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Miasto pozyskało
na zagospodaro-
wanie Doliny Wie-
rzycy

mln zł

Tajemnice 
doliny Wierzycy

Rozmowa
z Jarosła-
wem Po-
ziemskim, 
prezesem 
SKS Sporto-
wa S.A.

Córka Angeliki i Marka Żygowskich ma 
starszą siostrę Elizę, która urodziła się 
w kwietniu 2017 r. Dziewczynka bardzo się 
cieszy, że ma młodsze rodzeństwo. Jesz-
cze nie umie wyrazić tego słowami, ale 
cały czas zerka na siostrzyczkę i sprawdza 
czy niczego jej nie brakuje. – Nadia jest 
bardzo spokojna. Rzadko płacze i dużo 
śpi. Musimy nawet budzić ją, żeby wypiła 
mleko – uśmiecha się dumna mama.
20 lutego pierwsze starogardzkie dziecko 
urodzone w 2019 r. odwiedził prezydent 
miasta Janusz Stankowiak. Towarzyszyła 
mu naczelnik Wydziału Spraw Obywatel-
skich Beata Tkaczyk-Kurkowska. – Odwie-
dziny pierwszej starogardzianki lub staro-
gardzianina w nowym roku to nasza wie-
loletnia tradycja i za każdym razem wspa-
niałe chwile – mówiła naczelnik WSO.
– Te momenty należą do najbardziej ra-
dosnych, jakie spotykają prezydenta mia-
sta. Dzięki takim spotkaniom mam szansę 
bezpośredniej rozmowy z mieszkańcami. 
Zależy nam, żeby chcieli tu zostać, żyć, 
pracować i zakładać swoje rodziny. Dlate-
go robimy wszystko, by Starogard Gdań-
ski był do tego jak najlepszym miejscem 
– powiedział Janusz Stankowiak.
Zgodnie z tradycją „nawiedzanek”, goście 
nie przyszli z pustymi rękami. Państwo 
Żygowscy, oprócz kwiatów i listu gratula-
cyjnego, dostali dziecięcy leżaczek, który 
będzie rósł razem z Nadią, a dziewczyn-
ka grającego, różowego pingwinka. Pre-
zydent życzył maleństwu beztroskiego 
i zdrowego dzieciństwa, a jej rodzicom 
pociechy i radości z córek. 

Nadia pierwszą starogardzianką
Nadia Żygowska na świat przyszła minutę po północy 1 stycznia. Była maleńka, więc 
pierwszy miesiąc swojego życia musiała spędzić w inkubatorze. Teraz jest już większa, 
cięższa, zdrowo się rozwija i rośnie „jak na drożdżach”.

Dworzec PKS
po nowemu
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– W ramach zadania planujemy wy-
konać 820 mb wodociągu, 600 mb 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
400 mb kanału tłocznego oraz 1 
kpl – przepompownie ścieków z za-
gospodarowaniem – wylicza Marcin 
Szamocki z Wydziału Techniczno-
-Inwestycyjnego Urzędu Miasta.
Koszt inwestycji wyniesie 
1.687.655,85 zł. Wykona ją ZUK Sp 
z o.o. Z Żukowa.  
85% dofinansowania zadania po-
mniejszono o lukę finansową, czyli 
zryczałtowaną stawkę dochodową 

Nowa kanalizacja  
na Iwaszkiewicza

Tajemnice doliny Wierzycy

Do 31 października 2019 r. na ul. Iwaszkie-
wicza wykonana ma zostać nowa kanaliza-
cja. 18 lutego w Urzędzie Miasta podpisa-
no stosowną umowę.  

Rusza realizacja części edukacyjno - promocyjnej projektu pn. 
„Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza 
ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności 
oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru

Podczas spotkania prezentowane 
będą rozwiązania projektowe. Bę-
dzie także szansa na podzielenie się 
swoją opinią. Przesłane, podpisane, 
zaopatrzone w imię i nazwisko oraz 
adres uwagi zostaną przeanalizo-
wane, a w możliwych ze względów 
technicznych, prawnych, a także fi-
nansowych przypadkach uwzględ-
nione.
Opinie dotyczące przedsięwzięcia 
można przesyłać w formie pisemnej 

Porozmawiajmy 
o obwodnicy
5 marca o godz. 16:00 w Kinie „Sokół” od-
będzie się spotkanie informacyjne w spra-
wie budowy obwodnicy Starogardu Gdań-
skiego.

w terminie do 2 tygodni po spotka-
niu pocztą na adres: Transprojekt 
Gdański Spółka z o.o., ul. Zabytkowa 
2, 80-253 Gdańsk, FAX: 58 3413065 
lub pocztą elektroniczną: biuro@
tgd.pl z dopiskiem „Obwodnica Sta-
rogardu Gdańskiego w ciągu DK22 
– spotkanie informacyjne nr 4”.
Formularz badania opinii społecznej 
do pobrania ze strony www.staro-
gard.pl.  

– 25%). Zadanie dofinansowane jest 
z POIiŚ przez NFOŚiGW.
Inwestycja współfinansowana jest 
ze środków Unii Europejskiej –„Po-
prawa gospodarki wodno-ściekowej 
w aglomeracji Starogard Gdański” 
w ramach działania 2.3 „Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach”, 
oś. Priorytetowa II „Ochrona śro-
dowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu” Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020. 

W ramach zdobytych przez Urząd 
Miasta w Starogardzie Gdańskim 
środków unijnych w wysokości 9 
mln zł na zagospodarowanie cen-
nych przyrodniczo obszarów rzeki 
Wierzycy przewidziano realizację 
zadań mających na celu edukację 
społeczeństwa oraz promocję pro-
jektu.
Partnerem odpowiadającym za tę 
część jest Nadleśnictwo Starogard, 
które w styczniu bieżącego roku pod-
pisało umowę z firmą MruCon Travel 
Sp. z o.o. z Lubonia k. Poznania. 
W związku z powyższym w marcu 
bieżącego roku zostaną przepro-
wadzone zajęcia lekcyjne w szko-
łach podstawowych, gimnazjach 
i średnich znajdujących się na tere-
nie miasta Starogard Gdański. 
Objętych zostanie nimi 20 grup 25 
osobowych, które będą uczestni-
czyły w 1,5-godzinnych zajęciach 
teoretycznych. Temat zajęć obej-
mować będzie podstawy prawne 
ochrony przyrody, jej cele oraz 
omówienie form ochrony, w tym 
celowość korytarzy ekologicznych. 
Ponadto zajęcia nakreślą cele i za-
sadność ochrony bioróżnorodności, 
które dzięki stałej ochronie wpłyną 
na zachowanie wartości przyrodni-
czych i krajobrazowych objętego 
projektem korytarza ekologicznego 
doliny Wierzycy.
Po części teoretycznej dla tych 

samych grup z ww. szkół przewi-
dziano 2,5-godzinne zajęcia tere-
nowe, podczas których uczestni-
cy doświadczą bezpośredniego 
kontaktu z przyrodą. Dzięki temu 
przede wszystkim w sposób orga-
noleptyczny będą mogli poznać 
z bliska florę i faunę cennego dla 
regionu korytarza ekologicznego 
rzeki Wierzycy. W praktyczny spo-
sób przedstawione i wskazane zo-
staną gatunki, które występują na 
terenie objętym projektem, który 
również wchodzi w skład chronio-
nych prawem siedlisk sieci Natura 
2000, w tym przypadku PLH220094 
- Dolina Wierzycy. Zajęcia terenowe 
planowane są do realizacji w maju 
bieżącego roku.
Ponadto w marcu zostanie urucho-
miona strona internetowa, na któ-
rej ogłoszony będzie kilkuetapowy 

konkurs wiedzy przyrodniczej dla 
szkół.  Finał konkursu odbędzie się 
w fazie końcowej projektu, na zor-
ganizowanym festynie.
Do zadań Nadleśnictwa Starogard 
należy również wydanie folderu 
promocyjnego zawierającego nie-
zbędne informacje o treści przy-
bliżonej do wspomnianych lekcji. 
Folder zostanie przekazany miesz-
kańcom powiatu starogardzkiego. 
Stanowić będzie również kompen-
dium wiedzy na przyszłość.
Realizacja tytułowego projektu 
została dofinansowana przez Za-
rząd Województwa Pomorskiego 
w wyniku rozstrzygnięcia konkursu 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
dla działania 11.4.” Ochrona różno-
rodności biologicznej”. 
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Dworzec autobusowy w Starogar-
dzie Gdańskim zmienił swój wygląd 
i miejsce. Dotychczasowy przy ul. 
Gdańskiej pozostanie zajezdnią dla 
autobusów PKS. Nowa pętla po-
wstała przy ul. Kolejowej niedale-
ko odrestaurowanego w ubiegłym 
roku dworca PKP. Pomiędzy jednym, 
a drugim pojawiły się parkingi, które 
ułatwiają mieszkańcom korzystanie 
z różnych środków transportu. Ca-
łość stanowi ważny elementem inte-
gracyjnego węzła przesiadkowego.
– Węzeł  służy integracji różnych form 
transportu indywidualnego i zbioro-
wego w jednym miejscu. Coraz wię-
cej miast stosuje takie rozwiązania. 
Chodzi o wyrobienie nawyku korzy-
stania z auta, roweru, pociągu czy 
autobusu i łączenia jednego środka 
z drugim w czasie jednej podróży. 
Ma to ogromny wpływ, nie tylko na 
zwiększenie dostępności komuni-
kacyjnej Miasta oraz atrakcyjności 
poruszania się po nim, ale przede 
wszystkim na – ważne z punktu 
widzenia ekologii – ograniczenie 
emisji spalin. W naszym przypad-
ku odrestaurowany stary dworzec, 
budowa nowej pętli autobusowej 
oraz modernizacja całej pobliskiej 
infrastruktury drogowej dodatkowo 

Dworzec PKS po nowemu
Od 1 marca będzie można w pełni korzystać ze zintegrowanej 
komunikacji. W sąsiedztwie odrestaurowanego dworca PKP uru-
chomiono nowoczesną pętlę dla autobusów miejskich, krajowych 
i zagranicznych. Nowa „autobusowa przystań” jest integralną 
częścią starogardzkiego węzła przesiadkowego.Dzienny Dom „Senior+” mieści się 

przy ul. Hallera 19a, w centrum mia-
sta, w bezpośrednim sąsiedztwie 
Parku Miejskiego, w którym końca 
dobiega modernizacja. W ramach 
rewitalizacji parku zbudowano tęż-
nię solankową, powstaje plac zabaw 
z siłownią zewnętrzną. Teren ten 
jest idealnym miejscem rekreacji dla 
potrzeb użytkowników – grupy do-
celowej „Senior+”. W bezpośrednim 
sąsiedztwie znajduje się również 
przychodnia lekarska i centrum re-
habilitacyjne – będące jednostkami 
organizacyjnymi Gminy. 
Bezpośredni nadzór nad funkcjono-
waniem domu ma Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Starogardzie 
Gdańskim. Dziennym Domem „Se-
nior+” zarządza koordynator. 
Obecnie na terenie naszego miasta 
to jedyna placówka pomocy spo-
łecznej służąca do realizacji usług 
opiekuńczych i specjalistycznych 
dla osób starszych, poza miejscem 
ich zamieszkania. Zapewnia ona 
wsparcie osobom w wieku powyżej 
60. roku życia, nieaktywnym zawo-
dowo.

