacjami pozarzą-
dowymi. Jest to kompleksowy sys-
tem informatyczny usprawniający 
m. in. ogłaszanie konkursów ofert, 
nabór i ocenę wniosków dotacyj-
nych, tworzenie umów oraz skła-
danie i weryfikację sprawozdań. 
Witkac.pl generuje wiele korzyści 
wcześniej nieosiągalnych dla współ-
pracujących stron, w tym oszczęd-
ność czasu i pieniędzy, zmniejszenie 
ilości popełnianych błędów oraz 
łatwiejszą komunikację między kon-
trahentami. Dzięki niemu przedsta-
wiciele samorządów i organizacji 
pozarządowych mogą skierować 
więcej energii na realizację zadań 
dla społeczności lokalnych, poświę-
cając niezbędne minimum czasu na 
formalności. 

Prezentacja systemu Witkac
Nowa edycja otwartych konkursów ofert 
ogłaszanych na 2018 rok odbywać się bę-
dzie przez system Witkac.pl.

chwałę, bliźnim na pożytek”. Stra-
żacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
biorą udział w akcjach od 1 kwiet-
nia tego roku za darmo, ponieważ 
zrzekliśmy się ekwiwalentu na po-
czet zakupu nowego samochodu. 
Dobro okazane innym wraca do nas 
podwójnie  – mówi naczelnik OSP 
Starogard Gdański Marek Liss.
Strażacy – ochotnicy otrzymali jesz-
cze jedną nagrodę. Tym razem od 
mieszkańców Starogardu, którzy za-
głosowali na ich projekt w Budżecie 
Obywatelskim 2018. Dzięki wygra-
nej będą mogli kupić sprzęt o war-
tości 140 000,00 zł. Podziękowania 
w imieniu mieszkańców odebrał 
prezydent miasta.  

– Teraz zajmę się sobą i swoimi pa-
sjami – powiedziała Maria Malinow-
ska, która podczas pożegnalnego 
spotkania 24 października 2017 roku 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji nie kryła 
łez wzruszenia. – Kochałam swoją pra-
cę i co dzień z radością do niej wsta-
wałam. Nigdy nie liczyłam przepraco-
wanych godzin, jak trzeba było zostać 
dłużej, zostawałam, dlatego strasznie 
trudno mi się pogodzić z tym, że się 
z nią żegnam.
– Marysiu, Ty zawsze pozostaniesz dla 
nas osobą pełną wigoru i pozytywnej 
energii – powiedziała Marzena Klein, 
dyrektor OSiR. – W imieniu swoim 
i całej załogi dziękujemy za te wszyst-
kie wspólne lata pracy i za serce, które 
w nią wkładałaś każdego dnia. Życzy-
my Ci szczęścia, zdrowia i siły w poko-
nywaniu innych już trudności.
Na pożegnanie uściskali ją nie tylko 
przyjaciele, dawni i obecni koledzy 
i koleżanki, ale również prezydenci 
Janusz Stankowiak i Maciej Kalinowski 
oraz władze powiatu.
– W imieniu wszystkich mieszkańców 
bardzo Ci dziękuje za to co zrobiłaś 
przez te lata dla sportu, dla miasta, dla 
ludzi  – powiedział prezydent Stan-

Teraz zajmie się sobą
Maria Malinowska, którą znamy z wie-
lu starogardzkich imprez, od ponad 20 
lat pracuje w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Starogardzie Gdańskim. Niestety jej stan 
zdrowia nie pozwala na dalsze wykonywa-
nie obowiązków służbowych. 24 paździer-
nika Marysia pożegnała się ze swoim wie-
loletnim miejscem pracy, kolegami i kole-
żankami. 

kowiak. – Nie ma chyba osoby w Sta-
rogardzie, która nie zetknęłaby się 
z Tobą czy to bezpośrednio uczestni-
cząc w imprezach czy pośrednio, czy-
tając lub słysząc o nich z opowiadań 
innych. 
Zdrowia, siły i szczęścia życzyli Marysi: 
zaprzyjaźnione urzędniczki, przedsta-
wiciele mediów i organizacji pozarzą-
dowych. 
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Starogard patrzył na Syrię
Do niedawna w Urzędzie Miasta można 
było ogladać wystawę „Kobieta - boskie 
źródło życia”. Jej autorem jest pochodzący 
z Aleppo, Khaled Basmadji, którego malar-
stwo przypomina wielobarwne mozaiki. 

Pomóc może każdy. Wystarczy wejść 
na stronę internetową https://www.
szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny, 
wybrać rodzinę, której taka pomoc 
się przyda, do 8 grudnia przygoto-
wać dla niej paczkę i dostarczyć do 
magazynu. Do tej pory do akcji za-
kwalifikowało się 70 rodzin z powia-
tu starogardzkiego. W ciągu jedne-
go dnia 30 z nich znalazło darczyń-
ców. Jeśli taka tendencja się utrzy-
ma, to wielki finał tegorocznej edycji 
Szlachetnej Paczki w Starogardzie 
Gdańskim, który odbędzie się 9-10 
grudnia, stanie się wielkim świętem. 
– Hasło tegorocznej Szlachetnej 
Paczki brzmi „Lubię ludzi!”. Od lat 
tak właśnie czujemy i teraz, po raz 
kolejny, możemy to wyrazić czynem. 
My, czyli wolontariusze, ich najbliżsi, 

Szlachetna Paczka ruszyła
19 listopada w Starogardzie Gdańskim oficjalnie otwarto bazę ro-
dzin Szlachetnej Paczki. Wolontariusze, czyli Super W rozdawali 
balony i naklejki mieszkańcom, by zachęcić ich do udziału w akcji.

darczyńcy i wszyscy, którzy nasze 
działania wspierają, a jest to ogrom-
na rzesza ludzi. Być wolontariuszem 
Szlachetnej Paczki to być bohate-

Z fascynacji miejską dżunglą
Do końca listopada w Galerii Autorskiej 24B 
zobaczyć można ekspozycję fotografii Krzysz-
tofa Rudka zatytułowaną „Ukryte Miasto”. 

- Wystarczy wypełnić ankietę, dołą-
czyć  skan  zdjęcia (o rozdzielczości 
co najmniej 800 x 800 pikseli) oraz 
kserokopię dokumentu potwier-
dzającego tożsamość. Dokumenty 
należy dostarczyć do biura OSiR do 
dnia 1 grudnia 2017 roku. Ucznio-
wie, którzy chcą zostać wolonta-
riuszami mogą zgłaszać się do na-
uczycieli w swoich szkołach – mówi 
szefowa sztabu Paulina Burczyk. 
Więcej informacji i szczegółów pod 
numerem tel. 505 266 168.  

