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5 mln
z Unii Europejskiej 
otrzyma Starogard 
na budowę kanali-
zacji w mieście

Grali  
dla Tatianki

Prace archeologiczne 
będą trwały

Park Nowe Oblicze nagrodzony
Starogard Gdański za projekt „Park Nowe Oblicze” otrzymał wyróżnienie I stopnia w konkursie „Najlepsza Prze-
strzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2018”. Ustąpił jedynie Miastu Gdańsk, który wygrał projektem „Re-
witalizacja Parku Oruńskiego”. 20 września podczas Gali Rozdania Nagród w Gdańsku nagrodę w imieniu Miasta 
odebrał prezydent Janusz Stankowiak. 

Magda-
lena Lenz 
zajęła 7. 
miejsce 
na Mistrzo-
stwach Świata 
w triathlonie, 
IRONMAN  
w RPA.
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Droga wodna dla ryb
Ryby w Wierzycy będą mogły bez prze-
szkód pływać w górę oraz w dół rzeki. W jej 
korycie zostanie odbudowane piętrzenie, 
które wykorzystane zostanie do zasilenia 
przepławki oraz produkcji energii elek-
trycznej. Wszystko dzięki urządzeniu, któ-
re jednocześnie będzie tę wodę piętrzyć, 
umożliwiać migrację ryb, jak i produkować 
energię elektryczną. 

Prace archeologiczne 
będą trwały
Prace remontowe na starogardzkim Rynku 
dobiegają końca. Coraz bliżej jego wielkie 
otwarcie. Nadal trwać będą jednak prowa-
dzone w tym obszarze badania archeologów.  

Od momentu, gdy na skwerze przy 
ul. Południowej pojawiły się m.in. 
nowe huśtawki, karuzela, tor prze-
szkód z piaskownicą, zestaw spraw-
nościowy, stół do gry w szachy i war-
caby, urządzenia do ćwiczeń siłowych 
i ławeczki, skwerek zatętnił życiem. 
– Nasz nowy plac zabaw jest ogro-
dzony i dobrze widoczny z wielu do-
mów. Obserwuję bawiące się tu dzie-
ci. Mogą się wyszaleć, a my, dorośli 
mamy okazję spotkać się i pogadać 
poza domem – powiedziała pani Ma-
rzena, mama czteroletniej Amelki. 

Skwerek zatętnił życiem
Odkąd na skwerku przy ul. Południowej 
stanął plac zabaw z siłownią pod chmurką, 
co dzień słychać tam śmiech zadowolonych 
dzieci. To nowe miejsce do zabaw w Staro-
gardzie Gdańskim wymyślili mieszkańcy. 
Wykorzystali Budżet Obywatelski i zawal-
czyli o zmianę swojej najbliższej okolicy. 
Podczas otwarcia placu nie kryli radości ze 
swojego sukcesu.

korytem rzeki popłynie jej więcej, co 
zmniejszy problem zarastania rzeki 
na odcinku przy Bulwarze Diepholz. 
Śruba Archimedesa zaś, która będzie 
jednym z elementów urządzenia, do-
datkowo będzie produkować energię 
elektryczną – mówi wiceprezydent 
Przemysław Biesek-Talewski.
Inwestorem przedsięwzięcia jest 
firma PD2 spójka jawna Drzewiecki 
z Bydgoszczy – właściciel elektrow-
ni wodnej przy Młynach, a realizuje 
je firma Enerko-Energy Sp. z o.o. 
z Kielc. Prace mają się zakończyć  
w tym roku. 

W rejonie jazu przy ul. Gen. Hallera 
w Starogardzie firma Enerko Energy 
z Kielc buduje przepławkę dla ryb 
z możliwością produkcji ekologicz-
nej energii elektrycznej.  Przepławka 
dla ryb to urządzenie, które umożli-
wia rybom w okresie tarła wędrów-
kę wzdłuż rzeki. Budowana jest na 
stopniach wodnych przy zaporach 
lub jazach. Właśnie taka przepławka 
powstaje w Starogardzie Gdańskim.
– Do prawidłowego funkcjonowa-
nia przepławki potrzeba minimum 
0,6 m3/s wody. W związku z czym 

Archeolodzy badają pozostałości 
dawnego ratusza. Do tej pory udało 
im się odsłonić większość średnio-
wiecznych murów. Aktualnie kończą 
odgruzowywać i eksplorować po-
mieszczenia piwniczne. –  Właściwie 
odkryliśmy już niemal cały zarys 
średniowiecznego ratusza. Okazu-
je się, że oprócz średniowiecznych 
murów widocznych i zburzonych 
w XVIII wieku znajdowały się tu jesz-
cze starsze zburzone w schyłku śre-
dniowiecza. Teraz zastanawiamy się 
nad metodą zabezpieczenia koron. 
Decyzja będzie należała do Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Analizujemy mury, żeby dowiedzieć 
się czy możliwa będzie rekonstruk-
cja poszczególnych faz rozbudowy 
ratusza. Ważnym zadaniem na jesień 
jest dla nas eksploracja studni. Mamy 
nadzieję do zimy zakończyć kopanie 
– powiedziała Lidia Grzeszkiewicz-
-Kotlewska, archeolog nadzorująca 
prace na starogardzkim Rynku. 
– Niedługo będziemy mieli oka-
zję zajrzeć pod sam ratusz. Prace 
konserwatorskie gotyckich piwnic 
poprzedzą remont budynku ratu-
sza. Praca ta na pewno nie będzie 
łatwa, bo będą tam skuwane tynki 
i posadzki, ale może odkryjemy ja-
kieś ciekawostki – dodała pani Lidia.  
– Na rok 2019 planowane są prace za-
bezpieczające korony odkrytych mu-
rów oraz przygotowanie dokumen-
tacji technicznej na wykonanie stropu 
nad odkrytymi piwnicami i skomuni-
kowania ich z podziemiami istnieją-
cego budynku ratusza. Podobnie jest 
to zrobione m. in. w Olkuszu i Oświę-
cimiu, które odwiedziłem w lipcu tego 

roku. Potem będziemy szukać środ-
ków zewnętrznych, które pozwolą 
pokryć koszty prac. Jeśli je pozyska-
my, wykonanie stropu będzie możli-
we w roku 2020. Dzięki temu z góry 
dokończona zostanie płyta Rynku, 
a w podziemiach będą mogły toczyć 
się prace umożliwiające udostępnie-
nie w przyszłości reliktów zwiedza-
jącym – mówi zastępca prezydenta 
miasta ds. techniczno-inwestycyj-
nych Przemysław Biesek-Talewski.   
Po otwarciu Rynku stanowiska ar-
cheologiczne zabezpieczone będą 
parkanem z historycznymi zdjęciami. 
– Żeby trochę zasłonić ogrodzenie, 
a jednocześnie urozmaicić przestrzeń 
i wprowadzić element edukacyjny, na 
płocie zawisną reprodukcje starych 
zdjęć i pocztówek związanych ze Sta-
rogardem. Część zdjęć pochodzi ze 
zbiorów Muzeum Ziemi Kociewskiej, 
część udostępnili prywatni kolekcjo-
nerzy, za co serdecznie dziękujemy. 
Myślę, że będzie to atrakcja zarówno 
dla mieszkańców, jak i turystów oraz 
gości, którzy będą mieli okazję zoba-
czyć jak zmieniał się starogardzki Ry-
nek na przestrzeni lat. Dzięki dużym 
formatom ta czasowa wystawa bę-
dzie z pewnością przykuwała wzrok. 
Wraz z pracownikami SCK, Adamem 
Harasem i Józefem Olszynką, wy-
braliśmy już fotografie. Zostały one 
zeskanowane i poddane koniecznej 
obróbce graficznej, której podjął się 
Olgierd Lichy z Urzędu Miasta. Go-
towe wydruki zawisną na Rynku na 
jego oficjalne otwarcie – powiedziała 
Anna Lembicz ze Stowarzyszenia Sta-
rogard 2030. 
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Miasto realizuje projekt pn. „Popra-
wa gospodarki wodno-ściekowej 
w aglomeracji Starogard Gdański” 
od 2014 roku. Cześć zadań wykonuje 
wspólnie z Gminą Starogard Gdański 
oraz PWiK Star-Wik sp. z o.o. Łączna 
wartość inwestycji to 13,1 mln zł.