Wsparcie dla Dziennego 
Domu „Senior+”
W 2018 r. Gmina Miejska Starogard Gdań-
ski utworzyła Dzienny Dom „Senior+”. 
Było to możliwe dzięki dotacji otrzymanej 
z Programu „Senior+”. Teraz, na realizację 
drugiej części zadania, czyli zapewnienie 
funkcjonowania placówki otrzymaliśmy 
dotację w kwocie 108 000 zł.  

Dzienny Dom „Senior+” daje moż-
liwość skorzystania między innymi: 
z urządzeń rehabilitacyjnych popra-
wiających sprawność fizyczną; kom-
puterów z dostępem do Internetu, 
telewizji; prysznica; pralko-suszarki; 
bardzo dobrze wyposażonej kuch-
ni; wsparcia fizjoterapeuty; udziału 
w zajęciach plastycznych, śpiewu, 
rękodzieła, muzykoterapii oraz in-
nych, realizowanych zgodnie z po-
trzebami, możliwościami i zaintere-
sowaniami seniorów; uczestnictwa 
w integracji ze społecznością lokal-
ną w ramach planowanych imprez 
i spotkań; udziału w wykładach, 
warsztatach i seminariach organizo-
wanych w ramach działalności kultu-
ralnej i oświatowej.

Dotację w kwocie 108 000 zł Gmina 
Miejska Starogard Gdański otrzy-
mała w ramach  PROGRAMU WIE-
LOLETNIEGO „SENIOR+” NA LATA 
2015-2020, EDYCJA 2019, MODUŁ II 
– Zapewnienie funkcjonowania pla-
cówek „Senior+”. 

zmieniły wygląd i poprawiły atrakcyj-
ność ważnej dla mieszkańców części 
miasta, która do tej pory należała do 
obszarów najbardziej zaniedbanych 
w Starogardzie – powiedział Janusz 
Karczyński, naczelnik Wydziału Tech-
niczno-Inwestycyjnego.
Oprócz budynku dworca i parkin-
gów, węzeł integracyjny składa się 
z dużego placu manewrowego oraz 
12 zadaszonych stanowisk autobu-
sowych. Każdy przystanek wypo-
sażony jest w tablicę informacyjną. 
Dodatkowo z każdej strony pętli 
ustawione są elektroniczne wyświe-
tlacze z rozkładem jazdy. Podróżni, 
czekający na autobus, mogą usiąść 
na ławeczce, która znajduje się pod 
wiatą. Przystanki rozmieszczono na 
owalu pętli, co umożliwia kierowcom 
swobodne manewry w jej wnętrzu. 
Od 1 marca ze stanowisk od nr 1 
do nr 5 odjeżdżać będą autobusy 
PKS. Kursować będą starymi trasa-
mi na terenie naszego powiatu oraz 
w kierunku Gdańska. Kolejne trzy 
z nowych stanowisk od nr 6 do nr 8 
są już zagospodarowane przez Miej-
ski Zakład Komunikacji. Odjeżdżają 
z nich autobusy linii 12, 14, 15, 25, 
27. Stanowiska 9 i 10 przeznaczone 
są dla innych przewoźników mię-

dzy innymi Mateobus czy Owsiak. 
Ostatnie dwa stanowiska z nr 11 i 12 
przygotowane są dla przewoźników, 
którzy oferują kursy dalekobieżne 
i międzynarodowe.
– Jak na razie żaden z przewoźni-
ków dalekobieżnych i międzynaro-
dowych nie wystąpił o uzgodnienie 
możliwości korzystania z tych przy-
stanków, ale pozostawimy je do ich 
dyspozycji, gdyby takowi się pojawi-
li – powiedział Piotr Pawłowski, z-ca 
dyrektora MZK ds. technicznych.
Od połowy marca bilety miesięcz-
ne na autobusy PKS podróżni kupią 
w kasie w budynku dworca infor-
muje Andrzej Burcon – członek Za-
rządu ds. przewozów. – Szczegóły 
dotyczące sposobu ich zakupu oraz 
godzin podamy na naszej stro-
nie www.pks-starogard.pl – dodał. – 
Na stronie dostępne są też  aktualne 
rozkłady jazdy.
Miasto wybudowało nową pętlę au-
tobusową w ramach projektu „Bu-
dowa i skomunikowanie węzła in-
tegracyjnego w Starogardzie Gdań-
skim” Projekt został dofinansowany 
przez Unię Europejską. Jego łączny 
koszt wyniósł 42 591 800 zł. Wartość 
dotacji wyniosła  34 386 092 zł. 
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Pomysł uporządkowania cmentarza 
w Lesie Szpęgawskim i szczególne-
go upamiętnienia ofiar hitlerowskiej 
zbrodni poprzez budowę nowego 
pomnika podsunęła na jednej z se-
sji Rady Miasta VI kadencji radna 
Ewa Gosz. Pomnik ma być gotowy 
na obchody 80. rocznicy zbrodni 
niemieckiej w Lesie Szpegawskim, 
które zaplanowano na 22 września 
2019 r.
W kwietniu 2018 r. Gmina Starogard 
Gdański we współpracy z Miastem 
ogłosiły konkurs na opracowanie 
koncepcji pomnika. Wygrał projekt 
Katarzyny Ephraim z Hagi. Zdaniem 

Ofiary zbrodni nie będą anonimowe
Pomnik trwale upamiętniający miejsce zbrodni w Lesie Szpęgawskim ma powstać do dnia 
22 września 2019 roku. Gotowy jest jego projekt i dokumentacja techniczna. Gmina Sta-
rogard czeka na pozwolenie na budowę, aby w lutym móc ogłosić przetarg na wyko-
nawcę inwestycji. Trwają też rozmowy na temat finansowania przedsięwzięcia. Powołano 
Komitet Społeczny Budowy Pomnika. Koszt budowy szacuje się na 1,5 mln zł.

oceniających, najlepiej wkomponuje 
się w otoczenie cmentarza. Miejsce 
zbrodni symbolizować będą przy-
pominające drzewa betonowe słu-
py oraz odlewy ściętych pni. ,,Pnie” 
będą wykonane z betonu oraz czar-
nego granitu, na którym białymi 
literami zostaną wygrawerowane 
w formie kręgów – słoi drzew nazwi-
ska osób pomordowanych. Część 
pni pozostanie niezapisana, sym-
bolizując osoby, których nazwisk nie 
udało się poznać. Cały teren zosta-
nie przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Przy grobach 
stanie 12 tablic  z najbardziej aktual-

nymi i emocjonalnymi informacjami 
na temat zbrodni w Lesie Szpegaw-
skim.
W tym celu wraz z przygotowaniami 
do budowy pomnika trwa ustalanie 
listy osób, które zostały zamordo-
wane przez niemieckich okupantów.
– Listę zamordowanych w Le-
sie Szpęgawskim osób tworzymy 
od dwóch lat. Dzięki współpracy 
z Instytutem Pamięci Narodowej 
w Gdańsku udało się ją uzupełnić 
o dane znalezione w aktach nie-
mieckich archiwów. Aktualnie zi-
dentyfikowaliśmy 2393 ofiary. Lista 
nie jest zamknięta. Prowadzi ją Piotr 
Pliszka, z którym można się kontak-
tować w celu ustalenia czy znajduje 
się na niej ktoś bliski z rodziny. In-
formacji udzielać będą gminy – po-
wiedział Joachim Choina – prezes 
Regionalnej Grupy Popularyzacji 
Mikrohistorii w Starogardzie Gdań-
skim.
Na podstawie przygotowanej do-
kumentacji technicznej wyliczono, 
że budowa pomnika wraz z upo-
rządkowaniem terenu cmentarza 
i ustawieniem tam tablic informa-
cyjnych nie powinna przekroczyć 
kwoty 1 540 000 zł. O sukcesie jej 
realizacji zadecyduje jednak fakt, na 
ile w jego finansowanie zaangażują 

się lokalne samorządy, mieszkańcy, 
prywatni przedsiębiorcy i inni fun-
datorzy. Na razie pewne deklara-
cje, dotyczące współfinansowania 
projektu, zgłosiły: Gmina Starogard 
i Miasto Starogard po 7 zł od mie-
szańca, co daje kwoty 115 tyś zł i 336 
tyś. zł oraz Starosta Starogardzki, 
który zadeklarował kwotę 125 tys. 
zł. Deklaracje wymagają tylko zgody 
Rady Gminy, Miasta i Powiatu. 
Ważne też będzie czy Gmina Staro-
gard Gdański otrzyma dofinanso-
wanie na budowę pomnika w kwo-
cie 300 tys. zł z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Wnio-
sek, który złożyła w tej sprawie, ma 
być rozpatrzony w lutym. Również 
do końca lutego wszystkie 21 zapro-
szonych do współpracy gmin, miast 
i powiatów wójt Gminy Starogard 
Gdański  poprosiła o określenie się 
co do swojego udziału w tym przed-
sięwzięciu.
Na specjalnym spotkaniu zorgani-
zowanym przez Gminę Starogard 
Gdański obecni przedstawiciele sa-
morządów otrzymali wzór umowy 
dotyczącej współpracy oraz projekt 
uchwały.
– Ponieważ chcielibyśmy jak naj-
szybciej ogłosić przetarg na wyło-
nienie wykonawcy inwestycji i pod-