Zostań wolontariuszem
Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje sztab 26. Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra zagra 14 stycznia 2018 r., 
a jej celem będzie ratowanie noworodków. OSIR zaprasza wszyst-
kie jednostki, firmy i osoby prywatne do wspólnego orkiestrowe-
go grania.

rem, to przekraczać samego siebie. 
Szlachetna Paczka to ogromne prze-
życie, które odciska piętno na zaan-
gażowanym w nie człowieku i dla-
tego dotyka też jego najbliższych. 
Wolontariusz przechodzi szkolenie 
lub szkolenia, potem jeszcze jest 
kilka spotkań organizacyjnych i wi-
zyty u rodzin. Ten najtrudniejszy 
i najbardziej pracowity czas trwa 
około dwóch miesięcy, podczas 
których wolontariusz oddaje swój 
czas drugiemu człowiekowi. Wszy-
scy żyjemy tym czasem. Piękne jest 
to, że działamy razem, całą rodziną. 
Wolontariat w Szlachetnej Paczce 
pozytywnie uzależnia. Mogę tak 
powiedzieć z pełną odpowiedzial-
nością – stwierdził lider Szlachetnej 
Paczki w Starogardzie Gdańskim 
Marek Gawlik.  

„Wodne Panny” to tytuł wystawy autorstwa 
Jakuba Ossowskiego prezentowanej w Ga-
lerii A do końca listopada. Młody fotograf 
inspirowany mitologią słowiańską stworzył 
projekt, który zachwyca, i porusza.

Zaczarowany świat
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Koncert Stanisławy Celińskiej, 
który zakończył dwudniową XXV 
jubileuszową Noc Bardów w Staro-
gardzie Gdańskim, na długo pozo-
stanie w pamięci widzów. Artystka 

Od serca i z duszą
Mądre, poruszające słowa, kojąca dla ucha 
muzyka, emocje i wzruszenia oraz gromkie 
brawa – tak jednym zdaniem można pod-
sumować XXV jubileuszową Noc Bardów 
im. Ryszard Rebelki.  Przez dwa wieczory 
17 i 18 listopada starogardzianie raczyli się 
duchową strawą wysokiej klasy. W piąt-
kowym konkursie najlepiej zaśpiewali Ka-
mil Zaremski, Wiesław Chrzanowski i Lau-
ra Stuba. Swoimi zwycięskimi utworami 
uświetnili sobotni koncert galowy. Wzbo-
gacił go wzruszający recital Stanisławy Ce-
lińskiej, której towarzyszył zespół pod kie-
rownictwem Macieja Muraszko.

Uroczystą galę utworem „Shape of 
you” rozpoczął zespół Brassticks 
z Gdańska. Poprowadziła ją Iwona 
Pavlović, znakomita polska tancerka 
i międzynarodowy sędzia taneczny, 
szerokiej publiczności znana jako 
jurorka wszystkich edycji programu 
telewizyjnego „Taniec z Gwiazda-
mi”. Prowadząca bez problemu do 
tanecznej zabawy włączyła całą pu-
bliczność. Z dużym sentymentem 
wspominała też Edwarda Kowalke, 
który wielokrotnie oceniał ją na tur-
niejach. – Doskonale pamiętam pana 
Edwarda. Tak się składa, że zawsze 
dostawałam od niego wysokie noty. 
Kiedyś powiedział mi nawet, że dla 
niego jestem „Gwiazdką”. Być może 
już wtedy wywróżył mi sędziowa-
nie w „Tańcu z gwiazdami”.  Edward 
Kowalke był niezwykle skromnym 
człowiekiem, dlatego tym bardziej 
cieszę się, że doczekał się turnieju 
tańca swojego imienia. To ważne, że 
pamięta się o nim w jego rodzinnym 
mieście. Ja zostałam tutaj przyjęta 
niezwykle ciepło. Jest mi z tego po-
wodu bardzo miło. To był udany wie-
czór – powiedziała Iwona Pavlović.  
Tancerze, ich rodzice i przyjaciele 
oraz miłośnicy tańca wypełnili halę 
miejską w Starogardzie Gdańskim 
już od wczesnych godzin rannych. 
Pary startowały w przedziałach wie-
kowych od najmłodszych (7-8 lat po 
pary dorosłe powyżej 15. roku życia). 
Swoje umiejętności prezentowały 
w klasach tanecznych dla początku-
jących H i F oraz sportowych E, D, C 

Taneczne igrzyska
Feeria kolorów, magia świateł, gracja ruchów, 
wymyślne stroje i wielkie emocje. Wszystko to 
można było podziwiać 5 listopada w Miejskiej 
Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby. 
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego II 
Memoriał Edwarda Kowalke zgromadził 167 
par z całej Polski. 

z najtrudniejszej sytuacji jest jakieś 
wyjście, wystarczy tylko wstać. Za-
dowolenie i wzruszenie widzów 
oraz sposób, w jaki przyjęli artyst-
kę, nagradzając każdą piosenkę 
gromkimi brawami, potwierdziło 
tylko, że piosenka aktorska jest 
klasą samą w sobie i ma w Staro-
gardzie wielu zwolenników. 
Dla laureatów XXV jubileuszowej 
Nocy Bardów Kamila Zaremskiego, 
Wiesława Chrzanowskiego i Laury 
Stuby występ przed Stanisławą Ce-
lińską był wielkim wyróżnieniem. 
Zwycięzcy XXV Nocy Bardów im. 
Ryszarda Rebelki : I miejsce – Kamil 
Zaremski z zespołem, II miejsce – 
Wiesław Chrzanowski z zespołem 
i III miejsce – Laura Stuba.  

i B. Tancerze przyjechali z całej Polski 
oraz Kaliningradu. W sumie wystą-
piło 167 par, wśród których pojawili 
się też tancerze z Klubu Tańca Towa-
rzyskiego „Impuls”. Starogardzianie 
osiągnęli na turnieju spore sukcesy. 
Podczas wieczornej gali Julia Cy-
rzan i Michał Dudek zajęli III miejsce 

najwyższej klasy tanecznej „S”, trzy-
krotnego Mistrza Polski w tańcach 
latynoamerykańskich Igora Wilczyń-
skiego. Pochodzący ze Starogardu 
Gdańskiego wychowanek Edwarda 
Kowalke zatańczył z Iriną Grishiną 
z Rosji. Cha cha, paso doble i rumba 
w ich wykonaniu zapierały widzom 
dech w piersiach.
– To już drugi Memoriał Edwarda 
Kowalke, my też jesteśmy tutaj drugi 
raz. To dla nas wielka frajda. Osobi-
ście bardzo się cieszę, że mogę za-
tańczyć w moim rodzinnym mieście 
i w dodatku na turnieju imienia mo-
jego pierwszego nauczyciela tań-
ca. Tak naprawdę to właśnie dzięki 
Edwardowi Kowalke w ogóle zaczą-
łem tańczyć – mówił Igor Wilczyński. 
– Już niedługo wyjeżdżamy z Iriną na 
turniej do Rosji, a potem znów wal-
czymy o Mistrzostwo Polski – para 
podzieliła się swoimi planami.
Na gali pojawiły się władze samo-
rządowe. Wśród publiczności znalazł 
się również pochodzący z Tczewa, 
zawodnik reprezentacji Polski w piłce 
nożnej Paweł Wszołek.
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzy-
skiego II Memoriał Edwarda Kowalke 
zakończył się wspólnym walcem tan-
cerzy, prowadzących, organizatorów 
i publiczności. Na sam koniec na 
parkiet wjechał tort przygotowany 
z okazji czterdziestolecia Klubu Tańca 
Towarzyskiego „Impuls” działającego 
przy SCK.
Całodzienna impreza zorganizowana 
została przez Starogardzkie Centrum 
Kultury i Klub Tańca Towarzyskiego 