5 mln na kanalizację
Prezydent miasta Janusz Stankowiak podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sta-
rogard Gdański”. Starogard otrzyma blisko 5 mln zł na budowę kanalizacji w mieście. 

Remont wnętrza budynku Staro-
gardzkiego Centrum Kultury trwał od 
maja do połowy września br. Wyko-
nała go firma „DOM-PLAST” ze Sta-
rogardu Gdańskiego. Swój wygląd 
zmieniła przede wszystkim recepcja, 
która w zasadzie została zbudowana 
od podstaw. W nowo zaaranżowanej 
przestrzeni wydzielono punkt infor-
macyjny oraz zaplecze techniczne, 
gdzie ulokowano centralę systemu 
ppoż.  
Szatnię podzielono na dwa pomiesz-
czenia – miejsce, gdzie odwiedza-
jący Centrum będą mogli zostawić 
wierzchnie okrycia oraz pomieszcze-
nie magazynowe. Na podłodze poło-

SCK został odnowiony
Zakończył się remont wnętrza Starogardzkiego Centrum Kultury. 
SCK ma odnowioną recepcję, szatnię, salę prób, schody wejściowe, 
korytarze i hol. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 154 tys. zł. 

– budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu pomiędzy ul. Boh. 
Getta i ul. Kociewską (obecnie ul. Powstańców Warszawskich),

– budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Poziomkowa, Malinowa, Jago-
dowa, Borówkowa,

– budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kormorania i ul. Sowia (obszar 
Żabno)

oraz zadania, które zostaną wykonane do 2020 roku:
– budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Iwaszkiewi-

cza,
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niemojewskiego, Zamenhof-

fa, Pola, Rogali,
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Rzecznej ( współpraca z Gmi-

ną Starogard Gdański),
– dostawa punktów monitoringu sieci wodociągowej w ramach rozbudowy 

systemu monitoringu sieci wodociągowej w Starogardzie Gdańskim ( współ-
praca z PWiK Star-Wik sp. z o.o.).

Miasto za swoje zadania zapłaci po-
nad 9 mln zł, z czego prawie 5 mln zł 
otrzyma z Unii Europejskiej. W tym 
blisko 2 mln zł będzie wynosić re-
fundacja wcześniej poniesionych 
kosztów. 

W ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie uzyskają wykonane już za-
dania:

żono nową posadzkę oraz wykonano 
podwieszany sufit z nowoczesnym 
i energooszczędnym oświetleniem. 
W szatni zamontowano też nowe, 
funkcjonalne wieszaki na ubrania.
W sali prób pojawił się nowy sufit 
akustyczny wraz z oświetleniem. Na 
ścianach zamontowano ekrany aku-
styczne, a mury wcześniej zabezpie-
czono przed wilgocią. Wykonawca 
wyremontował też schody wejściowe 
do budynku oraz podjazd dla osób 
niepełnosprawnych.
Oprócz powyższych robót SCK wła-
snymi siłami wymalowało klatkę 
główną budynku - korytarze, schody 
i hole. 
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Miasto w ramach Programu Wielo-
letniego „Senior+” otrzymało z Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej dotację w wysokości 
218 697,88 zł na utworzenie i wypo-
sażenie Dziennego Domu Senior+ 
w Starogardzie Gdańskim. Zgodnie 
z założeniami Programu Senior+ 
ma on służyć podtrzymaniu kon-
taktów i więzi seniorów z innymi 
mieszkańcami poprzez ich szeroko 
rozumianą aktywność. W dziennym 
Domu Senior+ osoby po 60. roku 
życia otrzymają pomoc w czynno-
ściach dnia codziennego. Będą mo-
gły korzystać z usług opiekuńczych 
i rehabilitacyjnych. Rozwijać swoje 
zainteresowania poprzez udział 
w różnego rodzaju zajęciach eduka-
cyjnych i kulturalno – oświatowych, 
jak: koncerty, warsztaty rękodzielni-
cze, nauka śpiewu, zajęcia teatralne, 
plastyczne, językowe czy kompute-
rowe. W ofercie placówki znajdą się 
też zajęcia ruchowe typu: kurs tańca, 
nordic walking, pilates oraz terapia 
zajęciowa, czyli wszelkie treningi 
umysłu i muzykoterapia. Będą dla 
nich organizowane wycieczki re-
kreacyjne oraz spotkania z dziećmi 
i młodzieżą. 

14 października otwarty zostanie Dzienny 
Dom Senior+ w Starogardzie Gdańskim. 
Będzie to miejsce dziennego odpoczyn-
ku, rozwoju, ale przede wszystkim opieki 
dla osób powyżej 60. roku życia. Na utwo-
rzenie i wyposażenie placówki Starogard 
otrzymał ponad 200 tys. zł dofinansowa-
nia z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Łączny koszt inwestycji to bli-
sko 700 tys. zł. 

Dzienny 
Dom Seniora

DOCHÓD uczestnika DDS+
w stosunku do kryterium dochodowego

ODPŁATNOŚĆ uczestnika
za miesięczny pobyt w DDS+

% kryterium 
dochodowego

osoby samotnej osoby  
w rodzinie osoby samotnej osoby  

w rodzinie

zł zł % zł %

1 2 3 4 5 6

do 150 do 1.052 do 792 nieodpłatnie nieodpłatnie

powyżej 150 do 300 1.053 – 2.103 793 – 1.584 2 17,76 3

powyżej 300 do 500 2.104 – 3.505 1.585 – 2.625 5 44,00 6

powyżej 500 powyżej 3.506 powyżej 2.626 10 88,00 11

Placówka usytuowana jest w po-
mieszczeniach obiektu spor-
towego przy ul. Hallera 19a  
(dawne Agro-Kociewie). Miejsce wy-
brano nieprzypadkowo. Znajduje 
się blisko centrum miasta, do któ-
rego z łatwością można dojechać 
autobusami miejskimi. Dodatkowo 
w jej sąsiedztwie jest park, który po 
zakończeniu modernizacji, będzie 
idealnym miejscem ich rekreacji 
i wypoczynku. 
- Otwarcie Dziennego Domu Se-
nior+ w Starogardzie Gdańskim to 
ważny element polityki prospo-
łecznej, którą od początku swojej 
kadencji konsekwentnie w mieście 
rozwijam i poszerzam -  powiedział 
prezydent miasta Janusz Stanko-
wiak.  – DDS+ to miejsce przyjazne 
seniorom, bezpieczne, gdzie osoby 
starsze znajdą nie tylko opiekę, ale 
też sposób na aktywne i ciekawe ży-
cie. Zależy nam też, jako włodarzom 
miasta, na umacnianiu więzi mię-
dzypokoleniowych, przełamywaniu 
stereotypu człowieka starszego oraz 
rozbudzaniu w osobach starszych 
chęci do wszelkiej aktywności  ru-
chowej i intelektualnej. Dlatego nie 
wahaliśmy się uczestniczyć w kon-

kursie ogłoszonym przez ministra 
i skorzystać z pomocy na utworze-
nie takiej właśnie placówki w na-
szym mieście. Już dzisiaj zapraszam 
wszystkich mieszkańców Gminy po-
wyżej 60-go roku życia, do skorzy-
stania z tej formy pomocy.   
Dzienny Dom Senior+ w Starogar-
dzie Gdańskim zapewni miejsce dla 
30 osób, które będą mogły w nim 

przebywać od poniedziałku do piąt-
ku ( z wyłączeniem świąt i dni usta-
wowo wolnych od pracy) przez 8 go-
dzin dziennie. Bezpośredni nadzór 
nad DDS+ będzie sprawował Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sta-
rogardzie Gdańskim. 
Nabór uczestników zajęć będzie 
miał formę otwartą. Do DDS+ przyj-
mowane będą nieaktywne zawo-

dowo osoby w wieku 60+, w szcze-
gólności osoby: samotne, ze zmniej-
szoną sprawnością psychofizyczną 
i niepełnosprawnością, po chorobie, 
przebywające w trudnych warun-
kach mieszkaniowych, dotknięte 
przemocą w rodzinie czy wykazu-
jące ograniczenia lub bezradność 
w prowadzeniu gospodarstwa do-
mowego. 

Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia, które zależne będą od cen usług cateringowych i indywidualnego wsparcia 
uczestnika zajęć w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w dożywianiu”.

Pobyt w DDS+ będzie odpłatny. Odpłatność zależna będzie od kosztów funkcjonowania Domu 
oraz od dochodu uczestnika zajęć w DDS+. W 2018 r. szacuje się, że miesięczny koszt pobytu 1 
osoby w starogardzkim DDS+ wyniesie 880 zł. Wg kryteriów dochodowych (od 1 października 
2018 r. zmienia się kryterium dochodowe i będzie wynosiło dla osoby samotnie gospodarującej 
701 zł, dla osoby w rodzinie 528 zł) opłaty w 2018 r. będą wyglądały następująco:

       Otwarcie Dziennego Domu Senior+ w Staro-
gardzie Gdańskim to ważny element polityki pro-
społecznej, którą od początku swojej kadencji kon-
sekwentnie w mieście rozwijam i poszerzam
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Za okazaniem legitymacji swojego 
podopiecznego także opiekun bę-
dzie mógł zakupić bilet ulgowy. Do 
tej pory taki bilet w cenie 9 zł przy-
sługiwał za okazaniem legitymacji: 
młodzieży szkół średnich, studen-
tom, osobom niepełnosprawnym 
oraz emerytom i rencistom. Ponad-
to ulgowe bilety w cenie 6 zł przy-
sługują uczniom szkół podstawo-
wych, a bezpłatne wejście pod opie-
ką osoby dorosłej dzieciom do lat 7. 
Bilet normalny to koszt 12 zł.
Przypominamy, że już prawie od 
roku pływalnia posiada mobilny 
podnośnik basenowy. Urządzenie 
ułatwia osobom poruszającym się 
na wózkach inwalidzkich bezpiecz-
ne wejście i wyjście z wody. Podno-
śnik kosztował 43 tys. zł. Korzystać 
z niego mogą wszyscy użytkownicy 
miejskiej pływalni z niesprawnością 
ruchową. 

Ulgowy bilet na basen
Teraz także opiekunowie osób niepełno-
sprawnych, które odwiedzają pływalnię przy 
PSP 1 ze swoimi podopiecznymi będą upraw-
nieni do zakupu biletu ulgowego. Taką de-
cyzję, na wniosek członków Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych podjął prezy-
dent Starogardu Janusz Stankowiak. 

Wskazaniem do leczenia są:
• Zaburzenia lękowe i depresyjne
• Nerwice natręctw
• Zaburzenia funkcjonowania wy-
nikające z ciężkiego stresu
• Zaburzenia odżywiania
• Zaburzenia snu
• Zaburzenia nawyków i popędów.

– Od Pacjenta wymagamy potwier-
dzenia uprawnień z tytułu ubezpie-

Nowość w przychodni
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdro-
wia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim 
informuje, że od 1 października 2018 r. będzie udzielać świadczeń 
opieki zdrowotnej z zakresu leczenia zaburzeń nerwicowych na 
oddziale dziennym centrum. Świadczenia będą finansowane przez 
Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Spotkanie informacyjne
Władze miasta zapraszają wszystkich 
mieszkańców na spotkanie informacyjne 
na temat EKO DOPŁAT na wymianę pieca 
i termomodernizację budynków. Spotkanie 
odbędzie się 2 października w Starogardz-
kim Centrum Kultury o godz. 16:30. 

czenia zdrowotnego oraz skierowa-
nia od specjalisty psychiatry, neuro-
loga, traumatologa lub prowadzą-
cego lekarza rodzinnego. O osta-
tecznej kwalifikacji i czasie przyjęcia 
będzie decydować lekarz oddziału. 
Konsultacje psychiatryczne będą 
udzielane od 1 października 2018 r. 
we wtorki w godzinach 9:30–13:30 – 

mówi Anna Tomaszewska, zastępca 
kierownika SPZOZ Centrum Zdrowia 
Psychicznego i Leczenia Uzależnień.
Wstępnej rejestracji można dokonać 
od września 2018 r. pod nr tel. 58 56 
294 93 w godzinach 8:00–15:00 lub 
osobiście w rejestracji Centrum przy 
ul. Chopina 9 w Starogardzie Gdań-
skim. 
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Akcja jest dobrym pomysłem dla 
każdy, kto ma ochotę i komu przy-
roda nie jest obojętna. Swoje drze-
wo będzie można oznaczyć wybra-
nym imieniem, które zawiśnie na 
tabliczce wraz z datą zasadzenia. 
W ten sposób sadzący stanie się dla 
nowej rośliny nieformalnym opieku-
nem.
To druga część akcji. Pierwsza odby-
ła się w kwietniu.  Cieszyła się dużą 

Posadź swoje drzewo
W dniach 8 – 12 października po raz dru-
gi wspólnie posadzimy w Starogardzie 
500 drzew. Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców, rodziców z dziećmi, przedszkola, 
szkoły, stowarzyszenia, kluby sportowe 
i inne organizacje do włączenia się w akcję 
„1000  drzew na 100-lecie Odzyskania Nie-
podległości Polski”. 

Uczestnicy konkursu mają za zadanie 
wykonać pracę plastyczną w forma-
cie A3, przedstawiającą drzewo wy-
konane z odpadów i surowców wtór-
nych. Szkoły chętne do przystąpienia 
do konkursu składają kartę zgłosze-
nia do dnia 28 września 2018 r.
Prace konkursowe należy złożyć do 8 

Konkurs z okazji „Dnia Drzewa”
10 października obchodzimy w Polsce Dzień 
Drzewa. Z tej okazji Prezydent Miasta Sta-
rogard Gdański Janusz Stankowiak zaprasza 
wszystkich uczniów klas I-III szkół podsta-
wowych z terenu miasta do udziału w kon-
kursie plastycznym „Drzewo z odpadów”.

18 sierpnia 40-lecie istnienia obcho-
dziły Rodzinne Ogrody Działkowe 
„Malwa I”. Dla zebranych gości za-
śpiewał i zagrał Kamil Zaremski, któ-
remu z gitarą towarzyszył Sławomir 
Zaremski.

Z kolei 19 sierpnia Dni Działkowca 
świętowali właściciele ogródków 
z ROD „Neptun”. Zarówno starsi, jak 
i młodsi mogli znaleźć coś dla siebie. 
Dla dzieci przygotowano specjalne 
animacje. Brały udział w konkursach, 
ścigały się oraz tańczyły ze Shre-
kiem.

