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miejsc czeka  
w Dziennym Domu 
SENIOR+

Prezydent 
sprzedawał okna

Inwestycje ostatnich 
czterech lat

Seniorzy mają nowe miejsce
Na utworzenie i wyposażenie placówki Staro-
gard otrzymał ponad 200 tys. zł dofinansowa-
nia z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Łączny koszt inwestycji wyniósł blisko 
700 tys. zł.
– Jesteśmy jedną z 330 placówek tego typu, 
które powstają w Polsce w tym roku, w tym set-
nym domem dziennym. Tylko 4 z nich miesz-
czą się na Pomorzu. Możemy być dumni, że 
w Starogardzie Gdańskim także doczekaliśmy 
się takiego domu. Serdecznie zapraszamy oso-
by, które skończyły 60 lat i nie są już aktywne 
zawodowo. Tutaj otrzymają pomoc w czynno-
ściach dnia codziennego. Będą mogły korzy-
stać z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. 

14 października oficjalnie otwarty został Dzienny Dom SENIOR+ w Starogardzie Gdańskim. Miejsce, w którym 
osoby powyżej 60. roku będą mogły aktywnie spędzać czas. Nabór trwa. Zajęcia ruszają 5 listopada.
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Adam Sobiecki
wiceprezes 

KP Starogard

Dzisiaj jesteśmy 
dumni z na-
szych zawodni-
ków, że powró-
cili do tradycji
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Od 2015 roku władze miasta współ-
pracują z Samorządem Wojewódz-
twa Pomorskiego w zakresie przebu-
dowy odcinków DW 222 (Gdańska, 
Pelplińska, Pomorska).
W maju 2015 roku Gmina Miejska 
Starogard Gdański udzieliła pomocy 
finansowej Samorządowi Wojewódz-
twa Pomorskiego na opracowanie 
dokumentacji technicznej komplek-
sowej przebudowy drogi wojewódz-

Przebudują skrzyżowanie
Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 222 z ul. 
Pomorską zostanie wkrótce przebudowane 
– zapowiada członek Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego Ryszard Świlski. Jedno 
z newralgicznych miejsc komunikacyjnych 
w Starogardzie za kilkanaście miesięcy za-
mieni się w rondo.

Na początku tego roku na ulicy Po-
ziomkowej i Borówkowej zakończo-
no budowę kanalizacji sanitarnej. 
Obecnie firma Przedsiębiorstwo Ro-
bót Inżynieryjno – Melioracyjnych 
„EKOBUD-STAROGARD” Sp. z o.o. 
w Starogardzie Gdańskim utwar-
dza tamtejsze drogi płytami Yomb. 
Nową utwardzoną nawierzchnię ma 
już blisko 400-metrowy odcinek uli-
cy Poziomkowej. Obecnie trwa ukła-
danie płyt na ulicy Borówkowej. Pra-
ce powinny się zakończyć do końca 
tego roku.
Stało się to możliwe dzięki zwięk-
szeniu w budżecie Gminy Miejskiej 
puli środków przeznaczonych na 
wzmocnienie dróg o nawierzchni 
gruntowej płytami YOMB o prawie 
500 tys. zł. O utwardzenie dróg na 
zachodnich obrzeżach miasta sku-
tecznie zabiegał radny Rady Mia-
sta Daniel Olszewski – Mieszkańcy 
wielokrotnie zgłaszali mi proble-
my z dojazdem do swoich domów 
w czasie ulewnych deszczy czy 
topniejących śniegów – powiedział 
radny. – Stan tych dróg był tragicz-
ny. Uznałem, że moment zakończe-
nia budowy kanalizacji sanitarnej, 

Kolejne utwardzenia dróg
Mieszkańcy zachodnich obrzeży miasta mogą być spokojni. Jesie-
nią nie powinni już grzęznąć w błocie. Od wiosny korzystają z nowo 
wybudowanej kanalizacji sanitarnej, a obecnie ulice Poziomkowa 
i Borówkowa są utwardzane płytami YOMB.

Przypominamy, że na Rynku obowiązuje 
strefa zamieszkania. To znaczy, że w ob-
szarze Starego Miasta pierwszeństwo mają 
piesi. Kirowcy mogą jeździć z ograniczoną 
predkością do 20 km/h, a parkować można 
wyłącznie w miejscach wyznaczonych.

Strefa zamieszkania

Nowe miejsce rekreacji
Nad Jeziorem Kochanki powstaje nowe miejsce do odpoczynku. 
Raj dla wędkarzy i szukających wyciszenia. Nowe pomosty, parking, 
ścieżki edukacyjne. Miłośnicy biwakowania znajdą tu trzy specjal-
ne miejsca na ogniska, a w przyszłości pojawi się wieża widokowa. 
Będzie można podglądać ptaki, podziwiać widok na jezioro i pano-
ramę miasta.

kiej nr 222 w granicach Miasta. Inwe-
stycja objęła dwa odcinki:
• ul. Pelplińskiej od skrzyżowania 
z ul. Pomorską (wraz z newralgicz-
nym/niebezpiecznym skrzyżowa-
niem) do skrzyżowania z ul. Ar-
mii Krajowej (rondo Solidarności) 
• odc. ul. Gdańskiej od płn. granicy 
Miasta do skrzyżowania z ul. M. Hillar 
(PKS) wraz z przebudową wiaduktu 
kolejowego. Dokumentacja jest go-
towa do realizacji od 2017 roku. 

będzie najlepszy z możliwych, by je 
utwardzić. Cieszę się, że się to udało.
W sumie w 2018 roku Miasto planu-
je utwardzić płytami Yomb ok. 3,5 
km dróg gruntowych. Zrealizowano 
już zaplanowane na ten rok prace 
m.in. na odcinkach ulic Płka Dąbka, 
Grzybka, Wyszyńskiego i os. Nad 
Jarem. Realizowane są prace na ul. 
Poziomkowej i Borówkowej. Wkrót-
ce powinny się rozpocząć prace na 
ul. Skośnej i Jaskółczej. Utwardzenie 

dróg gruntowych zaplanowane na 
ten rok będzie łącznie kosztować 
blisko 1,5 mln zł.
– W Starogardzie jest jeszcze ponad 
40 km nieutwardzonych dróg grun-
towych – informuje wiceprezydent 
Przemysław Biesek-Talewski. – Pre-
zydent Miasta planuje w przyszłym 
roku zwiększyć środki na ich utwar-
dzenie. Oczywiście o tym, czy tak się 
stanie zadecyduje już nowa Rada 
Miasta VIII kadencji. 
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I etap projektu o nazwie „Staro-
gardzki Rynek od nowa – ochrona 
dziedzictwa kulturowego i podnie-
sienia jakości historycznej przestrzeni 
publicznej w Starogardzie Gdańskim” 
rozpoczął się w czerwcu 2017 r. Od 
tego czasu wymieniono całą infra-
strukturę podziemną oraz nawierzch-
nię. Powstały podświetlana fontanna, 
miejskie saloniki. Na Rynku jest teraz 
monitoring, oświetlenie, nowe na-
sadzenia drzew, mała architektura 
i wiaty przystankowe. Odbudowano 
trzy z czterech średniowiecznych 
studni. Cały czas prowadzone są pra-
ce archeologiczne, które przysłania 
teraz wystawa starych zdjęć Staro-
gardu. Wszystko za blisko 10 mln zł.
Zmianie uległa organizacja ruchu. 
W obszarze Starego Miasta wprowa-
dzono strefę zamieszkania oraz strefę 
skrzyżowań równorzędnych. W prak-
tyce oznacza to ograniczenie prędko-
ści do 20 km/h, całkowite pierwszeń-
stwo pieszych w dowolnym obszarze 
Starego Miasta oraz parkowanie aut 
wyłącznie w miejscach do tego wy-
znaczonych.
– Nadszedł ten moment, kiedy mo-
żemy oficjalnie powiedzieć, że zakoń-
czyliśmy I etap przebudowy Staro-
gardzkiego Rynku. Przede wszystkim 
przepraszam wszystkich mieszkań-
ców, którzy musieli zmagać się z nie-
dogodnościami związanymi z tym 
remontem. Dotyczy to zwłaszcza 
przedsiębiorców, którzy na tym ob-
szarze prowadzą swoje interesy. Mam 
nadzieję, że teraz z zadowoleniem 
będą patrzeć na zmiany, jakich udało 
nam się tutaj dokonać. Wciąż trwają 