pisać z nim umowę, bardzo nam 
zależy, abyście Państwo do końca 
lutego określili się co do współ-
pracy i uchwałą rady gminy, miasta 
czy powiatu ustalili wielkość dofi-
nansowania tego przedsięwzięcia – 
powiedziała wójt Gminy Starogard 
Gdański Magdalena Forc-Cherek. – 
Naszym zdaniem ten projekt powi-
nien być wspólnym dziełem. Oczy-
wiście będziemy prosić o wsparcie 
różne fundacje typu Energa, Lotos, 
Orlen. Każda dodatkowa kwota od 
zewnętrznego fundatora będzie 
pomniejszać Państwa wkład. Wszy-
scy darczyńcy, którzy przekażą na 
budowę pomnika kwotę wyższą niż 
500 zł zostaną wymienieni jako jego 
fundatorzy na specjalnej tablicy – 
dodała wójt gminy.
Podczas spotkania powołany zo-
stał też Komitet Społeczny na rzecz 
budowy Pomnika Pomordowanych 
w Lesie Szpęgawskim. Pomoże 
zorganizować zbiórkę publiczną 
na rzecz budowy pomnika wśród 
mieszkańców i przedsiębiorców. 
Zbiórka potrwa od marca do poło-
wy sierpnia. Poprowadzi ją Parafia 
pw. Św. Wojciecha.
Wsparcie przy pozyskaniu środków 
na budowę pomnika oraz pomoc 
przy organizacji udziału Prezydenta 
RP w obchodach 80.rocznicy Mordu 
w Lesie Szpegawskim zadeklarował 
poseł na Sejm RP Kazimierza Smo-
liński.  Podczas piątkowego spotka-
nia wyraził głębokie przekonanie 
o słuszności i konieczności realizacji 
tego projektu. 
W spotkaniu oprócz  posła uczest-
niczyli przedstawiciele: samorzą-
dów, Instytucji Pamieć Narodowej 
Oddziału w Gdańsku, Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Regional-
nej Grupy Popularyzacji Mikrohi-
storii w Starogardzie Gdańskim oraz 
ksiądz proboszcz parafii pw. św. 
Wojciecha Janusz Lipski. Uczestnicy 
ustalili, że do zakończenia realizacji 
projektu będą się raz w miesiącu 
spotykać i informować mieszkań-
ców o postępie prac. 
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W myśl kontynuowania dialogu 
obywatelskiego 31 stycznia 2019 
roku prezydent Janusz Stankowiak 
ponownie powołał pierwszą z sze-
ściu planowanych rad – Radę Go-
spodarczą.
– Dialog obywatelski oparty na 
współpracy z różnymi środowiskami 
społecznymi rozpocząłem w po-
przedniej kadencji. Moim zdaniem 
niezwykle ważna dla rozwoju miasta 
jest bieżąca współpraca z przedsta-
wicielami gospodarki, nauki, kultury, 
sportu, seniorów czy osób niepełno-
sprawnych.  Cenię sobie bardzo Pań-
stwa opinie, które nie raz służyły mi 
pomocą w podejmowaniu ważnych 
dla rozwoju miasta decyzji – powie-
dział Janusz Stankowiak. – Bardzo 
dziękuję za dotychczasową współ-
pracę i liczę na Państwa pomoc w ko-
lejnej pięcioletniej kadencji.
Prezydent podziękował wszystkim 
członkom za przyjęcie nominacji 
do Rady. Następnie wręczył im sto-
sowne akty powołania. Otrzymali 

Rada Gospodarcza dalej działa
31 stycznia 2019 roku Janusz Stankowiak powołał Radę Gospo-
darczą przy Prezydencie. Składa się ona z 11 przedstawicieli śro-
dowiska biznesowego, kupieckiego i naukowego. Jej członkowie 
poprzez swoją wiedzę i doświadczenie wspierają działania prezy-
denta w zakresie gospodarczego rozwoju miasta, ochrony środo-
wiska i promocji.

Podsumowali miniony rok
Nieco później niż zwykle starogardzcy sa-
morządowcy podsumowali ubiegły rok. 
Tradycyjne Spotkanie Noworoczne odbyło 
się w sali widowiskowej Starogardzkiego 
Centrum Kultury. Jak zawsze była to oka-
zja do złożenia sobie życzeń i rozmów.

je przedstawiciele Starogardzkiego 
Klubu Biznesu Związku Pracodaw-
ców: Hieronim Bieliński – właściciel 
firmy „Integra”, Grażyna Gryniuk – 
prezes Zarządu T.I. „Inwest” sp. 
z o.o., Henryk Kinder – właściciel 
firmy „Polmet”, Stefan Lubawski – 
pełnomocnik Zarządu Polpharma 
S.A., Józef Pliszka, Mariusz Popław-
ski – prezes Zarządu GAMA sp. 
z o.o., Mariusz Szwarc – prezes Za-
rządu „Broker” sp. z o.o., Zbigniew 
Świadek – właściciel firmy „Jawor” 
oraz Jacek Piotr Łepek – przedstawi-
ciel Pomorskiej Szkoły Wyższej, Da-
nuta Nowak – przedstawicielka Ko-
ciewskiego Stowarzyszenia Kupców 
i Barbara Podsiadło – przedstawi-
cielka Wojewódzkiego Zrzeszenia 
Handlu i Usług Biuro Rejonowe 
w Starogardzie Gdańskim.
Jako organ opiniodawczo-dorad-
czy członkowie Rady Gospodarczej 
będą służyć swoją wiedzą, doświad-
czeniem i znajomością problemów 
społeczno-gospodarczych. Ich za-

daniem będzie wspierać zamierze-
nia i plany prezydenta w zakresie 
konsultowania spraw dotyczących 
gospodarczego rozwoju Miasta, 
ochrony środowiska i promocji.
Na pierwszym posiedzeniu człon-
kowie Rady Gospodarczej ustalili, że 
aby kontynuować tematy rozpoczęte 
w poprzedniej kadencji, przyda im się 
krótkie sprawozdanie podsumowu-
jące minione cztery lata. Z kolei, aby 

podjąć dyskusję na nowe tematy, 
powinni poznać plany oraz zamie-
rzenia prezydenta na najbliższe lata. 
Poprosili o przygotowanie powyż-
szych dokumentów na następne 
spotkanie. Na kolejnym posiedze-
niu, które zaplanowali w drugim ty-
godniu marca, dokonają też wyboru 
przewodniczącego oraz wiceprze-
wodniczącego Rady.  

Tegoroczne Spotkanie Noworoczne 
odbyło się nieco później, bo 22 lute-
go. Pierwszy termin – zaplanowany 
na styczeń – zbiegł się z tragiczną 
śmiercią prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza.
Oprócz samorządowców w spotka-
niu uczestniczyli parlamentarzyści, 
kapłani, służby mundurowe, przed-
siębiorcy, dyrektorzy szkół i przed-
szkoli, prezesi spółek, kierownicy 
placówek samorządowych, pracow-
nicy administracji publicznej, przed-
stawiciele związków zawodowych 
oraz organizacji pozarządowych.
Gości powitała Orkiestra Dęta Sta-
rogardzkiego Centrum Kultury pod 
batutą Kacpra Roszkowskiego.
Życzenia noworoczne złożyli m.in.  
Przewodnicząca Rady Miasta Staro-
gard Gdański Anna Benert oraz Pre-
zydent Miasta Janusz Stankowiak. 
– Życzę wszystkim, aby nasza 
współpraca była realna na wszyst-
kich szczeblach: wojewódzkim, po-
wiatowym, gminnym i samego mia-
sta Starogardu. Tylko ona da nam 
realną możliwość jeszcze większego 
i przyspieszonego rozwoju naszych 

małych ojczyzn. Jesteśmy to winni 
mieszkańcom, którzy nam zaufali.
Prezydent podziękował wszystkim 
i poprosił, aby tak jak w ubiegłym 
roku wspierali działania starogardz-
kiego samorządu, jak i tym, którzy 
przyczyniają się do rozwoju miasta – 
instytucjom, organizacjom pozarzą-
dowym, organizacjom sportowym, 
kulturalnym, społecznym, służbom 
mundurowym oraz biznesowi, który 

nadaje miastu swoiste tempo roz-
woju. Życzył wszystkim zdrowia, 
które jest niezbędne, by móc re-
alizować plany, pomysły i marzenia 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.
Oficjalną część samorządowego 
spotkania noworocznego zakoń-
czono toastem za pomyślność roku 
2019. 
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Ferie w mieście
Dwa tygodnie zimowych wakacji już za nami. Dzieci ze Staro-
gardu Gdańskiego nie mogły narzekać na nudę. Atrakcje zapla-
nowały dla nich takie instytucje, jak: Starogardzkie Centrum 
Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejska Biblioteka Publicz-
na, Muzeum Ziemi Kociewskiej, Osiedlowe Domy Kultury oraz 
Grodzisko Owidz. Każdy młody mieszkaniec miasta mógł wybrać 
coś dla siebie. W ofercie znalazły się m. in. zajęcia muzyczne, 
plastyczne, historyczne, sportowe oraz oczywiście, jak na zimę 
przystało, dostęp do lodowiska. 
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Miasto w tym roku przeznaczyło 
ze swojego budżetu 2,2 mln zł na 
współpracę z organizacjami poza-
rządowymi. Kwota jest sumą środ-
ków przeznaczonych na poszcze-
gólne działalności oragzanizcji, 
wynikajace z przyjętego przez Radę 
Miasta w listopadzie 2018 roku „Pro-
gramu współpracy Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański z organizacja-
mi pozarządowymi i podmiotami, 
o których mowa w ustawie o działal-
ności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie na rok 2019”. Pozostałe 
800 tys. zł pochodzi ze środków 
unijnych pozyskanych przez Miasto 
wspólnie z Fundacją Dajemy Dzie-
ciom Siłę, Związkiem Harcerstwa 
Polskiego i Fundacją In Fortes na 
prowadzenie Społecznego Centrum 
Wsparcia Rodziny. Dofinasowanie 
wynosi 3 mln zł, ale tylko 800 tys. zł 
z tej kwoty zostanie wydatkowe na 
obsługę placówki w tym roku. 
Spośród przewidzianych 13 kon-
kursów na realizację „Programu” 
ogłoszono już 11, rozstrzygnięto 7. 
Największym beneficjentem miej-
skich środków przeznaczonych na 
działanie NGO są kluby sportowe. 
Otrzymają 850 tys. zł wsparcia na 

Trzy miliony złotych
dla organizacji pozarządowych
W 2019 roku organizacje pozarządowe mają do wydania blisko 3 
mln zł na wspieranie, pomoc i aktywizację starogardzian. Prawie 
połowa tej kwoty, ok 1,2 mln zł przenaczona jest na kontynuowa-
nie projektów wieloletnich i partnerskich. Spośród przewidzia-
nych 13 konkursów ogłoszono już 11, rozstrzygnięto 7. 