– Dni Działkowca to co roku naj-
lepsza okazja na podsumowania. 
W tym roku Pomorski Okręg Pol-
skiego Związku Działkowców otrzy-
mał sztandar. Uroczystości odbyły 
się 18 sierpnia w Pruszczu Gdańskim. 
Jestem szczęśliwy, że nasze dział-
ki odnoszą sukcesy na skalę ogól-
nopolską. Działka nr 12 w naszym 
Ogrodzie została bowiem laureatem 
ogólnopolskiego konkursu zorga-
nizowanego przez PZD. Serdecznie 
gratuluję Państwu Bejrowskim, któ-

Działkowcy świętowali
W sierpniu i we wrześniu właściciele ogródków w Starogardzie 
świętowali Dni Działkowca.

rzy w ubiegłym roku zajęli pierwsze 
miejsce w okręgu – powiedział pre-
zes ROD „Neptun” Bogdan Grzela.

W tym roku najwspanialszą działką 
w „Neptunie” okazał się ogródek 
pana Mariana Lange. Zebranym 
gościom czas umilił występ duetu 
Edmund i Irena.

25 sierpnia Dni Działkowca obcho-
dzili właściciele ogródków działko-
wych z ROD „Relaks” oraz „Radość”. 
Święto stało się okazją do spotkania, 

rozmów, wręczenia nagród i odzna-
czeń. Rodzinne Ogrody Działko-
we „Radość” świętowały tego dnia 
35-lecie istnienia. Nie mogło więc 
zabraknąć wyróżnień dla najpięk-
niejszej działki oraz wręczenia Brą-
zowych Odznak Działkowca.
Rodzinne Ogrody Działkowe „Cynia” 
i „Malwa II” obchodziły okrągłe jubi-
leusze, 40-lecia istnienia. Te malow-
niczo położone ogródki stanowią 
azyl głównie dla ludzi starszych, ale 
nie tylko. W pielęgnowaniu działek 
pomagają im dzieci, wnuki, a powoli 
i prawnuki.
– Takie wizyty należą do bardzo 
przyjemnych, ponieważ na własne 
oczy mogę zobaczyć jak Rodzinne 
Ogrody Działkowe łączą pokolenia – 
mówił honorowy gość działkowców 
Prezydent Miasta Starogard Gdański 
Janusz Stankowiak, który, podobnie 
jak jego pełnomocnik ds. organizacji 
pozarządowych Sylwia Ossowska, 
podczas każdej wizyty w ogródkach 
działkowych otrzymywał podzięko-
wania za współpracę i wsparcie, tak-
że finansowe. 

popularnością wśród mieszkań-
ców. Mamy nadzieję, że i tym razem 
tak będzie. Na stronie internetowej 
www.starogard.pl zamieszczona 
jest lista miejsc, gdzie drzewa będą 
sadzone. Zgłoszenia indywidualne 
i grupowe przyjmujemy pod adre-
sem mailowym: Marta.Kusnierz@
um.starogard.pl lub telefonicznie 
pod nr 58 530 6078 od 24 września 
do 5 października. 

października 2018 r. do godz. 12:00. 
Miejsce składania prac: Wydział 
Ochrony Środowiska, ul. Zblewska 18.
Na laureatów czekają atrakcyjne EKO 
– NAGRODY. Ich wręczenie odbędzie 
się 10 października w sali 102 Urzędu 
Miasta Starogard Gdański, przy ul. 
Gdańskiej 6. 
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Ona od dziecka kocha gotować. 
Szkoliła się u Kurta Schellera. On 
jest smakoszem piwa i miłośnikiem 
muzyki jazzowej. Z pasji obojga 
zrodził się pomysł otwarcia restau-
racji.
– Wybraliśmy lokal przy ul. Browa-
rowej, bo tu najwięcej było możli-
wości. Przede wszystkim był ogród 
oraz oddzielne sale: restauracyjno-
-pubowa i bankietowa, a to ułatwia 
pracę – powiedział Grzegorz Piotrz-
kowski. – Zauroczyło nas też samo 
miejsce nad rzeką, blisko Rynku, 
w sąsiedztwie zabytkowych murów 
obronnych – dodała Pani Mariola. 
– To był idealny klimat do realizacji 
naszych planów i pomysłów. Na-
zwaliśmy restaurację BROWAR, aby 
zachować tradycję tego miejsca. 

Regionalne smaki z muzyką 
Restaurację BROWAR w Starogardzie Gdańskim otworzyli z pasji 
do dobrego jedzenia i muzyki na żywo. 5 września gośćmi właści-
cieli – Marioli i Grzegorza Piotrzkowskich był prezydent miasta Ja-
nusz Stankowiak. Była to jego 31. wizyta z cyklu spotkań z przed-
siębiorcami.

– Spotykamy się dzisiaj wśród tych 
pięknych pamiątek i w tych jakże 
ważnych dla Starogardu Gdańskie-
go murach, żeby zaprosić wszystkie 
organizacje chętne do skorzystania 
z naszej gościnności. Sale pomiesz-
czą wiele osób. Możecie Państwo 
organizować tu wszelkie spotkania. 
Dodatkowym ich walorem może być 
wystawa pamiątek po 2. Pułku Uła-
nów Regionów Polskich i 2. Pułku 

Gościnne progi 
Kasyna Oficerskiego
W starogardzkim Kasynie Oficerskim zna-
leźć można duszę i klimat z czasów świet-
ności II Rzeczypospolitej, kiedy budynek 
ten tętnił życiem. 14 września Szwadron 
Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Ro-
kitniańskich zorganizował w jego progach 
spotkanie z przedstawicielami władz samo-
rządowych oraz organizacji działających na 
terenie miasta i okolic.

Park Nowe Oblicze nagrodzony

Park Nowe Oblicze to dobrze zapro-
jektowana, funkcjonalna i użyteczna 
przestrzeń miejska, która dodatkowo 
zdobi Starogard Gdański. Komisja 
konkursowa przyznając wyróżnienie 
I stopnia miastu Starogard, wyraziła 
uznanie dla wykorzystania oddolnej 
inicjatywy, a także walorów estetycz-
nych, architektonicznych oraz funk-
cjonalnych Parku.
To miejscem, które integruje młod-
sze i starsze pokolenia. Młodzież 
szaleje w skateparku, a starsi odpo-
czywają na ławeczkach przy fontan-
nie. Można tam spotkać całe rodziny, 
które korzystając z pogody i otacza-

W XV wieku mieścił się tu bowiem 
Stary Browar. Dzisiaj, aby ułatwić 
identyfikację restauracji z tym miej-
scem, w nazwie dodajemy Browar 
Rynek – podkreśla właścicielka.
W wizycie prezydentowi miasta 
towarzyszyli:  wiceprezydent Prze-

mysław Biesek-Talewski, naczelnik 
Wydziału Inicjatyw Gospodarczych  
Tadeusz Błędzki  oraz prezes Staro-
gardzkiego Klubu Biznesu Związku 
Pracodawców Grzegorz Borzesz-
kowski. 

Szwoleżerów Rokitniańskich – mó-
wił prezes stowarzyszenia Szwadron 
Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów 
Rokitniańskich.
Członkowie stowarzyszenia przy-
pomnieli, że prowadzą nabór na 
nowych członków. Spotkanie za-
kończyło się zwiedzaniem Kasyna 
Oficerskiego pod okiem Stanisława 
Michalskiego. 

jącej park zieleni, urządzają sobie 
niedzielne pikniki na trawie. To też 
miejsce letnich koncertów, seansów 
filmowych pod chmurką i zabawy. 
– Zaczęło się niewinnie od pomy-
słu dwóch licealistek, które wyko-
rzystując pierwszą edycję Budżetu 
Obywatelskego, wymyśliły przy Sta-
rogardzkim Centrum Kultury – park 
– powiedział podczas uroczystości 
prezydent Janusz Stankowiak. - Na-
zwały go „Park Nowe Oblicze”. Napi-
sały wniosek na budowę siłowni pod 
chmurką, która dzięki licznym gło-
som mieszkańców, oddanym na ich 
projekt, powstała tam w 2015 roku. 

