
STAROGARDZKI
ISSN 1897-9947Bezpłatny 

Biuletyn 
Informacyjny 
Urzędu Miasta 
Starogard Gdański

Nr 1 (230)

4 lutego
2021

3 7 11

Rozmowa 

Ewą 
Karasek 

Finał z głową – graliśmy 
bezpiecznie i z wielką mocą
Ponad 190 tys. zł zebrali starogardzianie w 29. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Pieniądze prze-
znaczone zostaną na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
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Już po raz 29 Starogard grał z Wiel-
ką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 

Organizacji tegorocznego finału nie 
przekreśliła trwająca prawie od roku 
epidemia koronawirusa. Zmieniła się 
jedynie jego formuła. Główny ciężar 
zbiórki w tym roku przeniósł się do 
świata wirtualnego. 
Z myślą o osobach przebywających 
na kwarantannie, seniorach i wszyst-
kich narażonych na ewentualne za-
każenie po raz pierwszy w tym roku 
wystartowała eSkarbonka tzw. „wir-
tualna puszka”. Darczyńcy mogli 
wpłacać pieniądze na Orkiestrę nie 
wychodząc z domów. Nasze miasto 
uzbierało w ten sposób kwotę ponad 
19 tys. zł. 
Mając na uwadze obowiązujące za-
sady bezpieczeństwa również po raz 
pierwszy na Rynku Miejskim urucho-
miono punkt „DriveThru”. Można 
było podjechać autem i za pomocą 
terminala wpłacić symboliczną kwotę 
wspierającą akcję charytatywną Jurka 
Owskiaka. Na pierwszych 200 dar-
czyńców czekały miłe upominki oraz 
niespodzianki. I w tym przypadku 
starogardzianie pokazali wielkie ser-
ca, bo w skarbonce znalazło się ponad 
11 tys. zł. 
Z kolei z orkiestrowych puszek pra-
cownicy Banku Spółdzielczego wy-
ciągnęli łącznie ponad 140 tys. zł, 
co stanowiło 74% zebranej sumy. 
W bezpośrednią zbiórkę pieniędzy, 
która dedykowana była wsparciu dla 
laryngologii, otolaryngologii i dia-
gnostyce głowy, w Starogardzie, 
Skarszewach, Lubichowie, Godzi-

Tadeusz Kubiszewski 
Honorowym Obywatelem

Przebudowa dróg i mostów

 z 
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Celem kampanii było promowanie 
pozytywnego oblicza kolei oraz 

wyłonienie najlepszych dworców ko-
lejowych w Polsce. 
Pierwszy etap konkursu polegał na 
zgłaszaniu na stronie dworzec-roku.
pl dworców kolejowych. Najwięk-
sze szanse na nominacje do grona 
finalistów miały przede wszystkim 
te, które przeszły przemianę i dzięki 

Docenili 
nasz dworzec
Pod koniec ubiegłego roku rozstrzygnięto trzecią 
edycję konkursu pt., „Dworzec Roku 2020” zorgani-
zowanego przez Fundację Pro Kolej i Fundację Grupy 
PKP. 

Miejski park w Starogardzie 
Gdańskim jest rozległą wyspą 

zieleni opasaną łagodnym nurtem 
rzeki Wierzycy – to znakomite miej-
sce na relaks i wypoczynek z dzieć-
mi. Dawniej park był podmiejskim 
stawem, powstałym po spiętrzeniu 
wód na potrzeby młynów miejskich. 
W parku znajduje się kilka osobliwo-
ści, pośród nich jedna, która splata 
legendę z historią miasta. To Wie-
rzyczanka, tajemnicza nimfa wod-

Park Miejski wyróżniony
W konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce 2020, 
Park Miejski w Starogardzie Gdańskim został wyróżniony w kategorii zrewitali-
zowana przestrzeń publiczna w zieleni. Nagrodę przyznało Miastu Towarzystwo 
Urbanistów Polskich oraz Izba Architektów RP.

na, pradawna opiekunka Wierzyczan 
– pierwszych mieszkańców naszej 
krainy. Starogardzki park ma blisko 
100 lat. W latach 2018-2019 przeszedł 
gruntowną modernizację. Dzisiaj 
pełni funkcje rekreacyjne i komu-
nikacyjne. Wzdłuż parku przebiega 
ważny trakt im. Arie Izaaka Goldfar-
ba. Przedsiębiorca, filantrop, kupiec, 
członek starogardzkiej loży masoń-
skiej oraz radny Magistratu Miej-
skiego był postacią niezwykle waż-

ną w Starogardzie Gdańskim. Pełnił 
funkcję zastępcy burmistrza. Był 
również członkiem Rady Miejskiej. 
Wyróżniono go tytułem Honorowego 
Obywatela Miasta. Jako właściciel fa-
bryki tytoniu zapewniał kilku poko-
leniom starogardzian miejsca pracy, 
jak również godziwe wynagrodzenie. 
Nazwana na jego cześć ścieżka space-
rowa stanowi krótsze i bardziej atrak-
cyjne przejście od ulicy Chojnickiej do 
ul. Hallera.

temu stanowią wzór do naśladowa-
nia. 
W drugim etapie spośród wszystkich 
nominowanych obiektów wybrano 
dziesięć, wśród których znalazł się 
starogardzki dworzec PKP. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy wzięli udział 
w internetowym głosowaniu. Zdoby-
te 1599 punktów pozwoliło nam zając 
trzecie miejsce w konkursie. 

Kapituła szczególną uwagę zwróciła 
na wzbogacenie tego historyczne-
go układu przestrzennego o miejsca 
rekreacji indywidualnej, elementy 
edukacyjne dla różnych grup wieko-
wych, liczne nasadzenia drzew, krze-
wów i kwiatów oraz nowe elementy 
małej architektury. Podkreśliła zna-
czenie rewitalizacji, która uczytelniła 
publiczną rolę rzeki Wierzycy oraz 
zbudowała lepszą jakość użytkową 
i estetyczną parkowej przestrzeni 
w centrum miasta. 
Miasto we wniosku konkursowym 
podkreśliło, iż po modernizacji Park 
Miejski w Starogardzie stał się cen-
trum życia społecznego mieszkań-
ców, proponując im miejsce do odpo-
czynku bogate w zieleń o wysokiej ja-
kości przestrzennej oraz estetycznej. 
Stał się miejscem integracji społecz-
nej i międzypokoleniowej. Terenem 
atrakcyjnym, chętnie odwiedzanym 
przez mieszkańców i turystów. Po-
łożony w sąsiedztwie Rynku stanowi 
dziś jedną z ważnych atrakcji tury-
stycznych, m.in. ze względu na nowe 
funkcje – w tym edukacyjną oraz 
nową jakość użytkowania.
Dzięki modernizacji zdegradowana 
przestrzeń parku uzyskała nowy wi-
zerunek o bardziej funkcjonalnym 
charakterze. Znacząco podniosła ja-
kość życia mieszkańców Starogardu 
Gdańskiego, dając im łatwy dostęp 
do wszelkiego rodzaju walorów przy-
rodniczych. Poprawiła też ogólny wi-
zerunek miasta, pozytywnie oddzia-
ływując na miejski krajobraz.
– Starogard Gdański jako jedno z nie-
licznych miast w Polsce może po-
chwalić się parkiem miejskim w sa-
mym centrum miasta. Ten park ma 
ponad 100 lat. Mieszkańcy są mocno 
i trwale związani z tą przestrzenią. 
Przez dziesiątki lat nic tam się nie 
działo, dlatego obejmując urząd pre-

zydenta w 2014 roku obiecałem sobie, 
że zrobię wszystko, by uporządkować 
i unowocześnić ten teren. Udało się 
dzięki dofinansowaniu z Unii Eu-
ropejskiej. Cieszymy się bardzo, że 
Towarzystwo Urbanistów Polskich 
dostrzegło właśnie tę modernizację 
i wyróżniło ją jako jedną z tych naj-
piękniejszych w Polsce w kategorii 
zrewitalizowana przestrzeń publicz-
na w zieleni. To wyróżnienie wiele 
dla nas znaczy, ale najważniejsze jest 
to, że nasz park tętni życiem. Stał 
się miejscem integracji społecznej 
i międzypokoleniowej, terenem na 
tyle atrakcyjnym, że z przyjemno-
ścią odwiedzają go nasi mieszkańcy 
całymi rodzinami, a także turyści – 
powiedział prezydent miasta Janusz 
Stankowiak. 
Rewitalizacja Parku Miejskiego 
w Starogardzie Gdańskim to jeden 
z trzech elementów projektu unijne-
go pn. „Zachowanie wartości przy-
rodniczych i krajobrazowych kory-
tarza ekologicznego doliny Wierzycy 
przez ochronę bioróżnorodności oraz 
ukierunkowanie wykorzystania tego 
obszaru”. 
Konkurs na najlepiej zagospodaro-
waną przestrzeń publiczną w Polsce 
organizowany jest przez Towarzy-
stwo Urbanistów Polskich od 2007 
roku. Jego inicjatorem jest Prezes 
TUP Tadeusz Markowski. Konkurs 
ma na celu promocję rozwiązań two-
rzących nową jakość polskiej prze-
strzeni publicznej oraz kształtowa-
nie nowoczesnego wizerunku kraju 
poprzez propagowanie najlepszych 
zrealizowanych przedsięwzięć urba-
nistyczno-architektonicznych. Po-
cząwszy od 2008 roku współorgani-
zatorem konkursu jest Związek Miast 
Polskich, którego Starogard Gdański 
jest członkiem.  
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Od 2016 r., co roku prezydent mia-
sta ogłasza na miejskiej stronie 

internetowej uaktualnioną listę ulic 
w Starogardzie Gdańskim przezna-
czonych do tymczasowego utwar-
dzenia płytami YOMB. Do 2023 r. 
Miasto planuje utwardzić aż 28 ulic 
spośród 53 wpisanych na listę. Od 
2019 r. Miasto przeznacza na to zada-
nie ok. 2 mln zł rocznie.

2 miliony na drogi
Prezydent zatwierdził ranking utwardzania dróg 
gruntowych płytami YOMB na rok 2021. Mieszkańcy 
ulic: Rolnej, Żabiej, Legionów, Malinowej i Boh. Getta 
mogą być pewni, że droga, przy której mieszkają zo-
stanie w tym roku utwardzona płytami betonowymi 
YOMB. Chyba, że któryś z mieszkańców zgłosi do li-
sty uwagi. Jest na to czas do 14 lutego.

padku ich uwzględnienia dokona 
korekty listy ulic przewidzianych do 
utwardzenia. Przy czym ulice, w sto-
sunku do których wniesiono sku-
teczny protest przeciwko ich tym-
czasowemu utwardzeniu, nie będą 
uwzględniane na listach przez kolej-
ne 3 lata.
Ulice, które zostaną utwardzone 
płytami YOMB, przez okres 6 lat nie 
będą uwzględniane w planach inwe-
stycyjnych, dotyczących zmiany na-
wierzchni.
Na podstawie uchwały Rady Miasta 
z dnia 27 lutego 2019 r. prezydent ma 
prawo podjąć decyzję o wzmocnieniu 
płytami YOMB dogi publicznej lub 
drogi wewnętrznej z pominięciem 
wskazań rankingu. Zdarzyć się tak 
może w sytuacjach:
– gdy na danej drodze przewiduje się 
budowę infrastruktury podziemnej, 
co skutkować będzie trudnościami 
w jej bieżącym utrzymaniu i uciążli-
wościami dla mieszkańców po zreali-
zowaniu infrastruktury,
– konieczności powiązania komuni-
kacyjnego z projektem realizowanym 
przy wsparciu funduszy zewnętrz-
nych,
– partycypacji w kosztach wzmocnie-
nia płytami YOMB lokalnej społecz-
ności, etc.
Łączne nakłady na realizację wzmoc-
nień dróg z pominięciem rankingu 
nie powinny przekraczać 25% war-
tości corocznej minimalnej kwoty 
przeznaczonej na wzmocnienie dróg 
gruntowych. 