szkolenie sportowe dzieci, młodzie-
ży i dorosłych, turnieje i zawody 
sportowe oraz szeroko pojętą rekre-
ację. Blisko 176 tys. zł otrzyma Punkt 
Interwencji Kryzysowej na wspie-
ranie rodzin w kryzysie. Z kolei na 
edukację rodzin Miasto przeznaczy-
ło ponad 21 tys. zł. Otrzyma je Sto-
warzyszenie Można Inaczej, które 
organizuje Starogardzką Akademię 
Rodziny oraz Szkołę dla Rodziców. 
Dodatkowo Można Inaczej otrzyma 
50 tys. zł na Centrum Wolontariatu, 
które prowadzi od wielu lat. Kwotę 
60,5 tys. zł wykorzystają organiza-
cje, które zajmują się nauką, szkol-
nictwem wyższym, edukacją oraz 
oświatą i wychowaniem. 24,2 tys. zł. 
przeznaczono w tym roku na eko-
logię i ochronę zwierząt, a 15 tys. 
zł. przypadnie oragnizacjom, które 
podejmują działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych i w wieku eme-
rytalnym. Dodatkowo każda z tych 
organizacji może oczekiwać wspar-
cia i pomocy w Centrum Organiza-
cji Pozarządowych, na działaność 
którego Miasto przeznaczyło w tym 
roku 42 tys. zł. 
Środki przekazane dla III sektora 
mają przede wszystkim pomóc or-

ganizacjom zaktywizować miesz-
kańców Stargardu. Służyć temu 
mają liczne akcje, wydarzenia 
i imprezy, zarówno zaplanowane 
przez organizacje pozarządowe 
na ten rok, jak i te kontynuowane 
z lat poprzednich. Jednym z takich 
projektów wieloletnich jest np. pro-
wadzenie Schroniska dla zwierząt, 
które Miasto dofinsowuje kwotą 
220 tys. zł. 
Władzom miasta bardzo zależy na 
budowaniu pozytywnych relacji 
z organizacjami pozarządowymi, 
gdyż ich przedstwiciele reprezen-
tują poszczególne grupy społeczne 
starogardzian. Duży nacisk kładzie 
na prowadzenie otwartego dialogu 
obywatelskiego, który jest istotą 
tej współpracy. Prezydent Janusz 
Stankowiak zabiega o to od po-
czątku swojej prezydentury. Jego 
zdaniem współpraca oparta na 
otwartej i bezpośredniej komuni-
kacji jest niezbędna do umocniania 
lokalnych działań oraz stworzenia 
odpowiednich warunków do po-
wstawania wszelkiego rodzaju ini-
cjatyw społecznych, które  integru-
ją mieszkańców.  

10 tys. zł przeznaczono na działania 
sportowo-rekreacyjne wspierające 
i promujące zdrowy styl życia. Na 
zawody i turnieje sportowe przyzna-
no 20 tys. zł. Na szkolenie sportowe 
w piłce nożnej, udział we współza-
wodnictwie sportowym, organi-
zację i udział w rozgrywkach oraz 
pozostałych imprezach sportowych 
w kategorii seniorów grających 
w najwyższej klasie rozgrywkowej 
w Starogardzie Gdańskim przezna-
czono 200 tys. zł.15 klubów sporto-
wych otrzyma w tym roku w sumie 
620 tys. zł na szkolenie sportowe 
dzieci i młodzieży w różnych dyscy-
plinach. 
Dla przypomnienia pieniądze na 
sport w Starogardzie dzielone są 
na podstawie wag (kryteriów), któ-
re w 2015 roku wypracowała Sta-
rogardzka Rada Sportu. Ocenie 
poddawane są osiągnięcia sporto-

850 tysięcy złotych 
na rozwój sportu
Przyznane dotacje to wynik tegoroczne-
go konkursu ofert w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej. Przy-
stąpiło do niego 19 organizacji, które zło-
żyły łącznie 30 wniosków. Ostatecznie do-
tację uzyskało 27 ofert. 

we, liczba zawodników trenujących 
w klubie, wkład własny oraz kosz-
towność dyscypliny. 
Prezesi wszystkich klubów, które 
otrzymały dotacje z Urzędu Mia-
sta podpisali umowy. Odbyło się to 
w dwóch turach. Pierwsza 13 lutego, 
a druga niecałe dwa tygodnie póź-
niej, 26 lutego. – Korzystając z okazji, 
bardzo dziękuję Państwu za współ-
pracę. Doskonale zdaję sobie spra-
wę, że to nie są wystarczające środki 
na rozwój sportu w mieście, ale wie-
rzę, że będą pomocne. Bo o to, że 
dobrze je Państwo wykorzystacie 
jestem spokojny. Bardzo doceniam, 
że w swoich klubach tak wielki na-
cisk kładziecie na sportowy rozwój 
dzieci i młodzieży. Dzięki Waszym 
staraniom mogą w Starogardzie 
Gdańskim trenować swoje ukocha-
ne dyscypliny – powiedział prezy-
dent miasta Janusz Stankowiak.  
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Dla Marioli Ałtyn wybór studiów pe-
dagogicznych nie był przypadkiem, 
lecz dobrze przemyślanym krokiem. 
– Decyzję tę podjęłam w ostatniej 
klasie ogólniaka, ku zdziwieniu mo-
ich rodziców, ponieważ w mojej 
rodzinie nie było tradycji nauczy-
cielskich, a moje starsze rodzeństwo 
kończyło studia na akademii me-
dycznej. Nie żałuję swojego wyboru 
– powiedziała. 
– Moja trzydziestoletnia droga za-
wodowa nie jest kręta. Po ukończe-
niu studiów na WSP w Bydgoszczy 
podjęłam pracę w PSP 2 na stano-
wisku nauczyciela, wtedy naucza-
nia początkowego. Po przejściu na 
emeryturę poprzedniej pani dyrek-
tor, trochę za jej namową, w  1996 
r. po raz  pierwszy przystąpiłam do 
konkursu na dyrektora szkoły i tak 
pełnię tę funkcję do dzisiaj – mówiła 
dyrektor Publicznej Szkoły Podsta-
wowej Nr 2. 
Pani Mariola przyznała, że najwięk-
szym wyzwaniem w wykonywanej 
przez nią pracy jest umiejętność 
radzenia sobie w jej różnych ob-
szarach. – Nie tak łatwo jest godzić 
sprawne działanie w administracyj-
no-biurowym, kadrowym, finan-
sowym i dydaktyczno-wychowaw-

Jak jeden dzień
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 
Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Starogardzie 
Gdańskim Mariola Ałtyn obchodzi w tym 
roku jubileusz 30-lecia pracy zawodowej. 
25 lutego w imieniu prezydenta miasta 
podziękował i pogratulował jej wiceprezy-
dent Maciej Kalinowski.  

czym obszarze zarządzania szkołą 
w kontekście częstych zmian regu-
lacji i przepisów w systemie oświaty 
– stwierdziła. 
Mimo wyzwań, wiele aspektów tej 
pracy sprawia pani dyrektor PSP 2 
przyjemność. – Bardzo lubię lekcje 
z uczniami. Obserwowanie ich roz-
woju, nabywanych przez nich wia-
domości i umiejętności, ich sukce-
sów w różnych konkursach, daje po-
czucie satysfakcji, a często również 
dumy. Wielką radość sprawia mi tak-
że wspólne przeżywanie ważnych 
imprez i uroczystości szkolnych, 
uśmiechy na twarzach uczniów, ich 
rodziców oraz nauczycieli. Jest mi 
także miło, kiedy uczniowie po la-
tach nie udają, że mnie nie znają – 
uśmiecha się Mariola Ałtyn. 
– Pani Dyrektor, serdecznie gra-
tuluję tak wspaniałego jubileuszu. 
Domyślam się, że te trzydzieści lat 
minęło jak jeden dzień. Życzę dal-
szych sukcesów, poczucia satysfakcji 
wynikającej z dobrze wykonywa-
nych obowiązków oraz jak najwięcej 
radości, którą niesie ze sobą praca 
pedagoga – powiedział zastępca 
prezydenta ds. społecznych Maciej 
Kalinowski. 

W Muzeum Ziemi Kociewskiej zo-
baczyć można zbiór prac doku-
mentujących właśnie ten wyjątkowo 
pamiętny dla autora pobyt w Syrii. 
Wojna, konflikt, ludzkie tragedie. 
Marcin Suder widział to na własne 
oczy wiele razy. – Reporterem wo-
jennym jestem już od ponad dwu-
dziestu lat. Taką decyzję podjąłem, 
gdy w Kosowie odbywała się „czyst-
ka etniczna”. W mediach było wtedy 
sporo relacji na ten temat. Nie po-
dobało mi się „wrzucanie wszystkich 
do jednego worka” i opisywanie ich 
jako „uchodźców z Kosowa”. Posta-
nowiłem nadać tym ludziom twarze 
– opowiada Marcin Suder. – Prze-
kaz, jaki przy pomocy tej wystawy 
chciałem uzyskać to głównie praw-
da. Moim celem było takie sportre-
towanie bohaterów tych fotografii, 
żeby oglądający je ludzie uwierzyli 
w ich emocje. 
Wystawę „SYRIA. Nie odwracaj wzro-
ku” oglądać można do 31 marca.  

60 ludzkich tragedii
Tyle cierpienia na swoich fotografiach po-
kazał w Muzeum Ziemi Kociewskiej Mar-
cin Suder. Wernisaż jego wystawy zaty-
tułowanej „SYRIA. Nie odwracaj wzroku” 
odbył się 8 lutego.

Dwudziesty partner
Prezydent podpisał kolejne porozumienie 
w sprawie przystąpienia do programu „Sta-
rogardzka Karta Dużej Rodziny”. Mieszkań-
cy miasta z rodzin wielodzietnych otrzyma-
ją 10% rabatu na dania obiadowe serwowa-
ne przez bar „Klopsik i Bajaderka”.

– Bardzo się cieszymy, że możemy 
przystąpić do tego programu. Ro-
bimy to przede wszystkim z myślą 
o naszych klientach. Mamy wielką 
nadzieję, że będą zadowoleni. Ser-
wujemy głównie domowe dania. Dla 
dużych rodzin będą chyba idealne 
– mówiła właścicielka baru Kamila 
Żurawska. 
„Klopsik i Bajaderka” to już dwu-
dziesty partner, który przystąpił do 
programu Starogardzka Karta Dużej 
Rodziny opierającego się na doku-
mentach i zasadach ogólnopolskiej 
KDR. Udział lokalnych partnerów 
w programie wzbogaca ogólną listę 
usług, oferując mieszkańcom do-
datkowy, szeroki i różnorodny wa-
chlarz ulg.
Pełna lista partnerów Starogardzkiej 
Karty Dużej Rodziny znajduje się na 
stronie miasta.  

„Szelma” to sztuka na podstawie 
bajki Jana Brzechwy pt. Szelmo-
stwa Lisa Witalisa. Wykonują ja 
członkowie grupy teatralnej Na-
pararawan ze Starogardzkiego 
Centrum Kultury. Spektakl zdobył 
I miejsce na Starogardzkich Szran-

W ogólnopolskich szrankach
Do etapu ogólnopolskiego Internetowe-
go Przeglądu Uczniowskich Zespołów Te-
atralnych iTeatr TVP zakwalifikowało się 
21 tytułów. Wśród nich „Szelma” staro-
gardzkiej, młodzieżowej grupy teatralnej 
Napararawan. Do finału przejdzie 12 spek-
takli. Nagrodę przyznają też internauci. 

kach Teatralnych i II na Wojewódz-
kim Turnieju Teatralnym „Niebieskie 
Tarcze” w Gdańsku. Teraz walczy 
o finał w „Internetowym Przeglądzie 
Uczniowskich Zespołów Teatralnych 
iTeatr”, organizowanym przez Tele-
wizję Polską. 