Rynek w nowej odsłonie
Ta oczekiwana przez wszystkich chwila nadeszła w niedzielę 7 paź-
dziernika. Było uroczyste przecięcie wstęgi, tort dla mieszkańców, 
koncert White Chocolate Trio oraz występ gwiazdy wieczoru, Cleo.

jeszcze prace archeologiczne. Teraz są 
przysłonięte. Planujemy je zadaszyć 
i przeszklić w taki sposób, żebyście 
mogli Państwo oglądać to niezwykłe, 
na skalę Pomorza, znalezisko – mówił 
Prezydent Miasta Starogard Gdański 
Janusz Stankowiak.
– Pojawiło się dużo głosów, że na Ryn-
ku jest za mało zieleni. To nieprawda. 
Chyba nigdy nie było jej tu jeszcze 
tak dużo. Do gruntu wsadziliśmy 14 
drzew, w donicach rośnie kilkadziesiąt. 
Na wiosnę będzie tu zielono – powie-
dział prezydent, po czym oficjalnie 
uznał Rynek za otwarty.
– W imieniu Zarządu Województwa 
Pomorskiego serdecznie gratuluję za-
kończenia I etapu wspaniałego dzieła. 
Przy okazji gratuluję też wszystkiego, 
co dzieje się w Starogardzie i wokół 
niego oraz tego klimatu, który tutaj 
dzisiaj tak wspaniale widać – mówił 
wicemarszałek województwa pomor-
skiego Krzysztof Trawicki.  
– Rynek to serce miasta, ale to pań-
stwo jesteście najważniejsi. Zasłużyli-

ście na ten Rynek. Oby zawsze było 
tak, że tylu mieszkańców Starogardu 
będzie cieszyło się z tego, że ich mia-
sto jest coraz piękniejsze – powie-
dział członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego Ryszard Świlski.
Podczas oficjalnego otwarcia Rynku 
wręczono też nagrody w konkursie 
„Zielony Starogard 2018”. W katego-
rii balkon lub taras I miejsce zajęła 
Jadwiga Berg, II Jerzy Bigus. Wyróż-
nienia otrzymali: Kazimiera Kwidzyń-
ska, Aleksandra i Jan Kurkowscy oraz 
Henryk Lange. W kategorii przydo-
mowy ogród I miejsce ex aequo zaję-
li: Zofia i Joachim Specht, Ewa Sulew-
ska, Anna Jassak. II miejsce przyzna-
no Lilii i Bolesławowi Watrasowi. III 
lokata przypadła równocześnie Gra-
żynie Freitag i Barbarze Scharmach. 
Wyróżnienia powędrowały do Łucji 
Kuchty, Marii Seweryniak i Renaty 
Krzemińskiej. Dodatkowo nagrodzo-
no także najlepszy ogród działkowy, 
który należy do Doroty i Romana 
Beyrowskich. 
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– Chciałem przede wszystkim po-
móc potrzebującym. Poza tym dzięki 
temu możemy gościć dzisiaj w na-
szym salonie prezydenta Starogardu. 
Klienci są trochę zdziwieni, ale naj-
ważniejsze, że wychodzą zadowoleni 
– mówił Bartłomiej Wołoszyk.
Horyzont Salon Stolarski Krishome 
zajmuje się stolarką budowlaną, au-
tomatyką oraz przesłonami okien-
nymi. Prezydent Janusz Stankowiak 
4 godziny swojej pracy w salonie 
rozpoczął od zapoznania się z pro-
filem firmy oraz asortymentem. 
Podpisał umowę na sprzedaż grani-
towych parapetów.
Janusz Stankowiak pracował nie tyl-

Prezydent 
sprzedawał okna
28 września prezydent miasta Janusz Stan-
kowiak na cztery godziny wcielił się w rolę 
sprzedawcy okien. Pracę prezydenta wła-
ściciel firmy Horyzont wylicytował podczas 
tegorocznego Finału WOŚP.

ko w biurze. Miał okazję zobaczyć 
jak oferowane przez Horyzont pro-
dukty sprawdzają się w praktyce. 
Razem z właścicielem firmy zajrzał 
na budowę.
To, że prezydent Starogardu Gdań-
skiego co roku wystawia 4 godzi-
ny swojego czasu na licytację dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy stało się już tradycją. W su-
mie w taki sposób na konto fun-
dacji przekazać udało się już 8 tys. 
800 zł. Bartłomiej Wołoszyk, jak do 
tej pory, za pracę Janusza Stanko-
wiaka zapłacił najwięcej. Do puszki 
włożył 3 tys. 500 zł.  

Salon Renault i Dacia Adamowscy 
przy ul. Zblewskiej w Starogardzie 
Gdańskim to jeden z najnowocze-
śniejszych obiektów sieci autory-
zowanych dealerów marki Renault 
w Polsce. Działa od roku 1974. 
W 2016 roku został kompleksowo 
przebudowany i dostosowany do ak-
tualnie obowiązujących standardów. 
Uroczyste otwarcie nowej siedziby 
odbyło się w styczniu 2017 roku.
Prezydent zapoznał się z aktualną 
ofertą francuskiej marki samocho-
dowej. Przy okazji Krzysztof Lan-
dowski w dużym skrócie opowie-
dział im o działaniach firmy i planach 
inwestycyjnych.
– Obecnie prowadzimy dużą inwe-
stycję w Grudziądzu. Przebudowu-
jemy tamtejszy salon, dostosowując 
go, podobnie jak ten w Starogar-
dzie, do nowych standardów – po-
wiedział właściciel firmy.  Ponieważ 
rozbudowie salonu towarzyszy 
także gruntowna modernizacja 
serwisu, mamy wiele pomysłów na 
udoskonalenie obsługi posprzedaż-
nej. W pewnych obszarach musimy 
dokonać zmian w świadomości lu-
dzi, zwłaszcza personelu, gdyż sta-
re schematy sprzedaży przestały 
już działać. W tej chwili obowiązują 
nas zasady sprzedaży tzw. 3.0. Mu-
simy podążać w ich kierunku, aby się 
przebić na rynku i być konkurencyj-

Profesjonalizm i gościnność
W styczniu 2017 roku otworzyli w Starogardzie Gdańskim odno-
wiony salon Renault. Po ponad półtora roku działalności salon 
w ramach spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami odwiedził prezy-
dent miasta. Janusz Stankowiak w gościnne progi Barbary i Krzysz-
tofa Landowskich zawitał 9 października.