Zmieni się układ geometryczny 
ulic: Kanałowej, Sobieskiego, 

części Owidzkiej, Tczewskiej oraz 
Hallera. W ich obszarze pojawią się 
zatoki autobusowe, parkingi oraz 
wyspy kanalizujące ruch. Wydzielo-
ne zostaną lewoskręty, a na skrzy-
żowaniu ulic Tczewskiej, Owidzkiej 
i Sobieskiego pojawi się nowe ron-
do. Prace obejmą też przebudowę 
czterech mostów oraz infrastruktury 
podziemnej w tym kanalizację sani-
tarną, deszczową, wodociągi oraz sieć 
gazową. Nowo wyremontowane ulice 
zostaną oświetlone i będą monitoro-
wane.

– To bardzo ważna inwestycja dla 
miasta i jego mieszkańców. Moderni-
zacja zbiegających się na tym odcinku 
ulic znacznie poprawi komfort jazdy 
kierowców i bezpieczeństwo pie-
szych.  Wyremontowane zostaną aż 
cztery obiekty mostowe, dość moc-
no eksploatowane przez kierowców. 
Z kolei nowe ledowe oświetlenie nie 
tylko poprawi widoczność na ulicach 
i przejściach dla pieszych, również 
ograniczy zużycie prądu, zmniejsza-
jąc koszty bieżącego utrzymania dróg 
w mieście –  powiedział wiceprezy-
dent Tadeusz Błędzki.
W przetargu na realizację tej inwe-
stycji, rozstrzygniętym w styczniu 
br., uczestniczyły trzy firmy – STRA-

Przebudowa dróg i mostów
Prawie 11 mln zł będzie kosztowała kompleksowa przebudowa ulic w centrum 
miasta, w sąsiedztwie dawnych Młynów i kanału rzeki Wierzyca. Inwestycja obej-
mie ulice: Kanałową, Sobieskiego oraz część ulic: Owidzkiej, Tczewskiej i Hallera. 
Wykona ją Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Starogardu Gdańskiego. Prace roz-
poczną się na wiosnę i potrwają do końca 2023 roku.

BAG z Pruszkowa, Firma Budow-
lano – Drogowa MTM S.A. z Gdyni 
oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg. 
S.A. ze Starogardu Gdańskiego. 
Zwyciężyła oferta firmy PBD z ceną  
10.973.054,77 zł.

29 stycznia prezydent Janusz Stan-
kowiak podpisał z wiceprezesem PBD 
S.A. Kamilem Rozmusem umowę na 
realizację projektu. Do końca 2023 
roku firma ze Starogardu przebuduje 
838 metry dróg, 4 mosty i wybudu-
je nowe rondo w obszarze centrum 
miasta w sąsiedztwie dawnych Mły-
nów i kanału rzeki Wierzyca w ciągu 
ulicy Hallera.

Ze względu na duży zakres robót, in-
westycja prowadzona będzie etapa-
mi. Na pierwszy ogień pójdzie ulica 
Tczewska na odcinku od skrzyżowa-
nia z ul. Owidzką do skrzyżowania 
z ul. Norwida z wyłączeniem tych 
skrzyżowań. Na tym etapie przebu-
dowane zostaną również trzy mosty 
oraz ulica Kanałowa na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Podgórną do ul. 
Tczewskiej.

Etap II obejmie przebudowę ulicy So-
bieskiego na odcinku od skrzyżowa-
nia z ul. Kościuszki (z wyłączeniem 
tego skrzyżowania) do skrzyżowania 
z ul. Owidzką włącznie, na którym 

powstanie nowe rondo. Na tym eta-
pie wybudowany zostanie również 
parking.
W etapie III zakończy się przebu-
dowa ulicy Kanałowej na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Podgórną do 
skrzyżowania z ul. Hallera włącznie 
z przebudową mostu na kanale rzeki 
Wierzycy.

Inwestycja finansowana jest ze środ-
ków własnych Gminy Miejskiej Sta-
rogard Gdański. Około 700 tys. zł za-
płaci Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji STAR–WiK za przebu-
dowę sieci wodociągowej i kanaliza-
cji sanitarnej. Miasto stara się o do-
finansowanie tej inwestycji z tzw. 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych, jak i Funduszu Dróg Samo-
rządowych. W 2020 r. złożyło wnio-
sek do trzeciego rozdania rządowych 
pieniędzy w ramach przeciwdziałania 
COVID-19 dla jednostek samorządu 
terytorialnego. Z poprzednich dwóch 
transzy na inwestycje Starogard 
otrzymał w sumie prawie 14 mln zł.

Pozwolenie na budowę miasto otrzy-
mało w maju 2020 roku. Roboty bu-
dowlane rozpoczną się prawdopo-
dobnie na początku marca. 

Do 14 lutego mieszkańcy mogą wno-
sić zastrzeżenia i uwagi, dotyczące 
przyznanej ich ulicom punktacji oraz 
miejsca na liście rankingowej. Doty-
czy to również tych mieszkańców, 
którzy w ogóle nie akceptują rozwią-
zania polegającego na tymczasowym 
utwardzeniu nawierzchni ulic płyta-
mi YOMB. W takich przypadkach do 
13 marca mieszkańcy powinni wnieść 
pisemny protest w tej sprawie, pod-
pisany przez minimum 50% miesz-
kańców danej ulicy lub ich przedsta-
wicieli prawnych.
Prezydent rozpatrzy wniesione za-
strzeżenia, uwagi i protesty. W przy-

Na rok 2021 zaplanowane są 
następujące ulice:
1. Rolna dł. ok. 1150 m – 
kontynuacja z roku 2020 
– koszt ponad 600 tys. zł
2. Żabia dł. ok. 250 m 
– koszt. ok. 100 tys. zł
3. Legionów dł. ok. 760 m 
– koszt ponad 300 tys. zł
4. Malinowa dł. ok. 1600 m
 – koszt. ok. 800 tys. zł
5. Boh. Getta dł. ok. 950 m 
– koszt ok. 380 tys.zł
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Od 6 lat licytacja 4 godzin pracy 
prezydenta Starogardu budzi 

największe emocje podczas staro-
gardzkiego finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W tym roku 
wszystkie licytacje organizowane 
przez starogardzki sztab 4233STG, ze 
względu na trwającą epidemię i wią-
żące się z nią obostrzenia, odbyły się 
na portalu internetowym allegro. 
Chociaż nie mogliśmy być świad-
kami ekscytującej walki, licytacja 
przyciągnęła kilkunastu chętnych do 
zatrudnienia prezydenta na 4 godziny 
w swojej firmie, zakładzie lub przed-
siębiorstwie. Do ostatniej chwili nie 
wiadomo było, kto licytuje i walczy 
o tak wyjątkowego pracownika.
Do tej pory z licytacji pracy prezyden-
ta Starogardu Gdańskiego na konto 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy wpłynęły 22 100 zł. 

Prezydent będzie pracował w Feniksie
To już tradycja, bo po raz 7 prezydent Starogardu Gdańskiego wystawił na licy-
tację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy cztery godziny swojej pracy. W tym 
roku ostatnie słowo należało do właściciela firmy FENIKS ze Skarszew – Mariusza 
Nierzwickiego. Licytacja zakończyła się kwotą 4 550 zł.

szewie i Bobowie włączyło się 200 
wolontariuszy. Część z nich dyspo-
nowała portalami płatniczymi, tak 
aby umożliwić mieszkańcom wpłaty 
bezgotówkowe i bezdotykowe. 
Najmłodszy ośmioletni Oliwier z No-

Finał z głową – graliśmy bezpiecznie i z wielką mocą
sza z autografami zawodników, ręcz-
nie haftowane płaszcze z Kazachsta-
nu, kurtkę motocyklową, słodkości 
i mnóstwo gadżetów, w tym gadżety 
WOŚP.  
W 29.finale pojawił się za to na Rynku 

wszystkie, a było ich w Starogar-
dzie ponad 80, odbyły się na porta-
lu internetowym – Allegro. Można 
było wylicytować rower, elektryczną 
hulajnogę, zabiegi w spa, zestawy 
pielęgnacyjne, lekcje jazdy konnej, 
projekt łazienki, serwis porcelanowy, 
ręcznie robione ozdoby, piłkę do ko-

był w formie wirtualnej.        
Centrum Orkiestrowych wydarzeń 
w Starogardzie Gdańskim skupiło 
się na Rynku Miejskim wokół Ra-
tusza i Banku Spółdzielczego, który 
od  17 lat towarzyszy Wielkiej Orkie-
strze Świątecznej Pomocy. Pieczę 
nad wszystkim sprawował sztab nr 

Tradycyjne Światełko do Nieba, koń-
czące każdy finał WOŚP w tym roku 
odbyło się w symbolicznej formie.
Prezydent miasta Janusz Stankowiak 
oraz szefowa starogardzkiego sztabu 
WOŚP Paulina Burczyk podziękowali 
wszystkim mieszkańcom Starogardu 
oraz powiatu za hojność i gorące ser-
ca. Podziękowali pracownikom Ban-
ku Spółdzielczego, a także wszystkim 

wej Wsi uzbierał 2 788,64 zł, a jego 
brat piętnastoletni Mateusz – 2 
386,37 zł. 
Co roku najwięcej emocji wzbudzały 
jednak licytacje. Niestety tym razem 

niecodzienny gość, alpaka o imieniu 
Bronek ze Szmaragdowej Szkółki.
Inaczej niż dotąd przebiegł też w całej 
Polsce 15.bieg „Policz się z cukrzycą”. 
Ze względu na pandemię realizowany 

wolontariuszom.  Prezydent miasta  
słowami uznania wyróżnił pracow-
ników Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
którzy z sukcesem zaangażowali się 
w organizację akcji. 
– Starogard to piękne i wspaniałe 
miasto, ale nie byłoby takie, gdyby 
nie jego mieszkańcy – hojni, dobrzy 
i z gorącymi sercami – podsumował 
29. finał WOŚP Janusz Stankowiak. 

1
4233STG Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Organizatorzy zadbali, by każdy 
mieszkaniec, który ma w domu in-
ternet,  mógł na bieżąco śledzić prze-
bieg orkiestrowych wydarzeń w Sta-
rogardzie Gdańskim w  OSiR TV.  
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Budżet 2021 przyjęty
Rada Miasta na sesji w dniu 17 grudnia przyjęła bu-
dżet Starogardu Gdańskiego na 2021 rok. Najwięcej 
pieniędzy ponad 148 mln zł Miasto wyda na rodzinę, 
pomoc społeczną i oświatę. W rozwój miejskiej infra-
struktury planuje zainwestować ponad 31 mln zł.

Przygotowanie tego budżetu nie 
należało do łatwych – przyznaje 

prezydent miasta Janusz Stankowiak. 
– Nie tylko my, wiele miast i gmin 
w Polsce odczuwa skutki pandemii 
koronawirusa, która dotknęła prak-
tycznie każdej sfery naszego życia. 
Musimy też pamiętać, że w 2020 
roku kończy się 6-letni okres finan-
sowania projektów z Unii Europej-
skiej. W przyszłym i prawdopodobnie 
następnym roku dodatkowe środki 
unijne nie zasilą miejskiego konta. 
Będą to lata, które poświęcimy na 

staranne przygotowanie wniosków 
o dofinansowanie inwestycji, które 
znajdą się w nowej strategii rozwo-
ju miasta, w ramach nowego okre-
su finansowania unijnego na lata 
2021-2027. Rok 2021 będzie przede 
wszystkim rokiem przygotowań pod 
kolejne projekty unijne i przedsię-
wzięcia, które jestem przekonany 
otworzą nowe perspektywy rozwoju 
dla Starogardu Gdańskiego – dodał 
prezydent.