Tematem spektakli jest wolność. 
Hasło tej edycji Przeglądu, nawią-
zujące do 100-lecia obchodów nie-
podległości Polski. 
– Zrobiliśmy spektakl o tym, jak 
można skutecznie manipulować 
ludźmi i nie zawsze osiągać cel 
uczciwie. Staraliśmy się pokazać 
prawdziwe oblicze ludzi zakłama-
nych, którzy zdemaskowani tracą 
zaufanie i władzę – mówi reżyserka 
spektaklu Aleksandra Miczek.
– Główny bohater jest bardzo dwuli-
cowy, bawi się tym, co robi z innymi 
i tym, w jaki sposób dochodził do 
władzy – wyjaśnia Marta Ossowska, 
odtwórczyni głównej roli. – Grając 
Szelmę czułam się trochę, jak aktor 
grający aktora. To było dla bardzo 
ciekawe doświadczenie. 
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Prezydent Miasta Starogard Gdań-
ski informuje, że na podstawie 
zarządzenia nr 70/01/2019 z dnia 
31 stycznia 2019 r. został ustalony 
harmonogram terminów czynności 
w postępowaniu rekrutacyjnym na 
rok szkolny 2019/2020 do oddzia-
łów przedszkolnych. Tym samym in-
formuje, że  do dnia 29 marca 2019 
r. rodzice dzieci uczęszczających do 
przedszkoli dla których Gmina Miej-
ska Starogard Gdański jest organem 
prowadzącym składają deklaracje 
o kontynuacji wychowania przed-
szkolnego dziecka w placówkach do 
których uczęszczają, na rok szkolny 
2019/2020.

Po tym terminie, od 8 kwietnia 
2019 roku, rozpocznie się rekruta-
cja na wolne miejsca w oddziałach 
przedszkolnych. W celu usprawnie-
nia działań związanych z procesem 
rekrutacji nabór do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w pu-
blicznych szkołach podstawowych 
wspomagany będzie elektronicznie.

Wobec powyższego, aby zapi-
sać dziecko do przedszkola na rok 
szkolny 2019/2020 w terminie od 
dnia 8 kwietnia br. od godziny 9:00, 
należy wypełnić wniosek, który 
zostanie udostępniony na stronie 
www.starogardgdanski.przedszko-
la.vnabor.pl lub pobrać ze stron in-
ternetowych każdego przedszkola 
oraz szkoły z oddziałami przed-
szkolnymi, gdzie zostanie także 
z dniem 8 kwietnia br. udostęp-
niony. Wypełniony i wydrukowany 
formularz wniosku wraz z wymaga-
nymi dokumentami należy złożyć 
w placówce pierwszego wyboru 
w terminie do 19 kwietnia 2019 roku 
do godz. 15:00. W dniu 17 maja br. 
zostanie podana do publicznej wia-
domości lista kandydatów zakwalifi-
kowanych do placówek. Następnie, 

Rekrutacja 
do przedszkoli
Do 29 marca rodzice dzieci uczęszczają-
cych do przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Miejską Starogard Gdański skła-
dają deklaracje o kontynuacji wychowa-
nia przedszkolnego dziecka w obecnych 
placówkach na rok szkolny 2019/2020.  
8 kwietnia rozpocznie się rekrutacja na 
wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych. 
Nabór wspomagany będzie elektronicznie.

w terminie od 20 maja 2019 r. do 31 
maja 2019 r. rodzice powinni złożyć 
pisemne oświadczenie – potwier-
dzenie woli uczęszczania dziecka 
do przedszkola/oddziału przed-
szkolnego w szkole podstawowej, 
do którego zostało ono zakwalifi-
kowane. 3 czerwca 2019 r. zostanie 
podana do publicznej wiadomości 
przez komisje rekrutacyjne lista 
kandydatów przyjętych do przed-
szkoli/oddziału przedszkolnego  
w szkole podstawowej.

W razie pytań związanych z proce-
sem naboru, należy skontaktować 
się z właściwą placówką lub  Wy-
działem Spraw Społecznych w Urzę-
dzie Miasta Starogard Gdański tel. 
(58) 530-60-98.

Aby zgłosić dziecko do 3 wybranych 
placówek należy:

Wybrać na stronie www.staro-
gardgdanski.przedszkola.vnabor.pl 
zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – 
po zapoznaniu się z opisem na stro-
nie wpisać PESEL dziecka i wybrać 
przycisk DALEJ.
Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFE-
RENCJI – wybierając odpowiednio 
miasto, jednostkę oraz grupę, uło-
żyć listę preferencji. Lista powin-
na zawierać tylko takie placówki  
i grupy, które preferowane są przez 
rodzica/opiekuna. Najwyżej na li-
ście powinny być jednostki i gru-
py najbardziej preferowane. Lista 
może zawierać max. 3 jednostki  
i odpowiadające im grupy rekru-
tacyjne. Po ustaleniu listy wybrać 
przycisk DALEJ.
Wypełnić pola dotyczące da-
nych osobowych zgłaszanego 
dziecka i rodziców/opiekunów,  
a następnie pola pozostałych infor-
macji. Pola zaznaczone gwiazdkami 
są obowiązkowe. 

W ostatnich polach należy ustalić 
swoje hasło do systemu (co najmniej 
osiem znaków). Proszę zapamiętać 
to hasło, gdyż będzie ono umoż-
liwiało dostęp do swojego konta  
w dowolnym momencie naboru 
(poprzez zakładkę ZALOGUJ SIĘ). Po 
wypełnieniu wszystkich pól wybrać 
przycisk DALEJ.
W kolejnym kroku należy wypełnić 
pola dotyczące kryteriów, zgodnie 
ze stanem faktycznym, a następ-
nie wybrać przycisk DALEJ. Należy 
zwrócić uwagę na to, że po zazna-

czeniu odpowiedzi TAK przy jakim-
kolwiek kryterium podstawowym 
(ustawowym), trzeba będzie razem 
z Wnioskiem złożyć odpowiednie 
dokumenty.
W ostatnim kroku należy dokładnie 
zapoznać się z informacjami na tej 
stronie, a następnie wydrukować 
Wniosek o przyjęcie do przedszko-
la. Po podpisaniu Wniosku, należy 
dostarczyć go wraz z innymi wyma-
ganymi dokumentami tylko do pla-
cówki, która znajduje się na I miejscu 
listy preferencji.

UWAGA: W przypadku spełniania 
niektórych kryteriów wymagane jest 
odpowiednie oświadczenie rodzica/
opiekuna prawnego, które należy 
pobrać z systemu (w zakładce DO 
POBRANIA), wydrukować, podpi-
sać i dostarczyć razem z Wnioskiem 
o przyjęcie. Placówka porówna 
dane zawarte we Wniosku z tymi, 
które wypełnione są w systemie  
i w przypadku zgodności zaakceptu-
je zgłoszenie. Od tego momentu nie 
można już dokonać żadnej zmiany 
danych. Życzymy powodzenia! 

www.starogardgdanski.przedszkola.vnabor.pl
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Kociewska Akademia Koszykówki 
Gama działa od 3 lat. Obecnie na 
zajęcia sportowe uczęszcza oko-
ło 200 dzieci urodzonych w 2009 
roku i młodszych. Treningi odby-
wają się w szkołach w Starogardzie 
Gdańskim, Pelplinie, Rudnie, Skar-
szewach, Morzeszczynie, Jabłowie 
i Kokoszkowach. Cztery razy do 
roku wszyscy młodzi adepci koszy-
kówki spotykają się na wspólnym 
turnieju. Każdy gra z każdym o mia-
no najlepszej drużyny Akademii. 
Wyróżniający się młodzi koszyka-
rze wybierani są do jednej drużyny, 
która reprezentuje Akademię na 
arenie wojewódzkiej.
Dla wielu uczestników zajęć Akade-
mii idolami są koszykarze Polphar-
my Starogard. Dzieci szczególnie 
cenią sobie ich odwiedziny w czasie  
zawodów. 
6 stycznia o miano najlepszej dru-
żyny Akademii rywalizowało 10 
zespołów (składających się z 15 za-
wodników), które podzielone zosta-
ły na dwie grupy.
Przywitał ich wiceprezydent Staro-
gardu Gdańskiego Maciej Kalinow-
ski oraz wicestarosta Powiatu Staro-
gardzkiego Patryk Gabriel.
– Dziękuję organizatorom turnieju 
za to, że tak skutecznie i wytrwale 
rozwijają miłość do sportu wśród 
najmłodszych mieszkańców miasta 

Kosz sprawia im radość

Nasi kibice  
to ogromy atut

Ponad setka dziesięciolatków i dzieci młodszych z sześciu gmin 
dwóch powiatów walczyła o miano najlepszej drużyny Kociew-
skiej Akademii Koszykówki Gama. 6 lutego – na pierwszym 
z czterech wewnętrznych turniejów w Hali Miejskiej w Starogar-
dzie Gdańskim zwyciężyła drużyna SP1.

Rozmowa z Jarosławem Poziemskim, pre-
zesem SKS Sportowa S.A.

i sąsiednich gmin – powiedział Ma-
ciej Kalinowski. – Dziękuję prezesowi 
Zarządu Gama Mariuszowi Popław-
skiemu. Niezmiernie ważne jest to, 
żeby sport miał swoich sponsorów, 
dzięki którym może się rozwijać, 
czego przykładem jest właśnie 
Kociewska Akademia Koszykówki. 
Wszystkim uczestnikom dzisiejsze-
go Turnieju życzę fantastycznej za-
bawy – zakończył wiceprezydent.
W otwarciu Turnieju uczestniczyli 
również burmistrz Miasta i Gminy 
Pelplin Mirosław Chyła, przewodni-
cząca Komisji Sportu, Rekreacji i Tu-
rystyki Brygida Nowacka, naczelnik 
Wydziału Kultury, Sportu i Promocji 
Gminy Starogard Tomasz Rogalski, 
kierownik Referatu Społecznego 

i Promocji Miasta i Gminy Pelplin 
Tomasz Czerwiński, dyrektor OSiR 
Marzena Klein, sponsorzy Akademii: 
prezes Zarządu Gama Sp. z o.o. Ma-
riusz Popławski i prezes ZUOK Stary 
Las Rafał Etmański oraz dyrektorzy 
szkół.
W Turnieju najlepsi okazali się za-
wodnicy Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Starogardzie Gd i ZKiW z Rudna. 
Indywidualne wyróżnienia otrzy-
mali: Krzysztof Czerbniak, Szymon 
Ludka, Filip Podepski, Michał Pikron, 
Wiktor Diptkowski, Aleksander Kra-
kos, Dawid Nitkowski, Bartosz Porka, 
Filip Kortas i Wiktor Klin. Najsku-
teczniejszym zawodnikiem turnieju 
został Oskar Jurkiewicz, a MVP Ma-
teusz Makiła. 