w swojej kategorii. Wiktoria Szramke 
i Łukasz Sojka brawurowo zwycię-
żyli w tańcach latynoamerykańskich 
w klasie tanecznej B. Medale, dyplo-
my i nagrody wręczały żona pana 
Edwarda Helena Kowalke oraz dyrek-
tor Starogardzkiego Centrum Kultury 
Ewa Roman.
Podczas wieczornej gali o miano 
najlepszych walczyli również senio-
rzy-hobbyści, których tańce zosta-
ły sowicie nagrodzone brawami. 
Występy urozmaicił pokaz mistrza 

„Impuls”. Pomógł im Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim 
oraz wolontariusze ze Stowarzysze-
nia Pozytywni. Nad całością czuwał 
kierownik artystyczny Łukasz Ro-
cławski ze Starogardzkiego Centrum 
Kultury.
Patronat nad wydarzeniem sprawo-
wali Prezydent Starogardu Gdań-
skiego – Janusz Stankowiak, Starosta 
Powiatu Starogardzkiego – Leszek 
Burczyk oraz Wójt Gminy Starogard 
Gdański – Stanisław Połom.   

zaśpiewała kilkanaście utworów 
z najnowszej płyty pt. „Atramento-
wa...”. Mądre i wzruszające teksty, 
podane w wyrafinowanej muzycz-
nej oprawie autorstwa kierownika 
zespołu – Macieja Muraszko, nie 
pozostawiły żadnych wątpliwości, 
że ta platynowa już płyta to maj-
stersztyk. Pani Stanisława swoim 
aksamitnym, melancholijnym i po-
ruszającym głosem opowiedziała 
historie, gdzie niestraszna śmierć, 
przemijanie i zawody, bo zawsze 
jest nadzieja i wiara w to, że nawet 

Fotorelacje wydarzeń
znajdziesz na stronie internetowej www.starogard.pl
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Gra została zorganizowana  w ra-
mach obchodów Europejskiego Ty-
godnia Świadomości Dysleksji przez 
Polskie Towarzystwo Dysleksji Od-
dział nr 90 w Starogardzie Gdańskim 
oraz Poradnię Psychologiczno–Pe-
dagogiczną, pod Patronatem Prezy-
denta Miasta Starogard Gdański.
Do zabawy zgłosiło się 8 szkół: PSP 
nr 1, PSP nr 2, PSP nr 3, PSP nr 4, 

Nie daj się dysleksji
18 października na starogardzkim Rynku 
zrobiło się tłoczno, a to za sprawą Gry Te-
renowej „Nie dam się dysleksji!”.

PSP nr 6, PSP nr 8, PSP z  Lubichowa 
i PSP z Pinczyna. Przygotowane były 
dwie kategorie: klasy IV – VI oraz 
klasy VII i gimnazjum. Trzyosobowe 
drużyny wyruszyły ze swoich szkół 
z zadaniami i rozeszły się do punk-
tów kontrolnych (Ratusz, Biblioteka 
Miejska, I Liceum Ogólnokształcące, 
Centrum Pomocy Dzieciom, Urząd 
Miasta, Nadleśnictwo Starogard, 

SCK, kino „Sokół”, Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 2, Powiatowy Urząd 
Pracy, Niepubliczna Poradnia Pro 
Vobis, Muzeum Ziemi Kociewskiej, 
Starostwo Powiatowe, OSiR, Powia-
towa Stacja Sanitarno–Epidemiolo-
giczna). W tych miejscach rozwiązy-
wali zagadki, rebusy, anagramy, szy-
fry. Każda szkoła otrzymała inną tra-
sę. Uczestnicy z zapałem wyruszyli 
każdy w swoim kierunku, poznając 
przy okazji topografię miasta i jego 
historię. Wszystkie drużyny spotka-
ły się w Osiedlowym Domu Kultury 
przy ul. Reymonta. Z ciepłą herbatą, 
słodkościami i nagrodami czeka-
ły na nie Magda Kownacka, Kamila 
Żabińska i Beata Mazur z Polskie-
go Towarzystwa Dysleksji. Celem 
przedsięwzięcia jest popularyzo-
wanie wśród nauczycieli, rodziców 
i uczniów wiedzy  o dysleksji i o tym 
jak funkcjonuje dziecko z dysleksją. 
Ważnym celem jest inspirowanie 
uczniów do pokonywania własnych 
trudności  w nauce, a także odkry-
wanie zdolności i talentów, pomimo 
istniejących ograniczeń.
Sponsorami imprezy byli: Polphar-
ma S.A., Nadleśnictwo Starogard, 
Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, 
Bank Zachodni WBK, Drukarnia Kim.  

Aleksandra Miczek jest nauczycie-
lem języka polskiego i nauczycielem 
wspomagającym w Publicznej Szko-
le Podstawowej nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Juliusza Słowac-
kiego w Starogardzie Gdańskim. 
W zawodzie pracuje od 21 lat. Pani 
Ola jest autorką innowacji pedago-
gicznych zawierających treści re-
gionalne, realizowanych na lekcjach 
języka polskiego, historii, przyrody, 
plastyki oraz zajęciach pozalekcyj-
nych. Jako członek Stowarzysze-
nia Kultury Ognisko uczestniczyła 
w przygotowaniu wydania „Ele-
mentarza gwary kociewskiej”. Jest 
autorką zeszytu ćwiczeń do „Ele-
mentarza”. Jej współpraca ze Stowa-
rzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych 
All Art zaowocowała realizacją filmu 
„Kamień”, który stanowi ekranizację 
jednej z kociewskich legend.
Aleksandra Miczek prowadzi zaję-
cia z zakresu edukacji regionalnej 
dla nauczycieli i uczniów. Działa 
w środowisku lokalnym przy orga-
nizacji różnych imprez: m. in. ARLE-
KIN Przegląd Zespołów Teatralnych 
Szkół Podstawowych im. Albina 
Lubińskiego, Wieczór z Kociewską 
Legendą, przegląd spektakli teatral-
nych, przygotowanych na podsta-
wie utworów kociewskich twórców. 
Prowadzi lub współprowadzi liczne 
koła zainteresowań, m. in. dziecięcy 

Gratulacje 
dla nauczycielki  
Nauczycielka języka polskiego i nauczyciel-
ka wspomagająca w Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie 
Gdańskim zdobyła wyróżnienie w plebi-
scycie Nauczyciel Pomorza 2017. 30 paź-
dziernika pogratulował jej prezydent mia-
sta wspólnie z wiceprezydentem i zastępcą 
naczelnika Wydziału Spraw Społecznych.