Zgodnie z przygotowanym projek-
tem budżetu, dochody Miasta w 2021 
roku mają osiągnąć kwotę ponad 238 
mln złotych, natomiast wydatki pla-
nowane są na ponad 245 mln złotych.
Jak poinformowała skarbnik miasta 
Ewa Kendzierska-Błyskal – Udział 
wpływów z podatków PIT i CIT w bu-
dżecie Starogardu w 2021 roku sza-
cuje się na ponad 49,5 mln zł. Jest 
on wyższy o 2,4 proc. w stosunku do 
założeń roku 2020. Łączny dochód 
z podatków jest również większy 

o niecały milion złotych od kwoty 
planowanej w 2020 roku. Wyniesie 
ponad 103 mln zł, co stanowi ok. 43,5 
proc. wszystkich wpływów do mia-
sta. 
Wydatki bieżące w 2021 r. zapla-
nowane są na poziomie 214,5 mln 
zł. Pozycją generującą największe 
koszty w tym zakresie – podobnie, 
jak w poprzednich latach – jest rodzi-
na i pomoc społeczna. Miasto wyda 
na nie ponad 75 mln zł. Ponad 73 mln 
zł kosztować będzie oświata i wy-
chowanie, o ponad 10 mln zł wię-

cej względem przyjętego budżetu 
na 2020 rok, przy czym subwencja 
oświatowa, która w 2021 roku wy-
niesie ponad 37 mln zł, wzrośnie tyl-
ko o niecałe 2 mln zł. To oznacza, że 
koszty oświaty dla miejskiego budże-
tu wzrosną aż o 8 mln zł. 
Mniej niż w 2020 roku, ale również 
dużo, bo ok. 23,5 mln zł, pochłonie 
gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska. Na transport i łączność 
w 2021 roku Miasto zaplanowało po-
nad 15 mln zł, czyli ok. miliona zło-
tych więcej niż w 2020. W sumie na 
powyższe cele zadysponowano 76,3 
proc. wszystkich wydatków.
Utrzymanie tempa rozwoju miasta 
priorytetem budżetu
Przy wsparciu programów rządowych 
Starogard na inwestycje w 2021 roku 
planuje wydać ponad 31 mln zł.
Wśród największych inwestycji pla-
nowanych w 2021 w Starogardzie 
Gdańskim są m.in.
• Rozpoczęcie przebudowy ulic, 
obiektów mostowych i parkingów 

przy ulicy Kanałowej, Sobieskie-
go, części ul. Powidzkiej, części ul. 
Tczewskiej oraz ul. Hallera, • Budowa 
sali sportowej przy PSP 8, • Budowa 
sceny i toalety w Parku Nowe Oblicze 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
• Rozpoczęcie budowy kompleksu 
rekreacyjno-wypoczynkowego z od-
krytymi basenami na terenie Piekie-
łek, • Modernizacja Alei Jana Pawła 
II (etap II), • Współfinansowanie 
przebudowy ul. Lubichowskiej, bu-
dowy ciągu pieszo-rowerowego oraz 
odcinka chodnika przy ul. Skarszew-
skiej,
– Na rozbudowę i przebudowę miej-
skiej sieci dróg w 2021 roku Miasto 
planuje wydać ok. 7,7 mln zł. – in-
formuje zastępca prezydenta ds. 
techniczno-inwestycyjnych Tade-
usz Błędzki. – Zabezpieczyliśmy też 
środki na dodatkowe oświetlenie 
ulic, opracowanie projektu zadasze-
nia targowiska oraz remonty szkól 
i przedszkoli. Zabezpieczamy środ-
ki na wsparcie Zarządu Dróg Woje-
wódzkich celem rozpoczęcia budowy 
ronda na skrzyżowaniu ulicy Pelpliń-
skiej i Pomorskiej, jak równie na do-
kończenie zadań z Budżetu Obywa-
telskiego.
W 2021 roku widoczne będą też ko-
lejne planowane działania rewitali-
zacyjne. Na modernizację kamienic 
i przebudowę ulic w centrum miasta 
zabezpieczono w budżecie 2,5 mln zł. 
W ten sposób Miasto zakończy ostat-
ni projekt unijny z puli środków prze-
widzianych na lata 2014-2020.
W budżecie zapewniono też środki na 
poprawę gospodarki wodno-ścieko-
wej w aglomeracji Starogard Gdań-
ski w kwocie 1,5 mln zł., natomiast 
na system gospodarowania wodami 

opadowymi zaplanowano 1,3 mln 
zł. Oba zadania w 2021 roku dofi-
nansuje Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
kwotą ponad 1,7 mln zł. Zgodnie 
z deklaracją prezydenta podobnie jak 
w 2020 roku, na utwardzenie dróg 
gruntowych płytami Yomb w 2021 
roku Miasto przeznaczy ok. 2 mln zł.
– Mimo wyraźnie opadającej krzywej 
wpływów spowodowanych skutkami 
pandemii, zmianami w polskim pra-
wie oraz decyzjami, jakie rząd pol-
ski podjął w tym i poprzednim roku, 
stawki z tytułu podatków pozostaną 
bez zmian. Nadal obowiązywać będą 
kwoty ustalone w 2016 i 2017 roku. 
Nie chcemy też rezygnować z ulg, 
z których korzystają mieszkańcy ani 
podnosić opłat za odbiór śmierci.  
Jednocześnie zależy nam na tym, aby 
Starogard dalej się rozwijał, zmieniał 
się na lepsze, aby jego mieszkańcom 
żyło się bardziej komfortowo i bez-
piecznie. Mam nadzieję, że wspólnie 
przebrniemy przez ten trudny rok. 

Zapewniam wszystkich, że jesteśmy 
gotowi stawić czoło wszelkim wy-
zwaniom i podejmować takie działa-
nia, aby to wszystko, co się wokół nas 
dzieje, było jak najmniej uciążliwe 
– spuentował Janusz Stankowiak.
Budżet Miasta na 2021 rok uchwalony
na sesji w dniu 17 grudnia 2021 roku, 
po wysłuchaniu stanowisk klubów 
radnych, przewodnicząca Rady Mia-
sta poddała pod głosowanie uchwa-
łę w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański 
na 2021 rok. Głosowało 19 radnych 
(2 radnych było nieobecnych). Za 
przyjęciem budżetu swój głos oddało 
12 radnych,  4 radnych wstrzymało 
się od głosu, 3 radnych było „prze-
ciw”. 
 
Prezydent miasta podziękował 
wszystkim pracownikom Urzędu, 
którzy opracowali projekt budżetu 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański 
na 2021 rok. 
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O noszeniu odblasków przypo-
minamy regularnie. Większość 

z nas doskonale wie, że ich używanie 
jest niezwykle istotne. Przeważnie 
mamy odblaski w domach, jednak 
najczęściej niestety w szufladach. 
Akcja „Bądź widoczny – odblask to 
nie obciach” ma na celu przypo-
mnienie o tym, by je nosić. Jesteśmy 
dzięki nim bardziej widoczni na dro-
dze, co zdecydowanie zwiększa nasze 
bezpieczeństwo, zwłaszcza w mie-
siącach zimowych, kiedy szybko za-
pada zmrok – mówi prefekt Straży 
Gminnych i Miejskich Województwa 
Pomorskiego, Zastępca Komendan-

Dbajmy o własne 
bezpieczeństwo
W dniach 18 – 31 stycznia trwała organizowana przez 
Prefekturę Straży Gminnych i Miejskich Wojewódz-
twa Pomorskiego akcja „Bądź widoczny – odblask to 
nie obciach”. Jej koordynatorem jest Straż Miejska 
w Starogardzie Gdańskim.

Spadające poniżej zera temperatury 
mogą być niebezpieczne dla osób 

bezdomnych, nietrzeźwych, czy 
w podeszłym wieku. Dlatego dzielni-
cowi oraz policjanci z patrolu każdego 
dnia sprawdzają miejsca, w których 
osoby narażone na wychłodzenie 
mogą szukać schronienia przed mro-
zem. Wiele policyjnych interwencji 
możliwych jest dzięki empatii ludzi, 
którzy widząc osoby śpiące na ław-
kach, przystankach lub w innych 
miejscach powiadamiają odpowied-
nie służby. Wystarczy tylko jeden 

Nie przechodź obojętnie
Zimowa aura dla jednych tworzy sprzyjające warunki 
do wypoczynku na świeżym powietrzu, a dla drugich 
może stanowić śmiertelne zagrożenie. Dlatego wszy-
scy powinniśmy zwracać uwagę na osoby narażone 
na wychłodzenie. Nie bądźmy obojętni. Reagujmy!

telefon pod numer alarmowy 112, 
by uchronić kogoś od wychłodzenia 
i uratować czyjeś życie. Doskonałym 
narzędziem do przekazywania infor-
macji o miejscach, w których osoby 
bezdomne szukają schronienia przed 
mrozem jest Krajowa Mapa Zagro-
żeń Bezpieczeństwa. To interneto-
wa aplikacja, która posiada zakładkę 
„osoba bezdomna wymagająca po-
mocy”. Tam też warto sygnalizować 
o miejscach przebywania bezdom-
nych.  

W 2020 roku w Starogardzie 
Gdańskim łącznie na świat 

przyszło 361 dzieci – 173 dziewczyn-
ki i 188 chłopców – o 56 dzieci mniej 
niż w 2019 roku. Przyrost naturalny 
okazał się zdecydowanie ujemny, a to 
z powodu dużej liczby zgonów. Rok 
2020 zabrał aż 580 starogardzian, 
o 84 więcej niż w roku ubiegłym, 
w tym 279 kobiet i 301 mężczyzn.
W stosunku do 2019 roku o 790 oby-
wateli zmniejszyła się również liczba 
mieszkańców Starogardu Gdań-
skiego. Na dzień 31 grudnia 2020 
r. zameldowanych na pobyt stały 
w Starogardzie było 43 586 osób, a na 
pobyt czasowy – 884. W 2020 roku 

Starogard w liczbach
Według statystyk w minionym roku w Starogardzie 
urodziło się o 56 dzieci mniej niż w 2019 roku. Zmar-
ło o 84 osób więcej. Liczba mieszkańców zmniejszyła 
się o 790 obywateli.

w Starogardzie zameldowało się 458 
mieszkańców z zewnątrz (246 na 
pobyt stały i 212 na pobyt czasowy). 
Łącznie liczba mieszkańców miasta 
na koniec roku wyniosła 44 470.
W 2020 podobnie jak w ubiegłym 
roku, rodzice najchętniej nazywa-
li swoje córki: Zuzanna, Zofia, Julia, 
Blanka, Maja i Lena. Natomiast naj-
popularniejszymi imionami nadawa-
nymi chłopcom były: Jan, Szymon, 
Aleksander, Stanisław, Nikodem 
i Franciszek. Ciekawość budzą imio-
na, dla których inspiracją bywają 
często bohaterowie ulubionych ksią-
żek, filmów, seriali, gwiazdy muzyki 
i estrady, ale też imiona zapożyczone 

Współpraca Miasta z Politech-
niką Gdańską rozpoczęła się 

w maju 2019 roku. Po podpisaniu 
umowy Miasto przystąpiło do projek-
tu, którego celem było wykorzystanie 
potencjału uczelni wyższych na rzecz 
podniesienia innowacyjności roz-
wiązań ICT w sektorze publicznym 
np. w celu ostrzegania mieszkańców 
o alertach smogowych. Polegały one 
na zainstalowaniu na terenie mia-
sta narzędzi (mierników i wyświe-
tlacza LED) służących do obserwacji 
zarówno aktualnej jakości powie-
trza, jak i tworzenia oraz śledzenia 

Rok wspólnych działań
Nowe narzędzia do pomiaru i prognozy jakości powietrza oraz dostęp do rozbu-
dowanej bazy danych to wymierne skutki udziału Miasta w  projekcie badawczo – 
rozwojowym „e-Pionier II”. Przedstawiciele firmy wykonawczej Excento – spółki 
celowej Politechniki Gdańskiej oraz starogardzkiego magistratu podsumowali rok 
współpracy Miasta z Politechniką i nakreślili jej przyszłe priorytety.

ta Straży Miejskiej w Starogardzie 
Gdańskim Krystyna Kwidzińska-Ku-
las. 