Kociewskie Diabły wchodzą w główną fazę rundy zasadniczej, w której walczą 
o udział w play off. Jest Pan zadowolony z dotychczasowej postawy zespołu?
Mamy za sobą ciekawy okres, który obecnie daje nam w tabeli 7-8 miej-
sce w 16 zespołowej Energa Basket Lidze. Wzięliśmy udział w Pucharze 
Polski, gdzie w półfinale po walce przegraliśmy ze zdobywcą Suzuki Pu-
charu Polski zespołem Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Reasu-
mując, jestem bardzo zadowolony.

Styl gry Polpharmy jest bardzo chwalony przez znawców basketu w całym kra-
ju. Głównie jest to chyba zasługa trenera Artura Gronka?
Zgadza się. To trener Artur Gronek decyduje jaki styl obecnie preferuje 
jego zespół. Daje to dobre efekty w postaci zwycięstw, a tym samym do-
brego miejsca w tabeli.

Mecze Polpharmy są często pokazywane w telewizji. W przeszłości nie zawsze 
tak było. To chyba daje Panu dużo satysfakcji?
Mamy obecnie nowego Prezesa ligi oraz PZKosz (Polski Związek Koszy-
kówki), który wykonuje świetną pracę w męskiej lidze oraz w całym związ-
ku. Kilka dni temu reprezentacja mężczyzn w koszykówce awansowała na 
Mistrzostwa Świata w Chinach. Liga i związek mają dobrych sponsorów, 
co ma przełożenie na obecność w telewizji Polsat(liga) oraz w TVP (repre-
zentacja). Postawa naszej drużyny ze Starogardu Gdańskiego również ma 
przełożenie na zdecydowanie większą ilość bezpośrednich transmisji. To 
ważny argument w rozmowie z potencjalnymi sponsorami.

Polpharma z dobrej strony pokazała się także w Pucharze Polski. Dzięki zwy-
cięstwu nad gospodarzami imprezy warszawską Legią znalazła się w półfinale, 
gdzie nie sprostała Stali Ostrów, czyli triumfatorowi PP. Była szansa na zdobycie 
Pucharu?
Sukcesem była sama obecność w Suzuki Pucharze Polski. Wartością 
dodaną było zwycięstwo nad gospodarzem tej imprezy zespołem Legii 
Warszawa. Aby pojawić się w finale zabrakło nam doświadczenia, zimnej 
głowy oraz zdrowego Thomasa Davisa. Jeśli dobrze przepracujemy okres 
letni, to zawalczymy o ten cel w przyszłym roku.

Oprócz dobrze poukładanego zespołu dużą siłą Kociewskich Diabłów są także 
kibice, którzy na każdym meczu mocno wspierają drużynę pokazując jak bar-
dzo jest dla nich ważna.
Jest wiele klubów w lidze, które są od nas bogatsze i dysponują więk-
szymi możliwościami finansowymi. Niestety część z tych klubów nie ma 
takich fanów basketu jacy są w Starogardzie Gdańskim. To ogromny atut. 
Przyjeżdżają do nas na mecze osoby z różnych stron Polski i to co ich 
pozytywnie zaskoczyło to doping naszych kibiców w Starogardzie oraz 
podczas meczów wyjazdowych. Obok kibiców z Włocławka, Stargardu 
mamy najgłośniejszych i najbardziej oddanych fanów naszej drużyny.
Siłą naszego klubu są nasi wspaniali kibice z Kociewia. 
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Zgony

Przewodnicząca Rady Miasta
- w każdą środę w godz. od 15:30 
do 16:30 w Urzędzie Miasta, pok. 
108

Radni klubu radnych „Nasz Sta-
rogard” - w każdą środę w godz. 
od 15:00 do 16:00 w Urzędzie 
Miasta, pok. 108

Radni klubu radnych „Prawo  
i Sprawiedliwość” - w każdy 
wtorek w godz. 15:00 do 16:00 
w Urzędzie Miasta, pok. 108 

1. Bronisława Bazowska l. 91
2. Irena Szałkowska l. 86
3. Aldona Serewicz l. 71
4. Sławomir Lidziński l. 60
5. Janina Urbanowicz l. 99
6. Stefania Peplińska l. 86
7. Wanda Kubowska l. 72
8. Danuta Seroka l. 52
9. Władysława 
    Lewandowska l. 92
10. Ryszard Rytwicki l. 76
11. Krzysztof Cysarz l. 61
12. Zenon Grecki l. 62
13. Stefania Wrosz l. 81
14. Stanisław Malinowski l. 80
15. Andrzej Jakubik l. 59
16. Jan Pacholski l. 79
17. Anna Kodrycka l. 33
18. Andrzej Samoszuk l. 48
19. Helena Kleina l. 86
20. Józef Siembida l. 85
21. Alojzy Stawowy l. 88
22. Halina Jankowska l. 63
23. Jadwiga Narloch l. 75
24. Grażyna Kozikowska l. 63
25. Halina Rusek l. 72
26. Janina Tyszka l. 71
27. Bogumiła Birna l. 84
28. Bernadeta Berlik l. 80
29. Stanisław Grabowski l. 63
30. Hanna Karwowska l. 58
31. Irena Jarzyńska l. 82
32. Helena Bielasiewicz l. 86
33. Jacek Nurek l. 49
34. Czesława Domańska l. 88
35. Zbigniew Ćwikliński l. 55
36. Regina Szramke l. 83
37. Tadeusz Pałubicki l. 60
38. Dariusz Dziczek l. 48
39. Teresa Nowaczyk l. 70
40. Marianna Mackiewicz l. 84
41. Kazimierz Okrój l. 83
42. Zygfryd Olszewski l. 77
43. Iwona Bielińska l. 61
44. Zofia Ossowska l. 91
45. Wacław Grabowski l. 65
46. Barbara Biegalska l. 80
47. Kazimierz Prokopów l. 83
48. Maria Gramatowska l. 87
49. Alfons Ukleja l. 74
50. Jadwiga Wilke l. 89
51. Maria Formicka l. 82

Zarząd Oddziału 
Rejonowego PZERiI 
w Starogardzie Gdańskim 

zaprasza na bezpłatny kurs:
–  j. angielskiego     – 12 osób
–  j. niemieckiego    – 12 osób 
–  komputerowy      – 10 osób
     
Jednocześnie informujemy, 
że organizujemy:
W dniach: 11.04 – 13.04.2019 r.  
3-dniową wycieczkę na trasie:
Berlin  –  Poczdam  –  Wyspa 
Tropikalna, koszt wycieczki:  
780,- zł  

1-dniową wycieczkę w dniu 
1.06.2019 r., do Malborka 
i Parku Jurajskiego
                         
Zapisy przyjmujemy w biurze 
PZERiI – Urząd Miasta p. 027,  
od wtorku do piątku w godz. 
9:00 – 13:00

Dyżury radnych

Wnioski o nowe, elektroniczne do-
wody osobiste będzie można skła-
dać od 4 marca 2019 r. Pierwsze 
mają zostać wydane kilka dni póź-
niej. O wydanie starego dowodu 
osobistego będzie można się starać 
do piątku, 1 marca, do godz. 11:30. 
Nowy dowód osobisty jest bezter-
minowy i będzie podlegał wymianie 
jedynie na wniosek właściciela.
Jeżeli nasz aktualny dowód osobi-
sty nadal jest ważny, nie musimy go 
wymieniać! Można to jednak zrobić, 
nawet przed upływem terminu waż-
ności poprzedniego dokumentu.
Jedyną nową informacją na pierw-
szej stronie (awersie) e-dowodu jest 
numer CAN. Jest on też zapisany 
w kodzie kreskowy na rewersie. CAN 
będzie potrzebny do skorzystania 

Wchodzą e-dowody
E-dowód będzie posiadał wszystkie do-
tychczasowe funkcje dowodu osobistego. 
Potwierdzi tożsamość i obywatelstwo oraz 
uprawni do przekraczania granic niektó-
rych państw. Dodatkowo wyposażony bę-
dzie w czip, na którym zostaną zapisane 
dane właściciela. Dokument ma być bez-
piecznym i bezpłatnym narzędziem komu-
nikacji elektronicznej z administracją, służ-
bą zdrowia czy podmiotami komercyjnymi 
(na przykład bankami).

z elektronicznych funkcji e-dowo-
du. Ponadto ochroni przed zdalnym 
odczytaniem przez niepowołaną 
osobę zapisanych na jego warstwie 
elektronicznej danych.
Aby używać elektronicznych funkcji 
e-dowodu, przy jego odbiorze lub 
później, w Urzędzie Miasta, można 
ustalić kody PIN:
• do logowania – PIN1 (zawierający 

4 cyfry)
• do składania podpisu osobistego 

– PIN2 (zawierający 6 cyfr).

Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, 
które zaznaczyły we wniosku, że 
chcą mieć w e-dowodzie podpis 
osobisty.
Otrzymamy również kod PUK, który 
ma służyć do odblokowania e-do-

Plany na 100-lecie
29 stycznia 2020 roku minie równo 100 lat 
od momentu, kiedy nasze miasto odzyska-
ło wolność. 100-lecie to nie tylko okrągła, 
ale i wyjątkowo piękna rocznica. W Staro-
gardzie Gdańskim już powoli planowane są 
jej obchody. Prezydent miasta Janusz Stan-
kowiak powołał komitet organizacyjny.

wodu w przypadku zablokowania 
poprzez trzykrotne podanie błęd-
nego kodu PIN.
Dzięki warstwie elektronicznej oso-
by zainteresowane będą mogły 
używać e-dowodu do komunikacji 
z administracją publiczną i innymi 
podmiotami. E-dowód umożliwi m. 
in.:
• logowanie do portali administra-

cji publicznej (np. ePUAP)
• elektroniczne podpisywanie do-

kumentów (podpis osobisty)
• korzystanie z automatycznych 

bramek granicznych, np. na lot-
niskach).

Zgubienie lub kradzież e-dowodu 
należy zgłosić w Urzędzie Miasta 
lub w każdej chwili przez Internet 
na stronie www.obywatel.gov.pl 
Wtedy e-dowód zostanie unieważ-
niony od razu.

Jeżeli zgubimy e-dowód, ale jest 
jeszcze szansa, że go znajdziemy, 
mamy możliwość zawieszenia go na 
maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym cza-
sie nie cofniemy zawieszenia, e-do-
wód zostanie automatycznie unie-
ważniony. Gdy cofniemy zawiesze-
nie, dokument znów będzie ważny. 
To również można zrobić w Urzędzie 
Miasta lub na stronie www.obywa-
tel.gov.pl – wówczas e-dowód zo-
stanie zawieszony od razu.