Ten pomysł bardzo mi się spodobał 
i obiecałem tym młodym starogar-
dziankom, że będzie kontynuował 
ich dzieło – dodał prezydent. 
I tak w 2016 roku powstała koncep-
cja zagospodarowania całego te-
renu zielonego przy SCK, a w 2017 
roku Miasto wykonało jej pierwszy 
etap. Powstały trawniki, ścieżki z ła-
weczkami i miejsce do odpoczynku 
przy fontannie. W 2018 roku park 
uzupełniono o skatepark dla wszyst-
kich miłośników rolek, deskorolek 
i hulajnog. W planach jest jeszcze 
budowa placu zabaw i amfiteatru.   
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Uwielbiana przez kolejne pokole-
nia słuchaczy artystka zaprezen-
tuje na naszej scenie recital „Punkt 
Widzenia”. W programie usłyszy-
my znane i lubiane przeboje, pio-
senki z okrytej platyną płyty „Kręci 
mnie ten świat” oraz najnowszej 
płyty „Punkt widzenia”, która en-
tuzjastycznie przyjęta przez re-

Koncert Ireny Santor
Prezydent Miasta Janusz Stankowiak zaprasza na koncert niekwe-
stionowanej Pierwszej Damy Polskiej Piosenki – Ireny Santor, który 
odbędzie się 14 października o godz. 17:00 w Miejskiej Hali Spor-
towej im. Andrzeja Grubby przy ulicy Olimpijczyków Starogardz-
kich 1 z okazji uroczystego otwarcia Dziennego Domu „Senior+”.

Tego dnia nie zabraknie atrakcji mu-
zycznych i wizualnych. W programie 
zaplanowano: okolicznościowe wy-
stąpienie Prezydenta Miasta, prze-
cięcie wstęgi oraz występy lokalnych 
grup muzycznych. Gwiazdą wieczo-
ru będzie polska piosenkarka  CLEO, 

Cleo wystąpi
Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz 
Stankowiak zaprasza wszystkich mieszkań-
ców na wielkie otwarcie Rynku, które od-
będzie się 7 października o godz. 17.00. 
Gwiazdą wieczoru pełnego atrakcji będzie 
polska piosenkarka  CLEO.

na otwarciu Rynku

znana publiczności z występu w 56. 
Konkursie Piosenki Eurowizji w 2014 
roku. Na Rynku stanie też plenerowa 
wystawa fotografii przedstawiają-
cych starogardzki Rynek na prze-
strzeni lat od końca XIX wieku do 
dnia dzisiejszego. 

cenzentów, zdobyła także serce 
i uznanie publiczności.
Nie sposób wyliczyć wybitnych 
osiągnięć, które składają się na 
trwającą od kilku dekad karierę ar-
tystki. Irena Santor nagrała ponad 
tysiąc piosenek, z których wiele 
stało się niezapomnianymi prze-
bojami, jak np. „Tych lat nie odda 

nikt”, „Powrócisz tu”, „Już nie ma 
dzikich plaż”, „Embarras”. Kryszta-
łowo czysty głos i wyjątkowa mu-
zykalność oraz kunszt interpreta-
cyjny czynią z niej artystkę wielkie-
go formatu – ponadczasową. Znają 
ją wszyscy, w każdym wieku, a jej 
piosenki są wciąż aktualne i nadal 
brzmią z tą samą ogromną siłą. 

Dzienny Dom „Senior+”
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Spotykamy się przy Pomniku Ada-
ma Mickiewicza, by uczestniczyć 
w zakończeniu największej miejskiej 
inwestycji pn. „Budowa i skomuniko-
wanie węzła integracyjnego w Sta-
rogardzie Gdańskim”. Inwestycja 
kosztowała prawie 43 mln zł, z cze-
go 34 mln zł pochodziły ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.
W programie:
– spektakl uliczny pt. „Zapomniani 
podróżni” w wykonaniu „Teatru 4 
Żywioły” z Chojnic
– przemarsz aktorów wraz z Orkie-
strą Dętą SCK pod batutą Kacpra 
Roszkowskiego Aleją Wojska Pol-
skiego do sceny zlokalizowanej przy 
dworcu PKP.
– uroczyste otwarcie przez władze 
miasta.
– otwarcie wystawy fotografii zloka-
lizowanej w budynku dworca PKP.
– koncert chóru „Sound’n’Grace” 
z gościnnym udziałem Filipa Lato. 

Moc pozytywnej energii, niesamowite emocje i chwile wzruszenia 
czekają nas 12 października. O godz. 18:00 władze miasta oficjal-
nie otworzą wyremontowany Dworzec PKP i przebudowaną Aleją 
Wojska Polskiego w Starogardzie Gdańskim. 

na otwarciu Rynku Otwarcie Dworca i Alei
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Natasza Wostal wzięła udział w XXIV 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży. Starogardzianka startowała 
w WKKW, na który składają się: skoki 
przez przeszkody, dresaż i cross.  Jej 
trenerem jest Mirosław Pałkowski. 
Starogardzianka wywalczyła brązo-
wy medal, otrzymując tym samym 
kółka olimpijskie. 
Karolina Urban jest w tym samym 

Dziewczyny z sukcesami
12 września prezydent Starogardu Gdań-
skiego Janusz Stankowiak wręczył nagrody 
w dziedzinie sportu Nataszy Wostal i Karoli-
nie Urban.

Dziewczynka cierpi na zespół Retta. 
Nie mówi i nie chodzi. Potrzebuje jak 
najlepszych warunków do życia, dla-
tego celem imprezy było zebranie 
funduszy na budowę domu dla niej 
i jej rodziny.

Grali dla Tatianki
10.055 zł udało się zebrać podczas charytatywnego meczu „Dom 
dla Anioła”, w którym 16 września zmierzyły się reprezentacja TVP 
i przyjaciele Tatianki. 

Pani Magda nie kryła wzruszenia, 
kiedy niemal wszyscy uczniowie PSP 
Nr 4 przybiegli, by pogratulować jej 

Powitali swoją bohaterkę
Uczniowie PSP Nr 4 hucznie powitali na-
uczycielkę wychowania fizycznego Magda-
lenę Lenz, która niedawno zajęła 7. miejsce 
w kategorii wiekowej 30-34 kobiet na Mi-
strzostwach Świata w triathlonie, IRONMAN 
70.3 w Republice Południowej Afryki.

Jak co roku Starogard uczestniczył 
w Europejskim Tygodniu Zrówno-
ważonego Transportu. Kampania 
trwała od 16 do 22 września. 19 
września, czyli w rowerową środę 
od samego rana prezydent Janusz 
Stankowiak wraz z pracownikami 
SCK-u oraz OSiR-u rozdawał upo-
minki, wśród których znalazły się 
m. in słodkie herby Starogardu.  

Rowerowa 
środa

Warunkiem uczestnictwa w biegu 
głównym jest ukończone 16. roku 
życia, zgłoszenie oraz wpłata wpi-
sowego.
TERMIN ZGŁOSZEŃ:  do 30.09.2018r. 
(22:00)
ZAPISY:  WWW.ELEKTRONICZNE-
ZAPISY.PL
Opłata startowa zależności od ter-
minu zgłoszeń:
– 1.09-30.09.2018 – 59 zł
– w dniu biegu – 70 zł
– bezpłatnie dla pierwszych 27 
mieszkańców Starogardu
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Sta-
rogardzie Gdańskim 95 8340 0001 
2002 3010 6817 0001

Zapisy na Bieg Kociewski
6 października po raz 27 ulicami naszego 
miasta przebiegną uczestnicy Biegu Ko-
ciewskiego. Zapisy trwają do 30 września.