prognozy na najbliższe 24 godziny. 
Podjęte przez Miasto we współpracy 
z naukowcami działania wpisały się 
we współczesny trend rozwoju inte-
ligentnych miast (ang. smart city).
W sumie w ramach projektu na te-
renie Starogardu zainstalowano 4 
mierniki jakości powietrza: w okolicy 
budynku przy ul. Kościuszki 65, na 
budynku PSP nr 3 przy ul. Traugutta, 
na terenie zamiejscowych oddziałów 
przedszkolnych przy ul. Sienkiewicza 
oraz na terenie Przedszkola Niepu-
blicznego „Bajkowy Domek” przy ul. 
Skarszewskiej. Każde urządzenie wy-

posażone jest w czujniki do pomia-
ru stężenia pyłu PM10, pyłu PM2,5, 
SO2, NO2 oraz ozonu. Dodatkowo 
w sąsiedztwie Urzędu Miasta usta-
wiono wyświetlacz LED, na którym 
w uproszczonej formie graficznej 
prezentowana jest informacja o ak-
tualnej jakości powietrza oraz pro-
gnoza jakości powietrza na najbliższe 
24h. Gmina nie poniosła żadnych 
kosztów w związku z realizowanym 
projektem. Całość sfinansowała 
spółka Excento dzięki środkom po-
zyskanym z Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju. 

z innych kultur i narodowości. I tak 
wśród dziewczynek pojawiły się: 
Pola, Iga, Ida, Mia, Rita, Nela, Inez, 
Gaja, Zoja, Jagna, Lara i Lili. Wśród 
chłopców: Syliusz, Bruno, Borys, 
Maksym, Kostek, Kaj, Edgar, Teo, 
Damir, Joszko, Kasjan, Kryspin czy 
Toni.
Trudna sytuacja w kraju i na świecie 
w 2020 roku wywołana pandemią 
koronawirusa, z powodu związanych 
z nią licznych obostrzeń, nie sprzyjała 
zawieraniu małżeństw. W 2020 roku 
związek małżeński zawarło tylko 276 
par, o 64 pary mniej niż w ubiegłym 
roku. W tym było 119 ślubów cywil-
nych, 132 konkordatowych, a 25 par 
połączyło się za granicą (dla porów-
nania: w 2019 r. małżeństwo zawarło 
– 340 par, w 2018 – 360, w 2017 – 433, 
w 2016 – 355, w 2015 – 347, a w 2014 
– 355).
Liczba mieszkańców Starogardu 
zameldowanych na pobyt stały na 
dzień 31.12 wynosiła w:
– 2020 r.: 43 586 
– 2019 r.: 44 138 
– 2018 r.: 44 490 
– 2017 r.: 44 849 
– 2016 r.: 45 214 
– 2015 r.: 45 544 
– 2014 r.: 45 748 
– 2013 r.: 46 180
W Urzędzie Stanu Cywilnego w 2018 
roku sporządzono łącznie 2 371 ak-
tów, w tym aktów urodzeń 1094 
(dla porównania w 2019 roku było 
ich 1280, w 2018r. – 1417, w 2017r. – 
1488, w 2016r. – 1432, w 2015r. – 1450, 
a w 2014r. – 1303) oraz 1001 aktów 
zgonu (dla porównania w 2019 r. było 
ich 976, a w 2018 r. – 916). 
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Po wielu latach pracy w sekretariacie 
Prezydenta Miasta Starogard Gdań-
ski przechodzi Pani na emerytu-
rę. Jak będzie Pani wspominać czas 
przepracowany w magistracie?
To były wspaniałe lata. Pracę w Urzę-
dzie Miasta zaczęłam dokładnie 13 
czerwca 1988 r. W sekretariacie pra-
cowałam od 1 września 1990 r. do 28 
stycznia 2021 r. W tym czasie mia-
łam zaszczyt i przyjemność poznać 
wiele osób, które sprawiły, że bardzo 
dużo się nauczyłam, a także otwo-
rzyłam na problemy, z jakimi bory-
kają się mieszkańcy naszego miasta. 
Ze wszystkimi przełożonymi, pre-
zydentami, a także z koleżankami 
i kolegami pracowało mi się bardzo 
dobrze. Miałam ogromne szczęście 
spotkać na swojej zawodowej drodze 
wspaniałych, wartościowych oraz 
interesujących ludzi. Prezydentów 
Starogardu odwiedzały także ważne 
osobistości, które dane było mi po-
znać. Nie przypominam sobie żad-
nej nieprzyjemnej sytuacji, która 
utrudniałaby mi pracę. Korzystając 
z okazji, bardzo dziękuję za zaufa-
nie, jakim mnie obdarzono i za to, że 
mogłam pracować w takim miejscu 
i z takimi osobami. Wszystkim życzę 
jak najwięcej sukcesów, a także speł-
nienia w życiu zawodowym oraz pry-
watnym. Zawsze będę o Was ciepło 
myśleć i miło wspominać.    

Pracę traktowałam jak służbę
Rozmowa z Ewą Karasek. 

Była Pani sekretarką wszystkich do-
tychczasowych prezydentów Staro-
gardu. Zmieniały się czasy, pojawiały 
nowe osoby. Czy coś pozostało nie-
zmienne?
Sekretariat Prezydenta Miasta to 
miejsce, w którym każdy dzień jest 
wyzwaniem. Tak było zawsze. My-
ślę, że właśnie te wyzwania sprawiły, 
że przepracowałam w tym miejscu 
ponad 30 lat. Nie mogłam narzekać 
na rutynę. Przez pierwszych 16 lat 
sekretariat prowadziłam sama. Dzi-
siaj zastanawiam się jak to w ogóle 
było możliwe, bo wbrew pozorom 
wcale nie działo się mniej. Jestem 
niezwykle wdzięczna za to, że pomi-
mo zmian w prezydenckich fotelach, 
mogłam nieprzerwanie pracować 
w sekretariacie.   

Praca w  sekretariacie nie należy do 
łatwych. Przez cały czas trzeba być 
skoncentrowanym. Co sprawiało 
Pani największą trudność?
Wydaje mi się, że najtrudniejsza jest 
w tej pracy umiejętność wyczucia 
sytuacji, zwłaszcza w bezpośrednim 
kontakcie z interesantami. Przez se-
kretariat przechodzą wszyscy udający 
się do prezydenta lub jego zastępców. 
Przychodzą z różnymi, nierzadko 
bardzo trudnymi sprawami. Bywają 
zestresowani, zdenerwowani, zde-
sperowani. Wyrażają to słowami lub 

zachowaniem. Moja rola polegała 
m.in. na tym, by każdemu pomóc, 
przekazać konkretną, sprawdzoną 
informację lub decyzję. Gdy ktoś cze-
kał na spotkanie, musiałam wyczuć 
czy zająć interesanta rozmową, by 
czekanie stało się dla niego przyjem-
niejsze i żeby mniej się denerwował, 
czy nie mówić nic, bo ktoś nie miał 
ochoty ani nastroju na dyskusję. Wo-
lał się na przykład skupić, zastanowić 
jeszcze co i w jaki sposób powiedzieć 
prezydentowi. Podobnie było z roz-
mowami telefonicznymi. Często nie 
wiedziałam kto jest po drugiej stro-
nie, ale w głosie słyszałam zdener-
wowanie. Zawsze jak najszybciej sta-
rałam się znaleźć rozwiązanie. Często 
wymagało to podejmowania trud-
nych i szybkich decyzji. Mieszkańcy 
muszą wiedzieć, że nad ich sprawą 
ktoś pracuje i że zostanie ona należy-
cie załatwiona.    

Jest Pani wyjątkowo skromna, ale 
proszę opowiedzieć z  czym radziła 
Pani sobie najlepiej i  co przynosiło 
Pani największą satysfakcję?
To, jaką jestem osobą zawdzięczam 
rodzicom, którzy wpoili mi takie war-
tości, jak szacunek do drugiego czło-
wieka, otwartość na ludzi i świat, co 
daje mi siłę i dystans do życia, a zara-
zem chęć do działania. Pracę w Urzę-
dzie Miasta traktowałam jak służbę. 

Pracę zawodową pan Roman roz-
począł w Rejonowym Przed-

siębiorstwie Remontowo-Budow-
lanym, przekształconym później 
w Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Komunalnego w Tczewie. Pracował 
tam od 1 września 1972 r. do 28 lutego 
1976 r. 1 marca 1976 r. został zatrud-
niony w Urzędzie Gminy Zblewo, 
gdzie pracował do 30 listopada 1996 r.
1 grudnia tego samego roku rozpoczął 
pracę w starogardzkim magistracie 
na stanowisku inspektora. Wiele lat 

Przeszedł na emeryturę
Po 49 latach pracy zawodowej Roman Lempkowski 
przeszedł na zasłużoną emeryturę. W Urzędzie Mia-
sta przepracował 25 lat, ostatnie w Wydziale Ochro-
ny Środowiska. 22 stycznia pożegnali go prezydent 
Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak, wicepre-
zydent Tadeusz Błędzki, sekretarz miasta Zbigniew 
Toporowski oraz naczelnik Wydziału Ochrony Środo-
wiska Sebastian Brauer.

spędził w Wydziale Techniczno-In-
westycyjnym. – Do największych 
i najważniejszych projektów, przy 
których pracowałem należą: moder-
nizacja oczyszczalni ścieków, budo-
wa hali sportowej Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, modernizacja budynku 
przy ul. Paderewskiego, który stał 
się siedzibą Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, budowa boiska sportowego 
przy hali OSiR, budowa odcinka sie-
ci ciepłowniczej do ul. Mickiewicza, 
budowa Zakładu Utylizacji Odpadów 

Nie było to nic innego jak właśnie 
służba drugiemu człowiekowi. Sądzę, 
że dobrze radziłam sobie w kontak-
tach z ludźmi. Satysfakcję przynosiła 
mi zawsze każda doprowadzona do 
końca sprawa. Praca w sekretariacie 
wymaga dużo cierpliwości, umie-
jętności zachowania spokoju, taktu, 
a przede wszystkim pokory, wrażli-
wości i otwartości na ludzkie sprawy. 
Trzeba działać szybko, ale z rozwagą, 
rzetelnie oraz terminowo. Wszystkie 
informacje muszą być sprawdzone. 
Nawet w najbardziej stresujących 
sytuacjach udawało mi się zachować 
spokój. Nie dawałam się wyprowa-
dzić z równowagi. Zarówno przeło-
żeni, współpracownicy, jak i intere-
sanci byli dla mnie tak samo ważni. 
Wszystkich zawsze traktowałam na 
równi i z szacunkiem. Lojalność i za-
ufanie osób, z którymi się pracuje są 
tu nieodzowne. Sprawiają, że praca 
jest niczym niezakłócona. Pracownik 

sekretariatu powinien być niezau-
ważalny, ale skuteczny. Trzeba znać 
swoje miejsce w szeregu, a jedno-
cześnie być otwartym na polecenia 
i szybkim w działaniu. To wszystko 
sprawia, że wychodzi się z pracy speł-
nionym.   

Nadszedł czas na zasłużony odpo-
czynek. W  jaki sposób zamierza go 
Pani wykorzystać? 
Na pewno będę dbać o swoje zdro-
wie, co jest teraz najważniejsze. Dużo 
czasu będę spędzać z rodziną. Chcia-
łabym dokończyć naukę prowadzenia 
samochodu. Kocham książki, muzy-
kę, kino, ogród. Teraz będę miała na 
to wszystko o wiele więcej czasu. Jeśli 
wystarczy mi sił i znów będzie moż-
na podróżować, to marzę także, żeby 
jeszcze lepiej poznać świat. Zobaczyć 
jak najwięcej jego zakątków, których 
do tej pory nie zdążyłam odwiedzić. 