Najwięksi i prospołeczni
3 października prezydent odwiedził największy zakład produkcyj-
ny w Starogardzie – Zakłady Farmaceutyczne Polpharma. Była to 
jego 32 wizyta z cyklu spotkań z przedsiębiorcami. Po dziale pako-
wania tabletek gości oprowadził dyrektor Zakładu Produkcji Le-
ków Wojciech Kisielnicki.
Zakłady Farmaceutyczne Polphar-
ma to największy zakład produk-
cyjny w Starogardzie Gdańskim. 
Zatrudnia blisko 2200 pracowników 
i produkuje ponad 130 milionów 
opakowań tabletek z 450 mln ogól-
nopolskiej, rocznej produkcji ZF 
Polpharma.
– Pod koniec przyszłego roku za-
mierzamy ruszyć z budową nowego 
zakładu form parenteralnych. W tej 
chwili trwa projektowanie. Pierwsza 
produkcja leków ma się rozpocząć 

w 2020 roku. Pełną parą zakład ru-
szy w 2022 roku. Będziemy potrze-
bować blisko 500 nowych wykwali-
fikowanych pracowników, głównie: 
inżynierów, chemików, automaty-
ków, informatyków, kontrolerów 
jakości i logistyków – poinformował 
dyrektor Kisielnicki. – Wielu naszych 
pracowników dojeżdża do Staro-
gardu z Gdańska, Tczewa a nawet 
Bydgoszczy. Wielu przeprowadziło 
się na Pomorze ze względu na pra-
cę, lub zamierza to zrobić. Dobrze 

byłoby, gdyby Starogard miał dla 
nich atrakcyjną ofertę mieszka-
niową, albo ułatwił im dojazd do 
miasta autobusami lub pociągiem 
z pobliskich miast.
Problem znalezienia nowych wy-
kwalifikowanych pracowników, za-
pewnienia im mieszkań oraz moż-
liwości łatwego dojazdu do zakładu 
były wiodącymi tematami środowej 
dyskusji z władzami miasta.
– Gdyby ułatwić naszym pracow-
nikom dojazd do zakładu miejską 

nym. Stawiamy na gościnność i pe-
łen profesjonalizm.
Prezydent był ciekawy, czy w staro-
gardzkim salonie można kupić naj-
nowszy model marki Renault.
– Nie tylko najnowszy, ale ponad 
30 różnych modeli. Zamówienia 
realizujemy pod klienta – wyjaśnił 
Krzysztof Landowski. – Pod wzglę-
dem sprzedaży zeszły rok był cał-
kiem udany. Sprzedaliśmy 847 aut. 
W tym roku chcemy przekroczyć 
liczbę 1000 .
Firma działa na obszarze od Chojnic 
po Trójmiasto i dalej po granice wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego 
w stronę Wisły. Po jej stronie jest też 
Kościerzyna.

Goście zwiedzili też warsztat, serwis, 
myjnie, czyli wszystko co jest potrzeb-
ne wymagającemu klientowi. W roz-
mowie dominowały tematy związane 
z motoryzacją i planami na poprawę 
infrastruktury drogowej w mieście. 
Sporo uwagi poświęcono też zasadom 
sprzedaży indywidualnej i zbiorowej 
oraz sposobom wynajmu samocho-
dów, które objaśnił im Krzysztof Czo-
chór – szef Działu Handlowego.
Z salonu przy ul. Zblewskiej udali do 
drugiej firmy, prowadzonej przez 
państwo Landowskich, do Hotelu 
Hubertus w Rokocinie. Tam zwiedzili 
stajnie i obejrzeli nowe sale konfe-
rencyjno-wykładowe oraz sale re-
stauracyjne. 

komunikacją, wielu gotowych jest 
zostawiać auta w domu – przyznał 
Andrzej Dziuban. – Są zdania, że 
poruszanie się autobusami miej-
skimi jest prostsze, szybsze i mniej 
stresujące. Tak wynikało z ankiet – 
dodał członek Zarządu.

Prezydent Biesek–Talewski wyja-
śnił, że miasto od lat korespon-
duje z Województwem w sprawie 
zwiększenia liczby pociągów lub 
przynajmniej zmiany rozkładu jaz-
dy. 

Fotorelacje wydarzeń
znajdziesz na stronie internetowej www.starogard.pl
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Realizacja projektu pn. „Budowa 
i skomunikowanie węzła integra-
cyjnego w Starogardzie Gdańskim” 
kosztowała blisko 43 mln zł, w tym 
za 11 mln zł Miasto kupiło 11 no-
woczesnych, ekologicznych autobu-
sów. 85% kosztów kwalifikowanych, 
czyli niecałe 34 mln zł Miasto otrzy-
mało w formie dofinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. Prace trwały 19 
miesięcy od marca 2017 roku. 12 
października władze miasta uro-
czyście otworzyły przebudowaną 
w ramach inwestycji Aleję Wojska 
Polskiego oraz Dworzec PKP.
Uroczystość rozpoczęła się przy po-
mniku Adama Mickiewicza plenero-
wym spektaklem Teatru 4 żywioły 
pt. „Zapomniani podróżni”. Zaraz 
po przedstawieniu aktorzy wspólnie 
z mieszkańcami barwnym korowo-
dem z Orkiestrą Dętą Starogardzkie-
go Centrum Kultury na czele przeszli 
przez wyremontowaną Aleję Wojska 
Polskiego do dworca PKP. Po drodze 
mieli okazję przyjrzeć się zmianom, 
jakim uległ najstarszy deptak w mie-
ście. Nawierzchnia wyłożona zo-
stała kamiennymi płytami i kostką, 
po obu stronach wyremontowano 
chodniki i schody do przylegających 

Dworzec i Aleja odnowione
Pięknie odrestaurowany dworzec, wyremontowane ulice wokół, 
odnowiona aleja Wojska Polskiego, rondo na skrzyżowaniu ulic 
Gdańskiej i Grunwaldzkiej to efekt budowy węzła integracyjnego 
w Starogardzie Gdańskim. 

domów. Ulicę oświetlają lampy z no-
wymi ledowymi osłonami. Zdobi 
ją zieleń w donicach, a wkrótce na 
murkach pojawią się ławeczki. Ale-
ja zmieniła się nie do poznania nie 
tylko zewnętrznie, ma też wymie-
nioną całą infrastrukturę podziem-
ną – nową kanalizację i wszystkie 
przyłącza.
Gruntownej przemianie uległ też 
starogardzki dworzec. Z dawnego, 
zaniedbanego budynku przeobraził 
się w stylowy obiekt, który będzie 
nie tylko wygodnym miejscem prze-
siadkowym dla podróżnych, odwie-
dzających Starogard, ale również 
wspaniałą wizytówka miasta.
W budynków dworca PKP znajdują 
się poczekalnie, kasy, toalety, w nie-
dalekiej przyszłości także mała ga-
stronomia.
Prezydent podziękował mieszkań-
com za przybycie i zapewnił ich, że 
wszystkie usterki i niedociągnięcia 
zostaną naprawione, a zieleń, któ-
ra się nie przyjmie lub nie będzie 
zdobić, tak jak powinna, zostanie 
wymieniona. – Mamy trzy lata gwa-
rancji i na pewno ją wykorzystamy. 
Obiecuję, że aleja – nie betonowa 
tylko granitowa, będzie też zielona – 
zakończył prezydent.
- Nie do końca jesteśmy zadowoleni 
z wykonanych robót - mówi naczel-
nik Wydziału Techniczno-Inwesty-

cyjnego Janusz Karczyński. - Przy 
odbiorach inwestycji niemalże za-
wsze coś jest do poprawki. Dziwne 
byłoby, gdyby przy tak dużym zada-
niu, wszystko wykonane było ideal-
nie. Oczywiście chcielibyśmy, żeby 
tak było, ale to się nie udało. W samy 
budynku dworca wypunktowaliśmy 
przeszło 30 usterek. Dotyczą one 
m.in. poprawek tynkarskich, ma-
larskich, czyszczenia i uszkodzeń 
stolarki, poprawienia spoinowania 
i fugowania płytek, wykończeń przy 
listwach cokołowych oraz w miej-
scach montażu grzejników i gniazd 
elektrycznych. W przypadku Alei 
Wojska Polskiego wykonawca otrzy-
mał polecenie przełożenia płytek 
chodnikowych, tam gdzie doszło 
do ich deformacji, gdzie ułożo-
ne kostki straciły prostolinijność 
i gdzie wystąpiły lokalne zapadnię-
cia i odkształcenia. Wykonawca ma 
też obowiązek wymienić wszystkie 
kostki szczerbione lub spękane oraz 
poprawić ich  spoinowanie na całej 
długości Alei. Dodatkowo ma po-
prawić montaż oświetlenia, napra-
wić uszkodzone murki tworzące tzw. 
„donice” i poprawić nasadzenia ro-
ślinności. Wykonawca nie kwestio-
nuje zgłoszonych przez nas usterek 
i na bieżąco je usuwa. Ma na to czas 
do końca października. Po tym do-
konamy kolejnego przeglądu. 

