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Moc starogardzkich serc
Młodsi i starsi mieszkańcy Starogardu Gdańskiego w Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy angażują się od lat. Z roku na rok udaje nam się zebrać wyższą kwotę. Tym
razem również nie mogło być inaczej. Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków uzbieraliśmy rekordową sumę 157 745, 63 zł.

10

ponad

250

mln złotych wyniesie
budżet miasta na 2018
rok

Podczas tegorocznego, 26. Finału WOŚP w naszym mieście zebraliśmy ponad 23 000 zł więcej
niż w zeszłym roku. Więcej było też wolontariuszy. Od rana do wieczora 445 osób wyposażonych w kolorowe puszki i charakterystyczne
serduszka kwestowało na terenie miasta oraz
okolicznych gmin. Wolontariuszy spotkać można było na ulicach, przed kościołami, ale przede
wszystkim w Galerii Neptun.
Wśród kwestujących znaleźli się debiutanci, ale
nie zabrakło też osób bardziej doświadczonych.
Niektórzy w akcję włączyli się już po raz ósmy.
Największą sumę, czyli 2.227,81 zł do swojej puszki zebrał Mateusz Woziński. Wysokie
kwoty uzbierali też między innymi: Marta Czaja
(1.929,80 zł), Oskar Wyczyński (1.459,84 zł), Michał Hinc (1.389,16 zł, w tym 868 1-groszówek),
Marta Markowska (1.252, 20 zł), Aleksandra Paszek (1.243,46 zł), Julia Kordunowska (1.042,66
zł).
2.240,20 zł udało się zebrać od uczestników 12.
Biegu Charytatywnego „Policz się z cukrzycą”.
Blisko stu biegaczy najpierw dobrze się rozgrzało, a potem przebiegło dystans 5 kilometrów na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny. Swoim wysiłkiem wsparli fundusz przeznaczony na zakup pomp insulinowych dla matek
i szkolenia z pierwszej pomocy.
Starogardzianie chętnie otwierali swoje serca
i portfele w Galerii Neptun, gdzie przez całe
popołudnie trwały licytacje. Z dużą skutecznością prowadzili je Magdalena Kijak, Jan Radzewicz i Łukasz Rocławski z SCK. Ze wszystkich
licytacji udało się zebrać 16 520 zł. Ogromnym
powodzeniem cieszyły się wielkie misie podarowane przez przedsiębiorców oraz Straż Miejską, piłki z autografami piłkarzy, czy koszulki
z podpisami gwiazd disco-polo, które wystąpiły w naszym mieście podczas imprezy „DEYNA
`70 z LOTOSEM i ENERGĄ”.
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Najważniejsze inwestycje w pigułce
Budżet miasta na ten rok po raz pierwszy w historii przekroczy 250 mln złotych. Prawie 80 mln z tej kwoty miasto
przeznaczy na inwestycje związane z transportem, ochroną środowiska, edukacją i kulturą. Przedstawiamy listę
dziesięciu projektów, które znacząco zmienią oblicze Starogardu Gdańskiego.

Rynek od Nowa

10 mln

43 mln
sierpień 2018

czerwiec 2018

Integracyjny węzeł komunikacyjny
W nowo zaaranżowanej przestrzeni pojawią się dwa saloniki miejskie, gdzie będzie można
wypocząć i się zrelaksować. W ich pobliżu zainstalowane zostaną dwie fontanny, a cała południowa strona Rynku przeznaczona będzie na ogródki gastronomiczne. Wokół staną nowe
ławki i stylowe lampy, a wszystko zostanie wkomponowane w zieleń.

Modernizacja parku miejskiego
i terenu wokół jeziora Kochanki

12,9 mln
wrzesień 2018

To największa i najbardziej kosztowna inwestycja w mieście. Wartość projektu przekroczy kwotę 43 mln złotych. 85% kosztów kwalifikowanych, czyli ok. 33 mln złotych pokryje Fundusz Europejski RPO. Zadanie obejmuje przebudowę kompleksu budynków dworca PKP oraz układu komunikacyjnego dróg wokół, m.in. ulicę M.
Hillar, ul. Kolejową, część ul. Gdańskiej i przede wszystkim aleję Wojska Polskiego.
W sąsiednim obiekcie ulokowane zostaną centrum monitoringu oraz Straż Miejska. W pobliżu
pojawi się nowy plac autobusowy z peronami i wiatami. Znajdzie się też miejsce dla miejskich
autobusów i taksówek. Wokół węzła pojawią się nowe strefy parkowania. Aleja Wojska Polskiego nabierze nowoczesnej i eleganckiej formy deptaka miejskiego z ograniczonym ruchem samochodowym.

Pomorskie szlaki kajakowe

300 tys.
do grudnia 2018

Projekt zagospodarowania miejskich, przyrodniczo cennych obszarów rzeki Wierzycy przewiduje budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki, uporządkowanie i odnowienie parku
miejskiego oraz budowę drogi dojazdowej, parkingu oraz miejsca odpoczynku przy jeziorze Kochanki. Obecnie Firma ECOZET, która wykonuje to zadanie, czeka na uzyskanie stosownych pozwoleń na budowę. Jak tylko je otrzyma, rusza z pracami w terenie. Inwestycja
jest działaniem wspólnym Miasta, Gminy Wiejskiej i Nadleśnictwa Starogard. Cały projekt
kosztuje 12,9 mln zł. Unia Europejska pokrywa 70 % kosztów kwalifikowanych. Z racji najszerszego zakresu prac, największa część uzyskanego dofinansowania – ponad 7,5 mln zł
– przypadła Miastu.

Jeden z nich powstanie z projektu „Wierzycą po zabytkach Kociewia”, który realizują cztery
gminy – Gmina Miejska Starogard, Gmina Wiejska Starogard, Gniew i Pelplin. W mieście
modernizacji ulegnie teren przy Hufcu ZHP. Przy ul. Hallera powstanie tzw. „przenoska”.
Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie trwają przygotowania
do wszczęcia postępowania przetargowego. Inwestycja powinna się rozpocząć i zakończyć
w tym roku. Jest istotnie powiązana z przebudową parku.
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Termomodernizacja PSP Nr 8

1,6 mln
wrzesień 2018

3,0 mln
grudzień 2018

Rewitalizacja Śródmieścia

– przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 65
Przebudowa budynku dawnej szkoły specjalnej rozpocznie realizację projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”, na który składają się 4 zadania rozłożone
w latach 2018-2020. Do końca tego roku w wyremontowanej szkole powstanie Społeczne
Centrum Wsparcia Rodziny. Na jego funkcjonowanie miasto otrzyma 95% dofinansowania,
czyli 2 850 000 zł.

W szkole wymienione zostaną żarówki na energooszczędne typu LED oraz zainstalowane
na dachu ogniwa fotowoltaiczne. Koszt docieplenia budynku wyniesie 1,6mln złotych. Prace
przy termomodernizacji zapoczątkują też proces większej przebudowy kompleksu szkolnego. Przy szkole wybudowana zostanie nowa sala gimnastyczna. Zadanie ma się rozpocząć
pod koniec bieżącego roku i zakończyć w 2020 r. Jego szacowany koszt to ok. 7 mln złotych

Budowa budynku komunalnego

13 mln

3,5 mln

wrzesień 2021

Poza modernizacją budynku szkoły jeszcze w tym roku Miasto uruchomi pierwszą część
przebudowy ulic, objętych projektem. W II kwartale roku rozpocznie się modernizacja odcinka ul. Chojnickiej od Rynku do mostu oraz ulicy Rycerskiej. Równocześnie w tym roku
rozpoczną się prace renowacyjne przy elewacjach budynków wpisanych do wykazu. Projekt
przewiduje poprawę wizerunku 30 budynków, które stanowią własność Gminy, wspólnot
mieszkaniowych lub Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przebudowa ulicy Kopernika

2,8 mln
listopad 2018

czerwiec 2019

Zgodnie z przygotowanym projektem na działce przy ul. Kopernika, tuż za istniejącym
blokiem vis a vis Lidla powstanie budynek komunalny dla 24 rodzin. Mieszkania będą
mogły wynająć osoby, które nie spełniają warunków otrzymania lokalu socjalnego. Będą to
najczęściej mieszkania dwupokojowe z łazienką i kuchnią o przeciętnej powierzchni 40,36
metrów kw. Budowa tego bloku kosztować będzie blisko 3,5 mln zł, Współfinansuje ją Bank
Gospodarstwa Krajowego, który pokryje prawie połowę szacowanych kosztów (dokładnie
45%). Inwestor przewiduje, że pierwsze prace ruszą w kwietniu.

Budowa skateparku
Skatepark podzielony zostanie na 5 sekcji wyposażonych m.in. w place startowe, mini rampy, banki, boxy, quoter turn, stairs z rail’em,
jump stair z rail’em i wiele inne urządzeń. Pojawi się tam też kilka poziomów jazdy.