zespół teatralny Pleciuga, młodzie-
żowy zespół teatralny Napararawan 
w Starogardzkim Centrum Kultury, 
kapelę kociewską Fefernóski oraz 
zespół folklorystyczny „Szkólne 
Gzuby” w Ognisku Pracy Pozaszkol-
nej. Współpracuje też z Osiedlowym 
Domem Kultury. Jej podopieczni 
odnoszą sukcesy w konkursach re-
cytatorskich, także gwary kociew-
skiej, konkursach literackich, czytel-
niczych, teatralnych, folklorystycz-
nych i olimpiadach regionalnych na 
szczeblu powiatowym, wojewódz-
kim i ogólnopolskim. Często uświet-
niają miejskie imprezy.
Pani Aleksandra stosuje urozmaico-
ne metody pedagogiczne, ponieważ 
jako nauczyciel w szkole z oddziała-
mi integracyjnymi często pracuje 
z dziećmi o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Angażuje dzieci nie-
pełnosprawne w prace zespołu te-
atralnego i folklorystycznego. Pro-
wadzi indywidualne lekcje języka 
polskiego dla uczniów autystycz-
nych oraz dla dzieci z nadpobudli-
wością psychoruchową.
Wyróżnienie w plebiscycie Nauczy-
ciel Pomorza 2017 Aleksandra Mi-
czek odebrała w Urzędzie Marszał-
kowskim w Gdańsku z rąk marszałka 
województwa pomorskiego Mie-
czysława Struka oraz wicemarszałka 
Krzysztofa Trawickiego.  

Prelegentów i zgromadzonych gości 
przywitała dyrektor MOPS-u w Sta-
rogardzie Gdańskim Urszula Ossow-
ska.  – Projekt powstał dlatego, że ist-
nieje potrzeba nowych form i metod 
wsparcia środowiskowego dla dzieci 
i młodzieży zagrożonej  lub dotknię-
tej przemocą w rodzinie w naszym 

Przeciwko krzywdzeniu dzieci
W tym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świętował Dzień 
Pracownika Socjalnego w formie konferencji. Spotkanie pod na-
zwą „WySTARczy chcieć. RAZEM przeciwko krzywdzeniu dziecka” 
odbyło się 21 listopada w sali konferencyjnej Zakładów Farmaceu-
tycznych Polpharma S.A.

mieście. Nabyte doświadczenia po-
kazały, że trzeba również doskonalić 
narzędzia pracy. Trzeba też wzmac-
niać działania interdyscyplinarne 
uwzględniające lokalnych partnerów 
– mówiła Urszula Ossowska.
Oprócz dyrektora Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej podczas 

konferencji przemówienia wygłosili: 
Patrycja Nazalek (psycholog, so-
cjoterapeuta); Bartosz Szadokierski 
(dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Starogardzie Gdań-
skim); Grażyna Rymaszewska (lekarz 
medycyny, specjalista w dziedzinie 
psychiatrii), Barbara Liedtke-Kątnik 
(psycholog kliniczny, coach); Krzysz-
tof Sarzała (koordynator Pomorskie-
go Oddziału Fundacji „Dajemy Dzie-
ciom Siłę”); Ewa Serocka (Ambasador 
Dziecka – Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starogardzie Gdań-
skim) oraz Aurelia Jankowska (koor-
dynator Centrum Pomocy Dzieciom 
w Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”).    
– Dzisiaj obchodzimy Dzień Pracow-
nika Socjalnego. Ja nazwałbym go 
inaczej: Dzień Misjonarza Socjalnego, 
bo do pełnienia tej funkcji potrzeba 
ludzi z pasją i właśnie z misją. To nie 
jest zwykła praca, ale praca z drugim 
człowiekiem. Bardzo trudna – mówił 
prezydent Janusz Stankowiak.  
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Dostojnych jubilatów okolicznościo-
wymi medalami Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej odznaczyli 
zastępca prezydenta miasta ds. spo-
łecznych Maciej Kalinowski i prze-
wodniczący Rady Miasta Jarosław 
Czyżewski.
Medale z okazji 50-lecia pożycia 
małżeńskiego otrzymali: Renata 
i Kazimierz Pieleccy, Jadwiga i Ro-
man Zakrzewscy, Ewa i Zygmunt 
Gregorkiewicz, Brygida i Zbigniew 
Szymula, Krystyna i Alfons Świecz-
kowscy, Ilona i Piotr Drzewuszewscy, 
Brygida i Andrzej Kamińscy, Bożena 

Małżeńskie jubileusze
„Prawdziwą miłość poznaje się nie po sile, 
lecz po czasie jej trwania” – te słowa Ro-
berta Pouleta podczas uroczystości Złotych 
oraz Diamentowych Godów przytoczył 
przewodniczący RM Jarosław Czyżewski.

– Klub Seniora w świetlicy al. Wojska 
Polskiego powstał 16 listopada 1967 
roku, czyli dokładnie 50 lat temu – wi-
tając gości mówiła Natalia Mazur, od 
18 lat opiekun merytoryczny klubu. 
Czwartkowe spotkanie przyciągnęło 
jego wieloletnich członków oraz za-
proszonych przez nich gości. Wszy-
scy seniorzy otrzymali upominki. 
– Cieszymy się, że działacie pod egi-
dą Spółdzielni Mieszkaniowej „Ko-
ciewie”. Jesteście Państwo motorem 
wielu naszych działań kulturalnych 
– powiedział Mieczysław Serocki, za-

Świętowali 50-lecie
16 listopada członkowie Klubu Seniora działającego w świetlicy 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie” przy al. Wojska Polskiego 
świętowali jubileusz 50-lecia istnienia.  

100 lat pani Zofii
23 listopada swoje urodziny obchodziła 
jedna z najstarszych mieszkanek Starogar-
du. Pani Zofia Krajewska skończyła 100 lat! 
We wtorek 21 listopada Jubilatkę z życze-
niami i upominkiem odwiedził prezydent 
miasta Janusz Stankowiak wraz z pracow-
nikami starogardzkiego magistratu.

Na dobre i na złe
Tak piękne jubileusze nie zdarzają się czę-
sto. Nie wszystkie pary mają szansę świę-
tować 65. rocznicę ślubu. 8 listopada swo-
je Żelazne Wesele przeżyli państwo Irena 
i Hieronim Walczak. Następnego dnia oko-
licznościowymi medalami prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej odznaczył ich prezy-
dent miasta Janusz Stankowiak.

stępca prezesa Spółdzielni ds. tech-
nicznych. 
– Gratuluję Państwu aktywności, 
dzięki której udowadniacie, że ste-
reotyp mówiący o tym, że seniora 
czeka już tylko przychodnia lekarska 
i kościół jest całkowicie nieprawdzi-
wy, a w Państwa wieku można jeszcze 
dużo zdziałać – dodała Ewa Sommer-
feld, zastępca prezesa Spółdzielni ds. 
ekonomicznych.
Gratulacje członkom Klubu Seniora 
złożył też Maciej Kalinowski, zastępca 
prezydenta miasta ds. społecznych. 