PRZEDTEM

OBECNIE

PRZEDTEM

OBECNIE

FOTO Przemek Furtak
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Spotkanie miało charakter nie-
zwykle rozrywkowy. Na scenie 
pojawiły się chóry, zespoły wo-
kalne, a także zespół aktorski 
składający się z podopiecznych 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Starogardzie 
Gdańskim, którzy zaprezentowali 
wzruszającą pantomimę o cha-
rakterze patriotycznym z okazji 

Czas im sprzyja
Aktywność seniorów ze Starogardu Gdań-
skiego i okolic jest godna podziwu. Efekty 
tej ostatniej aktywności podziwiać mogli-
śmy 13 października podczas XXII przeglą-
du pod nazwą „Spotkajmy się 2018”.

Usługi opiekuńcze, w tym również 
usługi specjalistyczne, których głów-
nym celem jest pomoc w zaspokaja-
niu codziennych potrzeb życiowych 
oraz zapewnienie kontaktów z oto-
czeniem są jedną z form wspierania 
osób starszych określoną w przepi-
sach ustawy o pomocy społecznej. 
Liczba korzystających z niej osób 
stale rośnie, a główną grupą bene-
ficjentów są osoby samotne w wieku 
75 lat i więcej – czytamy w założe-
niach rządowego programu „Opieka 
75+” na 2018 rok.

Od lipca br. Ministerstwo Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej po-
stanowiło wprowadzić zmiany do 
programu i rozszerzyć grupę jego 
adresatów o gminy do 60 tys. miesz-
kańców.

W ramach Programu gmina może 
skorzystać z dofinansowania ze 
środków budżetu państwa na świad-
czenie usług opiekuńczych oraz 
specjalistycznych usług opiekuń-
czych, jeżeli dane świadczenie reali-
zuje samodzielnie (przez zatrudnie-
nie na umowę o pracę pracowników 
ośrodka pomocy społecznej).

– Oczekiwaliśmy momentu, kiedy 
i nasza Gmina Miejska będzie mogła 
poszerzyć ofertę dotowanych usług 
specjalistycznych dla mieszkańców: 
samotnych osób w wieku 75 i więcej 
lat. Zmienione zasady rządowego 
programu spowodowały, że czerw-

MOPS w programie
Społeczeństwo robi się coraz starsze. Żeby wesprzeć gminy w re-
alizacji zadania własnego, jakim są usługi opiekuńcze, powstał rzą-
dowy program „Opieka 75+” na 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starogardzie Gdańskim też bierze w nim udział. 

cu br. złożyliśmy akces do programu 
„Opieka 75+”. Zadeklarowaliśmy 
2.695 godzin usług na kwotę 70.393 
zł. Zgodnie z zasadami finansowania 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej otrzymaliśmy dota-
cję na 50% planowanych wydatków 
tj. 35.197 zł z przeznaczeniem na wy-
nagrodzenia opiekunów – informuje 
Urszula Ossowska, dyrektor staro-
gardzkiego MOPS.

– Z programu realizujemy obecnie 
usługi u 6 nowych osób, a niektó-
rym świadczeniobiorcom, którzy 
ukończyli 75 lat zwiększyliśmy liczbę 
godzin usług. Do realizacji progra-
mu zatrudniliśmy już dodatkowo 3 
opiekunów (zatrudnienie do końca 
dofinansowania programu tj. do 31 
grudnia 2018 r.) – dodaje dyrektor.

Z usług opiekuńczych lub specja-
listycznych usług opiekuńczych 
mogą korzystać osoby, które z róż-
nych przyczyn, między innymi wieku 
i chorób wymagają pomocy innych 
osób, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc 
w zaspokajaniu codziennych po-
trzeb życiowych, opiekę higieniczną, 
zaleconą przez lekarza pielęgnację 
oraz, w miarę możliwości, zapewnie-
nie kontaktów z otoczeniem. Obec-
nie 12 opiekunów zatrudnionych 
w Ośrodku realizuje usługi opiekuń-
cze u 46 podopiecznych. Średnia 
wieku podopiecznych to 77 lat.

100-lecia Odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości.
Z racji przypadającej w tym roku 
okrągłej rocznicy Niepodległej Pol-
ski tematyka patriotyczna pojawiła 
się podczas wielu występów. Były 
też przeboje polskiej sceny muzycz-
nej. Mieliśmy również okazję wysłu-
chać autorskiej poezji oraz pośmiać 
się z prezentowanych skeczy. 

– W nielicznych przypadkach świad-
czymy usługi osobom mającym ro-
dzinę, ale tylko w sytuacji, gdy rodzi-
na nie może takiej opieki zapewnić 
osobiście lub jej zorganizować. Na 
te usługi nie mamy dotacji i dlatego 
dobrze się stanie, jeśli zgodnie z za-
powiedziami Ministerstwa w 2019 
r. zmiany w rządowym programie 
umożliwią objęcie usługami tak-
że osoby pozostające w rodzinach. 
W ostatnim roku obserwujemy 
wzrost potrzeb usług opiekuńczych 
u osób starszych, których dzieci 
przebywają od dłuższego już czasu 
za granicą i utrzymują z rodzicami 
(rodzicem) kontakt okazjonalny, od 
święta – stwierdza Urszula Ossow-
ska.
Świadczenia za usługi opiekuńcze są 
odpłatne, co reguluje uchwała Rady 
Miasta w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłat-
ności za usługi opiekuńcze i specja-
listyczne usługi opiekuńcze, częścio-
wego lub całkowitego zwolnienia 
z opłat i trybu ich pobierania.
– Analizując zmiany demograficz-
ne i wychodząc naprzeciw potrze-
bom naszych starszych mieszkań-
ców, w ramach działań prosenio-
ralnych, w 2016 r. radni Starogardu 
Gdańskiego zadecydowali, że bez 
względu na sytuację dochodową 
z ponoszenia odpłatności za usłu-
gi opiekuńcze zwolnione są osoby 
w wieku 75 lat i więcej – uzupełnia 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej.  
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Naukę rozpoczęło blisko 300 słucha-
czy. – To wspaniałe, że z roku na rok 
jest Państwa coraz więcej. Poszerza 
się też nasza oferta. Nowością są m. 
in. zajęcia z prawnikiem, pracownia 
taneczno-ruchowa, czy wykłady 
z psychologii – mówiła koordynator 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku dzia-
łającego w ramach Starogardzkiego 
Centrum Kultury Ewa Landowska.
Wielkim sentymentem studentów 
„S-Centrum” darzy Prezydent Miasta 
Starogard Gdański Janusz Stanko-
wiak. To dzięki jego staraniom 13 lat 
temu w naszym mieście powstał Uni-
wersytet Trzeciego Wieku. Uroczystą 
inaugurację nowego roku akademic-
kiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Seniorzy po wakacjach
Uczniowie z beztroską żegnają się we wrze-
śniu, studenci w październiku. Dotyczy to 
także tych, którzy studiują na Uniwersyte-
cie Trzeciego Wieku. W Starogardzie uro-
czysta inauguracja roku akademickiego 
2018/2019 w UTW „S-Centrum” odbyła się 
3 października.

Seniorzy mają nowe miejsce

Rozwijać swoje zainteresowania 
poprzez udział w różnego rodzaju 
zajęciach edukacyjnych, kultural-
no-oświatowych oraz sportowych 
– mówiła Urszula Ossowska, która 
jako dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, będzie sprawo-
wać nadzór nad placówką.
Dom poświęcił ks. dziekan Józef 
Pick. Symboliczną wstęgę przecięli 
prezydent miasta Janusz Stanko-
wiak, przewodniczący Rady Senio-
rów Bogdan Adam, przewodnicząca 
Społecznej Rady ds. Osób Niepeł-
nosprawnych Maria Szumacher oraz 
przewodniczący Rady Miasta Jaro-
sław Czyżewski.

rozpoczął oczywiście „Gaudeamus 
igitur” w wykonaniu chóru akademic-
kiego. Część artystyczna należała do 
Zosi Lichy, która pięknie zatańczyła 
fragment baletu „Jezioro Łabędzie”. 
Wykład inauguracyjny wygłosił psy-
cholog Jakub Wett. 
3 października swoje tegoroczne 
spotkania rozpoczął także Klub Se-
niora działający w Osiedlowym Domu 
Kultury przy ul. Reymonta 1. Podczas 
obu uroczystości pełnomocnik pre-
zydenta ds. osób niepełnosprawnych 
Anna Kochanowska zaprezentowała 
przygotowany przez Urząd Miasta 
informator zatytułowany „Przyjazny 
Starogard dla Seniorów”. 