- Park Nowe Oblicze

700 tys.
czerwiec 2018

Wymiana opraw oświetleniowych
Przebudowa ulicy Kopernika podzielona została na dwa etapy. Pierwszy rozpocząć się
ma na wiosnę. Obecnie Miasto przygotowuje przetarg na przebudowę odcinka od ul.
Lubichowskiej do alei Jana Pawła II. Po obu stronach powstaną nowe chodniki, a po stronie
północnej na odcinku od ul. Reymonta do ul. Sienkiewicza również ścieżka rowerowa.
Dodatkowo przy przejściach dla pieszych powstaną azyle bezpieczeństwa.

Wymiana 2724 energochłonnych opraw
lamp sodowych na energooszczędne typu
LED w Starogardzie powinna rozpocząć się
w I kwartale br. 73% tych kosztów dofinansuje Unia z Europejskiego Funduszu Unijnego
w ramach projektu „Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański”.

4,8 mln
wrzesień 2018
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Na co wydamy pieniądze w tym roku

W 2018 roku będzie jeszcze więcej pieniędzy w budżecie. Zarówno dochody, jak i wydatki miasta będą wyższe
niż w 2017 roku. 20 grudnia Rada Miasta Starogard Gdański 18 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się” przyjęła
budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok. To oznacza, że w przyszłym roku miasto zainwestuje rekordową sumę prawie 80 mln zł.
W 2018 roku Gmina Miejska Starogard Gdański planuje wydać blisko 253 mln zł. Dochody
szacuje na poziomie ponad 237 mln zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki wzrosną
o 11,5 proc., a dochody o ok. 8 proc.

Dochody i wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2018 r. planowane są na poziomie 175,8 mln zł. Blisko 57 mln zł kosztować
będzie oświata i wychowanie. Przy subwencji
oświatowej wynoszącej 32,5 mln zł to nadal
jest największy wydatek dla miasta. Również

dużo, bo 48 mln zł pochłonie rodzina i pomoc
społeczna. Na trzecim miejscu pod względem
wysokości planowanych wydatków jest transport i łączność, na które w 2018 roku miasto
przeznaczy ponad 46 mln zł.
Jak poinformował skarbnik miasta Dariusz
Denis – udział wpływów z podatków PIT i CIT
w budżecie Starogardu szacuje się na blisko
40 mln zł. Dochód łączny z podatków wyniesie 87,74 mln zł, co stanowi ok. 37 % wszystkich
wpływów do miasta.

2018
Wydatki

Dochody

Wydatki

252 794 979 zł

– Czeka nas trudny rok – powiedział prezydent Janusz Stankowiak – chociażby ze względu na mnogość inwestycji. Wszystkie one
mają znacząco zmienić wygląd i funkcjonalność miasta.
Wiem, że mieszkańcy bardzo
na to liczą. My również. Nasze miasto ma wiele potrzeb.
Zaspokojenie ich wszystkich
od razu jest niemożliwe, dlatego w pierwszej kolejności wybieramy te inwestycje, które są strategiczne dla jego rozwoju i służą
wielu mieszkańcom. Mamy bowiem teraz jedyną, niepowtarzalną
okazję, aby maksymalnie wykorzystać środki z zewnątrz, by nasze miasto stało się atrakcyjne, bezpieczne i przejezdne. Wiąże się
z tym niestety wzrost zadłużenia Gminy. Każda bowiem inwestycja, dofinansowana z Unii Europejskiej, wymaga wkładu własnego. Zadłużenie Gminy nie przekroczy jednak poziomu 30% dochodów. Budżet na 2018 rok, podobnie jak tegoroczny, to przede
wszystkim budżet proinwestycyjny i rekordowy zarówno w wydatkach, jak i dochodach, który wymagać będzie od nas wielkiej
samodyscypliny.

Dochody
237 388 828 zł

Starogard Gdański

styczeń 2018

Dochody własne

– główne źródła

środki pozyskane z Unii Europejskiej
inne dochody
opłaty różne jednostek komunalnych
dochody z majątku gminy
wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol
pozostałe podatki i opłaty
opłata skarbowa
podatek od środków transportowych
podatek od nieruchomości
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Inwestycje w 2018 roku

Na inwestycje Starogard w 2018 roku planuje
wydać kolejną rekordową sumę 77,2 mln zł,
z tego z własnych środków pokryje 40,3 mln zł.
– Pozostała kwota prawie 38 mln zł pochodzić
będzie z zewnętrznych źródeł finansowania
– środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa – powiedział Przemysław Biesek-Talewski,
zastępca prezydenta odpowiedzialny za inwestycje i pozyskiwanie środków zewnętrznych
– Dwie trzecie tej kwoty przeznaczone zostaną na realizowane już inwestycje strategiczne,
a jedna trzecia na mniejsze zadania, również
mające wpływ na komfort i bezpieczeństwo
życia w mieście. Kwota zapisana w budżecie na
inwestycje ulegnie jeszcze zwiększeniu, m.in.
o wydatki na zadania przechodzące z 2017 roku
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38.145.734 zł
2.110.370 zł

2.999.254 zł

Starogard w liczbach
W 2017 roku urodziło się o 17 starogardzian więcej
niż w 2016 roku. Mimo to jest nas mniej. Na dzień 31
grudnia 2017 r. w Starogardzie zameldowanych było
44 849 osób, w tym na pobyt stały 43 517, a 1 332 na
pobyt czasowy. Więcej zmarło mężczyzn niż kobiet.

13.573.949 zł
1.020.400 zł

17.030.165 zł
700.000 zł
750.000 zł

Mieszkańców wg płci

29.211.100 zł
1.500.000 zł

23 578

38.552.194 zł

kobiet

52,6%

oraz o niedawno pozyskane środki zewnętrzne,
na przykład na rewitalizację.
Największe inwestycje zapisane w budżecie to
m.in.: budowa integracyjnego węzła komunikacyjnego,
przebudowa Rynku, modernizacji parku miejskiego i terenu wokół jeziora Kochanki, pierwszy etap przebudowy ulicy Kopernika, termomodernizacja PSP nr 8, realizacja projektów
budżetu obywatelskiego, budowa budynku
komunalnego przy ul. Kopernika.
Na rozbudowę miejskiej sieci dróg w 2018 roku
Miasto planuje wydać ok. 9,6 mln zł. Pieniądze
zostaną przeznaczone m.in. na pierwszy etap
przebudowy ulic: Witosa, Jaszczurkowców,
Gen. Kleeberga, budowę odcinka ul. Skośnej
oraz modernizację chodników.

47,4%

mężczyzn

21 279

Liczba mieszkańców
2017

44 853

2016

45 214

2015

45 544

2014

45 748

2013

46 180

433

Wydatki według działów

zawartych związków
małżeńskich

467
urodzeń

Popularność imion
Lena
Julia
Maja
Antoni
Szymon
Aleksander

34
32

237 230
dziewczynek

30

31
30
29

457
zgonów

chłopców
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Fotorelacje wydarzeń

znajdziesz na stronie internetowej www.starogard.pl
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Dyskusja w sprawie Rynku
15 stycznia w Starogardzkim Centrum Kultury władze
miasta, wykonawca i archeolog spotkali się z mieszkańcami w sprawie zaawansowania przebudowy starogardzkiego Rynku.

Nowy wóz OSP

Ochotniczna Straż Pożarna w Starogardzie Gdańskim
cieszy się ze swojego nowego samochodu ratowniczogaśniczego. Jego oficjalne przekazanie odbyło się 19
stycznia podczas walnego zebrania sprawozdawczego.
– Koszt naszego nowego samochodu bez wyposażenia to 774 900,00 złotych. W kosztach
partycypowali: Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Wojewoda Pomorski, Prezydent
Miasta Starogard Gd., Marszałek Województwa
Pomorskiego, Fundacja Energa, ZUOK Stary
Las, Nadleśnictwo Lubichowo, Gillmet, Kooperol, Paktainer, P.H.U. Gora, P.P.H.U. Sylwia Kudelska, „Stokrotka” Andrzej Rosenkiewicz, Feniks,
Nadleśnictwo Starogard, Termetal, Romar, Probe Trans, Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd.,
Döner King, SMS Foods Industries Poland, OSP
Czarna Woda, P.U.H. Wul-Met, OSiR Starogard

Gd., Prestige Glass, Drutex Krzysztof Glaner,
Starkom, Mar-Tech, Akomex, Polmet, Star-Wik,
Ega, CH Kociewie, ECS, TCO Trading Company,
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Starogardzie
Gd. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy
– powiedział Marek Liss z OSP.
– Dziękujemy również Panu Janowi Kilianowi,
Posłowi na Sejm RP VIII kadencji; Pani Iwonie
Kąsek oraz Radzie Miasta Starogard Gdański za
wsparcie i pomoc przy zakupie nowego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym mieście – dodał Marek Liss.