„Stary Las”. Z udziału przy tych pra-
cach inwestycyjnych jestem dum-
ny, bo to były naprawdę ogromne 
przedsięwzięcia – powiedział Roman 
Lempkowski. W Wydziale Technicz-
no-Inwestycyjnym pan Roman od 
zawsze zajmował się także ochroną 
środowiska. Dlatego, kiedy powstał 
Referat Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi i Ochrony Środowiska, 
został tam przeniesiony. W 2017 r. 
referat przekształcił się w Wydział 
Ochrony Środowiska, gdzie Roman 

Lempkowski zajmował się wydawa-
niem decyzji dotyczących wycinania 
drzew i krzewów, prowadzeniem 
ewidencji zbiorników bezodpływo-
wych i przydomowych oczyszczalni 
ścieków, przyłączami do sieci kanali-
zacyjnej, utylizacją azbestu. Był rów-
nież koordynatorem corocznej akcji 
„Sprzątanie Świata”. 
– Bardzo lubiłem moją pracę związa-
ną z ochroną środowiska. Przy okazji 
„Sprzątania świata” miałem okazję 
obserwować zaangażowanie oraz 

zapał młodych mieszkańców mia-
sta. Kiedy spotykaliśmy się podczas 
finału akcji i rozdawaliśmy dzieciom 
oraz młodzieży nagrody, widziałem 
ich autentyczną satysfakcję z tego, że 
zrobili coś dobrego dla Ziemi – opo-
wiada pan Roman.
– Praca, którą tak rzetelnie, zawsze 
z pełnym zaangażowaniem i uśmie-
chem Pan wykonywał na zawsze po-
zostanie w naszej pamięci. Dziękuję 
za to wszystko, co przez lata robił Pan 
dla mieszkańców Starogardu Gdań-
skiego. Za każdym razem działał Pan 
przede wszystkim z myślą o nich 
– powiedział prezydent Janusz Stan-
kowiak.
– Korzystając z okazji, bardzo dzię-
kuję wszystkim, z którymi miałem 
okazję współpracować. W Urzędzie 
Miasta Starogard Gdański pozna-
łem wiele serdecznych, chętnych do 
współpracy, kompetentnych osób, 
dzięki którym praca była nie tylko 
obowiązkiem. Spędzony w niej czas 
zawsze będę wspaniale wspomi-
nał – ze wzruszeniem mówi Roman 
Lempkowski. 
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Z nowym rokiem zmieni się nu-
mer konta, na który podatnicy 

będą mieli wpłacać należności podat-
kowe. Oto szczegóły:
Podatek od nieruchomości, rolny, 
leśny, na łączne zobowiązanie pie-
niężne – osoby fizyczne. Do każdej 

Podatek na indywidualne konta
Urząd Miasta Starogard Gdański informuje, że od 
2021 r. wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego 
i leśnego należy dokonywać na indywidualne nume-
ry rachunku bankowego.

nieruchomości zostanie przypisany 
indywidualny numer rachunku ban-
kowego. Nowe numery rachunków 
znajdą Państwo w decyzjach podat-
kowych. Wszystkie wpłaty dokonane 
na dotychczasowy numer konta ban-
kowego, przed doręczeniem nowych 

Siostry na medal
Starogardzianki, Wiktoria i Michalina Wierzba druży-
nowo zdobyły srebrny medal na Mistrzostwach Euro-
py Młodzieżowców w Pięcioboju Nowoczesnym, które 
odbyły się w listopadzie ubiegłego roku w Drzonkowie. 
Prezydent Miasta Janusz Stankowiak przyznał pięcio-
boistkom nagrody za sportowe osiągnięcia.

21 stycznia w magistracie na spo-
tkaniu z prezydentem Janu-

szem Stankowiakiem oraz wiceprze-
wodniczącym Rady Miasta i zastępcą 
przewodniczącego Komisji Sportu, 
Rekreacji i Turystyki Markiem Jan-
kowskim młode mistrzynie rozma-
wiały o swoich osiągnięciach.

W każdy piątek o godz. 
9:00 na antenie Radia 
Starogard 89,8 FM roz-
mawiamy na tematy 
ważne dla mieszkań-
ców naszego miasta. Co 
tydzień poruszany jest 
inny wątek. 

Porozmawiajmy o Starogardzie

Wiktoria Wierzba pełen pięciobój tre-
nuje od 5 lat. Swoją przygodę z pły-
waniem rozpoczęła w IV klasie szkoły 
podstawowej. Następnie kolejno był 
bieg, strzelanie, jazda konna oraz szer-
mierka. Jej pierwszym przełomowym 
osiągnięciem było zdobycie w 2015 
roku złotego medalu na Mistrzostwach 
Polski w trójboju nowoczesnym. 
W 2019 roku, jako młodzieżowiec, 
zdobyła brązowy medal Mistrzostw 
Polski Seniorów, a w roku 2020 brą-
zowy medal Mistrzostw Europy do lat 
24 w sztafecie mix oraz srebrny medal 
w drużynie wraz z siostrą Michaliną. 
W czwórboju oraz jako młodzieżo-
wiec w pięcioboju Wiktoria stawała na 
podium Mistrzostw Polski oraz brała 
udział w Mistrzostwach Świata i Eu-
ropy. Michalina Wierzba trenuje od 
11 lat. W wieku 8 lat rozpoczęła przy-
godę z pływaniem. Swoje pływac-
kie umiejętności kształciła w szkole 
sportowej. Z czasem zaczęła trenować 
bieg i strzelanie. W wieku 15 lat wy-
jechała do Warszawy trenować pełny 
pięciobój. Jak podkreśla, najbardziej 
satysfakcjonującym osiągnięciem 
było zdobycie indywidualnego brązo-
wego medalu na Mistrzostwach Pol-
ski w czwórboju nowoczesnym oraz 
na tych samych zawodach zdobycie 
srebrnego medalu w sztafecie mix. 
Później udało jej się zakwalifikować 
na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa 
Świata w czwórboju, na których zdo-
była odpowiednio 18. oraz 36. miejsce 
w finale. Najbardziej satysfakcjo-
nującym osiągnięciem jest zdobyty 
w 2020 roku srebrny medal na Mi-
strzostwach Europy Młodzieżowców 
w Pięcioboju Nowoczesnym w druży-
nie wraz z siostrą Wiktorią i koleżanką 
Ewą Pydyszewską. 

decyzji, zostaną zaksięgowane na 
właściwych kontach. 
Podatek od nieruchomości, rolny i le-
śny – osoby prawne. Do każdej nieru-
chomości zostanie przypisany indy-
widualny numer rachunku bankowe-
go. Kwoty należnego podatku trzeba 
będzie wpłacać na indywidualne kon-
ta bankowe. Podatnicy składający de-
klaracje podatkowe, zostaną zawia-
domieni o indywidualnym rachunku 
bankowym. Wszystkie wpłaty doko-
nane na dotychczasowy numer konta 
bankowego, przed otrzymaniem za-
wiadomienia, zostaną zaksięgowane 
na właściwych kontach. 

Do tej pory rozmowy dotyczyły szcze-
pień przeciw COVID-19, powrotu klas 
1-3 do nauki stacjonarnej, tegorocz-
nych inwestycji oraz 29. finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
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Ponad 300 zuchów, harcerzy i in-
struktorów, skupionych wokół 

Starogardzkiego Hufca, przez cały rok 
2021 świętować będzie 100. rocznicę 
powstania Harcerstwa w Starogar-
dzie Gdańskim.

Rok Harcerstwa Starogardzkiego
W 2021 roku przypada setna rocznica powstania w Starogardzie Gdańskim pierw-
szej drużyny harcerskiej. Z tej okazji Rada Miasta ustanowiła rok 2021 Rokiem 
Harcerstwa Starogardzkiego.

Podatnik samodzielnie wybiera, na 
czyją konkretnie rzecz przekaza-

na zostanie kwota pochodząca z jego 
zeznania rocznego. Co ważne prze-
kazując 1% z własnego PIT, podatnik 
nie traci ani złotówki - rozdyspono-
wuje on jedynie kwotę, którą i tak 
musiałby przekazać na rzecz Skarbu 
Państwa.
Dzięki temu, że rozliczymy się w Sta-
rogardzie, część pieniędzy z podatku 
trafi do budżetu miasta. Wówczas 
miasto może w większym stop-
niu inwestować w nowe chodniki, 
oświetlenie, komunikację, czy obiek-
ty sportowe.

Zostaw 1% podatku  
w Starogardzie
Jak to zrobić? Wystarczy sprawdzić listę organizacji po-
żytku publicznego, działających w okolicy naszego mia-
sta, wybrać jedną z nich i wskazać w rozliczeniu rocz-
nym. 

Organizacje Pozarządowe działające na terenie miasta 
Starogard Gdański uprawnione do otrzymywania 1% za 2020 r.: 

Starogardzkie Stowarzyszenie Kobiet z Problemami 
Onkologicznymi „Amazonka” Numer KRS: 0000168137 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Pinokio” Numer KRS: 0000174927 
Stowarzyszenie Wspomagające osoby ze Środowisk 
Dysfunkcyjnych „Można Inaczej” Numer KRS: 0000174929 
Klub Sportowy Beniaminek 03 Numer KRS: 0000212950 
Fundacja Szpitala Św. Jana Numer KRS: 0000235020 
Stowarzyszenie Starogardzkie Rodziny Numer KRS: 
0000629539 
Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 
Numer KRS: 0000258173 
Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia Numer KRS: 
0000293928 
Klub Piłkarski „Starogard” Numer KRS: 0000318946 
Stowarzyszenie „Nasz Starogard” Numer KRS: 0000380607 
Kociewskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie 
Numer KRS: 0000021452 
Fundacja - Dom Św. Elżbiety „Nie Będziesz Sam” Numer KRS: 
0000431399 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Numer KRS 0000204426 
z dopiskiem: CPD w Starogardzie Gdańskim 
Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, Numer KRS: 
0000099691 z dopiskiem: Koło Powiatowe PZN w Starogardzie 
Gdańskim 
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec 
Starogard Gdański, Numer KRS: 0000273799 cel szczegółowy: 
Hufiec Starogard Gdański 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Numer KRS: 
0000154454 z dopiskiem: Oddział w Starogardzie Gdańskim 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ 
„Animals” Numer KRS: 0000069730 z dopiskiem: Schronisko 
w Starogardzie Gdańskim 
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Numer KRS: 
0000114618 z dopiskiem: koło w Starogardzie Gdańskim 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną Numer KRS: 
0000162757 z dopiskiem: koło w Starogardzie Gdańskim 

Zbieramy uwagi, wnioski i pro-
pozycje na piśmie, w tym za po-

średnictwem środków komunikacji 
elektronicznej. Formularz pobrać 
można ze strony starogard.pl. 
W tym samym miejscu uzyskać moż-
na informacje dotyczące przedmiotu 
konsultacji w czasie ich trwania. Od 
poniedziałku do piątku w godz. 7:00-
15:00 w siedzibie COP, ul. Mickiewi-

Do 9 lutego trwają konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Starogard 
Gdański w sprawie przyjęcia regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański na rok 2022.

cza 1 lub telefonicznie pod nr 881 200 
480 informacji udziela Sylwia Ossow-
ska – Pełnomocnik Prezydenta ds. 
Organizacji Pozarządowych, Dzieci 
i Młodzieży.
Uwagi, wnioski i propozycje do 
przedmiotu konsultacji należy prze-
syłać za pośrednictwem uzupełnio-
nego formularza w nieprzekraczal-
nym terminie do 9 lutego br., pocztą 

tradycyjną na adres: Urząd Miasta 
Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 
83-200 Starogard Gdański, z dopi-
skiem: konsultacje uchwały BO 2022 
(decyduje data stempla pocztowe-
go). Pocztą elektroniczną na adres:  
sylwia.ossowska@um.starogard.pl  
(skan uzupełnionego i podpisanego 
formularza) w tytule maila wpisując 
„Konsultacje uchwały BO 2022”. 

W uznaniu dotychczasowych zasług 
wielu pokoleń instruktorów harcer-
skich oraz ich roli w wychowaniu 
młodego pokolenia starogardzian, 
Rada Miasta na sesji w dniu 27 stycz-
nia podjęła uchwałę ustanawiającą 

rok 2021 Rokiem Harcerstwa Staro-
gardzkiego. Podkreśliła, że Hufiec 
w Starogardzie Gdańskim podobnie 
jak cały Związek Harcerstwa Pol-
skiego korzystając ze swojego dłu-
goletniego doświadczenia stawia na 
wszechstronny rozwój i wychowanie 
swoich członków na prawych, ak-
tywnych i odpowiedzialnych obywa-
teli w duchu przyjaźni i braterstwa.
Radny Zbigniew Kotlewski zaapelo-
wał o pomoc w wydaniu monografii 
starogardzkiego harcerstwa, opra-
cowanej z okazji 100-lecia powsta-
nia pierwszej drużyny harcerskiej 
w naszym mieście przez zasłużonego 
dla środowiska druha Jacka Ozimka.  
W imieniu prezydenta miasta pierw-
szą deklarację pomocy w wydaniu 
monografii starogardzkich harcerzy 
oraz zakupu jej egzemplarzy dla szkół 
złożył sekretarz miasta Zbigniew To-
porowski.   