– W imieniu prezydenta Starogardu 
Gdańskiego Janusza Stankowiaka 
i własnym gratuluję państwu tak 
pięknego jubileuszu. Życzę zdrowia, 
pomyślności oraz kontynuacji Waszej 
działalności. Młodym jest się nie ze 
względu na wiek, ale na aktywność, 
jaką się wykazujemy – mówił wice-
prezydent.
Klub Seniora swoje 50. urodziny ob-
chodził hucznie, nie zabrakło urodzino-
wego tortu ani tańca. O dobry humor 
zadbał Henryk Sadowski, a o repertuar 
muzyczny Jadwiga Świątkowska.    
Uroczystość została dofinansowana 
z budżetu Inicjatywy Lokalnej Staro-
gardu Gdańskiego. 

16 listopada
1967 roku
powstał Klub Seniora 
w świetlicy przy al. 
Wojska Polskiego

i Brunon Słyszewscy, Maria i Zdzi-
sław Sadowscy, Urszula i Zbigniew 
Borowscy, Helena i Brunon Kamiń-
scy, Zofia i Andrzej Wiczkowscy, 
Janina i Kazimierz Wilczyńscy, Ewa 
i Henryk Kotlenga, Regina i Konrad 
Engler, Krystyna i Czeslaw Piłat, Ho-
norata i Stanisław Wojciechowscy, 
Eugenia i Stanisław Gil. Państwo 
Józefa i Adam Furtak otrzymali 
medale z okazji 60. rocznicy ślubu. 
Wszystkim parom życzymy wielu 
dalszych lat wspólnego życia, peł-
nych optymizmu i radości. 

WYDARZENIA
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Zgony

Przewodniczący Rady Miasta Ja-
rosław 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 rad-
nymi klubu Platformy Obywatel-
skiej mogą umawiać się telefo-
nicznie pod numerem telefonu 
Biura Rady Miasta - 58 530 60 25.
Radni klubu radnych Nasz Staro-
gard: czwartki od 17.00 do 18.00 
w Biurze Stowarzyszenia Nasz 
Starogard, Rynek 27 nad Bankiem 
Millenium, 3 piętro. Można też 
umawiać się telefonicznie pod 
numerem telefonu Biura Rady 
Miasta - 58 530 60 25.

Dyżury radnych

1. Roman Koleczka l. 65
2. Stanisław Szafran l. 89
3. Marta Malinowska l. 88
4. Tadeusz Migowski l. 43
5. Zygmunt Nowak l. 67
6. Janusz Dadun l. 47
7. Zygmunt Bober l. 84
8. Mariusz Gołąbek l. 55
9. Helena Cwajda l. 87
10. Norbert Jaśkowiak l. 74
11. Leokadia Begger l. 88
12. Monika Grygiel l. 81
13. Kazimierz Mateńko l. 79
14. Teodor Wiśniewski l. 80
15. Roman Bittner l. 60
16. Andrzej Podolski l. 63
17. Helena Samulewska l. 74
18. Urszula Kurrek l. 80
19. Agata Kreft l. 91
20. Eryka Bielang l. 90
21. Łucja Bala l. 88
22. Kazimierz Murach l. 64
23. Teresa Nibus l. 86
24. Alfons Gadziejewski l. 66
25. Janina Kunna l. 82
26. Alina Bułakowska l. 58
27. Janina Erdanowska l. 94
28. Wiesław Schmidt l. 57
29. Wanda Sulewska l. 86
30. Maria Lipka l. 76
31. Roman Smukała l. 68
32. Jadwiga Juda l. 77

Obecne były poczty sztandarowe, 
przedstawiciele instytucji i stowa-
rzyszeń, kombatanci, bracia kurkowi, 
harcerze oraz mieszkańcy miasta. 
Okolicznościowe przemówienie 
wygłosił adiunkt Muzeum Ziemi Ko-
ciewskiej Zbigniew Potocki. Na znak 
pamięci o poległych za wolność 
lokalne władze samorządowe oraz 

Święto Niepodległości
W Starogardzie Gdańskim, podobnie jak 
w całym kraju, odbyły się uroczystości upa-
miętniające odzyskanie przez Polskę nie-
podległości. 

delegacje stowarzyszeń, instytucji 
i szkół złożyły pod pomnikiem wią-
zanki kwiatów. Po części oficjalnej, 
przy dźwiękach muzyki granej przez 
orkiestrę, wszyscy przemaszerowali 
do kościoła pw. św. Mateusza, gdzie 
odprawiono Mszę Świętą w intencji 
Ojczyzny i mieszkańców Starogar-
du Gdańskiego. 

Obaj funkcjonariusze wykazali się 
wzorową służbą i dużą aktywno-
ścią w codziennych i bezpośrednich 
kontaktach z obywatelami miasta. 
Wielokrotnie interweniowali wobec 
chuliganów i wandali, pomagali ofia-
rom przemocy domowej. W kilku 
przypadkach udało się im odzyskać  
mienie pochodzące z przestępstwa. 

W służbie są najlepsi
Maciej Olejniczak i Piotr Sadowski z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Starogardzie 
Gdańskim w I półroczu 2017 roku osiągnę-
li najlepsze wyniki w służbie. Podczas sesji 
Rady Miasta zwycięzcy konkursu na najlep-
szego dzielnicowego i policjanta prewencji 
odebrali gratulacje i nagrody.

Ścigali też sprawców przestępstw 
i wykroczeń poszukiwanych przez 
wymiar sprawiedliwości, w tym li-
stami gończymi. Zajmowali się rów-
nież ustalaniem aktualnego miejsca 
pobytu osób zaginionych i poszuki-
wanych, a także a także skutecznie 
dbali o przestrzeganie porządku pu-
blicznego. 

Rozpoczynamy AKCJĘ ZIMA
Koordynatorem AKCJI ZIMA 2017/2018 
w Starogardzie Gdańskim będzie Miejski 
Zakład Komunikacji. 
Koordynatorem AKCJI ZIMA jest Pełnomocnik Prezydenta d/s Utrzymania Dróg 
i Terenów Publicznych Wojciech Szambowski. Należy jednak pamiętać, że na 
terenie miasta Starogard Gd. zlokalizowane są drogi następujących zarządców:
• 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 Pel-

plińska) – Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim tel. 58 56 569 
70 lub 609 690 207

• drogi powiatowe (ulice: Skarszewska, Lubichowska, Droga Owidzka i odcinek 
drogi ok. 150 m od drogi krajowej nr 22 w kierunku m. Rywałd) – Powiatowy 
Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim tel. 58/ 532-14-01 lub 58/ 562-34-61

• drogi miejskie Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim. Dyspo-
zytor ZUD tel.: 58 562 30 02; tel.: 58 562 30 01 lub 661 969 331 – całodobowo

• drogi wewnętrzne drogi i tereny Spółdzielni Mieszkaniowej, TBS, Wspólnot 
Mieszkaniowych – obowiązują aktualne tel. administracji osiedla lub TBS oraz 
zarządców/administratorów Wspólnot Mieszkaniowych.