– W połowie marca, jeśli pogoda dopisze, powinien zostać wznowiony ruch na trasie ulica Paderewskiego – Podgórna, natomiast zamknięty
zostanie przejazd od ul. Hallera do ul. Chojnickiej – poinformował kierownik budowy Rynku –
Piotr Ludwig z Przedsiębiorstwa Budowy Dróg
w Starogardzie Gdańskim. – Aktualnie kończymy budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej

i wodociągu. Przy okazji wspomniał o licznych
kolizjach sieci podziemnych i braku dokładnej
ich inwentaryzacji, co było jedną z przyczyn
przestojów w pracach. – Każda napotkana kolizja wymagała przeprojektowania – tłumaczył.
Podkreślił też, że cała inwestycja prowadzona
jest pod nadzorem archeologicznym, co momentami mocno spowalnia pracę.

tego miejsca i wkomponować w przyszłą inwestycję frontową ścianę młynów wraz z elewacją, a przede wszystkim wyeksponować rzeźby, które się zachowały. Zapewnił również, że
będzie działał bez zbędnej zwłoki. Podkreślił
jednak, że tutaj każde działanie i każda decy-

zja w tej sprawie musi być mądrze przemyślana i skoordynowana z obecnie prowadzonymi
przez firmę Broker inwestycjami. – Jedno jest
pewne, do tego typu przedsięwzięć potrzebny
jest bardzo duży kapitał finansowy, jak i organizacyjny – spuentował Mariusz Szwarc.

Młyny mają nowego właściciela
Starogardzkie Młyny od 19 stycznia mają nowego właściciela. Wylicytował je lokalny deweloper Mariusz
Szwarc. Planuje tam zabudowę mieszkaniowo-usługową, którą obejmie nie tylko Młyny ale też dawną rozlewnię wód mineralnych.
Młyny od dawna czekały na nowego właściciela. W tym czasie miały miejsce dwa pożary
- pierwszy w maju 2013 roku, a drugi w marcu
trzy lata później. Ogień strawił większość zabudowań. Tak naprawdę po zabytku zostały jedynie ruiny. Zapytaliśmy nowego właściciela, co
go skłoniło do ich kupna?
– Temat Młynów nie był mi obcy. Już 10 lat
temu negocjowałem zakup tego terenu z ówczesnym syndykiem Zakładów Zbożowych
STAMO. Razem z biurem projektowym spędziliśmy wtedy kilka miesięcy nad tym projektem.
Na kilka dni przed kupnem nagle nie wiadomo
skąd pojawili się irlandzcy inwestorzy. Powiedziałbym, że wyskoczyli jak Filip z konopi i kupili Młyny bez wiedzy, co tak naprawdę kupują
i z jakimi obwarowaniami. Wiemy wszyscy, jak
to się skończyło. Żal było patrzeć na to, jak ten

piękny zabytek niszczeje. Kiedy pojawiła się
informacja, że Młyny będą ponownie wystawione na licytację, wiedziałem, że będę o nie
walczyć.
Nowy właściciel poinformował, że w niedalekiej
przyszłości zamierza zorganizować spotkanie
biura projektowego, z którym współpracuje od
lat z powiatowym konserwatorem zabytków
oraz władzami miasta. – Mamy pewną wizję
i pomysł – mówi. – Na pewno wszystkie nasze
działania będą zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Chcemy jednak do tematu podejść kompleksowo, bowiem kupiliśmy też dawną rozlewnię
wód mineralnych od firmy GAMA. Mamy zamiar objąć projektem obie nieruchomości oraz
układ drogowy w ich pobliżu.
Potwierdził też, że chce zachować charakter
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Komu przypadną nagrody?
Od 19 lat, co roku, 29 stycznia, w dniu święta powrotu Starogardu do Macierzy, Prezydent Miasta wręcza
nagrody Wierzyczanki osobom, instytucjom i firmom,
które w minionym roku wyróżniły się szczególnie
w dziedzinie kultury, gospodarki i inicjatyw społecznych. Wręczona zostanie również nagroda honorowa.

Nauczyciele mianowani

Agnieszka Błazikowska, Anna Kempińska, Agnieszka
Kamrowska oraz Marta Bernacka odebrały z rąk prezydenta Janusza Stankowiaka akt potwierdzający awans
zawodowy. Dołączyły tym samym do grona nauczycieli
mianowanych.

Marta Bernacka jest nauczycielką w Publicznej Szkole Podstawowek Nr 2, Anna Kempińska w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1,
Agnieszka Kamrowska w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 5, a Agnieszka Błazikowska

w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 10.
Przed wręczeniem aktu mianowania nauczycielki w obecności prezydenta miasta oraz dyrektorów placówek, w których pracują złożyły
uroczyste ślubowanie.

Wielka integracja po raz osiemnasty
XVIII Bal Integracyjny Młodzieży Szkolnej z Osobami
Niepełnosprawnymi odbył się 18 stycznia 2018 r. w budynku dawnego Publicznego Gimnazjum Nr 3.
Od pierwszej edycji ideą tych spotkań jest szerzenie hasła „Starogard miastem przestrzeni
wspólnej”. Czas spędzony na zabawie likwiduje bariery oraz pozwala na lepsze rozumienie
osób niepełnosprawnych.
Na balu oprócz uczniów szkoły pojawili się
podopieczni MOPS-u, uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej oraz podopieczni Caritas
przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Starogardzie Gdańskim. Większość uczestników przyszła na bal w niezwykle kolorowych
i pomysłowych strojach. O oprawę muzyczną

zadbali Grzegorz i Krzysztof z formacji Lecimy.
Jednak zanim zagrali, imprezę rozpoczęły występy uczestników.
XVIII integracyjny bal otworzyła pomysłodawczyni tych spotkań Bogusława Karankowska.
Wśród gości znaleźli się: Urszula Ossowska (dyrektor MOPS), Agnieszka Buczyńska (naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta),
Aleksandra Ślosarska i Tomasz Walczak (radni
Rady Miasta) oraz oczywiście dyrektor szkoły
Arkadiusz Kobierzyński.

Na posiedzeniach w dniach 10 i 11 stycznia
Zespoły Nominujące po przeanalizowaniu złożonych wniosków oraz propozycji kandydatów
zgłoszonych podczas spotkania, do nagrody
Wierzyczanka 2017 nominowały następujące
osoby i instytucje:

W dziedzinie kultury:

1. Zespół Canto – za promocję poprzez muzykę Starogardu w kraju i za granicą
2. Kwartet wokalny Amoroso – za promocję
muzyki w klasycznym wykonaniu
3. Jana Radzewicza – za ponad 40 lat pełnej
zaangażowania, oddania i pasji pracy na rzecz
starogardzkiej kultury
4. Kamila Zaremskiego – za kolorowanie Starogardu muzyką, odwagę w rozwijaniu własnej
muzycznej twórczości, talent oraz umiejętność
dzielenia się swoją pasją z innymi
5. Wiesława Chrzanowskiego – za charyzmę, talent, muzyczną pasję i otwartość oraz
bezinteresowny udział w wielu starogardzkich
imprezach
6. Teatr Medium – za przybliżanie starogardzianom sztuki teatru, poruszanie ważnych
kwestii na scenie oraz budowanie emocji, które
wzruszają i prowokują do dyskusji
7. Wojciecha Gdańca – za charyzmę oraz pomoc w rozwijaniu muzycznych pasji u dzieci,
młodzieży i dorosłych przez pokolenia
8. Krzysztofa Paula – za promocję przez muzykę naszego miasta w różnych częściach Polski

W dziedzinie inicjatyw społecznych:

1. Stowarzyszenie Szwadron 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich – Krzysztof Landowski – za wskrzeszenie i przypomnienie historii
Kasyna Oficerskiego
2. Janusza Nowaka – inicjatora i pomysłodawcę biegu Grodzisko Cross – za organizację
imprezy i promocję miasta poprzez sport oraz
umiejętne zarażanie miłością do biegania nie
tylko starogardzian
3. Marię Malinowską – za całokształt pracy
i działalności na rzecz miasta
4. Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim – za pomoc w organizacji Finału WOŚP
5. Parafialny Zespół Caritas przy parafii św.
Katarzyny, ks. Grzegorz Nenca – za utworzenie stołówki dla ubogich
6. STG Summer Festival – za pomysłowość
i organizację zakończenia lata
7. Jarosława Janaszka – za pomysł i zainicjowanie imprezy DEYNA’70 z LOTOSEM i ENERGĄ
8. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej
Deyna Cup Junior 2017 – Marcin Kaszubowski
– za rozwijanie w dzieciach i młodzieży miłości

do piłki nożnej, propagowanie idei zdrowego
trybu życia oraz promocję miasta

W dziedzinie gospodarki:

Mikro i małe firmy
1. „KOLTEL” s.c., Piotr Kolbusz i wspólnicy – za
działalność w zakresie odbioru i selekcji odpadów, propagowanie działań proekologicznych
oraz ochrony środowiska
2. Restauracja „Browar”, Mariola i Grzegorz
Piotrzkowscy – za skuteczne łączenie biznesu
z kulturą
3. „ASIST” sp. z o.o., Rafał Ćwikliński – za nowatorskie pomysły w zakresie ubezpieczeń
oraz wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych
i sportowych
4. Kręgielnia „Kula BOWLING”, Aleksandra
Bańko – za brawurowe połączenie rozrywki
z biznesem
5. F.U.H. „Basara”, Przemysław Basara – za niezawodność i trwałe wpisanie się w gospodarczą mapę miasta
Średnie i duże firmy
1. Sieć sklepów „Gama” sp. z o.o., Mariusz
Popławski – za wspieranie lokalnych organizacji, promocję sportu i starogardzkiej młodzieży
2. „Gillmet” sp. z o.o., Błażej Gilla – za wielopokoleniowy wkład w gospodarkę Starogardu
Gdańskiego
3. Z.P.H.U. „Polmet”, Henryk Kinder – za skuteczność, przedsiębiorczość i wsparcie licznych
lokalnych klubów, stowarzyszeń oraz imprez
4. „Paktainer” sp. z o.o., Marek Podolski – za
27-letnie doświadczenie, które zapewniło firmie mocną i stabilną pozycją na rynku krajowym i zagranicznym, a starogardzianom pracę
w dobrze rozwijającym się zakładzie
Statuetki „Wierzyczanki 2017” zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystej Gali 29
stycznia 2018 r. w Hali Miejskiej im. Andrzeja
Grubby. Początek uroczystości o godz. 17:00.
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LHM Poland chce inwestować

Tym razem w ramach spotkań z lokalnym biznesem władze miasta rozmawiały
z pracownikami firmy przemysłowej LHM Poland. 19 grudnia gościł ich dyrektor
zarządzający firmy – Leszek Tomaszewski. Podczas spotkania opowiedział o planach
inwestycyjnych LHM w Starogardzie Gdańskim i oczekiwaniach, jakie z tym wiążą.

– Chcemy inwestować w Starogardzie – powiedział na wstępie Leszek Tomaszewski – Nie
mieścimy się w obecnej siedzibie. Naszym
celem jest budowa dwóch nowych hal przemysłowych o powierzchni 2000 m.kw. każda.
W 2019 roku chcielibyśmy wybudować pierwszą z nich. Jesteśmy w pełni przygotowani do
tej inwestycji. Potrzebujemy miesiąca na uruchomienie wszystkich pozwoleń na budowę.
Po ich otrzymaniu postawimy halę w cztery
miesiące – podkreślił dyrektor..

Nowe hale
i nowe miejsca pracy

W lutym 2017 roku firma LHM Poland kupiła
od miasta działkę przy ul. Iwaszkiewicza o powierzchni ponad 1 ha. – Ponieważ nie udało nam
się rozpocząć budowy w tym roku, ze względu
na problemy ze Specjalną Strefa Ekonomiczną
– przyznał Tomaszewski – szukamy w tej chwili
hali do wynajęcia o minimalnej powierzchni 1000
m.kw na magazyn. Jest to konieczne, aczkolwiek
tylko przejściowe.
Docelowo firma chce przenieść całą produkcje
do nowych hal. W obecnej siedzibie ma pozostać
tylko biuro.
– Liczymy na pomoc ze strony władz miasta, bo
bardzo nam zależy, aby firma pozostała w Starogardzie. To jest nasz priorytet. Mamy oczywiście
kilka innych wariantów, gdyby coś nie wyszło,
ale to ostateczność. Wierzymy, że tak nie stanie,
dlatego najpóźniej do połowy 2019 roku musimy
wiedzieć, czy SSE ruszy czy nie i czy będziemy
mogli uruchomić naszą inwestycję.

Rozwój firmy w Starogardzie wiązać się będzie
z ofertą nowych miejsc pracy. Do 2020 roku firma
chce powiększyć zatrudnienie do 100 pracowników. W tej chwili zatrudnia 46, czyli chce o 100%
więcej. Pierwszych sześciu planuje zatrudnić do
końca marca 2018 roku.
Leszek Tomaszewski poinformował włodarzy
o pomyśle na znalezienie nowych pracowników.
– Chcemy podpisać umowy ze szkołami zawodowymi – powiedział. – Droga jest może dłuższa,
ale skuteczna. Osoby, które przychodzą do nas na
praktyki, mogą je przedłużyć na okres 6 miesię-

Telepizza kolejnym partnerem

Od 17 stycznia wielodzietne rodziny ze Starogardu
Gdańskiego mogą uzyskać 20% rabatu na wszystkie
pizze z restauracji Telepizza. Prezydent Janusz Stankowiak i Grzegorz Guliński podpisali porozumienie
w sprawie przystąpienia do programu „Starogardzka
Karta Dużej Rodziny”.
Zniżki dla posiadaczy KDR nie łączą się z innymi
promocjami i dotyczą tylko zamówień w lokalu
w naszym mieście.
Telepizza to już siedemnastym partner, który
przystąpił do programu Starogardzka Karta
Dużej Rodziny. – Bardzo się cieszę, że możemy
brać czynny udział w tym programie. Dzięki temu być może rodziny z kilkorgiem dzieci
częściej będą do nas zaglądać i próbować różnych rodzajów pizzy, które oferujemy. Chętnie
gościmy całe rodziny, bo wiemy, że dla dzieci

takie wyjście z rodzicami to frajda – powiedział
Grzegorz Guliński z Telepizzy.
Starogardzka Karta Dużej Rodziny opiera się
na dokumentach i zasadach ogólnopolskiej
KDR. Udział lokalnych partnerów w programie
wzbogaca ogólną listę usług, oferując mieszkańcom dodatkowy, szeroki i różnorodny wachlarz ulg.
Pełna lista partnerów Starogardzkiej Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie Miasta.

cy i przyuczyć się do zawodu. Jeśli praca im się
spodoba i wyrażą wolę zostania, otrzymują zatrudnienie w firmie na stałe. Zdajemy sobie sprawę, że w tym systemie nie będzie łatwo znaleźć aż
tylu pracowników w tak krótkim czasie, bo jesteśmy w stanie przyuczyć maksymalnie 6 uczniów
w danym okresie, ale poradzimy sobie. Chcemy
się rozwijać, wykorzystując koniunkturę, na którą
tyle lat pracowaliśmy. Po raz pierwszy otrzymaliśmy niedawno granty z Unii Europejskiej na zakup nowych maszyn. Jedna kosztuje blisko 2 mln
zł, a takich maszyn w najbliższych czterech latach
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chcemy kupić cztery i zrobotyzować linie. Chcemy poszerzyć oferowaną liczbę usług. Chcemy
rozwinąć dział spawalniczy, bo jest duże zapotrzebowanie na te usługi. Oferując obróbkę skrawaniem plus spawanie nasze oferty będą bardziej
atrakcyjne dla naszych klientów. Właśnie po to
kupiliśmy od Miasta ziemię.

Jakość na czas

Właścicielem firmy LHM Poland są Duńczycy, którzy podobną firmę w Danii prowadzą
od 1973 roku. W Polsce działają od 2005 roku.
Główną działalnością firmy jest obróbka skrawaniem, czyli toczenie i frezowanie, ale też spawanie i montaże. Firma produkuje gotowe elementy systemowe dla branży związanej z wydobyciem ropy naftowej i gazu na platformach
wiertniczych oraz dla branży lotniczej. W kręgu
ich zainteresowań jest też branża kolejowa, która
mocno się w Polsce rozwija oraz militarna.
– Jeszcze do niedawna wszystkie montaże odbywały się w Dani. Tam wysyłaliśmy wszystkie
nasze produkty – dodał Tomaszewski. – Udało
nam się to zmienić i przenieść z Dani montaże
i testy do Polski. Udowodniliśmy, że produkcja
w Polsce jest bardziej wydajna i efektywna. Dla
nas oznacza to znacznie wyższe zyski. W tej
chwili Duńczycy w tej lokalizacji zamknęli swoją działalność, a maszyny przetransportowali
do Starogardu. Dlatego tak bardzo potrzebujemy nowego miejsca i nowej przestrzeni produkcyjnej.
– Po raz kolejny jestem zaskoczony tym, co
produkuje się w Starogardzie, skalą tej produkcji i jej zasięgiem. Pracujecie Państwo z największymi firmami na świecie. Jesteście jedną
z trzech firm w Polsce, która produkuje dla
branży lotniczej. Właśnie uświadomiłem sobie,
jak ważna jest Wasza produkcja, i jak wymagająca terminowości i jakości. Cieszę się, że firma
ma tak imponujące plany rozwojowe i że chcecie Państwo rozwijać się w naszym mieście.
Bardzo dziękuję za to spotkanie – podsumował
prezydent Janusz Stankowiak.
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Fotorelacje wydarzeń