Organizacje pożytku publicznego to 
hospicja, stowarzyszenia, fundacje 
czy kluby sportowe zakładane przez 
aktywnych obywateli, działające non 
profit. Oznacza to, że wszystkie środ-
ki finansowe pozyskiwane przez OPP 
przeznaczane są na wspieranie pry-
watnego lub publicznego dobra, a nie 
na osiąganie zysku. Wystarczy w od-
powiednią rubrykę formularza PIT 
wpisać nazwę firmy – organizacji po-
żytku publicznego oraz podać numer 
KRS (Krajowego Rejestru Sadowego) 
wybranej organizacji. 
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Zgodnie z podjętą na sesji Rady 
Miasta w dniu 27 stycznia 2021 r. 

uchwałą, pamiątkowym medalem za 
zasługi z okazji 100. rocznicy powrotu 
Starogardu do Państwa Polskiego od-
znaczeni zostaną:
Zbigniew Bona – prezes, założyciel 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w Starogardzie Gdańskim, zaangażo-
wany w odbudowę historycznej sie-
dziby Bractwa przy ul. Mickiewicza.
Jan Brdak – od 2011 r. prezes sta-
rogardzkiego oddziału Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów. Pedagog, przez 52 lata uczył 
dzieci i młodzież. 
Maria Berezowska-Makowska – 
długoletni kierownik Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej Centrum Zdrowia Psychicz-
nego i Leczenia Uzależnień w Staro-
gardzie Gdańskim.
Renata i  Roman Chajewscy – wła-
ściciele firmy Eurobud istniejącej od 
1993 r. 
Mieczysław Chrulski – właściciel fir-
my Chrulski Chemiczne Czyszcze-
nie i Farbowanie Odzieży i Wyrobów 
Skórzanych, która działa na rynku od 
1963 r. 
Anna Zofia Czyżewska – pracowała 
jako stomatolog w Szkole Podstawo-
wej nr 2, Zakładach Spirytusowych 
Polmos, Fabryce Obuwia Neptun, 
Szkole Podstawowej nr 5, Przychodni 
Lekarskiej przy ul. Hallera.
Zbigniew Domachowski – założyciel 
Stowarzyszenia Miłośników Muzyki 
Jazzowej „Jazz Fan Club”, organi-
zator koncertów muzyki jazzowej, 
bluesowej, folkowej i pokrewnych 
gatunków muzycznych. 
Stanisław Gerowski – instruktor har-
cerski w stopniu harcmistrza. Wie-
loletni nauczyciel fizyki. Radny Rady 
Miejskiej Starogard Gdański w latach 
1994 – 2002. Członek Zarządu Miej-
skiego w kadencji 1994-1998 oraz 
Członek Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Kociewskiej. Aktywny chórzy-
sta Męskiego Chóru przy parafii św. 
Mateusza w Starogardzie Gdańskim. 
Alfons Jabłoński – weteran II wojny 

Kolejni odznaczeni
Rok 2020 ustanowiony był w naszym mieście Rokiem 
Obchodów Stulecia Powrotu Starogardu do Państwa 
Polskiego. Przez cały rok przyznawane miały być pa-
miątkowe medale za zasługi z okazji tej wyjątkowej 
rocznicy. Plany pokrzyżowała pandemia koronawi-
rusa i medale, których nie udało się wręczyć w ze-
szłym roku, wręczone zostaną w miarę możliwości 
w roku bieżącym.

światowej, uczestnik walk Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie, w II 
Warszawskiej Dywizji Pancernej we 
Włoszech. Odznaczony za odwagę 
i bojowość w walce przez Siły Zbrojne 
we Włoszech GWIAZDĄ ITALI, The 
War Medal 1939 – 1945, Krzyżem Czy-
nu Bojowego PolskichSił Zbrojnych 
na Zachodzie. Za działalność na rzecz 
członków związku i mieszkańców 
miasta odznaczony w 2007 r. me-
dalem „Pro Memoria”, w roku 2012 
medalem „Pro Patria” oraz medalem 
„Za zasługi dla Starogardu Gdańskie-
go”, w roku 2016 Krzyżem Pamiątko-
wym „Semper Fidelis”.
Mirosław Kalkowski – od wczesnych 
lat należał do ZHP. Był założycielem 
wędrownej drużyny turystycznej 
przy SM „Kociewie”. Od 1997 r. pre-
zes Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Kociewskiej. Ściśle współpracował 
przy organizacji kolejnych Kongre-
sów Kociewskich. Znany z zamiło-
wania do zbierania pamiątek z nasze-
go regionu.
śp. Irena Krzykowska – przez wiele 
lat pełniła funkcję Prezesa Tereno-
wego Koła Związku Represjonowa-
nych Politycznie Żołnierzy Górni-
ków w Starogardzie Gdańskim oraz 
Związku Kombatantów, Osób Repre-
sjonowanych i Żołnierzy Wojska Pol-
skiego Powiatu Starogardzkiego. 
Zygmunt Lewandowski – wieloletni, 
zasłużony pedagog. W latach 1969 
– 1975 był dyrektorem Technikum 
Przemysłu Skórzanego w Starogar-
dzie Gdańskim. Dzięki znajomości 
języka niemieckiego udzielił pomo-
cy wielu Polakom, którzy podczas II 
wojny światowej zostali wraz z nim 
skierowani do przymusowej pracy 
w Niemczech.
Stefan Lubawski – dyrektor i członek 
Zarządu Zakładów Farmaceutycz-
nych „Polpharma”, Przewodniczący 
Rady Nadzorczej Naukowej Fundacji 
Polpharmy. Organizator Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na 
terenie Starogardu Gdańskiego. 
Henryk Ładyszkowski – wieloletni 
pracownik Starogardzkich Zakładów 

Farmaceutycznych „Polfa”. Należał 
do nielegalnej organizacji młodzie-
żowej „Jord-Just” działającej na te-
renie Starogardu Gdańskiego, która 
m.in. przygotowywała i rozwieszała 
afisze o treściach antystalinowskich. 
W latach 1990 – 1994 radny I kaden-
cji Rady Miejskiej Starogard Gdań-
ski. Członek Związku Solidarności 
Polskich Kombatantów. W 2006 r. 
został odznaczony przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Ka-
czyńskiego Srebrnym Krzyżem Za-
sługi. W roku 2014 odznaczony przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego Krzyżem 
Orderu Krzyża Niepodległości.
Lech Magnuszewski - były prezes 
Sądu Rejonowego w Starogardzie 
Gdańskim, a potem sędzia Sądu 
Apelacyjnego w Gdańsku. Wieloletni 
prezes Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego w Starogardzie Gdańskim, pre-
zes Okręgu Pomorskiego Zjednocze-
nia. Członek Zarządu Zjednoczenia 
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem 
Komandorskim z Mieczami Orderu 
Zasługi Zjednoczenia KBS RP. W 2017 
r. odznaczony Gwiazdą do Orderu 
Komandorskiego z Mieczami Zjed-
noczenia Kurkowych Bractw Strze-
leckich RP. 
Wojciech Mokwa – harcmistrz i dłu-
goletni komendant Hufca Starogard 
Gdański. Wychował wielu drużyno-
wych oraz przybocznych, którzy pod 
jego okiem ukończyli kursy prze-
wodników i drużynowych.
Janusz Nowak – trener lekkiej atlety-
ki I klasy, a także wieloletni nauczy-
ciel wychowania fizycznego w staro-
gardzkich szkołach. Był działaczem 

i członkiem Zarządu Gdańskiego 
Okręgowego Związku Lekkiej Atle-
tyki. Obecnie jest wiceprezesem Ko-
ciewskiego Klubu Biegacza Starogard 
Gdański oraz działaczem w Społecz-
nej Radzie Sportu Miasta Starogard 
Gdański. Został nagrodzony Złotym 
Medalem Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego, Złotą Odznaką Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki, a także od-
znaką Zasłużonego Trenera Lekkiej 
Atletyki oraz Zasłużonego Trenera 
i Działacza LZS.
Jacek Ozimek – instruktor harcerski 
w stopniu podharcmistrza, Harcerz 
Rzeczypospolitej, nauczyciel. Wraz 
z drużyną włączył się w niezależny 
ruch harcerski będący opozycją dla 
oficjalnie działającego harcerstwa. 
W połowie lat 80 XX wieku był jed-
nym z twórców niezależnego harcer-
stwa w Starogardzie.
Krystian Pomierski – instruktor har-
cerski w stopniu harcmistrza, na-
uczyciel historii. Od 1971 r. do chwili 
przejścia na emeryturę związany ze 
Szkołą Podstawową nr 1, a później 
Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Koper-
nika w Starogardzie Gdańskim. Od 
1971 r. członek Komendy Hufca ZHP 
w Starogardzie, od 1980 r. przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej Hufca. Od 
1984 do 1991 r. członek Rady Hufca 
oraz członek Komendy Hufca. 
Mariusz Popławski – prezes spół-
ki Gama. Mariusz Popławski i firma 
Gama od wielu lat wspierają koszy-
kówkę młodzieżową w naszym re-
gionie. Gama Akademia Koszykówki 
to regionalny projekt opracowany 
w celu popularyzacji i rozwoju koszy-
kówki, którego misją jest sportowa 
aktywizacja dzieci oraz młodzieży na 
Kociewiu.

Antoni Popławski – W 1970 r. rozpo-
czął pracę w starogardzkim handlu, 
początkowo jako zastępca dyrektora 
handlowego, a następnie jako dy-
rektor Wojewódzkiego Przedsiębior-
stwa Handlu Spożywczego. W roku 
1982 został Prezesem Powszechnej 
Spółdzielni Spożywców, a następnie 
Prywatnej Spółki Spożywców w Sta-
rogardzie Gdańskim, którą kierował 
do czasu przejścia na emeryturę. Po 
dzień dzisiejszy czynnie uczestniczy 
w życiu społecznym jako Prezes Sto-
warzyszenia Pomocy Dzieciom.
Stanisław Tobieński – zasłużony 
działacz kultury fizycznej. Odznaczo-
ny brązową, srebrną i złotą oznaką 
PZPN. W 1981 r. otrzymał odzna-
kę Zasłużonego Ziemi Gdańskiej. 
W 1984 r. został odznaczony Srebr-
nym Krzyżem Zasługi, natomiast 
1986 r. odznaką Zasłużonego dla Mia-
sta Starogard. 
Tadeusz Żurawski – członek zarządu 
Powiatowej Rady ds. Kombatantów 
Osób Represjonowanych oraz Żoł-
nierzy Wojska Polskiego. Od roku 
1997 członek Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych 
w Starogardzie Gdańskim. W latach 
1967–1990 pełnił obowiązki dyrektora 
Rejonowego Przedsiębiorstwa Melio-
racyjnego w Starogardzie Gdańskim.