Odśnieżaniem objęte zostaną wszystkie drogi miejskie, chodniki, ścieżki rowe-
rowe, przystanki autobusowe i parkingi. Do wyjazdu na drogi czeka blisko 20 
pojazdów zmechanizowanych oraz kilkuosobowe ekipy, które w razie potrzeby 
usuną śnieg łopatami i posypią chodniki piaskiem.
– Udało się nam w tym roku wyposażyć MZK w nowy sprzęt do odśnieżania 
i posypywania dróg piaskiem – mówi Janusz Karczyński Naczelnik Wydziału 
Techniczno-Inwestycyjnego. 

W przypadku obfitych opadów śniegu w pierwszej kolejności sprzęt kierowa-
ny będzie na drogi powszechnie dostępne, po których jeżdżą autobusy. Na 
pozostałych drogach przejezdność utrzymywana będzie w drugiej kolejności. 
Dotyczyć to będzie dróg zbiorczych i lokalnych o dużym natężeniu ruchu. Jako 
ostatnie w kolejności odśnieżane będą pozostałe drogi twarde oraz gruntowe.

W przypadku intensywnych opadów śniegu, nieprzejezdności, bądź powstania 
niebezpiecznych oblodzeń na drogach i chodnikach mieszkańcy mogą zgłosić 
to do dyspozytora ZUD. Dyżur pełniony jest całodobowo pod numerem tele-
fonu.

       tel.: 58 562 30 02, tel.: 58 562 30 01 lub 661 969 331 
       telefony czynne są całodobowo

– Oczywiście zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz regulaminem czystości w mieście, mieszkańcy – właściciele nieruchomości 
muszą sami dbać o odśnieżanie dróg i chodników w granicach swoich posesji – 
dodaje Janusz Karczyński. – Dotyczy to spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych, administracji budynków, firm i osób prywatnych. 

Ważne, aby kierowcy nie pozostawiali też (szczególnie w porze nocnej) pojaz-
dów na ulicach, gdyż utrudnia to usunięcie śniegu z jezdni, a niejednokrotnie 
uniemożliwia przejezdność. 
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Starogard Gdański stosowane wnio-
ski z zapewnieniem, że poprzez re-
alizację swojego pomysłu osiągnięty 
zostanie najlepszy efekt ekologicz-
ny. Zmniejszenie emisji szkodliwych 
substancji do powietrza ma przede 
wszystkim poprawić jakość życia 
mieszkańców, poprzez zwiększenie 
ich świadomości, że czystsze powie-
trze gwarantuje im lepsze zdrowie 
i samopoczucie. Po ustaleniu wyso-
kości dofinansowania dwóch z wnio-
skodawców się jednak wycofało.

PRZETARGI

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

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Gimnazjalnej, znajdującej się na działkach oznaczonych w ewidencji nieruchomości nr: 56/1 i 57/5, obręb 14, 
o łącznej powierzchni 111 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD1A/00000602/7, zabudowanej budynkiem byłej kotłowni o pow. użytkowej 57,89 m2, w którym 
obecnie znajduje się węzeł cieplny GPEC Starogard sp. z o.o. Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej (prawo dojścia i dojazdu) przez działkę nr 56/2 w obrębie 14, poprzez ustanowioną służebność 
gruntową, uwidocznioną w dziale III księgi wieczystej nr GD1A/00010835/2.
Do 30 września 2017 r. obowiązywała umowa użyczenia dot. nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zawarta pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gdański a ZEC „STAR-PEC” sp. z o.o. (poprzednik prawny GPEC 
Starogard sp. z o.o.). Budynek nie posiada wydanego świadectwa energetycznego.
Działka nr 57/5 w obrębie 14 zostanie obciążona służebnością dojścia do pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w kondygnacji podziemnej budynku wielorodzinnego, znajdujących się m.in. na działce nr 57/3 w obrębie 
14, położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Gimnazjalnej 11 (księga wieczysta nr GD1A/00010835/2).
Pierwszy przetarg ogłoszono na dzień 20.09.2017 r.

cena wywoławcza wynosi 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), wadium w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych), postąpienie minimalne 200,00 zł (dwieście złotych)

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, jedno- i wielorodzinnej, z dopuszczeniem usług wolnostojących lub 
wbudowanych w obiekty mieszkalne, usługi zdrowia takich jak np. przychodnie, ambulatoria, gabinety lekarskie, rehabilitacyjne itp., przychodnie weterynaryjne, domy opieki społecznej, domy opieki dla 
osób starszych – C2.3.MU.5.
...........................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 6 grudnia 2017 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 12.00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 30 listopada 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.
5 grudnia 2017 r. (wtorek) od godz. 10:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium z zaznaczeniem oznaczenia nieruchomości 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, pokój 204, II piętro, tel.58 530-6076, warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział 
Planowania i Urbanistyki tel.58 530-6079.

26 uczestników konkursu otrzymało 
dofinansowanie w wysokości 100% 
poniesionych kosztów demonta-
żu, transportu i utylizacji azbestu. 
Dotyczyło to wymiany pokryć da-
chowych i elewacji, zawierających 
azbest, na inne materiały dostępne 
aktualnie na rynku oraz likwidacji 
zgromadzonego azbestu na po-
dwórkach.
Do 4 kwietnia 2017 roku starogar-
dzianie składali w Urzędzie Miasta 
wnioski o udzielenie dofinasowania 
na likwidację azbestu z ich nieru-
chomości.  Warunkiem otrzymania 
dofinasowania była pozytywna oce-
na ogólnego wniosku, który Gmina 
Miejska złożyła w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 

Mniej azbestu
Likwidacja 54,36 ton azbestu to wymierny 
efekt ekologiczny konkursu pn. „Usuwa-
nie wyrobów zawierających azbest z terenu 
miasta Starogard Gdański – edycja 2017”. 

zgodnie z zatwierdzonym w 2009 
roku  „Programem usuwania azbe-
stu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański w latach 2009-2032”.
Na przestrzeni lat 2015-2017 Sta-
rogard pozbył się z terenu miasta 
ponad 175 ton azbestu. Program 
ma charakter lokalny, jest jednak 
spójny z głównymi założeniami pro-
gramu ogólnopolskiego. Całkowity 
koszt kwalifikowany zadania wyniósł   
21 472,20 zł.
WFOŚ i GW w Gdańsku w oparciu 
o postanowienia Programu Priory-
tetowego Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej dofinansowało przedsię-
wzięcie kwotą 16.100 zł. Pozostałe   
5 372 zł sfinansowało Miasto. 