znajdziesz na stronie internetowej www.starogard.pl
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Polpharma to nie twierdza
Rozmowa z Tomaszem Moysem, wiceprezesem Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA w Starogardzie Gdańskim.
Polpharma to zdecydowanie największa firma w naszym
mieście. Ostatnio dużo mówi się o tym, że ma się jeszcze
rozbudować. To prawda?
Polpharma jest nie tylko największą firmą w Starogardzie Gdańskim, ale też największą polską firmą farmaceutyczną, która stale
inwestuje i dzięki temu dynamicznie się rozwija. W ostatnim roku
podjęliśmy strategiczną decyzję dotyczącą koncentracji w jednym miejscu – tzw. centrum doskonałości – produkcji wszystkich leków do wstrzykiwań (iniekcji) oraz leków okulistycznych.
Oznacza to konieczność przeniesienia technologii wszystkich
produktów tego typu do zakładu w Starogardzie Gdańskim
z innych zakładów Grupy Polpharma w Polsce. Planujemy także podwojenie obecnych możliwości produkcji leków do iniekcji
w opakowaniach z tworzywa. Oba te zadania to znaczące wyzwania inwestycyjne, organizacyjne, kompetencyjne i ludzkie.
Zamierzamy wybudować nowy obiekt produkcyjny na terenie
zakładu w Starogardzie Gdańskim i w ciągu najbliższych 5 lat
stworzyć tu ok. 500 nowych miejsc pracy.
Do tak prestiżowego zakładu pracy niełatwo się dostać. Jakie wymagania powinni spełniać kandydaci? Na jakie stanowiska będziecie Państwo prowadzić rekrutację?
Cieszy nas dobra reputacja naszej firmy, ale Polpharma to nie
zamknięta twierdza. Nasze drzwi są szeroko otwarte dla kandydatów gotowych do podjęcia pracy w wielu specjalnościach.
W samym roku 2018 chcemy zatrudnić ok. 70 osób w Starogardzie na stanowiskach wymagających kompetencji technicznych,
takich jak operatorzy produkcji, operatorzy techniczni, specjaliści
w obszarze kontroli i zapewnienia jakości. Mówię tu o nowych
stanowiskach pracy, niezwiązanych z naturalną fluktuacją czy
odejściami na emeryturę. W Polpharmie swoje miejsce mogą
znaleźć nie tylko chemicy czy farmaceuci, ale także mechanicy, automatycy, elektrycy, pracownicy służb utrzymania ruchu.
Zapewniamy konkurencyjne warunki, zarówno w zakresie wynagrodzeń, jak też świadczeń pozapłacowych, które obejmują

również rodzinę pracownika, jak na przykład rozszerzona opieka
zdrowotna, dofinansowanie wypoczynku czy aktywności sportowej. Praca w Polpharmie to także szansa na kontakt z najnowszymi technologiami i najnowocześniejszymi urządzeniami
oraz możliwości rozwoju w stabilnej firmie, która jest liderem na
polskim rynku farmaceutycznym i jedną z wiodących firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. I co dla mnie, i dla wielu
osób, również w młodym pokoleniu jest bardzo ważne – to praca
z misją. Produkując leki, pomagamy ludziom. Zachęcamy zatem
do regularnego sprawdzania naszych ogłoszeń rekrutacyjnych.

Nasze drzwi są szeroko
otwarte dla kandydatów gotowych do podjęcia pracy w wielu
specjalnościach. W samym roku
2018 chcemy zatrudnić ok. 70
osób w Starogardzie na stanowiskach wymagających kompetencji technicznych.
Swoje oddziały Grupa Polpharma ma też w innych miastach
Polski: w Duchnicach, Sieradzu, Nowej Dębie i Warszawie.
Dlaczego zdecydowali się Państwo na jej rozbudowę akurat
w Starogardzie Gdańskim?
Prowadzimy inwestycje również w innych lokalizacjach naszej
firmy. Budujemy nowy obiekt produkcyjny w Sieradzu, fabrykę
leków biotechnologicznych w Duchnicach pod Warszawą, rozbudowujemy nasz oddział biotechnologiczny w Gdańsku. W Sta-

rogardzie Gdańskim znajduje się największy zakład produkcyjny
w Grupie Polpharma, o wielu zaawansowanych kompetencjach,
dlatego przeniesienie wszystkich produktów iniekcyjnych i okulistycznych do Starogardu pozwoli na lepsze wykorzystanie
efektu synergii, posiadanych umiejętności, potencjału badawczo-rozwojowego, a także możliwości współpracy z ośrodkami naukowymi i pozyskiwania wykwalifikowanych kadr. W Starogardzie Gdańskim wspólnie z Technikum nr 1 od dwóch lat
prowadzimy klasę dualną o profilu technik analityk, dzięki której
mamy nadzieję dobrze przygotować przyszłych absolwentów
do pracy w naszej firmie. Wspieramy kształcenie przyszłych kadr
również we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, gdzie wspólnie utworzyliśmy nowy kierunek studiów praktycznych „Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny”. Wierzymy,
że tworząc wartościowe i stabilne miejsca pracy na Pomorzu,
zatrzymujemy odpływ talentów, przyczyniając się do rozwoju
Starogardu Gdańskiego i całego regionu.

Wstępne porozumienie podpisane

15 stycznia prezydent Starogardu Janusz Stankowiak podpisał z Hu Xinfeng – przewodniczącą Rady Miasta Luohe w Chinach wstępne porozumienie w sprawie wymiany polsko-chińskiej młodzieży. Być może jeszcze w tym roku młodzi sportowcy i muzycy ze Starogardu i Chin będą mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami
oraz talentami, poznając kulturę, a także tradycję partnerskiego miasta.
– Propozycja wymiany młodzieży pomiędzy
Starogardem a Luohe niezmiernie nas cieszy
i interesuje – powiedział prezydent Stankowiak.
– Niedawno sami gościliśmy w Chinach i wiem
jak cennym doświadczeniem dla młodych ludzi może być spotkanie z inną, nieznaną im
wcześniej kulturą i tradycją. Uważam, że takie
spotkanie oraz wymiana doświadczeń jest ważna i cenna, i że w przyszłości może przynieść
nieoczekiwane korzyści dla obu stron porozumienia.
Jak poinformowała pani Xinfeng wymiana polsko-chińska polegać ma na wzajemnym wysła-

niu do każdego partnera umowy grupy uzdolnionej młodzieży z dwoma nauczycielami.
Koszt przejazdu takiej grupy pokrywa miasto
rodzinne, natomiast koszty pobytu i zapewnienie uczestnikom wymiany atrakcji, partner
umowy. Grupa ma się składać z 6 piłkarzy, 6 tenisistów stołowych oraz 6 muzyków. Ich pobyt
w kraju partnera trwałby ok. 10 dni.
Wybór dyscyplin sportu był nieprzypadkowy
i obustronnie zaakceptowany. Miasto Luohe
posiada znakomitą bazę treningową do gry
w tenisa stołowego i zdobywa na tym polu
wiele sukcesów. Starogard Gdański ma bogate
tradycje nie tylko w piłce nożnej, ale też w tenisie stołowym za sprawą Andrzeja Grubby,
którego postać jest dobrze znana w Chinach.
Partnerzy pozostawali jednak „otwartą furtkę”
w tym zakresie. Zaznaczyli, że porozumienie
w przyszłości może ewoluować i rozszerzyć
swój zakres również o inne dziedziny życia, np.
gospodarkę.
Decyzję w sprawie ostatecznego podpisania
umowy prezydent podejmie wspólnie z Radą
Miasta.
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Pokłonili się Dzieciątku Jezus

6 stycznia w Dzień Objawienia Pańskiego już po raz czwarty ulicami
Starogardu Gdańskiego przeszedł Orszak Trzech Króli. W barwnej
i rozśpiewanej paradzie ulicznej uczestniczyło tysiące mieszkańców.

Trzy wystrzały z armaty, którą odpalili Bracia Kurkowi, dały sygnał
do wymarszu trzem orszakom
w kolorach: niebieskim, zielonym
i czerwonym, symbolizującym wiarę, nadzieję i miłość. Poprowadzili je
trzej królowie. Kolędnicy z koronami
na głowach i śpiewem na ustach
ruszyli równocześnie spod sklepu
Moto Jack przy ul. Kociewskiej (Orszak Czerwony), Kościoła Miłosierdzia Bożego (Orszak Niebieski) oraz
poczty przy ul. Hallera (Orszak Zielony). Spotkali się na parkingu przy
Starostwie Powiatowym, gdzie czekał na nich Herod wraz z mnóstwem
atrakcji-niespodzianek.
Później, wspólnie z mieszkańcami
miasta, udali się w stronę kościoła
pw. św. Wojciecha, gdzie znajdował
się żłóbek. Tam oddali pokłon Dzie-

4 kontynentach. W Polsce ulicami
mniejszych i większych miejscowości przeszło w sumie 515 orszaków.
Organizacja takiego wydarzenia to
ogromne przedsięwzięcie logistyczne, w którego organizację włączy-

ło się wiele instytucji kościelnych
i świeckich, jednostki samorządowe,
stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy.
Wszystkim bardzo dziękujemy za
zaangażowanie i świetną organizację uroczystości.