1

Dzienny Dom SENIOR+ w Starogar-
dzie Gdańskim zapewni miejsce 30 
osobom, które będą mogły w nim 
przebywać od poniedziałku do piąt-
ku (z wyłączeniem świąt i dni usta-
wowo wolnych od pracy) przez 8 
godzin dziennie.
Nabór uczestników zajęć ma formę 
otwartą. Do DDS+ przyjmowane 
będą nieaktywne zawodowo osoby 
w wieku 60+, w szczególności: sa-
motne, ze zmniejszoną sprawnością 
psychofizyczną i niepełnospraw-
nością, po chorobie, przebywające 
w trudnych warunkach mieszkanio-
wych, dotknięte przemocą w rodzi-
nie czy wykazujące ograniczenia lub 

bezradność w prowadzeniu gospo-
darstwa domowego.
Pobyt w DDS+ związany jest z co-
miesięczną opłatą, której wysokość 
uzależniona jest od dochodu zainte-
resowanego seniora. 
Żeby dzień otwarcia DDS+ był jesz-
cze bardziej wyjątkowy Prezydent 
Starogardu sprawił seniorom wielką 
niespodziankę. Specjalnie dla nich 
w Miejskiej Hali Sportowej im. An-
drzeja Grubby ze swoim recitalem 
„Punkt widzenia” wystąpiła niekwe-
stionowana pierwsza dama polskiej 
piosenki Irena Santor. Przyciągnęła 
tłumy, które śpiewały wspólnie z nią, 
a potem długo ją oklaskiwały. 
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inwestycje z budżetu obywatelskiego

LEGENDA

LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI:

inwestycje zakończone

inwestycje w trakcie realizacji

inwestycje z dofinansowaniem

Inwestycje
ostatnich  
czterech lat
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapozna-
nia się z mapą inwestycji w Starogardzie Gdańskim. Po-
kazujemy w niej zadania zrealizowane bądź w trakcie re-
alizacji w latach 2015-2018.

Janusz Stankowiak
prezydent 

Starogardu Gdańskiego

1. Budowa placu zabaw na Przylesiu
2. Modernizacja schroniska dla zwierząt przy ul. Herma-

nowskiej
3. Budowa placu zabaw na Skwerku przy ul. Południowej 
4. Termomodernizacja budynku SP 8  
5. Modernizacja pomieszczeń dla przedszkola, wymiana 

stolarki okiennej w SP 8 (filia) 
6. Termomodernizacja budynku SP 1, budowa placu zabaw, 

bieżni i skoczni przy ul. Zblewskiej 18
7. Budowa siłowni zewnętrznej przy Juranda ze Spychowa
8. Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przy 

Jeziorze Kochanka
9. Termomodernizacja budynku, modernizacja sali gimna-

stycznej, budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP 4 
10. Budowa Parku Nowe Oblicze z siłownia pod chmurką 

i skateparkiem. Modernizacja budynku SCK
11. Budowa ścieżek przyrodniczych Natura 2000 w ramach 

projektu pn. „Zachowanie wartości przyrodniczych i kra-
jobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy 
przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie 
wykorzystania tego obszaru” - teren I 

12. Modernizacja boiska „Włókniarz” 
13. Modernizacja SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego 

i Leczenia Uzależnień przy ul. Chopina 9
14. Budowa przystani i przenoski dla kajakarzy w ramach 

projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe 
15. Centrum Pomocy Rodzinie – modernizacja budynku 

dawnego AGRO Kociewie przy ul. Hallera 19
16. Modernizacja Parku Miejskiego
17. Modernizacja budynku kina „Sokół” 
18. Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 65
19. Modernizacja Rynku
20. Modernizacja bramy przy Pałacu Wiechertów
21. Modernizacja pomieszczeń i zaplecza sportowego 

Ośródka Sportu i Rekreacji przy ul. Olimpijczyków 1

22. Modernizacja Pomnika Harcerzy przy ul. Adama Mickiewi-
cza

23. Modernizacja kuchni w budynku Miejskiego Przedszkola 
nr 3

24. Budowa placu zabaw Akademia „Fiku Miku”, budowa placu 
zabaw „Wodny świat Akademii Fiku Miku”, budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy ul. Buchholza

25. Budowa placu zabaw „Jacek i Agatka przy ul. Grunwaldzkiej
26. Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej i Korczaka
27. Modernizacja dworca PKP, Alei Wojska Polskiego, ul. Kolejo-

wej, budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Grun-
waldzkiej oraz budowa nowo projektowanej ulicy Hillary

28. Budowa placu zabaw przy ul. Sadowej
29. Budowa ogrodzenia cmentarza w Kocborowie 
30. Budowa ścieżki rekreacyjnej po byłym nasypie kolejowym 
31. Budowa placu zabaw, rolkowiska i linarium AKUKU na Łapi-

szewie
32. Termomodernizacja budynku SP 6
33. Budowa placu zabaw, boiska przy ul. Nierzwickeigo

Drogi
Przebudowa ul. Kościuszki (34)
Przebudowa ul. Nowowiejskiej
Budowa ul. Czosków Rataja i Witosa
Budowa ul. Powstańców Warszawskich
Przebudowa ul. Traugutta
Budowa sięgaczy przy ulicy Kochanki
Przebudowa chodników przy Alei Jana Pawła II
Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ronda z Aleją Jana 
Pawłą II do ul. Lubichowskiej
Budowa ul. Kleeberga
Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu przy ul. Kopernika 

- Znajdą tu Państwo nie tylko duże zadania infrastrukturalne, obiekty rekreacyjne, 
drogi, chodniki i parkingi, które zrealizowaliśmy w ciągu minionych czterech lat, ale 
także prace wykonane dzięki Państwu – w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jak wi-
dać na mapie, inwestycje prowadzone były lub są w różnych częściach Miasta. Więk-
szość z nich służy wszystkim starogardzianom. Czy było ich dużo, czy mało – to już 
Wy Państwo ocenicie. Wiem, że nie wszystko się udało tak, jak to sobie zaplanowa-
liśmy. Wiele nieprzewidzianych okoliczności, jak chociażby kolizje sieci podziemnych 
czy odkrycia archeologiczne wstrzymywały postęp prac, utrudniając Wam życie. Pa-
miętajmy jednak, że każda zmiana, wymaga jakiejś rewolucji. My przez te cztery lata 
przeżyliśmy wielki bum inwestycyjny. Nagrodą jest piękniejsze miasto. Starogard się 
zmienił i zmienia nadal, bo przyświeca nam jeden wspólny cel – pragnienie, aby nam  
mieszkańcom żyło się po prostu lepiej.
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inwestycje drogowe zakończone

inwestycje drogowe w trakcie realizacji
inwestycje drogowe z dofinansowaniem

16

10

19 34

27

27
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Blisko 1000 sympatyków piłki nożnej 
przyszło zobaczyć towarzyski mecz 
KP Starogard vs. Lechia Gdańsk. Li-
der Ekstraklasy zremisował ze staro-
gardzianami 1:1. Dla Lechii Gdańsk 
bramkę w 7 minucie meczu strzelił 
Steven Vitoria. W 73 minucie do re-

Wielki mecz na 10-lecie
Remisem 1:1 zakończył się w towarzy-
ski mecz Lechii Gdańsk z KP Starogard na 
Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny 
w Starogardzie Gdańskim. Spotkanie odby-
ło się 13 października z okazji 10-lecia ist-
nienia Klubu Piłkarskiego Starogard.

misu doprowadził Przemysław Kuss, 
strzelając gola dla KP Starogard.
Drużynę KP Starogard założyło gro-
no przyjaciół piłki nożnej w 2008 
roku. Zespól rozpoczął rozgryw-
ki w klasie B i z roku na rok piął się 
w górę.