Wniosek o przyznanie medali złożyła 
kapituła w składzie Prezydent Miasta 
Starogard Gdański Janusz Stanko-
wiak, Przewodnicząca Rady Miasta 
Anna Benert, Przewodniczący Klubu 
Radnych Nasz Starogard Marek Jan-
kowski oraz Przewodniczący Klubu 
Radnych Prawo i Sprawiedliwość 
Mieczysław Płaczek.  
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Tadeusz Kubiszewski urodził się 
w 1929 r. w Czersku. W roku 1930 

wraz z rodzicami przeprowadził się 
do Starogardu Gdańskiego. Po ukoń-
czeniu studiów na Uniwersytecie 
Warszawskim rozpoczął pracę w sta-
rogardzkim I Liceum Ogólnokształ-
cącym, którego był absolwentem. 
Pracował jako nauczyciel języka pol-
skiego, francuskiego, etyki i filozofii. 
Był wychowawcą i wielkim autoryte-
tem dla wielu pokoleń młodych sta-
rogardzian. Prowadzone przez niego 
lekcje uczniowie wspominają z roz-
rzewnieniem.
Był aktywnym działaczem społecz-
nym i kulturalnym, współzałożycie-
lem Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Kociewskiej oraz założycielem i wie-
loletnim prezesem Starogardzkiego 
Oddziału Towarzystwa Literackiego 
im. Adama Mickiewicza. Tadeusz 
Kubiszewski zorganizował wiele se-

Tadeusz Kubiszewski 
Honorowym Obywatelem 
Starogardu
Ceniony nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń 
młodzieży, bibliofil, znawca literatury. Na wniosek 
Klubu Radnych Stowarzyszenia Nasz Starogard na 
sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia 2021 r. radni 
podjęli uchwałę w sprawie pośmiertnego nadania Ta-
deuszowi Kubiszewskiemu tytułu Honorowego Oby-
watela Miasta.

sji popularno-naukowych i spotkań 
z pisarzami. W latach 1998 – 2002 
był radnym Rady Miasta Starogard 
Gdański, wiceprzewodniczącym Ko-
misji Kultury.
W dowód uznania dla szerokiej dzia-
łalności został odznaczony m.in.: 
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej.
Zmarł 14 listopada 2019 roku w Staro-
gardzie Gdańskim.
Podjęcie uchwały w sprawie nada-
nia tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta Starogard Gdański to chwila 
szczególna, ponieważ taka uchwała 
podejmowana jest tylko raz w ciągu 
danej kadencji. Tadeusz Kubiszew-
ski pośmiertnie otrzymał honorowe 
obywatelstwo Starogardu jednogło-
śną decyzją radnych.  

Co roku 29 stycznia na ulicach 
miasta świętowaliśmy powrót 

Starogardu na łono Ojczyzny. Trwają-
ca pandemia koronawirusa i obowią-
zujące obostrzenia epidemiczne nie 
pozwoliły nam w tym roku wspólnie 
uczcić pamięć tamtych dni. Inkorpo-
racja Starogardu do Polski, która na-
stąpiła w wyniku zajęcia miasta przez 
polskie wojsko i przekazanie władzy 
przedstawicielom ludności polskiej 
w dniu 29 stycznia 1920 r., zapocząt-
kowała nowy etap w historii miasta, 
już w granicach II Rzeczypospolitej. 
Te bardzo ważne dla nas wszystkich 
wydarzenia, stanowią część naszej 
tożsamości. 

101 lat wolnego Starogardu
29 stycznia Prezydent Miasta Janusz Stankowiak, zastępca Prezydenta Miasta 
ds. Techniczno-Inwestycyjnych Tadeusz Błędzki oraz wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Daniel Olszewski złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą wkroczenie 
wojsk Błękitnej Armii pod dowództwem gen. Józefa Hallera do Starogardu. Tak 
uczczono 101. rocznicę powrotu Starogardu Gdańskiego do Państwa Polskiego.

Nominowani do Wierzyczanek 
Już po raz 22 osoby, instytucje, organizacje i firmy, które w minionym roku w spo-
sób szczególny wyróżniły się w dziedzinie kultury, gospodarki i inicjatyw społecz-
nych otrzymają nagrody Prezydenta Miasta Starogard Gdański Wierzyczanki. Rok 
2020 był inny niż wszystkie dotychczasowe. Pandemia koronawirusa pokrzyżo-
wała wiele planów. Ze względu na panujące obostrzenia uroczysta gala wręczenia 
Wierzyczanek nie odbędzie się zgodnie z wieloletnią tradycją w dniu rocznicy po-
wrotu Starogardu do Państwa Polskiego. Zorganizowana zostanie kiedy będzie to 
bezpieczne i pozwoli na to sytuacja epidemiczna.  

Prezydent Starogardu Gdańskiego 
Janusz Stankowiak wręczy na-

grody w trzech kategoriach: kultura, 

inicjatywy społeczne i gospodarka, 
a także dwie Wierzyczanki Hono-
rowe. Na posiedzeniach w dniach 8 

i 14 stycznia Zespoły Nominujące po 
przeanalizowaniu złożonych wnio-
sków oraz propozycji kandydatów, 
zgłoszonych podczas spotkań do na-
grody Wierzyczanka 2020 nomino-
wały następujące organizacje, osoby 
i przedsiębiorstwa: Stowarzyszenie 
Starogardzkie Bractwo Rycerskie, 
Jennifer Schroeder, Anna Sakowcz, 
Stowarzyszenie MOTO KOCIEWIE 
STG, Szlachetna Paczka Rejon Sta-
rogard Gdański, Marta Wachowska, 
Marta Wielgosz, Robert Czerniga, 
Biuro Rachunkowe RK Sp. z o. o. 
Roma Kamrowska, AUTO NAPRA-
WA, POMOC DROGOWA Henryk 
Zdrojewski, Firma Handlowa „MAR-
-CZES” Maria Teresa Etmańska, 
ASIST Sp. z o.o.,  
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Klub Radnych „Nasz Starogard” – w każdą środę w godz. od 
15:00 do 16:00 w Urzędzie Miasta, pok. 108.

Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” – w każdą środę 
w godz. od 15:30 do 16:30 w biurze poselskim posła Kacpra Pła-
żyńskiego w Ratuszu Staromiejskim.

Klub Radnych „Koalicja Obywatelska” – w każdy czwartek 
w godz. od 16:30 do 18:00 w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP 
Sławomira Neumanna, ul. Kilińskiego 11. Można też umawiać 
się telefonicznie pod numerem Biura Rady Miasta 58 530 60 25.

Przewodnicząca 
Rady Miasta

Anna
Benert

pełni dyżur w każdą środę 
w godz. od 15:30  
do 16:30 w Urzędzie Miasta, 
pok. 108

Rada Miasta Starogard Gdański

Dyżury radnych

XXVIII sesja Rady Miasta

XXXI sesja Rady Miasta

http://radamiasta.starogard.pl/

Tematy ujęte w porządku obrad:
Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątko-
wych.
Podjęte uchwały:
Uchwała Nr XXVIII/330/2020 w sprawie zmian w budżecie Gmi-
ny Miejskiej Starogard Gdański na 2020 rok (zmiana 10),
Uchwała Nr XXVIII/331/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański na lata 2020-2031 (zmiana 10),

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 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 z późn. zm.) – Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż udziału wynoszącego ¾ części w lokalu mieszkalnym nr 3 położonym w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Osiedlowej 5 klatka „B”, zlokalizowanym na parterze budynku, znajdującego się na działce oznaczonej 
w ewidencji nieruchomości nr 364/1 w obrębie 13, o powierzchni 416 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta nr GD1A/00029522/1:

Powierzchnia użytkowa lokalu w m2 Ilość pokoi Udział w gruncie i w częściach wspólnych Cena wywoławcza w zł Wadium w zł Postąpienie minimalne w zł

1 2 3 4 5 6

33,45 1 z kuchnią ¾ x 0,0284 75 000,00 7 500,00 750,00

W dziale III księgi wieczystej nr GD1A/00029522/1 wpisano, że „wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Wpisano dnia 28 grudnia 1995 r.”.
W dziale IV księgi wieczystej nr GD1A/00029522/1 wpisano: „w łamie 4 wpis: ujawniono projekt wpisu: wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach 
we współwłasności. Wpisano dnia 28 grudnia 1995 r.”. Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi księgę wieczystą nr GD1A/00048478/6, gdzie w dziale III wpisano roszczenie: 
„roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.” Dział IV wolny jest od wpisów.
Lokal mieszkalny stanowi współwłasność Gminy Miejskiej Starogard Gdański w udziale wynoszącym ¾ części oraz dwóch osób fizycznych w łącznym udziale ¼ części, które udzieliły pełnomocnictwa Gminie Miejskiej Starogard 
Gdański do sprzedaży w ich imieniu należących do nich udziałów w lokalu mieszkalnym i przynależnego do niego udziału w częściach nieruchomości wspólnej. 
Cena wywoławcza stanowi cenę udziału należącego do Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Współwłaściciele lokalu wyrazili zgodę na zbycie należących do nich udziałów za cenę stanowiącą równowartość odpowiednio po 1/6 części ceny sprzedaży udziału Gminy Miejskiej Starogard Gdański osiągniętej w niniejszym 
przetargu - dla każdego z nich. Mając powyższe na uwadze nowonabywca wyłoniony w drodze przetargu nabędzie 100% własności lokalu mieszkalnego, wyłącznie po uiszczeniu najwyższej ceny nabycia udziału Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański osiągniętej w niniejszym przetargu oraz dwukrotności 1/6 części ceny sprzedaży udziału Gminy Miejskiej Starogard Gdański osiągniętej w niniejszym przetargu.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny nie posiada wydanego świadectwa energetycznego.
Mieszkanie będzie można oglądać: 17 lutego 2021 r. w godzinach od 11:00-11:30.  Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 20 stycznia 2021 r
Przetarg odbędzie się dnia 3 marca 2021 r. (środa) w sali nr 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 930. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 25 lutego 2021 r. (czwartek) w tytule przelewu 
podając adres lokalu 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.
2 marca 2021 r. (wtorek) w godzinach pracy Urzędu Miasta Starogard Gdański w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium na ww. lokal w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu. W uzasadnionych przypadkach np. wystąpienie z roszczeniem osoby trzeciej – ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, pokój 204, II piętro, tel. 58 5306076.

Podjęte uchwały:
1) Uchwała Nr XXXI/363/2021 w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2021 rok (zmiana 1),
2) Uchwała Nr XXXI/364/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański na lata 2021-2032 (zmiana1),
3) Uchwała Nr XXXI/365/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego,
4) Uchwała Nr XXXI/366/2021 w sprawie zatwierdzenia rocz-
nego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych w Starogardzie Gdańskim,
5) Uchwała Nr XXXI/367/2021 w sprawie wyrażenia zgody 
na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i nie-
publicznych punktów przedszkolnych, które stosują zasady 
odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz 
czasu bezpłatnego nauczania przewidziane dla przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard 
Gdański,
6) Uchwała Nr XXXI/368/2021 w sprawie planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych 
w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których Gmina 
Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształ-
cenie w 2021 roku,

7) Uchwała Nr XXXI/369/2021 w sprawie współdziałania z Po-
wiatem Starogardzkim,
8) Uchwała Nr XXXI/370/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umów najmu na kolejne okresy do 3 lat,
9) Uchwała Nr XXXI/371/2021 w sprawie Planu rozwoju i mo-
dernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
w Starogardzie Gdańskim na lata 2022-2024,
10) Uchwała Nr XXXI/372/2021 w sprawie uzyskania opinii 
Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem 
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich 
przebiegu,
11) Uchwała Nr XXXI/373/2021 w sprawie regulaminów korzy-
stania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk oraz pomo-
stów pływających w Starogardzie Gdańskim,
12) Uchwała Nr XXXI/374/2021 w sprawie uchylenia uchwały 
w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
13) Uchwała Nr XXXI/375/2021 w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Rady Miasta Starogard Gdański na 2021 rok,
14) Uchwała Nr XXXI/376/2021 w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański na rok 
2021,
15) Uchwała Nr XXXI/377/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustanowienia medalu pamiątkowego za zasługi z okazji 100. 
rocznicy powrotu Starogardu do Państwa Polskiego, jego wzoru 
oraz zasad i trybu jego nadawania,
16) Uchwała Nr XXXI/378/2021 w sprawie przyznania medalu 
pamiątkowego za zasługi z okazji 100. rocznicy powrotu Staro-
gardu do Państwa Polskiego,
17) Uchwała Nr XXXI/379/2021 w sprawie nadania Honorowego 
Obywatelstwa Miasta Starogard Gdański,
18) Uchwała Nr XXXI/380/2021 w sprawie ustanowienia roku 
2021. Rokiem Harcerstwa Starogardzkiego,
19) Uchwała Nr XXXI/381/2021 w sprawie przekazania skargi na 
działania Sekretarza Miasta do rozpatrzenia przez Prezydenta 
Miasta Starogard Gdański,
20) Uchwała Nr XXXI/382/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działania dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4 
im. “Tęczą Malowane” w Starogardzie Gdańskim,
21) Uchwała Nr XXXI/383/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starogardzie Gdańskim.