Jeśli kradzież e-dowodu zgłosimy 
policji, nie trzeba robić tego w Urzę-
dzie Miasta. E-dowód zostanie unie-
ważniony.

Dodatkowe informacje, w tym jak 
korzystać z e-dowodu, znaleźć moż-
na na stronie 

www.edowod.gov.pl. 

– W przyszłym roku czeka nas wiel-
kie święto. Ważne dla wszystkich 
starogardzian. Będziemy obchodzić 
100-lecie powrotu naszego miasta 
do Macierzy. Warto ten fakt uczcić 
w naprawdę wyjątkowy sposób. Dla-
tego już teraz musimy ustalić plan 
wszystkich uroczystości i atrakcji dla 
mieszkańców – mówił prezydent 
miasta Janusz Stankowiak, podczas 
pierwszego spotkania komitetu or-
ganizacyjnego obchodów 100-lecia 
powrotu Starogardu do Macierzy, 
które odbyło się 13 lutego w Urzędzie 
Miasta.
Na razie padają róże sugestie i pomy-
sły jak powinny wyglądać obchody tej 
pięknej rocznicy. Wszyscy obecni na 
spotkaniu wyrazili chęć pomocy przy 
organizacji wydarzeń upamiętniają-
cych to wyjątkowe w historii Starogar-
du wydarzenie.  
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 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 DRUGI 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, dystry-
bucji, z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością 630 000,00 zł 63 000,00 zł 6 300,00 zł

2. 179/158 11 962 3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystry-
bucji, z dopuszczeniem 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, dystry-
bucji, z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością 380 000,00 zł 38 000,00 zł 3 800,00 zł

4. 179/161 15 099 3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystry-
bucji, z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością 630 000,00 zł 63 000,00 zł 6 300,00 zł

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu 
oraz przepisami prawa. 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  ustanow-
ienie na niej służebności gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu zapewnienia tymczasowego dostępu do rowu odpływowego na działce nr 179/160 oraz dostępu do projektowanego 
w miejsce rowu - kanału deszczowego na działce nr 179/160.  Pierwszy przetarg przeprowadzono 12 grudnia 2018 r. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 27 marca 2019 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 
dnia 21 marca  2019 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 26 marca 2019 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia 
wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu 
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 
204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

 OGŁASZA SZÓSTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, 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. S. Roweckiego „Grota” 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. S. Roweckiego „Grota” 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. S. Roweckiego „Grota” 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. S. Roweckiego „Grota” 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. A. Fieldorfa „Nila” 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. A. Fieldorfa „Nila” 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. A. Fieldorfa „Nila” 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
M. Niemojewskiego 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. A. Fieldorfa „Nila” 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. A. Fieldorfa „Nila” 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. A. Fieldorfa „Nila” 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 rysun-
ku 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., drugi 27 czerwca 2018 r., trzeci 5 września 2018 r., czwarty 31 października 2018 r., a piąty 16 stycznia 2019 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 3 kwietnia 2019 r. (środa) o godz 10:00 w sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej 
do dnia 28 marca 2019 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 2 kwietnia 2019 r. (wtorek) od godz 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty 
zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.  W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - 
Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, 
 II piętro, tel. (58) 5306079.
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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 DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic: Krętej i Granicznej, KW GD1A/00034706/3, obr. 5, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow. w m2 Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza w zł (zawiera 
wartość i podatek VAT - 23%)

wadium 
w zł

postąpienie minimalne 
w zł

1 2 3 4 5 6 7

1. 187/9 963 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (02.MN) 116 300,00   11 630,00   1 170,00   

2. 187/11 959 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (02.MN) 115 700,00   11 570,00   1 160,00   

3. 187/73 1.264 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (05.MN) 142 900,00   14 290,00   1 430,00   

4. 187/74 1.264 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (05.MN) 142 900,00   14 290,00   1 430,00   

5. 187/75 1.264 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (05.MN) 142 900,00   14 290,00   1 430,00   

6. 187/76 736 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (05.MN) 88 800,00   8 880,00   890,00   

7. 187/77 735 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (05.MN) 88 700,00   8 870,00   890,00   

8. 187/78 764 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (05.MN) 92 200,00   9 220,00   930,00   

9. 187/79 1.237 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (05.MN) 139 900,00   13 990,00   1 400,00   

10. 187/80
187/99

1.097
276

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (02.MN) 155 200,00   15 520,00   1 560,00   

11. 187/7
187/100

803
173

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (02.MN) 117 800,00   11 780,00   1 180,00   

12. 187/81 1.460 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (02.MN) 165 100,00   16 510,00   1 660,00   

13. 187/82 1.510 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (02.MN) 170 700,00   17 070,00   1 710,00   

14. 187/83 1.503 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (02.MN) 169 900,00   16 990,00   1 700,00   

15. 187/84 964 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (02.MN) 110 800,00   11 080,00   1 110,00   

16. 187/85 964 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (02.MN) 110 800,00   11 080,00   1 110,00   

17. 187/86 871 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe, dopuszcza się sytuowanie 
budynków gospodarczych, altan, garaży (06.MN,U) 110 100,00   11 010,00   1 110,00   

18. 187/87 872 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe, dopuszcza się sytuowanie 
budynków gospodarczych, altan, garaży (06.MN,U) 110 200,00   11 020,00   1 110,00   

19. 187/88 871 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe, dopuszcza się sytuowanie 
budynków gospodarczych, altan, garaży (06.MN,U) 110 100,00   11 010,00   1 110,00   

20. 187/90 1.505 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (02.MN) 170 200,00   17 020,00   1 710,00   

21. 187/91 1.668 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, garaży (02.MN) 188 500,00   18 850,00   1 890,00   

22. 187/92 886 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, garaży (02.MN) 101 900,00   10 190,00   1 020,00   

23. 187/93 1.177 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, garaży (02.MN) 133 100,00   13 310,00   1 340,00   

24. 187/94 780 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, garaży (02.MN) 94 100,00   9 410,00   950,00   

25. 187/95 850 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, garaży (02.MN) 102 600,00   10 260,00   1 030,00   

26. 187/96 739 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, garaży (02.MN) 89 200,00   8 920,00   900,00   

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy ww. dzialek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiazujacym miejscowym planem zagowspodarowania dla tego terenu oraz przezpisami 
prawa.
Nieruchomości ww. (poz. 1-26) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 stycznia 2019 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 13 marca 2019 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska nr 6.  Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 
dnia 7 marca 2019 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 12 marca  2019 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty 
zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 
204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji   dotyczących  warunków zabudowy  i zagospodarowania  w/w  nieruchomości  udziela  Wydział  Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 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 (IV przetarg) – działka nr 22/29 o pow. 13 368 m², obręb 7, KW 24794;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 540 000,00 zł (pięćsetczterdzieścitysięcyzłotych); wadium w wysokości 54 000,00 zł (pięćdziesiątczterytysiącezłotych); postąpienie minimalne 5 400,00 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., 
drugi 22 sierpnia 2018 r., a trzeci 28 listopada 2018 r. Przez działkę nr 22/29 obr. 7 przebiega sieć gazowa, a brzegiem linia energetyczna, napowietrzna.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 marca 2019 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 
14 marca 2019 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 19 marca 2019 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. 2204 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 (IV 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., drugi 12 września 2018 r., a trzeci 12 grudnia 2018 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 27 marca 2019 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 21 
marca 2019 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 26 marca 2019 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. 2204) 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 DZIEWIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, w rejonie ul. Bohaterów Getta i ul. Gertrudy Babilińskiej, obr. 21, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow. w m2 Nr KW Przeznaczenie  w planie Cena wywoławcza w zł 
(zawiera 23% VAT) Wadium Postąpienie minimalne

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 53/4 1.102 49442 17.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 113 000,00 zł 11 300,00 zł 1 130,00 zł
2. 187/2 840 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 88 000,00 zł 8 800,00 zł 880,00 zł
3. 187/3 843 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 88 000,00 zł 8 800,00 zł 880,00 zł
4. 187/4 718 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 72 000,00 zł 7 200,00 zł 720,00 zł
5. 187/5 766 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 75 000,00 zł 7 500,00 zł 750,00 zł

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu 
oraz przepisami prawa. Nieruchomości w/w (poz. 1-5) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 sierpnia 2017 r., drugi 11 października  2017 r., trzeci 10 stycznia 2018 r., czwarty 14 
marca 2018 r., piąty 23 maja 2018 r., szósty 8 sierpnia 2018 r., siódmy 31 października 2018 r., a ósmy 23 stycznia 2019 r. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 marca 2019 r. (środa) o godz 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 
dnia 14 marca 2019 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 19 marca  2019 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty 
zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 
204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji   dotyczących  warunków zabudowy  i zagospodarowania  w/w  nieruchomości  udziela  Wydział  Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

NIERUCHOMOŚCI  Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 12 lutego 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 83/02/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,  obejmujące 1 
pozycję: 1) ul. Pelplińska – działka nr 235/3 o pow. 22 m², obręb 16, KW 9519, przeznaczona na zamianę nieruchomości. 
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 84/02/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu,  obejmujące 2 pozycje: 1) Al. Wojska Polskiego 
30/5  – lokal mieszkalny na III piętrze o pow.użytk. 121,02 m², działki nr: 134, 135, 136, 137, 131/5 o łącznej pow. 1 179 m² w udziale 0,1261 przynależnym do lokalu, obręb 13, KW 14498, 2) ul. Kopernika 32F/45 – lokal 
mieszkalny na III piętrze o pow.użytk. 16,93 m², działka nr 65/1 o pow. 1 265 m² w udziale 0,0367 przynależnym do lokalu, obręb 23, KW 35824
Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza 
się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości  w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 6076, 
               Prezydent Miasta Starogard Gdański
               Janusz Stankowiak        

NIERUCHOMOŚCI  Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 30 stycznia 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 58/01/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, 
obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Rynek – część działki nr 238/6 o łącznej powierzchni do 1 000 m², obręb 17, KW 39039, pod gastronomiczne ogródki okresowe jako rozwinięcie istniejących, sąsiadujących lokali.
Dnia 5 lutego 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 76/02/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Owidzka – działka nr 59/2 o pow. 10 m², 
obręb 16, KW 21333, na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.
Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza 
się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości  w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306075 lub 6076, 

                Prezydent Miasta Starogard Gdański  
                Janusz Stankowiak 



15luty 2019 PRZETARGI

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 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

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę części nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Rynek oznaczonej w ewidencji nieruchomości jako działka nr 238/6 w obrębie 17 
o powierzchni nieprzekraczającej 800 m2, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi księgę wieczystą nr GD1A/00039039/1, przeznaczonych 
pod lokalizację dwóch „okresowych ogródków gastronomicznych” – każdy ogródek o powierzchni do 400 m2, według wykazu w tabelce:

Lp. Pow. w m2 Wysokość wywoławczego czynszu miesięcznego netto (plus 23% podatku VAT) Wadium Postąpienie minimalne Wysokość kaucji
1 2 3 4 5 6
1. do 400 8 000,00 zł 800,00 zł 80,00 zł 4 000,00 zł
2. do 400 8 000,00 zł 800,00 zł 80,00 zł 4 000,00 zł

Lokalizacja ogródków gastronomicznych – część południowa Rynku, pomiędzy budynkiem Ratusza a kamienicami od nr 11 do 16.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim: dla 
terenu oznaczonego symbolem 51-U/KDD/KX:
funkcja podstawowa: teren zabudowy usługowej (usługi z zakresu administracji, kultury, handlu detalicznego, gastronomii), dróg publicznych dojazdowych i ciągów pieszych;
Do wylicytowanego czynszu miesięcznego należy doliczyć 23% podatku VAT i zaliczki na poczet opłat za korzystanie z mediów (zużycie: prąd, woda i kanalizacja), za wywóz nieczystości stałych (śmieci).
Miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości ustalonej w przetargu płatny będzie z góry do 25 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do płacenia podatku od nieruchomości i ubezpieczenia prowadzonej działalności.
Maksymalny okres dzierżawy wynosi 3 lata, począwszy od 1 maja 2019 r., z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanym na koniec miesiąca 
kalendarzowego. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia w każdym czasie, w przypadku naruszenia jakiegokolwiek warunku umowy przez Dzierżawcę. 
Umowa – za zgodą obu stron – może zostać zawarta tylko na okres prowadzenia działalności i kontynuowana w okresie 3-letnim. Ostateczny termin podpisania umowy dzierżawy – w ciągu 30 dni, licząc od dnia 
przetargu.
Określa się czas funkcjonowania ogródków: od poniedziałku do czwartku i w niedzielę od 10:00 do 22:00, w piątki i soboty od godz. 10:00 do 24:00, z możliwością wydłużenia godziny pracy w sytuacjach, o których 
mowa w Zarządzeniu Nr 37/01/2019 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 21.01.2019 r. w sprawie określenia zasady lokalizacji okresowych ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność 
lub zarządzanych przez Gminę Miejską Starogard Gdański, w tym w pasie drogowym dróg publicznych gminnych, w obszarze Starego Miasta
Zagospodarowanie terenu musi być zgodne z zasadami, o których mowa w Zarządzeniu Nr 37/01/2019 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 21.01.2019 r. w sprawie określenia zasady lokalizacji okresowych 
ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Miejską Starogard Gdański, w tym w pasie drogowym dróg publicznych gminnych, w obszarze Starego Miasta.
Opracowanie zawierające sposób urządzenia i funkcjonowania ogródków gastronomicznych musi być uzgodnione z Powiatowym Konserwatorem Zabytków (PKZ) oraz zaopiniowane przez Wydział Planowania 
i Urbanistyki Urzędu Miasta Starogard Gdański (WPIU). Opinia wydawana jest przez WPIU w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia dokumentacji do Urzędu Miasta Starogard Gdański.
Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uiszcza kaucję w wysokości 4 000,00 zł w terminie do dnia podpisania umowy dzierżawy. Gmina Miejska Starogard Gdański może wykorzystać wpłaconą kaucję w przypadku 
zalegania w płatności czynszu lub rozliczania zużycia mediów lub poniesienia przez Gminę kosztów związanych ze sprzątaniem terenu ogródka i terenu bezpośrednio z nim sąsiadującego (na szerokości 2 metrów) 
itd. W przypadku nie wykorzystania kaucji, kaucja ulega zwrotowi po rozwiązaniu umowy na konto wskazane przez Dzierżawcę. Dzierżawca jest zobowiązany w terminie wskazanym w odrębnym zawiadomieniu 
do uzupełnienia kaucji w przypadku jej wykorzystania w jakimkolwiek czasie trwania umowy do wysokości 4 000,00 zł. Nie uzupełnienie wpłaty kaucji we wskazanym terminie może skutkować rozwiązaniem umowy 
dzierżawy w trybie natychmiastowym – bez wypowiedzenia.
Zaplecze sanitarne/toalety dla klientów korzystających z usług ogródka gastronomicznego muszą zostać zabezpieczone przez Dzierżawcę.
Uczestnik przetargu, który wygra przetarg we własnym zakresie i na własny koszt wykona niezbędne inwestycje, w tym ustawi „gastronomiczny ogródek” bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów zarówno 
w trakcie trwania umowy dzierżawy, jak i po jej rozwiązaniu.
Przedłożenie ww. uzgodnienia PKZ i pozytywnej opinii WPIU we wskazanym terminie jest warunkiem, łącznie z wpłaconym prawidłowo wadium, uczestnictwa w przetargu.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 marca 2019 r. (środa) o godz. 10:00, w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 14 
marca 2019 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 kaucji lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy.
Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrają przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przeatrgu.
19 marca 2019 r. (wtorek) od godz. 9:00 do 15:00 w pok. 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym, dowodem wniesienia wadium na dzierżawę pod „gastronomiczny ogródek” i uzgodnieniem PKZ 
i pozytywną opinią WPIU - w celu wydania karty uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306076, informacje o przeznaczeniu – Wydział Planowania i Urbanistyki 
tel.58 530-6079.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 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 (VII przetarg) –  działka nr 1/31 o pow. 1 232 m², obręb 28, KW 30436; 
cena wywoławcza (w tym 23 % VAT)  104 000,00 zł (stoczterytysiącezłotych); wadium w wysokości  10 400,00 zł (dziesięćtysięcyczterystazłotych); postąpienie minimalne  1 040,00 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., piąty 19 września 2018 r., a szósty 21 listopada 2018 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 6 marca 2019 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 28 
lutego 2019 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 5 marca 2019 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. 2204 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. Wiosennej (IV przetarg) – działka nr 22/21 o pow. 15 188 m², obręb 7, KW 24794;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 610 000,00 zł (sześćsetdziesięćtysięcyzłotych); wadium w wysokości 61 000,00 zł (sześćdziesiątjedentysięcyzłotych); postąpienie minimalne 6 100,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.164.ZP,U1 – teren zieleni urządzonej. Parki, zieleńce oraz usługi – 
w szczególności schroniska dla zwierząt, wyklucza się funkcje mieszkaniowe – w trakcie procedury zmiany funkcji terenu: dla przeważającej części wprowadzenie funkcji mieszkaniowej. 
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 16 maja 2018 r., drugi 22 sierpnia 2018 r., a trzeci 28 listopada 2018 r. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Przez działkę nr 22/21 obr. 7 (przy północnej granicy działki) przebiegają sieci: wodociągowa i kanalizacja deszczowa.
Konieczność ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania z dostępu do sieci: wodociągowej i kanalizacji deszczowej znajdujących się na działce nr 22/21 obr. 7.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 marca 2019 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 
14 marca 2019 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 19 marca 2019 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.
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Godz. 18.00, Miejska 
Hala Sportowa im. 
Andrzeja Grubby, VII 
Międzynarodowy Turniej 
Halowej Piłki Nożnej 
Beniaminek CUP 2019 – 
otwarcie turnieju i losowanie 
grup

Godz. 20.00, Miejska Hala 
Sportowa im. Andrzeja 
Grubby, mecz II ligi futsalu 
Beniaminek 03 Starogard 
– MAJ PROJEKT Trąbki 
Wielkie

Godz. 19.00, Kino Sokół, 
koncert zespołu 
Kobranocka, wstęp: 30 zł 
(przedsprzedaż), 35 zł (w dniu 
koncertu)

Godz. 9.00-17.00, Miejska 
Hala Sportowa im. Andrzeja 
Grubby / hala sportowa ZSE, 
VII Międzynarodowy 
Turniej Halowej Piłki 
Nożnej Beniaminek CUP 
2019 – mecze grupowe

Godz. 8.00-13.00, Miejska 
Hala Sportowa im. 
Andrzeja Grubby, VII 
Międzynarodowy Turniej 
Halowej Piłki Nożnej 
Beniaminek CUP 2019 – 
mecze finałowe

Godz. 12.00, Stadion Miejski 
im. Kazimierza Deyny, VII 
Bieg Tropem Wilczym

Godz. 18.00, Starogardzkie 
Centrum Kultury, spektakl 
pt. „Dom Bernardy Alba” 
w wykonaniu Teatru 
Medium, wstęp 20 zł

Godz. 18.00, Miejska Hala 
Sportowa im. Andrzeja 
Grubby, występ Kabaretu 
Moralnego Niepokoju, 
wstęp 50 zł

Godz. 17.00, Hala Miejska im. 
Gerarda Podolskiego przy ul. 
Hallera 19A, IX Memoriał 
Zbigniewa Rompy – mecz 
bokserski Polska – Litwa, 
gość specjalny Dariusz 
Michalczewski

Godz. 10.00, Hala Miejska 
im. Gerarda Podolskiego, 
IX Memoriał Zbigniewa 
Rompy – Mistrzostwa 
Wybrzeża

Godz. 19.00, Kino Sokół, 
koncert z muzyką 
operetkową i musicalową 
pt. „Wielka sława to żart”, 
wstęp 60 zł

Godz. 15.00, Stadion Miejski 
im. Kazimierza Deyny, mecz 
III ligi KP Starogard – KKS 
1925 Kalisz

Godz. 19.00, Miejska Hala 
Sportowa im. Andrzeja Grubby, 
mecz Polskiej Ligi Koszykówki 
SKS Polpharma Starogard 
Gdański – BM SLAM Stal 
Ostrów Wlkp.

Godz. 18.30, Kino Sokół, 
Dyskusyjny Klub Filmowy – 
film pt. „Młodość Astrid”, 
wstęp: 5 zł – młodzież, 10 zł 
– studenci UTW, 12 zł – bilet 
normalny

Godz. 19.00, Restauracja 
Ogródek, Rockowe 
Powitanie Wiosny z Darius 
Group, wstęp 15 zł

Godz. 16.00, Miejska Hala 
Sportowa im. Andrzeja 
Grubby, mecz Polskiej Ligi 
Koszykówki SKS Polpharma 
Starogard Gdański – King 
Szczecin

Godz. 15.00, Stadion Miejski 
im. Kazimierza Deyny, mecz III 
ligi KP Starogard – Polonia 
Środa Wlkp.

W Galerii „A” Starogardzkiego 
Centrum Kultury można 
oglądać wystawę profesora 
Mariusza Białeckiego 
„Rzeźba – Repozytorium 
z cyklu Eksploracja miejsca 
– Świadki”

W Muzeum Ziemi Kociewskiej 
można oglądać wystawę 
zdjęć Marcina Sudera 
„SYRIA. Nie odwracaj 
wzroku”

Godz. 18.00, Kino Sokół, Trio 
The ThreeX w muzyczno-
komediowym programie 
„Mindbowing”, wstęp 30 zł