– Obecnie mieszkamy na poddaszu. 
Wchodzimy po stromych, bardzo 
wąskich schodach. Czasem boję się, 
że mogę upuścić Tatianę albo spaść 
z wózkiem. Nasze mieszkanko to 
dwa małe pokoje, kuchnia i mała ła-

zienka. Nie możemy tam zmieścić 
specjalistycznego łóżka, które bardzo 
pomogłoby mi w opiece nad córką – 
powiedziała mama dziewczynki Ane-
ta Rąbała. Mecz zakończył się zwycię-
stwem reprezentacji TVP 6:0.  

wieku. Tak, jak Natasza uczęszcza 
do ostatniej klasy gimnazjum w PSP 
1. Z tegorocznych Mistrzostw Pol-
ski Juniorów 15-letnich w pływaniu 
przywiozła 4 medale. Dwa srebrne 
(200 m stylem dowolnym, 200 m 
stylem motylkowym) i dwa brązowe 
(100 m stylem motylkowym, 400 m 
stylem dowolnym). Trenerem Karoli-
ny jest Krzysztof Korczak. 

W ramach opłaty startowej każdy 
uczestnik biegu otrzymuje PAKIET 
STARTOWY. Pakiet rozszerzony: ko-
szulka okolicznościowa wysokiej ja-
kości + 40 zł.
Gościem specjalnym 27. Biegu Ko-
ciewskiego będzie aktorka, praw-
niczka, a prywatnie miłośniczka bie-
gania Joanna Jabłczyńska.
BIURO ZAWODÓW    
Ośrodek Sportu i Rekreacji Stadion 
Miejski im. Kazimierza Deyny
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 
83-200 Starogard Gdański
tel. 533 236 148, e-mail:  osir@osir.
com.pl, czynne: 6.10.2018 – 7.00 – 
19.00, 7.10.2018 – 7.00 – 10.00 

sukcesu. Dzieci przygotowały plaka-
ty i napisy głoszące jak bardzo dum-
ne są ze swojej nauczycielki. 
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Zespół „Cor Cordium” w składzie: 
Marcin Balda, Maciej Kędziorski, 
Patryk Bolda, Arkadiusz Włoch, 
Maciej Batkowski, Maciej Litwiński, 
Szymon Stosik oraz Dominik Sto-
sik bez problemu poradzili sobie 

Cor Cordium z medalami
Reprezentanci Starogardu Gdańskiego 
w tegorocznej, jubileuszowej XXX War-
szawskiej Parafiadzie odnieśli spore sukce-
sy. Zajęli I miejsce w turnieju piłki nożnej 
(liceum) oraz I miejsce w turnieju koszy-
kówki. 14 września osobiście pogratulował 
im prezydent miasta.

– Uczestnicy naszej Spartakia-
dy mogli sprawdzić się aż w 14 
konkurencjach. Było to m. in. to-
czenie opony na czas, wyścig na 
rowerach, rzut lotką do tarczy, 
picie z puszki, kręcenie hula-hop, 
spacer z kijkami i wbijanie gwoź-
dzi na czas. W tej konkurencji naj-

Dobra zabawa na sportowo
Seniorzy ze Starogardu Gdańskiego i okolic 8 września spotkali się 
na XIV Spartakiadzie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnospraw-
nych. Na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny rywalizowało 
292 zawodników z 11-tu gminnych kół emeryckich i Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W sobotnim finale starogardzianie 
ulegli Startowi 75:78. MVP Turnieju 
został lubelski rozgrywający – Ja-
mes Washington. W meczu o trzecie 
miejsce Legia Warszawa okazała się 
lepsza od Trefla Sopot. Turniej cieszy 
się dużym zainteresowaniem. Rów-
nież w tym roku kibice nie zawiedli 
i tłumnie wypełnili Halę Miejską im. 
Andrzeja Grubby. W piątkowy wie-
czór uczestników Browar Kociewski 

Polpharma na drugim
Start Lublin zwyciężył w Browar Kociewski 
Cup 2018. Kociewskie Diabły uplasowały 
się na drugim miejscu. 

z reprezentacjami innych krajów. 
W spotkaniu towarzyszył im prezes 
klubu Robert Goździewski. 
Zawodników do turnieju przygoto-
wali trenerzy Daniel Stosik i Marek 
Mospinek. 

Cup przywitali: prezydent miasta 
Janusz Stankowiak i Roman Chajew-
ski właściciel Hotelu REN i Browaru 
Kociewskiego – główny sponsor 
Turnieju. 
Do ligowego startu Polpharmy Sta-
rogard (7 października z Miastem 
Szkła Krosno) pozostały dwa tygo-
dnie. Polpharma zagra swój premie-
rowy, ligowy pojedynek w Starogar-
dzie Gdańskim o godz. 15:00.  

lepszy okazał się Starogard Gdań-
ski. Tradycyjnie najwięcej emocji 
wzbudziło obieranie jabłka na naj-
dłuższą łupinę. Zwyciężyło Zble-
wo, które wygrało całą Spartakia-
dę – powiedział przewodniczący 
Oddziału Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i In-

walidów w Starogardzie Gdańskim 
Jan Brdak.
Zblewo tytuł najbardziej usporto-
wionej gminy obroniło już po raz 
kolejny. Drugie miejsce zajął Osiek, 
a trzecie Pinczyn. Starogard Gdań-
ski uplasował się na 9. pozycji. 
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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. Edmund Redzimski l. 66
2. Henryk Wanta l. 75
3. Helena Samulewska l. 80
4. Patryk Malek l. 25
5. Jacek Abramczyk l. 79
6. Adam Szella l. 65
7. Leszek Gendzierski l. 50
8. Marian Grębski l. 64
9. Urszula Kusowska l. 74
10. Anna Reszczyńska l. 95
11. Mirosław Wawrzyńczak l. 69
12. Irmgarda Baumann l. 76
13. Ryszrad Włoch l. 48
14. Arkadiusz Rok l. 56
15. Jerzy Król l. 66
16. Jan Bednarski l. 94
17. Zygmunt Stosik l. 82
18. Helena Bobkowska l. 98
19. Władysław Szalewski l. 88
20. Edward Dombkowski l. 85
21. Gertruda Chachowska l. 88
22. Roman Zadurski l. 52
23. Lucyna Walkiewicz l. 24
24. Halina Kalkowska l. 85
25. Stefania Kolaska l. 86
26. Zenon Porazik l. 68
27. Zenon Paradowski l. 72
28. Halina Marks l. 68
29. Zenon Wieczorek l. 60
30. Zbigniew Górecki l. 64
31. Eleonora Bogdanowicz l. 79
32. Genowefa Wojciechowska l. 80
33. Felicja Lubińska l. 73
34. Zygmunt Wojtasik l. 82
35. Edmund Kodritzki l. 74
36. Gertruda Jędrzejewska l. 92
37. Krystyna Anders l. 66
38. Jerzy Bonk l. 75
39. Krystyna Michalak l. 61
40. Tadeusz Formicki l. 84
41. Jadwiga Męczykowska l. 86
42. Krystyna Sielska l. 81
43. Piotr Zieliński l. 62
44. Danuta Kowalczyk l. 66
45. Franciszek Jurczyk l. 68
46. Franciszek Goliński l. 77

Nowe  
nazwy ulic

Mural oficjalnie odsłonięty

Radni zadecydowali o nazwaniu imie-
niem Druha Franciszka Piechowskiego 
nowej ulicy, położonej w południowej 
części  miasta w rejonie ul. Heweliusza. 
Druga ulica w rejonie ulicy Skarszew-
skiej otrzymała nazwę Chrztu Polski.