28 października 2020 roku

27 stycznia 2021 roku

Uchwała Nr XXVIII/332/2020 w sprawie powołania Rady Mu-
zeum przy Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdań-
skim,
Uchwała Nr XXVIII/333/2020 w sprawie „Programu współpracy 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”,
Uchwała Nr XXVIII/334/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Staro-
gardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XXVIII/335/2020 w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie porozumienia w sprawie nauki religii Kościoła Zielono-
świątkowego,
Uchwała Nr XXVIII/336/2020 w sprawie ustalenia przebiegu 
dróg gminnych.
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 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

 PIĄTY 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 410.000,00 41.000,00 4.100,00

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 prze-
pisami prawa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w § 12 pkt 6 określa ograniczenia w zagospodarowaniu działek nr: 1/14, 1/20 i 1/21,  znajdujących się w zasięgu wyznaczonej na rysunku planu strefie 
ochronnej szerokości 50 m od granicy działki cmentarza, w związku z czym działki nr 1/14, 1/20 i 1/21 w części wyłączone są z zabudowy. 
Pierwszy przetarg przeprowadzono 22 kwietnia 2020 r., drugi 8 lipca 2020 r., trzeci 30 września 2020 r., a czwarty 16 grudnia 2020 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 3 marca 2021 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 25 lutego  
2021 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 przepadko-
wi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 2 marca 2021 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, II piętro, tel. (58) 5306082.

Zgony
1. Józef Tarakan l. 77 
2. Józef Szwedowski l. 80 
3. Lidia Snuzik l. 90 
4. Bogusław Andres l. 67 
5. Witold Czapla l. 62 
6. Agnieszka Elas l. 102 
7. Jadwiga Mateja l. 82 
8. Roman Malinowski 74 
9. Janina Delińska l. 71 
10. Jadwiga Deręgowska l. 85 
11. Jan Moritz l. 82
12. Kazimierz Kodrycki l. 68 
13. Jacek Babinek l. 54 
14. Jadwiga Gajewska l. 80 
15. Iwona Zamlecka l. 52 
16. Roman Kotowski l. 71 
17. Leszek Jasiński l. 67 

18. Zygmunt Miotk l. 77
19. Ryszard Śledź l. 67 
20. Jarosław Żurawski l. 57 
21. Daniel Dębiński l. 38 
22. Henryk Kamiński l. 79 
23. Gertruda Kuberska l. 71 
24. Ryszard Borzyszkowski l. 67 
25. Maria Kusz l. 79 
26. Gabriela Klin l. 76 
27. Irena Grudzinska l. 73 
28. Jan Kosiedowski l. 80 
29. Kunegunda Olszynka l. 87 
30. Henryk Siemieniuk l. 62 
31. Urszula Grabarczyk l. 79 
32. Jan Gruchała l. 69 
33. Eugeniusz Plichta l. 87 
34. Edmund Gajda l. 88 
35. Mieczysław Gerigk l. 58 
36. Helena Bławat l. 76 

37. Wiesław Milewski l. 66 
38. Józef Skiba l. 79 
39. Adam Hanke l. 67 
40. Zbigniew Tucholski l. 70
41. Łucja Burczyk l. 75
42. Gerda Cymanowska l. 93 
43. Henryk Chabowski l. 94 
44. Jadwiga Skrzypczak l. 88 
45. Krzysztof Treder l. 60 
46. Waldemar Krzykowski l. 62 
47. Henryk Markowski l. 84 
48. Edward Zmarzły l. 86 
49. Bernadeta Słomińska l. 87 
50. Genowefa Eggert l. 87 
51. Adam Dziewulski l. 63 
52. Iwona Klasa l. 63 
53. Eryka Cybula l. 81 
54. Jarosław Łęgowski l. 56 
55. Jerzy Wójcicki l. 79 

56. Bernadeta Karbowska l. 67 
57. Maria Kamińska l. 96 
58. Marianna Pułacz l. 80 
59. Irena Spychalska l. 92 
60. Elżbieta Śliwińska l. 79 
61. Edward Zając l. 86 
62. Maria Konkel l. 77 
63. Teresa Dalecka l. 87 
64. Bogdan Kozakiewicz l. 69 
65. Henryk Tuchołka l. 66 
66. Ewa Lewkowska l. 65 
67. Andrzej Kamiński l. 84 
68. Zofia Kiżewska l. 71 
69. Jółzefa Pakuła l. 95
70. Zdzisław Jasiński l. 86 
71. Wiesław Stoba l. 66 
72. Augustyn Dettlaff l. 78 
73. Lidia Święcińska l. 86 
74. Aleksandra Marczak l. 60 

75. Wiesław Kądziela l. 64 
76. Aleksjander Gillasamatinów l. 57 
77. Teresa Smuczyńska l. 87 
78. Józef Szuta l. 62 
79. Alfreda Aszyk l. 90 
80. Jerzy Wysmułek l. 73 
81. Barbara Klamann l. 63
82. Renata Wierzba l. 72 
83. Ludosława Przechowska l. 83 
84. Wiesław Fedorczyk l. 69 
85. Paweł Bobkowski l. 68 
86. Wiesław Strzelczyk l. 71 
87. Roman Dulski l. 65 
88. Wanda Stosik l. 81 
89. Anna Chroboczek l. 85 
90. Anna Więckiewicz l. 90 
91. Zbylut Wojtasiewicz l. 60 
92. Krzysztof Lerchenfeld l. 28
93. Maria Klatt l. 77 
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PRZETARGI
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Wiosennej, KW GD1A/00029203/9, obr. 7, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow. w m2 Przeznaczenie  w obowiązującym 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. 22/32 1 345 A.85.MN.3,U1 - teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług  100 000,00     10 000,00     1 000,00    
2. 22/33 1 289 A.85.MN.3,U1 - teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług  97 000,00     9 700,00     970,00    
3. 22/34 1 234 A.85.MN.3,U1 - teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług  93 000,00     9 300,00     930,00    
4. 22/35 1 180 A.85.MN.3,U1 - teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług  90 000,00     9 000,00     900,00    
5. 22/36 1096 A.85.MN.3,U1 - teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług  75 000,00     7 500,00     750,00    

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz prze-
pisami prawa. Nieruchomości wymienione w poz. 1-5 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00029203/9. Pierwszy przetarg przeprowadzono 10 czerwca 2020 r., drugi 5 sierpnia 2020 r., a trzeci 4 listopada 2020 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 24 lutego 2021 r. (środa) o godz 9:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 18 
lutego  2021 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 23 lutego 2021 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, II piętro, tel. (58) 5306082.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola o pow. użytkowej 356,80 m², położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. ks. Franciszka Kalinowskiego nr 28 
(I przetarg) – działka nr 121/9 o pow. 1 189 m², obręb 37, KW GD1A/00043926/7;
cena wywoławcza  471 000,00 zł (czterystasiedemdziesiątjedentysięcyzłotych); wadium w wysokości 47 100,00 zł (czterdzieścisiedemtysięcystozłotych); postąpienie minimalne 4 710,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem  07UO - teren usług publicznych z zielenią towarzyszącą
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 nieruchomość przebiegają sieci: energetyczna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i wodociągowa.
Konieczność ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania z dostępu  do sieci: kanalizacji sanitarnej i wodociągowej znajdujących się na działce nr 121/9, obr. 37.
Konieczność ustanowienia nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu przez działkę nr 121/9 do działki nr 121/7, obr. 37 (KW GD1A/00043926/7).
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 24 marca 2021 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 18 marca 2021 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 23 marca 2021 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. 58-5306082.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 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. Jarosława Iwaszkiewicza (I przetarg) – działka nr 179/178 o pow. 6 322 m², obręb 12, KW GD1A/00024974/9;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 600 000,00 zł (sześćsettysięcyzłotych); wadium w wysokości 60 000,00 zł (sześćdziesiąttysięcyzłotych); postąpienie minimalne 6 000,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem 3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, 
składów, dystrybucji, z dopuszczeniem funkcji usług administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością
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).
…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 24 marca 2021 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 18 marca 
2021 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 23 marca 2021 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. 58-5306082.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z póżn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ul. Skośnej, KW GD1A/00024991/4, obr. 32, według wykazu w tabelce:

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

wadium 
 w zł

postąpienie minimalne 
w zł

1 2 3 4 5 6 7
1. 13/106 1.681 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 157 000,00   15 700,00   1 570,00   
2. 13/107 1.339 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 130 500,00   13 050,00   1 310,00   
3. 13/108 1.312 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 128 000,00   12 800,00   1 280,00   
4. 13/109 1.049 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 102 500,00   10 250,00   1 030,00   

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami 
prawa. Nieruchomości wymienione w poz. 1 - 4  wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00024991/4. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 11 marca 2020 r., drugi 22 lipca 2020 r., trzeci 30 września 2020 r., 
a czwarty 16 grudnia 2020 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 24 lutego 2021 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium  w  pieniądzu  należy  wnieść najpóźniej do dnia 18 
lutego 2021 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 23 lutego 2021 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, II piętro, tel. (58) 5306082.
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania 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. Chrztu Polski, KW 34706, obr. 1, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki 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. 5/18 1.315 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 157 800,00   15 780,00    1 580,00    

2. 5/19 1.092 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 131 000,00   13 100,00    1 310,00    

3. 5/20 1.047 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 125 600,00   12 560,00    1 260,00    

4. 5/21 1.094 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 131 200,00   13 120,00    1 320,00    

5. 5/22 958 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 117 500,00   11 750,00    1 180,00    

6. 5/23 1.098 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 131 700,00   13 170,00    1 320,00    

7. 5/25 1.205 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 144 600,00   14 460,00    1 450,00    

8 5/26 947 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 116 200,00   11 620,00    1 170,00    

9. 5/27 941 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 115 400,00 11 540,00    1 160,00  

10. 5/28 1.322 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 158 600,00   15 860,00    1 590,00    

11. 5/30 1.123 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 134 700,00   13 470,00    1 350,00    

12. 5/31 1.018 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 122 100,00   12 210,00    1 230,00    

13. 5/32 922 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 113 100,00   11 310,00    1 140,00    

14. 5/33 1.087 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 130 400,00   13 040,00    1 310,00    

15. 5/35 862 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 105 800,00   10 580,00    1 060,00    

16. 5/36 817 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 100 200,00   10 020,00    1 010,00    

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz prze-
pisami prawa. Nieruchomości wymienione w poz. 1-16 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00034706/3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 24 lutego 2021 r. (środa) o godz 10:30 w sali 
101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 18 lutego  2021 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 
0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. W dniu 23 lutego 
2021 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 Rolnic-
twa 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, II piętro, tel. (58) 5306082.

Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Starogard Gdański „Starogardzki Ratusz”, wydawca: Gmina Miejska Starogard Gdański, adres: ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, redaktor naczelna: 
Małgorzata Rogala, druk: Polska Press sp. z o. o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Drukarnia w Bydgoszczy, ul. Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz. 
Copyright ©Gmina Miejska Starogard Gdański. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Starogardzki Ratusz” ani jego żadna część, bez zgody właściciela nie może być wykorzystana w systemach odtwarzalnych bądź 
reprodukowana jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, elektronicznym, mechanicznym lub innym. 

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania 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. Krętej, 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. 187/87 872 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe, dopuszcza się 
sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (06.MN,U) 85 100,00   8 510,00   860,00   

Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 16 grudnia 2020 r. Nieruchomość ww. wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 9:00 w sali 101 
Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska nr 6. Wadium  w  pieniądzu  należy  wnieść  najpóźniej  do  dnia  18 lutego 2021 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 23 lutego  2021 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  Wy-
dział  Planowania i Urbanistyki, pok. 206, II piętro, tel. (58) 5306082.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 19 stycznia i 26 stycznia 2021 r. wydane zostały odpowiednio:
1) Zarządzenie Nr 17/01/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Skarszewska –  działka nr 69 w części o pow. ~100 m², obręb 5, KW 

32810, teren komunikacji drogowej KDZ - pod miejsce postojowe z zielenią towarzyszącą, tryb bezprzetargowy na okres do 3 lat;
2) Zarządzenie Nr 24/01/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Gryfa Pomorskiego –  działka nr 24/10 o pow. 213 m², obręb 29, KW 20380, teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej E.25.MN.2, zbycie bezprzetargowe 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 5306076.

              Prezydent Miasta Starogard Gdański
              Janusz Stankowiak