ciątku Jezus i złożyli mu swoje dary.
W roli Maryi i Józefa wystąpiła rodzina Betcher z malutkim Adasiem jako
Jezusem.
W tym roku w role Mędrców wcielili się: wicestarosta powiatu starogardzkiego Kazimierz Chyła, który
jako Król Melchior, przewodził Zielonemu Orszakowi Azjatyckiemu,
prezydent miasta Janusz Stankowiak
poprowadził mieszkańców w barwach czerwieni w Orszaku Europejskim jako Król Kacper. Natomiast
Król Bractwa Kurkowego Kazimierz
Dawicki został Królem Baltazarem
i wędrował w Orszaku Niebieskim –
Afrykańskim.
Orszak Trzech Króli to największe na
świecie uliczne jasełka. W zeszłym
roku uroczystości związane z Dniem
Objawienia Pańskiego odbyły się na

1 Moc starogardzkich serc

Każda z licytacji budziła wielkie
emocje, ale największe wywołała
licytacja 4 godzin pracy prezydenta
miasta. Rekordową kwotą 3.500 zł
wygrał ją Bartłomiej Wołoszyk z firmy Horyzont-Oknoplast. Prezydent
Janusz Stankowiak będzie pracował
w biurze i sprzedawał okna. – Nigdy
nie byłem sprzedawcą. Jestem ciekaw jak to będzie. Licytacje umożliwiły mi już pracę w składzie opału,
restauracji oraz w roli kolportera.
Teraz czeka mnie kolejne wyzwanie
– stwierdził prezydent Starogardu
Gdańskiego.
Uczestnikom i obserwatorom licytacji czas umilały występy artystyczne.
Na scenie pojawiły się wokalistki
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z Centrum Edukacji Muzycznej Michała Nagórskiego, Orkiestra Dęta
z SCK pod batutą Kacpra Roszkowskiego, formacja LECIMY, małe tancerki ze Szkoły Tańca Esta Fiesta oraz
gościnnie zespół The Moon z Gdańska. Można było też smacznie zjeść.
Restauracja Subway przygotowała
trzymetrową kanapkę, a Lucyna Warembier nie tylko pyszne, ale pięknie
udekorowane słodkości. Wszystkie rozeszły się w ciągu pól godziny. Cały dochód z ich sprzedaży
(2.065,80 zł) przeznaczyła na WOŚP.
Dodatkową atrakcję zapewniła grupa Star Mors. Jej członkowie dali pokaz swojej rozgrzewki, po czym wykąpali się w basenie pełnym zimnej
wody. – Dla nas woda była za ciepła.
Wolimy chłodniejszą, ale nie narzekamy. Cieszymy się, że mogliśmy
pokazać jak wygląda morsowanie.
Co niedzielę o godz. 8:00 spotykamy
się w Siwiałce. Wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy – powiedział
Rafał Zimorski z grupy Star Mors
Starogard Gdański.
Na zakończenie tego mroźnego, ale
pełnego emocji i atrakcji dnia nad
Stadionem Miejskim rozbłysło tradycyjne „Światełko do nieba”.
Organizatorem 26. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym mieście był Ośrodek Sportu
i Rekreacji oraz Starogardzkie Centrum Kultury. Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy. Siema i do zobaczenia za rok!
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Samorządowcy podsumowali rok
19 stycznia starogardzcy samorządowcy podsumowali 2017 rok. Spotkanie noworoczne tradycyjnie odbyło się w sali widowiskowej Starogardzkiego Centrum
Kultury. Jak co roku była to okazja do złożenia sobie
życzeń i rozmów.
Obok prezydentów miasta, przewodniczącego
Rady Miasta i radnych uczestniczyli w nim posłowie na Sejm RP – Małgorzata Chmiel i Jan
Kilian, wicemarszałek Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego – Dariusz Męczykowski. Ponadto obecni byli przedstawiciele władz
powiatu, gminy, kapłani, służby mundurowe,
właściciele lokalnego biznesu, dyrektorzy szkół
i przedszkoli, prezesi spółek, kierownicy placówek samorządowych, pracownicy administracji
publicznej, przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych.
Jako pierwszy noworoczne życzenia złożył prezydent miasta Janusz Stankowiak. – Był to rok
wyjątkowy pod względem inwestycji. Gmina

odnotowała największy – ponad 200-milionowy budżet w historii. Z tego 50 milionów przeznaczyła na inwestycje – kontynuował. – Dzisiaj
wiemy, że budżet na rok 2018 będzie jeszcze
większy, bo przekroczy kwotę 250 mln zł, z czego 80 milionów zainwestujemy w poprawę infrastruktury.
Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski przyłączył się do podziękowań i życzeń
prezydenta. Zaznaczył, że jest zaszczycony
i bardzo się cieszy, że może uczestniczyć w spotkaniu „awangardy” Kociewia i całego Pomorza.
Wyjaśnił, że w kontekście tego spotkania pojęcie „awangarda” znaczy „straż przednia”, czyli
ci, którzy przewodzą i wyznaczają kierunki.

III Dobroczynny Bal Prezydencki

10 tys. 250 zł dla zdolnej młodzieży z potrzebujących rodzin zebrali uczestnicy III Dobroczynnego Balu
Prezydenckiego.

Do tańca przygrywał zespół muzyczny Silverton. Ciekawym momentem wieczoru był występ finalistów 5. edycji telewizyjnego programu
„Mam Talent!” grupy MultiVisual na czele z Michałem Szałucho. Goście podziwiali pokaz z użyciem najnowocześniejszych rekwizytów multimedialnych, dzięki którym przenieśli się w magiczny świat iluzji optycznej. Zobaczyli między
innymi piękny herb Starogardu Gdańskiego.
Dodatkową atrakcją był pokaz tańca latino.
– Po raz kolejny fantastycznie bawiliśmy się na
Dobroczynnym Balu Prezydenckim. Tegoroczny był już trzecim. Było tanecznie, kolorowo.
Towarzyszyła nam świetna atmosfera. Najważ-

Starogardzianie przywitali Nowy Rok
Już od trzech lat starogardzianie tradycyjnie witają
Nowy Rok podczas spotkania na Stadionie Miejskim
im. Kazimierza Deyny, by wspólnie obejrzeć pokaz
sztucznych ogni. Było kolorowo i wybuchowo. Mimo
dodatniej temperatury wielu przed pokazem rozgrzało się ciepłą grochówką.
1 stycznia 2018 roku punktualnie o godz. 20.00
prezydent miasta Janusz Stankowiak życzył
wszystkim mieszkańcom Starogardu zdrowia,
szczęścia i miłości.

– To będzie dobry rok – powiedział – Rok
wielkich zmian. Bądźmy dumni ze Starogardu
i kochajmy swoje miasto.

niejszy jest jednak cel naszej zabawy. Dzięki
hojności uczestników, uda się pomóc zdolnym
młodym mieszkańcom miasta, którzy z różnych powodów nie mogą wystarczająco rozwijać swoich talentów – mówił prezydent Janusz
Stankowiak.
Przypomnijmy, że w zeszłym roku, podczas
II Dobroczynnego Balu Prezydenckiego, dla
zdolnej młodzieży z potrzebujących rodzin
udało się zebrać ponad 5 tys. zł. Środki zostały
przekazane Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły
Nr 3, dawnej Szkoły Nr 7 i przeznaczone na
wyjazd pięciorga dzieci na kolonie językowe do
Łeby.
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Kur ustrzelony

13 stycznia Starogardzie Bractwo Kurkowe zainaugurowało rok obchodów 25-lecia
reaktywowania Stowarzyszenia po wojnie.
Ustrzeleniem symbolicznego Kura rozpoczęło też jubileuszowy rok 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Po trzech salwach z armaty z okazji
100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, 25-lecia reaktywowania Bractwa Kurkowego w Starogardzie Gdańskim oraz za ojczyznę,
prezes Bractwa Lech Magnuszewski
zaprosił wszystkich do strzelnicy.
Tam czekał na nich Kur. Ich zadaniem było go zestrzelić. Ostatecznie powalił go sam prezes Bractwa
– Lech Magnuszewski. Tym samym
zgodnie z tradycją zdobył Puchar
Prezesów Bractwa.
Jednak jak powiedział podczas
uroczystości w Hotelu Bachus – nie
strzelanie jest sensem Bractwa,
ale szerzenie ducha obywatelskiego i państwowego w jego członkach oraz podtrzymywanie tradycji
bractw kurkowych w Polsce.
Prezes przypomniał historię odzyskania przez Polskę niepodległości
oraz losy starogardzkiego bractwa,
które ostatecznie 26 kwietnia 1993
roku zostało reaktywowane. Podkreślił, że dla jednych to jest tylko
25 lat, dla innych aż 25 lat. – Najważniejsze, że tworzymy swego rodzaju
monolit. Dzięki temu przez te lata
wiele osiągnęliśmy – podkreślił.