Franciszek Piechowski urodził się 11 
grudnia 1915 roku w Kościerzynie. 
Już przed wojną był drużynowym, 
najpierw w Bobowie, potem w Staro-
gardzie, a   następnie w Bydgoszczy. 
Po wojnie w lutym 1946 roku został 
Komendantem Hufca Harcerzy w Sta-
rogardzie.
Był inicjatorem budowy stanicy har-
cerskiej i Pomnika Poległych i Za-
mordowanych w latach 1939 – 1945 
Harcerzy. 

Zmiana  
skarbnika
Rada Miasta odwołała Dariusza De-
nisa ze stanowiska skarbnika miasta, 
a na jego miejsce powołano Ewę 
Kendzierską-Błyskal. 

Pamięci  pomordowanych
17 września, władze miasta, gminy 
i powiatu, delegacje, poczty sztanda-
rowe i mieszkańcy Starogardu uczcili 
rocznicę agresji wojsk sowieckich na 

Pamięci pomordowanych 
w Lesie Szpęgawskim
23 września w miejscu Pamięci 
Narodowej w Lesie Szpęgawskim 
wspólną modlitwą mieszkańcy Ko-
ciewia, rodziny pomordowanych, 
przedstawiciele władz krajowych 
i samorządowych, organizacji kom-

Najlepsi maturzyści
Sandra Krajnik, Anna Sadowska 
i Damian Kolaska to najlepsi tego-
roczni maturzyści ze Starogardu 
Gdańskiego. Wszyscy są absolwen-

Magdalena Haras, Adam Jakub Ha-
ras, Józef Olszynka i Daria Weisbrodt 
wykonali na ścianie bloku nr 37 na 
os. Kopernika barwny mural. Obraz 
jest trwałą pamiątką roku 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę. 4 września br. odbyło się jego 
uroczyste odsłonięcie.
– Ten mural to swego rodzaju „ce-
giełka” mieszkańców Spółdzielni 
w upamiętnieniu 100.rocznicy od-
zyskania niepodległości Polski – po-
wiedział Wiesław Wrzesiński prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej Kociewie. 
– Zawiera wiele elementów, ale naj-
bardziej charakterystyczną i symbo-
liczną postacią jest gen. Józef Haller, 

Polskę. Uroczystość odbyła się przy 
zbiorowej mogile ofiar II wojny świa-
towej na cmentarzu przy ul. 2. Pułku 
Szwoleżerów Rokitniańskich.

batanckich i stowarzyszeń oraz mło-
dzież szkolna oddali hołd ofiarom 
II wojny światowej. W 79. rocznicę 
mordu na Ziemi Kociewskiej złożyli 
kwiaty i zapalili znicze. 

tami I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Skłodowskiej-Curie. W do-
wód uznania Rada Miasta przyznała 
im nagrody pieniężne. 

który wraz z „błękitna armią” doko-
nał inkorporacji Pomorza Gdańskie-
go w tym Starogardu do II Rzeczy-
pospolitej, na przełomie stycznia 
i lutego 1920 roku. Prezes podzię-
kował Radzie Osiedla im. Mikołaja 
Kopernika za akceptacje projektu 
i jego sfinansowanie oraz autorom 
za pomysł i jego skuteczną realiza-
cję. – Niech to dzieło cieszy oczy na-
szych mieszkańców i skłania do za-
dumy nad historią naszej Ojczyzny, 
jak i naszego miasta. Niech skłania 
do refleksji nad kształtowaniem po-
staw patriotycznych i dumy z nasze-
go coraz piękniejszego Starogardu 
– zakończył prezes SM Kociewie. 
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OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Starogard Gdański

      z dnia 24 sierpnia 2018r.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) 
podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych w wyborach do Rady Miasta Starogard 
Gdański zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych 
w każdym okręgu oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.

NUMER
OKRĘGU

GRANICE OKRĘGU

LICZBA
RADNYCH  

W  OKRĘGU
WYBORCZYM

1

al. Wojska Polskiego, Bociania, Brzozowa, Ceynowy, Dąbka, Derdowskiego, Dmowskiego, Dobrzańskiego-Hubala, Dominika, 
Generała Augusta Fieldorfa „Nila”, Gdańska, Graniczna, Hillar, Gołębia, Grunwaldzka, Grzybka, Jaskółcza,
Jastrzębia, Kalinowskiego, Kleeberga, Kocborowska, Kochanki, Kochanki-Leśnictwo, Kochanki-Strażnica Kolejowa, Kolejo-
wa,Kołłątaja, Korczaka, Kormorania, Krasickiego, Kręta, Krucza, Kryzana, Kutrzeby, Kwiatowa, Legionów,Leśna, Lipowa, Ła-
będzia, Łąkowa, Majowa, Nagórskiego, Niemojewskiego, Obrońców Poczty Gdańskiej,Osiedlowa, Pawia,Pola, Poprzeczna, 
Północna, Rogali, Generała Stefana Roweckiego „Grota”, Sadowa, Skarszewska bez nr 2 , Skorupki, Słowackiego, Sowia, 
Starzyńskiego, Stolarska, Sucharskiego, Świętojańska, Traugutta, Tuwima, Unruga, Wiosenna, Księdza
Podpułkownika Wryczy, Wybickiego, Kardynała Wyszyńskiego, Zamenhofa, Zielona, Żabia, Żurawia, Żytnia.

5

2

Abrahama, aleja Armii Krajowej, Andersa, Asnyka, Basztowa, Bądkowskiego, Boczna, Bohaterów Monte Cassino, Browarowa, 
Cesarza, Chełmońskiego, Chojnicka, Cicha, Darowana, Droga Owidzka, Edmunda Falkowskiego, Farmaceutów,Antoniego 
Górskiego, Gryfa Pomorskiego, Hermanowska, Heweliusza, Jabłowska, Jaszczurkowców, Kanałowa, Kellera, Kilińskiego, Klesz-
czyńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, ul.Kopernika, Kozia, Kraziewicza, Krótka, Krzywa, Księżycowa, Maczka, Matejki, Józefa 
Milewskiego, Norwida, Obrońców Wybrzeża, Okulickiego, Olimpijczyków Starogardzkich, Orzeszkowej, Osiedle Nad Stawem, 
Osiedle 800-lecia, Owidzka, Paderewskiego, Pelplińska, Pillara, Plac 16 Dywizji, Plac Koszarowy, Podgórna, Południowa, Po-
morska, Przedmieście, Przejezdna, Prusa, Przy Młynie, Rataja, Ryszarda Rebelki, Rodziny Czosków,Rolna, Rycerska,Rynek,Sam-
bora,Jana Schulza, Sienkiewicza, Słoneczna, Sobieskiego, Spichrzowa, Staszica, Stefańskiego, Szewska, Szornaka, Sychty, ul. 
Szumana, os. Szumana, Tczewska, Trakt Ariego Izaaka Goldfarba, Unii Europejskiej, Wiśniowa, Witosa, Wodna, Wróblewskiego, 
Zajezdna, Żeromskiego.

6

3

al. Jana Pawła II, al. Niepodległości, Blocka, Bohaterów Westerplatte, Braterska, Bukowa, Bursztynowa, Dąbrowskiego, Dębo-
wa, Drzymały, Dzierżonia, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasprzaka, Kasztanowa, Kociewska, Korytybska, 
Lange, Leszczynowa, Lubichowska, Ogrodowa, Okrężna, Osiedle 60-lecia Odzyskania Niepodległości, Osiedle Kopernika do 
n-ru 15, Osiedle Kopernika od n-ru 23, Reymonta, Rodzinna, Skośna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Tulipanów, Wierzbowa, 
Złota, Żwirki i Wigury.