– Dzisiaj  III- ligowa drużyna bia-
ło-zielono-białych zajmuje dru-
gie miejsce w tabeli z wynikiem 22 
punktów. Starogard długo na to 
czekał i w pełni na to zasłużył. Wcze-
śniej tylko Włókniarz Starogard 
i Wierzyca Starogard grały na tym 
szczeblu – powiedział wiceprezes 
Klubu Adam Sobiecki. – Dzisiaj jeste-
śmy dumni z naszych zawodników, 
że powrócili do tradycji.
Tuż przed meczem prezes Klu-
bu Piłkarskiego Starogard – Jacek 
Meier odebrał srebrną paterę i gra-
tulacje od wiceprezesa Pomorskie-
go Związku Piłki Nożnej Andrzeja 
Szwarca, a dyrektor sportowy Lechii 
Gdańsk Janusz Melaniuk przekazał 
mu pamiątki klubowe.
– Po 10 latach drużyna KPS gra 
w III lidze, ale ciągle liczymy na 
więcej. Może za kolejne 10 lat 
będziemy w ekstraklasie – po-
wiedział Jacek Meier. - Przez te 
10 lat przez klub przewinęło się 
z 250 zawodników w różnych ka-
tegoriach wiekowych, nie tylko ze 
Starogardu, ale też innych miast 
i gmin. 
Specjalne podziękowania od pre-
zesa KPS otrzymał też Sebastian 
Armatorski – najdłużej grający 
w klubie zawodnik (8 lat). 

– Obecne czasy są trudne. Za nami 
pierwszy rok pracy w nowym ustro-
ju szkolnym. Podejmowaliśmy trud-
ne decyzje, czy okażą się słuszne? 
Czas pokaże jak wpłynęły na sta-
rogardzką oświatę. Dzisiaj skupmy 
się na Dniu Edukacji Narodowej. To 
czas życzeń, podziękowań i nagród. 
Nagrodzę nieliczne osoby, chociaż 
wiem, że na nagrodę Prezydenta 
Miasta zasługuje ogromna więk-
szość pracowników oświaty – mówił 
Janusz Stankowiak.
Chwilę później wręczył nagrody. 
Otrzymali je: Anna Schulfer (MPP 
2), Maria Ziemer (dyrektor MPP 3), 
Magdalena Mandziara (MPP 4), Na-
talia Cherek (MPP 8), Jolanta Olejnik 
(dyrektor MPP 10), Joanna Ada-
mowska (PSP 1), Jacek Wołczak (PSP 
1), Aneta Wołoszyk (PSP 2), Elżbieta 
Brzóska (PSP 3), Jolanta Kruszyńska 
(PSP 4), Jolanta Żygowska (PSP 8). 
Za trud pracy i zaangażowanie w nią 
wszystkim nauczycielom Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 1 podzięko-

Dzień Edukacji Narodowej
14 października to święto wszystkich pracowników oświaty. W Pu-
blicznej Szkole Podstawowej Nr 1 zorganizowano miejską uroczy-
stość. Była to doskonała okazja do wręczenia nauczycielom szkół 
i przedszkoli nagród Prezydenta Miasta.

– Na zajęcia przychodzą dzieci od 
4. roku życia. Jeśli chodzi o wiek, nie 
ma żadnego górnego limitu. Każdy 
znajdzie coś dla siebie, coraz czę-
ściej w treningach uczestniczą całe 
rodziny. Trenując techniki karate, 
pracujemy całym ciałem, dołączając 
do tego siłę umysłu – mówi prezes 
klubu Sandra Domachowska.

Karate tańsze dla rodzin
Prezydent podpisał kolejne porozumienie 
w sprawie przystąpienia do programu „Staro-
gardzka Karta Dużej Rodziny”. Mieszkańcy po-
chodzący z rodzin wielodzietnych mogą uzy-
skać 10% rabatu na usługi realizowane przez 
Starogardzki Klub Karate Tradycyjnego.

Zajęcia Starogardzkiego Klubu Ka-
rate Tradycyjnego odbywają się 
w Publicznej Szkole Podstawowej 
Nr 1 przy ul. Zblewskiej 8, Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. 
Wybickiego 17 oraz w Szkole Tańca 
„Esta Fiesta” przy ul. Lubichowskiej 
14. SKKT można znaleźć także na 
Facebooku 

Uczestnicy akcji sadzili drzewa pod 
czujnym okiem pracowników MZK. 
Podobnie jak we wiosennej edycji, 
również tym razem dużo radości 
sprawiło wszystkim nazywanie swo-
ich drzewek. Na specjalnych tablicz-
kach  pisali wybrane imię rośliny 
i datę jej zasadzenia. Potem wspól-
nie wieszali przygotowane wizytów-
ki na zasadzonych drzewach. Nie-
którzy nazywali je swoim imieniem, 
inni nadawali im imię przedszkola 
lub stowarzyszenia, a jeszcze inni 
wymyślali specjalne nazwy np. Dąb 
Bartek, Zbysio K., Krówka, Pato, Beza 
czy Albero. Towarzyszyły temu en-
tuzjazm i radość. Wielu uczestników 
podkreślało znaczenie akcji dla śro-
dowiska i poprawy jakości powietrza 
w mieście.
– Mieszkańcy posadzili osiem ga-
tunków drzew, m.in lipy drobnolist-
ne, jarząb szwedzki, klon Globsum, 

Kolejne 500 drzew
Wiosną wspólnie z mieszkańcami posadzi-
liśmy w Starogardzie 500 drzew. Drugie 
tyle trafiło do gruntu jesienią. Posadzili 
je uczniowie szkół podstawowych, przed-
szkolaki, stowarzyszenia, a także Bracia 
Kurkowi i mieszkańcy miasta. 

wał dyrektor Arkadiusz Kobierzyński. 
Hanna Stasiewicz z Wydziału Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta poin-
formowała, że w tym roku dyrektor 
Miejskiego Przedszkola Publicznego 
Nr 6 „Modraczek” Agnieszka Radi-
monas oraz nauczycielka Miejskiego 
Przedszkola Publicznego Nr 2 z Od-
działami Integracyjnymi zostały od-

znaczone Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej. Lucyna Polachowska 
z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 
4 z Oddziałami Integracyjnymi zo-
stała nominowana do nagrody dla 
najbardziej cenionych i lubianych 
nauczycieli w województwie po-
morskim – Nauczyciel Roku. 

czereśnie, wiśnie kuliste i śliwy wi-
śniowe. Te ostatnie to duże drzewa 
osiągające 2-3 metry wysokości 
o średnicy do 16 centymetrów. 
W przyszłości będą pięknie zdobić 
Starogard, bo przebarwiają się na 
bordowo – powiedział koordynator 
akcji Wojciech Szambowski. 
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Zgony
1. Wojciech Kliczkowski l. 56
2. Regina Maszke l. 86
3. Sebastian Sadowski l. 36
4. Czesława Michna l. 87
5. Wiesław Niemczyk l. 61
6. Zbigniew Piszora l. 57
7. Jerzy Brajsa l. 46
8. Jerzy Kitowski l. 57
9. Brunon Skonieczny l. 75
10. Jan Szczygieł l. 80
11. Jerzy Borzyszkowski l. 66
12. Krzysztof Sarnowski l. 59
13. Maria Czarniecka l. 85
14. Krzysztof Łukaniuk l. 63
15. Urszula Kawka l. 70
16. Krystyna Woźniak l. 66
17. Anna Domachowska l. 77
18. Krystyna Miotk l. 70
19. Antoni Kamiński l. 82
20. Zygmunt Drożek l. 66
21. Józef Siembida l. 59
22. Zenon Chrzanowski l. 67
23. Wojciech Panglisz l. 60
24. Stanisław Kamiński l. 64
25. Józef Kosiński l. 83
26. Lidia Kłos l. 66
27. Roman Jakusz l. 60
28. Marzena Rostowska l. 46
29. Weronika Wąs l. 14
30. Hanna Kramm l. 59
40. Zbigniew Bieliński l. 81
41. Maria Prabucka l. 73
42. Janina Komor l. 59
43. Renata Biodorwska l. 62