Zaapelował też do młodszych braci,
aby pamiętali, że Kurkowe Bractwo to
nie klub strzelecki, że stoi za nim ponad 700 lat historii i tradycji.
Spotkanie stało się okazją do wręczenia Orderów Zasługi Kurkowego
Bractwa Starogardzkiego. Odznaczenia otrzymali Marek Rzeszótko, Bog-

dan Zięba, Zbigniew Kamiński, Rafał
Etmański i Jan Komoszyński.
Oficjalną część spotkania zakończono honorowym wręczeniem Pucharu
Prezesów Bractwa oraz nagród dla
pierwszego i drugiego rycerza, którzy swoimi celnymi strzałami pomogli
strącić kura. Puchar odebrał Lech Magnuszewski, a nagrody Joanna Myślińska – prezes PWK STAR WiK oraz
lekarz Tadeusz Rocławski.
Jako ostatni głos zabrali prezydent
miasta Janusz Stankowiak oraz wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego Kazimierz Knasiak. Prezydent
podziękował Bractwu za piękną
inaugurację obchodów 25-lecia reaktywowania Stowarzyszenia oraz
rozpoczęcie obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodle-
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Brat Jarosław
Czyżewski
został nowym
Królem Okręgu
Pomorskiego
Kurkowych Bractw
Strzeleckich RP.
głości w Starogardzie Gdańskim.
Warto przypomnieć, że Bractwo
Kurkowe w Starogardzie powstało
w II połowie XIV wieku. Za datę jego
powstania przyjmuje się rok 1351.
Wybuch wojny przerwał kilkusetletnie dzieje kurkowego bractwa
strzeleckiego w Starogardzie. Po-

wołany w 1992 roku Komitet Założycielski reaktywował starogardzkie
bractwo, które 26 kwietnia 1993 r.
zostało zarejestrowane w Sądzie
Wojewódzkim w Gdańsku jako stowarzyszenie pod nazwą: Kurkowe
Bractwo Strzeleckie w Starogardzie
Gdańskim.

Aby ułatwić przygotowanie tekstów
powinny się one wpisywać tematycznie w jeden z działów:
· ARCHITEKTURA (atrakcje turystyczne, miejsca przestrzeni Kociewia, zabudowania)
· WYDARZENIA kulturalne (imprezy
plenerowe, przypadkowe spotkania)
· OSOBY (ważne i ciekawe osoby
związane z Kociewiem)

· AKTYWNE Kociewie (szlaki turystyczne, aktywność fizyczna)
· REGIONALIA (kultura Kociewia,
kuchnia, tradycje, gwara)
· INNE (wszystko, co się nie wpisuje
w powyższe kategorie)

Przewodnik po Kociewiu

Pomóżmy stworzyć „Turystyczny przewodnik społecznościowy
WSPOMINAM KOCIEWIE” Zapraszamy do wspólnej zabawy, a jednocześnie pracy z okazji Światowego Dnia Kociewia. Podzielcie się
swoimi wspomnieniami. Możecie opisać miejsca, zabytki, zdarzenia i osoby powiązane z Kociewiem.

10 lutego 2018 roku już po raz jedenasty będziemy celebrować Światowy Dzień Kociewia. Jak co roku
do jego celebracji zachęca Lokalna
Organizacja Turystyczna. Co roku
stara się zaproponować miłośnikom Regionu uniwersalny pomysł
na uczczenie Światowego Dnia Kociewia. Były już przypinki i kartki
okolicznościowe, audycje radiowe
i konkursy poświęcone Kociewiu.
Były spotkania z ciekawymi Kociewiakami. Przyszedł czas na coś wyjątkowego, co pozostanie z nami na
zawsze, a jednocześnie może być
dziełem nas wszystkich – mieszkańców i miłośników Kociewia.

Ma to być „Turystyczny przewodnik społecznościowy WSPOMINAM
KOCIEWIE”. Będzie to poniekąd
pierwsze podejście do stworzenie
informatora gromadzącego i wydobywającego na światło dzienne
nie zawsze znane wcześniej historie miejsc i wydarzeń związanych
z Kociewiem. Ma być to oryginalna
zachęta do odkrywania czasami nieznanych elementów historii Regionu
oraz jego turystycznego oblicza.
Co będzie zawierał? Otóż znajdzie
się w nim miejsce na: zbiór miejsc,
zabytków, zdarzeń i osób powiązanych z Kociewiem, wspomnienia
i opisy z nimi związane, wrażeniami

ze spotkań z miłośnikami Kociewia.
Chodzi oto, aby wspólnie odkryć to
co nieodkryte albo odkryć to w inny
ciekawszy sposób, aby pokazać Kociewie oczami różnych uczestników
zabawy i stworzyć nowoczesny wizerunek naszego regionu. Przede
wszystkim organizatorom zależy,
aby w Przewodniku Wspominamy
Kociewie znalazły się inne treści od
tych zamieszczanych w standardowych przewodnikach.
Zachęcamy wszystkie osoby, które
chcą się podzielić swoimi wspomnieniami związanymi z naszym
pięknym regionem, do włączenia się
w akcję.

Na wszystkie wpisy LOT KOCIEWIE czeka do 8 lutego 2018 r. na
swoim facebookowym fanpage’u.
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Pamiętaj o rocznej opłacie

Dyżury radnych

Obowiązek wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu powstaje z chwilą nabycia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej na
własności Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Opłatę za 2018 r. należy wpłacić w terminie do 31 marca 2018 r.

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 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.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (art. 71 ust. 4, Dz. U. 2016 poz.
2147 z późn. zm.) każdy użytkownik wieczysty zobowiązany jest do wniesienia
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu do 31 marca każdego
roku na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański – BANK SPÓŁDZIELCZY w Starogardzie Gdańskim nr 94 8340 0001 0001 1400 2000 0001
Nabyłeś nieruchomość gruntową z prawem użytkowania wieczystego gruntu
w Starogardzie – zgłoś się do Urzędu Miasta w celu uzyskania informacji o wysokości opłaty rocznej z tego tytułu.
Każdy użytkownik wieczysty może wystąpić do Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa o udzielenie informacji dot. obowiązującej wysokości
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, również wówczas gdy nabył
grunt w udziale (np. w przypadku kupna lokalu w budynku wielorodzinnym) i nie
otrzymał wcześniej od zbywcy informacji, dotyczącej wysokości opłaty związanej
z nabytym prawem.
Ze względu na opóźnienia dot. wpisów nowych właścicieli w księgach wieczystych każdy zainteresowany może uzyskać niezbędne informacje w ww. Wydziale
lub w Wydziale Podatków i Ewidencji Dochodów.
Użytkownikom wieczystym posiadającym udziały w nieruchomości wspólnej
w budynkach wielorodzinnych przypominamy, że opłaty roczne wnoszą zgodnie
z wypowiedzeniem wysokości dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i ofertą nowej opłaty – dostarczonymi w 2016 r.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału GGGiR:
1. Elżbieta Furgalska (naliczenia opłat osobom prawnym, osobom fizycznym,
którzy wnoszą opłaty roczne w stawce powyżej 1%, np. garaże), pokój nr 204, II
piętro, tel. 58 530-6115,
2. Elwira Narloch (naliczenia opłat dot. budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych), pokój nr 204, II piętro, tel. 58 530-6076
Informacji na temat płatności z ww. tytułu udziela pracownik Wydziału PiED Paulina Sadowska (księgowość), pokój nr 08, parter, tel. 58 530-6100.
Informacji na temat zaległości powstałych w związku z nieterminowym wnoszeniem opłat można uzyskać w Referacie Windykacji, tel. 58 530-6015, 58 530-6032
lub 58 530-6129.
Nie uiszczenie ww. opłat w ustawowym terminie spowoduje naliczenie odsetek
za zwłokę.
Jednocześnie informuje się, że Gmina Miejska Starogard Gdański nie jest zobowiązana corocznie dostarczać informacji o wysokości opłaty rocznej w sytuacji,
kiedy nie ulegnie ona zmianie, co nie zwalnia z dokonania zapłaty w terminie, czyli
do dnia 31 marca każdego roku.

Zgony
1. Grażyna Urban l. 61
2. Albin Goliński l. 72
3. Klara Szulc l. 84

4. Tadeusz Jankowski l. 78
5. Jarosław Wika l. 54

6. Anastazja Rączkowska l. 91
7. Stanisław Prelich l. 64

8. Helena Nierzwicka l. 84

9. Bernardyna Weisbrodt l. 86
10. Krystyna Lipka l. 84

11. Stefania Gedowska l. 91

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd O/Rejonowego w Starogardzie Gdańskim
informuje, że prowadzi nabór
na bezpłatny kurs języka angielskiego.
Zapisy przyjmujemy w pokoju 027 Urzędu Miasta
w dniach: wtorek – piątek
w godz. 9:00 – 13:00

I N F O R M A C J A Wydział Podatków i Ewidencji Dochodów Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim informuje, iż zgodnie z art. 210 §1a ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku
rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, mogą zamiast podpisu
własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby (faksymile) lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem
służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.
Mając powyższe na uwadze, w roku podatkowym 2018, decyzje wydane przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia wymiaru zobowiązań podatkowych ww.
podatków są sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Zamiast podpisu własnoręcznego zawierać będą stosowny nadruk faksymile podpisu z imieniem
i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania oraz faksymile pieczęci herbowej.
NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 4 stycznia 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 1/01/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Wiosenna – działka nr 22/21 o pow. 15 188 m², obręb 7, KW 24794, teren
zieleni urządzonej, parki, zieleńce oraz usługi – A.164.ZP,U1.
Dnia 16 stycznia 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 28/01/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, obejmujące
trzy pozycje: 1) ul.Wiosenna – część działki nr 22/19 o pow.~225 m², obręb 7, KW 29203, pod Telemetryczną Stację Meteorologiczną, 2) ul.Zblewska – część działki nr 24/67
o pow.~ 1,5 m², obręb 19, KW 20108, pod kabinę sanitarną WC, 3) ul.Kolejowa – część działki nr 108/1 o pow.~1,5 m², obręb 13, KW 50203, pod kabinę sanitarną WC.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 29/01/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, obejmujące czternaście pozycji: 1)–14) rejon ul.Niemojewskiego – działki nr: 1/4–1/11, 1/14, 1/16, 1/18–1/21 o pow. 2 814-4 792 m², obręb 1, KW 34706, teren
zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane – A.27.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)5306075 lub 5306076.
								
Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak

12. Irena Muller l. 87

13. Stefania Drawska l. 77

14. Mirosława Kochanowska l. 61
15. Roman Wielgosz l. 63

16. Edmund Wysocki l. 77
17. Teresa Szarmach l. 77
18. Zygmunt Kasicki l. 92

19. Bogumiła Romanowska l. 85
20. Zbigniew Czapski l. 70
21. Czesława Wąsik l. 82
22. Krystyna Czech l. 81

23. Renata Golińska l. 76
24. Alicja Kasperek l. 57

25. Maria Mazurkiewicz l. 84
26. Mieczysław Drożek l. 65
25. Jan Grudziński l. 79

27. Włodzimierz Wittkowski l. 72
28. Józef Przybylski l. 76

29. Maria Świerczyńska l.92

30. Krystyna Pokojewska l. 75
31. Norbert Zabrocki l. 85

32. Kazimierz Drygas l. 86

33. Irena Brzoskowska l. 91
34. Helena Klimczak l. 76

35. Stanisław Ziemiański l. 91
36. Jan Folkman l. 86

14

PRZETARGI

styczeń 2018

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:

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Chojnickiej nr 43 (I przetarg) – działka nr 378/4 o pow. 605 m², obręb 17, KW 29647, zabudowana budynkiem
mieszkalnym o pow. zabudowy 161 m2 w stanie technicznym awaryjnym – zagrażającym bezpieczeństwu;
cena wywoławcza 160 000,00 zł (stosześćdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości 16 000,00 zł (szesnaścietysięcyzłotych); postąpienie minimalne 1 600,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem C2.79.MU.5 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej śródmiejskiej;
budynek mieszkalny znajdujący się na nieruchomości wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.
W dziale III księgi wieczystej wpisano obciążenie – odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 1006. Dział IV KW nr 29647 wolny
jest od wpisów.
Cały proces inwestycyjny (w tym konieczne rozbiórki) nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
i prawem budowlanym.
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 28 lutego 2018 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 22 lutego
2018 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 27 lutego 2018 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.

Wyciąg z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru
nieruchomości, powierzchnia

Zabudowana nieruchomość 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)

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

Przeznaczenie nieruchomości
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

21 lutego 2018 r. (środa) godz. 1100 sala nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6

Termin i miejsce przetargu

Wysokość wadium

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu
Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe
informacje dot. przetargu

2 000,00 zł, płatne do 15 lutego 2018 r. na konto Urzędu Miasta nr: 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005
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
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, poz. 1490)-Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW 34706, obr. 5, według wykazu w tabelce:
Nr
działki

Pow.
w m2

1.

1/118

474

ul. ks. ppłk. Józefa Wryczy

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E3)

50 500,00 zł

5 050,00 zł

510,00 zł

2.

187/34

420

ul. Graniczna

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2)

46 000,00 zł

4 600,00 zł

460,00 zł

3.

187/35

425

ul. Graniczna

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2)

46 500,00 zł

4 650,00 zł

470,00 zł

Lp.
1

2

Położenie

3

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

4

5

Cena wywoławcza
(zawiera 23% VAT)
6

Wadium
7

Postąpienie
minimalne
8

Pierwszy przetarg przeprowadzono 20 września 2017 r., a drugi 22 listopada 2017 r. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 24 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 18 stycznia 2018 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 23 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. Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard
Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW GD1A/00012723/8, obr. 21, według wykazu w tabelce:

Cena wywoławcza
w zł
(zawiera 23% VAT)

Postąpienie
minimalne
w zł

Lp.

Nr działki / ulica

Pow.
w m2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

2

3

4

1.

195/2

7.473

3.U - teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą, usługi z zakresu usług poziomu
podstawowego, takich jak np.: szkoły, przedszkola, żłobki, przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie, domy opieki społecznej, obiekty kultury, muzeów, wystaw, obiekty sportu i rekreacji
7.U/US - teren usług publicznych z towarzyszeniem usług sportowych i terenów zieleni teren publiczny

850.000,00

85.000,00

8.500,00

4.507

3.U - teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą, usługi z zakresu usług poziomu
podstawowego, takich jak np.: szkoły, przedszkola, żłobki, przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie, domy opieki społecznej, obiekty kultury, muzeów, wystaw, obiekty sportu i rekreacji

600.000,00

60.000,00

6.000,00

ulica Danuty Siedzikówny
„Inki”
2.

195/3
ulica: Powstańców
Warszawskich - Danuty
Siedzikówny „Inki”

5

Wadium
w zł
6

7

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 22 listopada 2017 r. Nieruchomości ww. (poz. 1 i 2) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 marca 2018
r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 15 marca 2018 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 20 marca 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.
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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
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 (II 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. Pierwszy przetarg przeprowadzono 6 grudnia 2017 r.
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 lutego 2018 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 15 lutego
2018 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 20 lutego 2018 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. 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. Zielonej (IV przetarg) – działka nr 179/125 o pow. 1 159 m², obręb 12, KW 24974;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 108 000,00 zł (stoosiemtysięcyzłotych); wadium w wysokości 10 800,00 zł (dziesięćtysięcyosiemsetzłotych); postąpienie minimalne 1 080,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem 3.P,U – tereny zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów,
dystrybucji; 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 2 sierpnia 2017 r. , drugi 27 września 2017 r., a trzeci 22 listopada 2017 r.
…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 lutego 2018 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 15 lutego
2018 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 20 lutego 2018 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. 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:

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic: Skarszewskiej i Biskupa Dominika (I przetarg) – działka nr 5/5 o pow. 4 360 m², obręb 1, KW 34 706;
cena wywoławcza (w tym 23 % VAT) 480 000,00 zł (czterystaosiemdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości 48 000,00 zł (czterdzieściosiemtysięcyzłotych); postąpienie minimalne 4 800,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.29.U1 – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej
towarzyszącej funkcji podstawowej, wbudowanej.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Przez działkę nr 5/5, obr. 1 (przy wschodniej granicy działki - wzdłuż ul. Skarszewskiej) przebiegają sieci: energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna i wodociągowa.
Konieczność ustanowienie na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania z dostępu do sieci wodociągowej znajdującej się na działce nr 5/5, obr. 1.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 marca 2018 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 15 marca
2018 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 20 marca 2018 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. 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 SZÓSTY 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
4

Cena wywoławcza
(zawiera 23%
VAT)
5

Wadium
6

Postąpienie
minimalne

1

2

3

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

7

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., czwarty 13 września 2017 r., a piąty 6 grudnia 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 21 marca 2018 r. (środa) o godz 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 15 marca
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 20 marca 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

27 stycznia
Godz 9:00, Hala Sportowa im.
G. Podolskiego, Amatorski
Halowy Turniej Piłki
Nożnej
Godz 12:00, Miejska Biblioteka
Publiczna im. ks. Bernarda
Sychty, Wspólne czytanie –
rozpoczęcie ferii zimowych

28 stycznia
Godz 16:00, Starogardzkie
Centrum Kultury, Teatr
Młodego Widza, spektakl
pt. „Przygody Kubusia”

29 stycznia
Godz. 9:30, przy Pomniku Niepodległości, ul. Paderewskiego,
Uroczystości upamiętniające 98. rocznicę powrotu
Starogardu do Macierzy

3 lutego
Godz. 17:00. Starogardzkie
Centrum Kultury, Koncert
Jerzego Połomskiego
Godz 18:00, Miejska Hala
Sportowa im. A. Grubby, mecz
Polpharma Starogard
Gdański - Rosa Radom

11 lutego
Godz. 16:00, Starogardzkie
Centrum Kultury,
Karnawałowy Bal
Przebierańców dla Dzieci

18 lutego
Godz 19:00, Starogardzkie
Centrum Kultury, spektakl
kabaretowy „Chory na
sukces”

23-25 lutego
Miejska Hala Sportowa im. A.
Grubby, Międzynarodowy
Turniej Piłki Nożnej
Auchan Beniaminek Cup
2018