Czyste Powietrze Pomorza
94 mieszkańców Starogardu uczestniczyło w tegorocznej edycji kon-
kursu „Czyste powietrze Pomorza”. Wszyscy otrzymali dofinanso-
wanie na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i wymia-
nę 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 at-
mosferycznego w mieście i zdrowia jego mieszkańców.

Ponad 1,6 mln zł kosztowała miesz-
kańców tegoroczna modernizacja 
źródeł energii cieplnej w Starogar-
dzie Gdańskim. Uczestnicy konkursu 
„Czyste Powietrze” otrzymali zwrot 
kosztów wymiany instalacji, zakwa-
lifikowanych do refundacji, o łącznej 
sumie ponad 440 tys. zł. Z tego 239 
230 ł czyli 14,37 % pochodziło z bu-
dżetu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, a 203 087 ł czyli 12,20 % 
z budżetu miasta.
Warunkiem otrzymania dotacji było 
zlikwidowanie kotła opalanego wę-
glem lub koksem i zastąpienia go 
kotem opalanymi gazem, pompą 
ciepła lub przyłączeniem nierucho-
mości do sieci ciepłowniczej. Do 10 
maja 2017roku 110 mieszkańców Sta-
rogardu złożyło w Urzędzie Miasta 

Ostatecznie 94 mieszkańców zlikwi-
dowało kotły opalane węglem lub 
koksem. 79 zainstalowało w to miej-
sce piece gazowe, 12 przyłączyło się 
do sieci ciepłowniczej, a trzech za-
montowało w domu pompę ciepła.
Konkurs organizowany przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Gdań-
sku miał na celu poprawę stanu 
powietrza atmosferycznego. Dzięki 
realizacji przedsięwzięcia osiągnięto 
pozytywny efekt ekologiczny, który 
polega na redukcji emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery.
Obliczono, iż w wyniku realizacji 
tych 94 inwestycji, rocznie uniknie-
my emisji:
– pyły ogólne – 9,479 (Mg/rok)
– SO2 – 4,552 (Mg/rok)
– NOx – 0,078 (Mg/rok)
– CO – 21,228 (Mg/rok)
– CO2 – 193,828 (Mg/rok)
Emisja równoważna – 42,881 (Mg/
rok). 
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

 OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW 34706, obr. 1, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki / ulica Pow. 
w m2 Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza w zł 

(zawiera 23%VAT) wadium  w zł postąpienie minimalne 
w zł

1 2 3 4 5 6 7
1. 1/4

gen. A. Fieldorfa „Nila” 
VII przetarg

3.401 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towa-
rzyszące, wbudowane

315.000,00 31.500,00 3.150,00

2. 1/5
gen. A. Fieldorfa „Nila” 

VII przetarg

3.432 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towa-
rzyszące, wbudowane

320.000,00 32.000,00 3.200,00

3. 1/6
gen. A. Fieldorfa „Nila” 

VII przetarg

3.167 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towa-
rzyszące, wbudowane

295.000,00 29.500,00 2.950,00

4. 1/7
gen. A. Fieldorfa „Nila” 

VII przetarg

3.335 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towa-
rzyszące, wbudowane

315.000,00 31.500,00 3.150,00

5. 1/8
gen. S. Roweckiego”Grota” 

VII przetarg

3.825 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towa-
rzyszące, wbudowane

360.000,00 36.000,00 3.600,00

6. 1/9
gen. S. Roweckiego”Grota” 

VII przetarg

2.814 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towa-
rzyszące, wbudowane

270.000,00 27.000,00 2.700,00

7. 1/10
gen. S. Roweckiego”Grota” 

VII przetarg

2.836 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towa-
rzyszące, wbudowane

275.000,00 27.500,00 2.750,00

8 1/11
gen. S. Roweckiego”Grota” 

VII przetarg

3.220 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towa-
rzyszące, wbudowane

300.000,00 30.000,00 3.000,00

9. 1/14
gen. S. Roweckiego”Grota” 

VII przetarg

2.884 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towa-
rzyszące, wbudowane

280.000,00 28.000,00 2.800,00

10. 1/16
gen. S. Roweckiego”Grota” 

VII przetarg

3.197 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towa-
rzyszące, wbudowane

300.000,00 30.000,00 2.700,00

11. 1/18
M. Niemojewskiego 

VII przetarg

3.529 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towa-
rzyszące, wbudowane

330.000,00 33.000,00 3.300,00

12. 1/19
M. Niemojewskiego 

VII przetarg

3.464 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towa-
rzyszące, wbudowane

325.000,00 32.500,00 3.250,00

13. 1/20
gen. S. Roweckiego”Grota” 

VII przetarg

2.892 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towa-
rzyszące, wbudowane

250.000,00 25.000,00 2.500,00

14. 1/21
M. Niemojewskiego 

II przetarg

4.792 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towa-
rzyszące, wbudowane

415.000,00 41.500,00 4.150,00

Nieruchomości ww. (poz.1-14) 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 zagospo-
darowaniu działek nr: 1/14, 1/20 i 1/21,  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.
W poz. 1-13: pierwszy przetarg przeprowadzono 1 czerwca 2016 r., drugi 27 lipca 2016 r., trzeci 21 września 2016 r., czwarty 7 grudnia 2016 r., piąty 15 marca 2017 r., a szósty 6 września 2017 r.
W poz. 14 pierwszy przetarg przeprowadzono 6 września 2017 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 6 grudnia 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 30 listopada 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 5 grudnia 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 - Wy-
dział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 21 listopada 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 485/11/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej dotychczasowemu 
użytkownikowi wieczystemu – w formie bezprzetargowej obejmujące jedną pozycję: 1) ul. Droga Owidzka – działka nr 6/47 o pow. 336 m², obręb 15, KW 36463.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 486/11/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmujące jedną pozycję: 1) ul. Pomorska – działka nr 220/2 
w części o pow. 150 m², obręb 23, KW 24792 pod wyznaczone miejsca parkingowe.
Ponadto tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 487/11/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotyczące jednego lokalu, 
o którego kupno wystąpili najemcy: 1) ul. Osiedlowa 9”A”/8 – działka nr 366 o pow. 411 m², obręb 13, KW 17292.
Również tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 488/11/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym – zamiana nieruchomości, obejmujące 
jedną pozycję: 1) ul. Skarszewska/Dominika – działka nr 6/9 o pow. 488 m², obręb 1, KW 50485, teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej – A.29.U1.
Również tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 489/11/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu obejmujące jedną pozycję: 1) ul. Skarszewska/
Dominika – działka nr 5/5 o pow. 4 360 m², obręb 1, KW 34706, teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej – A.29.U1.
Zarządzenia 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 i zamieszcza się 
na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)530 6075 lub 530 6076.