NIERUCHOMOŚCI  Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 25 września 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 382/09/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym, 
obejmujące 26 pozycji: 1) - 26) ul. Kręta/Graniczna – 28 działek nr: 187/7, 187/9, 187/11, 187/73 – 187/96, 187/99, 187/100, obręb 5, KW 34706, przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 02.MN, 05.MN lub 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe – 06.MN,U.
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 PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Iwaszkiewicza, KW GD1A/00024974/9, obr. 12, według wykazu w tabelce:

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

minimalne
1 2 3 4 5 6 7

1. 179/157 15 484 3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, z dopuszcze-
niem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością 630 000,00 zł 63 000,00 zł 6 300,00 zł

2. 179/158 11 962 3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, z dopuszcze-
niem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością 460 000,00 zł 46 000,00 zł 4 600,00 zł

3. 179/160 8 950 3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, z dopuszcze-
niem 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 dopuszcze-
niem 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. 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 dostę-
pu 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 12 grudnia 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 6 grudnia  
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 11 grudnia 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.

Kociewska Dycha
Na starcie 27. Biegu Kociewskiego z Pol-
pharmą stanęło 432 zawodników. Trasę 10 
km najszybciej pokonał Kenijczyk – Kima-
iyo. Wśród pań pierwsza na mecie była Olga 
Ochal z Bydgoszczy. Najstarszy uczestnik 
imprezy miał 84 lata, a gościem honoro-
wym Biegu była Joanna Jabłczyńska.

Kolejny rok za nimi
GAMA Akademia Koszykówki podsumo-
wała trzeci rok swojej działalności. Spo-
tkanie, które odbyło się 3 października br. 
w Restauracji Bachus,  było też okazją do 
podziękowań i wyróżnień.

Memoriał godny mistrza
X Memoriał Macieja Olszewskiego przy-
niósł zwycięstwo drużynie z Lęborka. Wśród 
młodzików najlepsi byli starogardzianie 
z KaEmKa. Dwudniowy turniej siatkarski 
zorganizował Starogardzki Klub Sportowy.
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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 (II 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.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 19 września 2018 r.
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 21 listopada 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 
listopada 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 listopada 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:
1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Słonecznej (VI 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., czwarty 18 lipca 2018 r., a piąty 19 września 2018 r.
…..........................................................................................................................................................................................................................  
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 listopada 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 
listopada 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 listopada 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. Kochanki (III przetarg) – działka nr 22/29 o pow. 13 368 m², obręb 7, KW 24794;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 600 000,00 zł (sześćsettysięcyzłotych); wadium w wysokości 60 000,00 zł (sześćdziesiąttysięcyzłotych); postąpienie minimalne 6 000,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.166.P2,U1 – zabudowa techniczno-produkcyjna, magazyny, składy, bazy, 
parkingi, garaże, a także zabudowa usługowa.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Pierwszy przetarg przeprowadzono 16 maja 2018 r., a drugi 22 sierpnia 2018 r.
Przez działkę nr 22/29 obr. 7 przebiega sieć gazowa, a brzegiem linia energetyczna, napowietrzna.
…................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 28 listopada 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 listopada 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 listopada 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 (III 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., a drugi 12 września 2018 r.
…................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 12 grudnia 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 grudnia 
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 grudnia 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.
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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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OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2018 ROKU

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz. 754, 1000 
i 1349) - Prezydent Miasta Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości informację o numerach oraz 
granicach  obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji  wyborczych oraz możliwości 
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w  wyborach do Rady Miasta Starogard Gdański, Rady 
Powiatu Starogardzkiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Starogard Gdański za-
rządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

NUMER 
OBWODU GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA SIEDZIBA OBWODOWEJ 

KOMISJI WYBORCZEJ

1. al. Wojska Polskiego, Grunwaldzka, Osiedlowa. Przedszkole Nr 3, 
al. Wojska Polskiego 8b.

2.

Bociania, Dąbka, Dobrzańskiego-Hubala, Dominika, Generała Augusta Fieldorfa „Nila”, Gołębia, Jaskółcza, 
Jastrzębia, Kalinowskiego, Kleeberga, Kormorania, Kutrzeby, Krucza, Łabędzia, Niemojewskiego, Obroń-
ców Poczty Gdańskiej, Pawia, Pola, Rogali, Generała Stefana Roweckiego „Grota”, Sowia, Starzyńskiego, 
Stolarska, Sucharskiego, Świętojańska, Unruga, Zamenhofa, Żabia, Żurawia.

Szkoła Podstawowa Nr 6, 
ul. Dominika 32.

3.
Derdowskiego, Graniczna, Grzybka, Kocborowska, Kręta, Kryzana, Kwiatowa, Łąkowa, Nagórskiego, 
Poprzeczna, Sadowa, Skarszewska bez n-ru 2,  Księdza Podpułkownika Wryczy, Kardynała Wyszyńskiego, 
Żytnia.

Dyrekcja Szpitala, 
ul. Skarszewska 7.

4. Brzozowa, Ceynowy, Dmowskiego, Gdańska, Hillar, Kochanki, Kochanki-Leśnictwo, Kochanki – Strażnica 
Kolejowa, Kolejowa, Kołłątaja, Legionów, Leśna, Północna, Skorupki, Słowackiego, Wybickiego.

Szkoła Podstawowa Nr 3, 
ul. Wybickiego 17.

5. Buchholza,  Curie-Skłodowskiej,  Gimnazjalna,  Hallera,  Iwaszkiewicza, Mickiewicza, Nad Wierzycą, Sikor-
skiego, Skarszewska nr 2,  św.Elżbiety.

I Liceum Ogólnokształcące, 
ul. Hallera 34.

6. Korczaka, Krasickiego, Lipowa, Majowa, Traugutta, Tuwima, Wiosenna, Zielona. Szkoła Podstawowa Nr 3, 
ul. Traugutta 2.

7.

Basztowa, Boczna, Browarowa, Chojnicka, Kanałowa, Kellera, Kilińskiego, Kozia, Krótka, Krzywa, Trakt Arie-
go Izaaka Goldfarba, Norwida, Olimpijczyków Starogardzkich, Owidzka, Paderewskiego, Plac 16 Dywizji, 
Plac Koszarowy, Podgórna, Przy Młynie, Rycerska, Rynek, Sambora,  Sobieskiego, Spichrzowa, Szewska, 
Tczewska, Unii Europejskiej, Wodna, Zajezdna.

Dom Rzemiosła, 
ul. Chojnicka 2.

8. Asnyka,  Droga Owidzka, Hermanowska,  Heweliusza, Jabłowska, Jaszczurkowców, Kościuszki, Pelplińska, 
Pillara, Prusa, Przedmieście, Przejezdna, Sychty, Wiśniowa.

Środowiskowy Dom Samopomocy, 
ul. Pelplińska 3.

9. Farmaceutów, Konopnickiej, ul. Kopernika, Orzeszkowej, Sienkiewicza. Szkoła Podstawowa Nr 4, 
al. Jana Pawła II 4.

10. al. Jana Pawła II, Starogardzkie Centrum Kultury, 
al. Jana Pawła II 3.

11. Bądkowskiego, Pomorska, ul. Szumana, Osiedle Szumana, Osiedle 800-lecia, Wróblewskiego, 
Żeromskiego.

Przedszkole Nr 6, 
al. Jana Pawła II 5.