5

4

Gertrudy Babilińskiej, Bajana, Balewskiego, Bilikiewicza, Bohaterów Getta, Borówkowa, Brejskiego, Broniewskiego, Buchholza, 
Curie-Skłodowskiej, Chopina, Danusi, Dolna, Droga Nowowiejska, Działkowa, Gimnazjalna, Górna, Alojzego Pawła Gusowskie-
go, Hallera, Harcerska, Iwaszkiewicza, Jacobsonów, Jagiełły, Jagodowa, Jeżynowa, Juranda ze Spychowa, Kopicza, Magazyno-
wa, Maja, Malinowa, Mickiewicza, Murarska, Nad Wierzycą, Nierzwickiego, Orlińskiego, Osiedle Konstytucji 3 Maja, Osiedle 
Nad Jarem, Osiedle Piastów, Parkowa, Piaskowa, Piłsudskiego, Polna, Powstańców Warszawskich, Poziomkowa, Przanowskie-
go, Rzeczna, Schwabe, Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, Sędzickiego, Danuty Siedzikówny „Inki”, Sikorskiego, Skalskiego, 
Skarszewska nr 2, Skarżyńskiego, Sportowa, Szarych Szeregów, Szpitalna, Szturmowskiego, 2 Pułku Szwoleżerów, Ściegienne-
go, św. Elżbiety, Wiejska, Zachodnia, Zblewska, Zbożowa, Żołnierzy Wyklętych.

5

Miejska Komisja Wyborcza ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, sala nr 101, tel. 58-530-60-18.

              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 2018 r. poz. 121 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. ks. Piotra Ściegiennego (I przetarg) –  działka nr 3/46 o pow. 805 m², obręb 18, KW 24988; 
cena wywoławcza (w tym 23 % VAT)  91 000,00 zł (dziewięćdziesiątjedentysięcyzłotych); wadium w wysokości  9 100,00 zł (dziewięćtysięcystozłotych); postąpienie minimalne  910,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem D1.33.P3 – tereny obsługi komunikacji – parkingi, zespoły garaży, w tym garaży wielostanowiskowych.
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działki we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami 
prawa.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Przez działkę nr 3/46 przebiega sieć gazowa.
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 19 września 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 13 
września 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 18 września 2018 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 2018 r. poz. 121 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 (V 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;
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działki we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 6 grudnia 2017 r., drugi 21 lutego 2018 r., trzeci 9 maja 2018 r., a czwarty 18 lipca 2018 r.
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 19 września 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 13 
września 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 18 września 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 2018 r. poz. 121 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 przy ul. Korytybskiej (II przetarg) –  działka nr 37/3 o pow. 21 732 m², obręb 32, KW 33982; 
cena wywoławcza (w tym 23 % VAT)  550 000,00 zł (pięćsetpięćdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości  55 000,00 zł (pięćdziesiątpięćtysięcyzłotych); postąpienie minimalne  5 500,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej nieruchomość leży w strefie oznaczonej 
symbolem  (przeważająca  część)  23.MN  – zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna  i  (niewielka część)  21.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
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 37/3, obr. 32 przebiegają napowietrzne linie energetyczne, w północnej części linia średniego napięcia i przez środek działki linia wysokiego napięcia. Wzdłuż ulicy Korytybskiej przebiega sieć wodociągowa, 
linia energetyczna i linia telekomunikacyjna.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Pierwszy przetarg przeprowadzono 23 maja 2018 r.
…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 12 września 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 6 
września 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 11 września 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 2018 r. poz. 121 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. Skośnej, KW GD1A/00024991/4, obr. 32, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow. w m2 Przeznaczenie  w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza 
 (zawiera 23% VAT) w zł wadium  w zł postąpienie minimalne 

w zł
1 2 3 4 5 6 7

1. 13/106 1.681 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 163 000,00   16 300,00   1 630,00   
2. 13/107 1.339 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 130 000,00   13 000,00   1 300,00   
3. 13/108 1.312 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 128 000,00   12 800,00   1 280,00   
4. 13/109 1.049 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 102 000,00   10 200,00   1 020,00   
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz 
przepisami prawa. Nieruchomości wymienione w poz. 1 - 4  wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00024991/4.
Dozbrojenie terenu (działek w poz. 1-4) w infrastrukturę techniczną, tj. sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, ujęto we wnioskach do projektu Budżetu Miasta Starogard Gdański na rok 2019.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 4 kwietnia 2018 r., a drugi 27 czerwca 2018 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 5 września 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 30 sierpnia 
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 4 września 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 uczest-
nictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu 
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II 
piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.
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NIERUCHOMOŚCI  Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 31 lipca 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 310/07/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie 
bezprzetargowym na cele statutowe – urządzenie infrastruktury – budowa stacji transformatowrowej 110/15 kV – Główny Punkt Zasilania Starogard – Kocborowo w Starogardzie Gdańskim, obejmujące jedną pozycję: 1) 
ul. Graniczna - działka nr 187/71 o pow. 2.002 m2, obręb 5, KW 34706, teren zieleni ogólnodostępnej, dopuszcza się funkcje obsługi inżynieryjnej – Z2.

Dnia 7 sierpnia 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 319/08/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym – na poszerzenie sasiedniej 
nieruchomości, obejmujące jedną pozycję: 1) osiedle Nad Jarem – działki nr: 2/241  i 2/242  o łącznej pow. 1.246 m2, obręb 19, KW 47397 i KW 67699.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 320/08/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące 
cztery pozycje: 1) - 4)  ul. Jarosława Iwaszkiewicza – działki nr: 179/157, 179/158, 179/160 i 179/161, obręb 12, KW 24974, przeznaczenie – teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, 
składów, dystrybucji, z dopuszczeniem funkcji usługowej, administracji, biur związanych z prowadzoną działaklnością.

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.

                 Prezydent Miasta Starogard Gdański  
                 Janusz Stankowiak        

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 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, 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” 
3.401 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 

wbudowane
315.000,00 31.500,00 3.150,00

2. 1/5
gen. A. Fieldorfa „Nila” 

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

320.000,00 32.000,00 3.200,00

3. 1/6
gen. A. Fieldorfa „Nila” 

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

295.000,00 29.500,00 2.950,00

4. 1/7
gen. A. Fieldorfa „Nila” 

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

315.000,00 31.500,00 3.150,00

5. 1/8
gen. S. Roweckiego”Grota” 

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

360.000,00 36.000,00 3.600,00

6. 1/9
gen. S. Roweckiego”Grota” 

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

270.000,00 27.000,00 2.700,00

7. 1/10
gen. S. Roweckiego”Grota” 

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

275.000,00 27.500,00 2.750,00

8 1/11
gen. S. Roweckiego”Grota” 

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

300.000,00 30.000,00 3.000,00

9. 1/14
gen. S. Roweckiego”Grota” 

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

280.000,00 28.000,00 2.800,00

10. 1/16
gen. S. Roweckiego”Grota” 

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

300.000,00 30.000,00 3.000,00

11. 1/18
M. Niemojewskiego 

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

330.000,00 33.000,00 3.300,00

12. 1/19
M. Niemojewskiego 

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

325.000,00 32.500,00 3.250,00

13. 1/20
gen. S. Roweckiego”Grota” 

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

250.000,00 25.000,00 2.500,00

14. 1/21
M. Niemojewskiego 

4.792 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 
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 zagospodarowaniu 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, w związku z czym działki nr 1/14, 1/20 i 1/21 w części wyłączone są z zabudowy. 
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 11 kwietnia 2018 r., a drugi 27 czerwca 2018 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 5 września 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  
30 sierpnia 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 4 września 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 uczest-
nictwa w przetargu.  W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard 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.