       Prezydent Miasta Starogard Gdański
       Janusz Stankowiak
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490)-Prezydent Miasta Starogard Gdański

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

Lp. Nr działki Pow. 
w m2 Przeznaczenie  w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza 

 (zawiera 23% VAT) wadium postąpienie  
minimalne

1 2 3 4 5 6 7
1. 179/157 15 484 3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, 

z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością
630 000,00 zł 63 000,00 zł 6 300,00 zł

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

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

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

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

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

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

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz 
przepisami prawa. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 11 stycznia 2017 r., drugi 22 marca 2017 r., trzeci 21 czerwca 2017 r., a czwarty 13 września 2017 r. Nieruchomości wymienione w poz. 1 i 2 oraz w poz. 4  
wolne są od obciążeń i zobowiązań. Dla każdoczesnego nabywcy  nieruchomości wymienionej w poz 3, wymagane jest  ustanowienie na niej służebności gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu 
zapewnienia tymczasowego dostępu do rowu odpływowego na działce nr 179/160 oraz dostępu do projektowanego w miejsce rowu - kanału deszczowego na działce nr 179/160.  Przetarg ustny nieograniczony 
odbędzie się dnia 6 grudnia 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 30 listopada  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 5 grudnia 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.

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru 
nieruchomości, powierzchnia

Zabudowana nieruchomości gruntowa położona w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Gimnazjalnej, oznaczona geodezyjnie jako działki nr: 
56/1 i 57/5 w obrębie 14 o powierzchni łącznej 111 m2 (KW nr GD1A/00000602/7)

Przeznaczenie nieruchomości
Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, jedno- i wielorodzinnej, z dopuszczeniem usług wolnostojących lub wbudowanych w obiekty 
mieszkalne, usługi zdrowia takie jak np. przychodnie, ambulatoria, gabinety lekarskie, rehabilitacyjne itp., przychodnie weterynaryjne, domy 
opieki społecznej, domy opieki osób starszych – C2.3.MU.5

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży Nieruchomość przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr 248/06/2017 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20.06.2017 r.
Cena wywoławcza 20 000,00 zł
Termin i miejsce przetargu 6 grudnia 2017 r. (środa) godz. 12:00 sala nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 
Wysokość wadium 2 000,00 zł - płatne do 30 listopada 2017 r. na konto Urzędu Miasta nr: 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański i TBS Ziemi Kociewskiej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Traugutta 56 w Starogardzie 
Gdańskim, strony internetowe: bip.starogard.pl i www.starogard.pl

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe 
informacje dot. przetargu

Urząd Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, pokój 204, tel. 58 5306076
mail: elwira.narloch@um.starogard.pl

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

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Słonecznej (I przetarg) –  działka nr 1/31 o pow. 1 232 m², obręb 28, KW 30436; 
cena wywoławcza (w tym 23 % VAT)  130 000,00 zł (stotrzydzieścitysięcyzłotych); wadium w wysokości  13 000,00 zł (trzynaścietysięcyzłotych); postąpienie minimalne  1 300,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem 04U/MN – tereny usług nieuciążliwych w zabudowie zwartej, jako towarzysząca zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 6 grudnia 2017 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 11:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 30 listopada 
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 5 grudnia 2017 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 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. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA  TRZECI 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 113 000,00 zł 11 300,00 zł 1 130,00 zł
2. 53/6 1.213 49442 17.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 124 000,00 zł 12 400,00 zł 1 240,00 zł
3. 187/1 803 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 84 000,00 zł 8 400,00 zł 840,00 zł
4. 187/2 840 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 88 000,00 zł 8 800,00 zł 880,00 zł
5. 187/3 843 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 88 000,00 zł 8 800,00 zł 880,00 zł
6. 187/4 718 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 72 000,00 zł 7 200,00 zł 720,00 zł
7. 187/5 766 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 75 000,00 zł 7 500,00 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 w/w (poz. 1-7) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 sierpnia 2017 r., a drugi 11 października  2017 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 10 stycznia 2018 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 4 stycznia 
2018 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 9 stycznia  2018 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.



ZAPOWIEDZI IMPREZ

2 grudnia

9 grudnia

21 grudnia

23 grudnia

10 grudnia

13 grudnia

16 grudnia

17 grudnia

3 grudnia

5 grudnia

8 grudnia

Godz. 9.00, Hala Sportowa 
im. G. Podolskiego, II Wiśnia 
Beniaminek Cup 2017 
 
Godz. 12.00, Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Ks. Bernarda 
Sychty, Biblioteczny Klub 
Czarnego Kota  
 
Godz. 19.00, Restauracja 
Browar Rynek, koncert 
gitarzysty Piotra Krępecia, 
wstęp 15 zł/20 zł.

Godz. 9.00, Hala Sportowa 
im. G. Podolskiego, II Wiśnia 
Beniaminek Cup 2017 
rocznik 2010.

Godz. 11.00-17.00, Grodzisko 
Owidz, VI Owidzki Jarmark 
Bożonarodzeniowy.

Godz. 15.00 – 20.00, Park 
Nowe Oblicze, starogardzka 
choinka z Coca-Colą.

Godz. 19.00, Kino Sokół, ko-
media teatralna pt. „Prze-
bój sezonu”, wstęp 65 zł.

Miejska Hala Sportowa 
im. Andrzeja Grubby, XI 
Mikołajkowe Granie – Turniej 
Piłki Siatkowej.

Godz. 18.00, Muzeum Ziemi 
Kociewskiej, wernisaż 
wystawy „La Bella Italia” 
z cyklu ” Lubię zwiedzać, lubię 
fotografować”.

Godz. 9.00, Hala Sportowa 
im. G. Podolskiego, II Wiśnia 
Beniaminek Cup 2017 
rocznik 2010.

Miejska Hala Sportowa 
im. Andrzeja Grubby, XI 
Mikołajkowe Granie – Turniej 
Piłki Siatkowej.

Godz. 9.00, Hala Sportowa 
im. G. Podolskiego, II Wiśnia 
Beniaminek Cup 2017 
rocznik 2007.

Miejska Hala Sportowa 
im. Andrzeja Grubby, XI 
Mikołajkowe Granie – Turniej 
Piłki Siatkowej.

Godz. 11.00 – 17.00, Park 
Nowe Oblicze, Jarmark 
Świąteczny.

Plac przy Muzeum Ziemi 
Kociewskiej, 36. rocznica 
wprowadzenia stanu 
wojennego.

Godz. 9.00, Hala Sportowa im. 
G. Podolskiego, eliminacje 
rocznika 2009 do VI 
Międzynarodowego Turnieju 
Beniaminek Cup 2018.

Godz. 15.00, sala widowiskowa 
Starogardzkiego Centrum 
Kultury, Koncert 
Świąteczno–Noworoczny 
Orkiestry Dętej SCK pod 
kierownictwem Kacpra 
Roszkowskiego, wstęp wolny.

Hala Sportowa im. G. 
Podolskiego, „Hej kolęda, 
kolęda” – spotkanie dla 
najuboższych.

Godz. 18.00, Miejska Hala 
Sportowa im. Andrzeja Grubby, 
mecz Polskiej Ligi Koszykówki 
Polpharma Starogard 
Gdański – TBV Start Lublin.

Hala Sportowa im. G. 
Podolskiego, starogardzki 
turniej dla przedszkolaków 
Mały Deyna. 