12. Osiedle Kopernika do n-ru 15. Przedszkole Nr 5, 
al. Jana Pawła II 8.

13. Osiedle Kopernika od n-ru 23. Spółdzielczy Dom Kultury, 
ul. Reymonta 1.

14. al.  Armii  Krajowej, Bohaterów  Monte Cassino, Cesarza, Chełmońskiego, Gryfa Pomorskiego, Kleszczyń-
skiego, Maczka, Matejki, Okulickiego, Osiedle Nad Stawem, Rodziny Czosków, Staszica, Stefańskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 8, 
al. Jana Pawła II 10.

15.

Blocka, Bohaterów Westerplatte, Braterska, Bukowa, Bursztynowa,Dąbrowskiego, Dębowa, Drzymały, 
Dzierżonia, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasprzaka, Kasztanowa, Kociewska, Kory-
tybska, Lange, Leszczynowa, Lubichowska, Ogrodowa, Reymonta,  Rodzinna,  Skośna,  Sosnowa,  Świer-
kowa,  Topolowa, Tulipanów, Wierzbowa, Złota, Żwirki i Wigury.

Przedszkole Nr 4, 
ul. Reymonta 7.

16. al. Niepodległości, Okrężna, Osiedle 60-lecia Odzyskania Niepodległości. Przedszkole Nr 10, 
os. 60-lecia 8.

17. Balewskiego, Bilikiewicza, Droga Nowowiejska, Jacobsonów,  Kopicza, Maja, Osiedle Konstytucji 3 Maja,  
Schwabe,  Szpitalna, Zblewska.

Przedszkole Nr 8, 
os. Konstytucji 3 Maja 15.
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18.

Gertrudy Babilińskiej, Bohaterów Getta, Borówkowa, Brejskiego, Broniewskiego, Danusi,   Dolna, Aloj-
zego Pawła Gusowskiego, Górna, Jagodowa, Jeżynowa,   Malinowa, Nierzwickiego, Osiedle Nad Jarem, 
Powstańców Warszawskich,    Poziomkowa, Przanowskiego, Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”,  Sędzic-
kiego,  Danuty Siedzikówny „Inki”, Szarych Szeregów, Szturmowskiego, Wiejska, Zbożowa, Zachodnia, 
Żołnierzy Wyklętych.

Szkoła Podstawowa Nr 1, 
ul. Zblewska 18.

19.
2 Pułku Szwoleżerów, Bajana, Chopina,  Działkowa,  Harcerska, Jagiełły, Magazynowa, Murarska, Orliń-
skiego, Parkowa, Piaskowa, Piłsudskiego, Polna, Rzeczna, Skalskiego, Skarżyńskiego, Sportowa, Ściegien-
nego.

Szkoła Podstawowa Nr 1, 
ul. Szwoleżerów 4.

20. Juranda ze Spychowa,  Osiedle Piastów. Szkoła Podstawowa Nr 1, 
ul. Zblewska 18.

21.
Abrahama, Andersa, Antoniego Górskiego, Cicha, Darowana, Edmunda Falkowskiego, Kraziewicza, Księ-
życowa,  Józefa Milewskiego, Obrońców Wybrzeża,  Południowa, Rataja, Ryszarda Rebelki,  Rolna, Jana 
Schulza, Słoneczna, Szornaka,  Witosa.

Szkoła Podstawowa Nr 8, 
al. Jana Pawła II 10.

22. Obwód odrębny: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., 
ul. Balewskiego 1.

23. Obwód odrębny: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.
Szpital dla Nerwowoi Psychicznie Cho-

rych, 
ul. Skarszewska 7.

24. Obwód odrębny: Areszt Śledczy. Areszt Śledczy, 
ul. Kościuszki 30a.

25. Obwód odrębny: Dom św. Elżbiety. Dom św. Elżbiety, 
ul. Hallera 27.

       Lokale nr 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 21 dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wybor-
cy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Gdańsku I najpóźniej do dnia 8 paździer-
nika 2018 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Starogard Gdański najpóźniej do dnia  
12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

                                                                                                                                                       Prezydent Miasta Starogard Gdański
                                                                                                                                                                   /-/ Janusz Stankowiak

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych -
- dowóz do lokalu wyborczego

 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Starogard Gdański informuje, iż osoby niepełnosprawne chcące wziąć udział  w wyborach  samorządowych 
zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, mogą zwrócić się  do tut. Wydziału o dowóz do lokalu wyborczego samochodem przystosowanym dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych.
 Osoby niepełnosprawne, które będą chciały skorzystać z tej formy pomocy prosimy o kontakt telefoniczny w dniu głosowania tj. 21.10.2018 roku w godzinach 
od 8:00 do 18:00 na niżej wymienione numery telefonów 58 530 6048, 58 530 6049, 58 530 6050 i 58 530 6051.



ZAPOWIEDZI IMPREZ

19 października

27 października

4 listopada

12 listopada

17 listopada

8 listopada

10-11 listopada

20 października

23 października

25 października

26 października

Godz. 18:00, sala widowiskowa 
Starogardzkiego Centrum 
Kultury, „Charytatywny 
Pokaz Mody dla Tatianki”

Godz. 18:00, Muzeum 
Ziemi Kociewskiej, wernisaż 
wystawy „Polskie pocztówki 
patriotyczne” Do 28 lutego 
2019 r.

Godz. 9:00–19:00, Miejska 
Hala Sportowa im. Andrzeja 
Grubby, Turniej Badmintona 
Baltic Cup

Godz. 11:00, Strzelnica 
Bracka przy ul. Mickiewicza, 
Drużynowe Strzelanie 
o Puchar Przechodni 
Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego

Godz. 12:00, Miejska 
Biblioteka Publiczna im. ks. 
Bernarda Sychty, spotkanie 
Bibliotecznego Klubu 
Czarnego Kota – Wejdź do 
„Labiryntu Lukrecji” i zabaw się 
w teatr cieni

Godz. 19:00, Miejska Hala 
Sportowa im. Andrzeja Grubby, 
mecz Polskiej Ligi Koszykówki 
SKS Polpharma Starogard 
Gdański – Stelmet Enea BC 
Zielona Góra

Godz. 18:30, Miejska Biblioteka 
Publiczna im. ks. Bernarda 
Sychty, akordeonowy 
koncert w wykonaniu 
Pawła Ratajka, który 
uświetni wernisaż wystawy 
rzeźby i rysunku Edyty 
Szalewskiej 

Godz. 15:00-17:00, Miejska 
Biblioteka Publiczna im. ks. 
Bernarda Sychty, „Popołudnie 
gier” 

Godz. 18:00, Galeria „A” 
Starogardzkiego Centrum 
Kultury, wernisaż wystawy 
„Sztuka Polska”

Godz. 12:00, Miejska Biblioteka 
Publiczna im. ks. Bernarda 
Sychty, Wspólne czytanie 
z okazji 100. rocznicy 
Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę

Miejska Hala Sportowa 
im. Andrzeja Grubby, III 
Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego. Memoriał 
Edwarda Kowalke

Godz. 18:00, Miejska Biblioteka 
Publiczna im. ks. Bernarda 
Sychty, Biznes z pasją III 
spotkanie – Biznes to sztuka 
równowagi

Godz. 9:00–16:00 , Miejska 
Hala Sportowa im. Gerarda 
Podolskiego, Halowy Turniej 
Piłki Nożnej z okazji Święta 
Niepodległości

10-12 listopada, Obchody 
100-lecia Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości

10 listopada, koncert 
piosenki żołnierskiej 
 
11 listopada 
– uroczystości przy pomniku, 
Msza św., marsz „Ku Wolności”, 
żywa flaga, gra miejska, 
roczysta warta przy Pomniku 
Poległych i Pomordowanych 
Harcerzy w Starogardzie Gd. 

– koncert zespołu „Maleo 
Reggae Rockers” i Panny 
Wyklęte

Godz. 17:00, Kino Sokół. XXVI 
Noc Bardów im. Ryszarda 
Rebelki

Renata Przemyk 
gwiazdą Nocy Bardów


