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Są pieniądze na rondo Strzelnica oficjalnie otwarta

Wierzyczanki przyznane
Stowarzyszenie Starogardzkie Bractwo Rycerskie, Szlachetna Paczka Rejon Starogard Gdański oraz Biuro Ra-
chunkowe RK Roma Kamrowska to laureaci Wierzyczanek 2020. Wybrani zostali spośród 12 nominowanych 
do nagród prezydenta miasta w kategoriach kultura, inicjatywy społeczne i gospodarka. Honorowe Wierzy-
czanki 2020 trafiły do Kociewskiego Centrum Zdrowia i Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Starogardzie 
Gdańskim.

Po raz pierwszy w historii uroczy-
sta gala wręczenia Wierzyczanek 

odbyła się 20 czerwca. Ze względu 
na pandemię, nie można było zorga-
nizować jej w tradycyjnie przyjętym 
terminie, czyli 29 stycznia, kiedy 
obchodzimy rocznicę powrotu Staro-
gardu do Państwa Polskiego. 

- Już od 22 lat Wierzyczanka jest 
wśród aktywnych starogardzian na-
grodą pożądaną. Przyznawana jest 
bowiem ludziom wyjątkowym, lo-
kalnym bohaterom, dzięki którym 
nasze miasto może zmieniać się na 
lepsze – mówił prezydent Starogardu 
Janusz Stankowiak.

Kandydatów do Wierzyczanek zgła-
szali mieszkańcy. Nominacje przy-
znały zespoły nominujące. Głoso-
wanie nad zwycięzcami było tajne, 
a ostateczny wynik zatwierdził sam 
nagradzający, czyli prezydent miasta.

Kultura
Do Wierzyczanek 2020 w kategorii 
kultura nominowane było Stowarzy-
szenie Starogardzkie Bractwo Rycer-
skie, Jennifer Schroeder oraz Anna 
Sakowicz. Nagroda trafiła do Staro-
gardzkiego Bractwa Rycerskiego za 
rozpowszechnianie kultury średnio-
wiecza poprzez pełne pasji odtwa-
rzanie historii i zwyczajów wieków 
średnich. Statuetkę odebrał Mistrz 
Bractwa Jarosław Makiła. 



2 30 czerwca 2021
STAROGARDZKI RATUSZ INFORMACJE

Zmiana organizacji ruchu

Od 15 czerwca dojazd do części miasta pomiędzy 
ulicami Spichrzową, Szewską i Kozią jest utrudnio-
ny. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg rozpoczyna ich 
modernizację w ramach projektu „Rewitalizacja 
śródmieścia Starogardu Gdańskiego”. Utrudnienia 
potrwają do końca października br. Prace obejmą 
rozbiórkę starej nawierzchni, prace ziemne, budo-
wę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, roboty dro-
gowe i oświetlenie. Przeprowadzone zostaną eta-
powo.

Firma RESTAL powstała w 1980 r. 
Od 1998 roku prowadzi ją Elżbieta 

Rembiasz. W 2006 roku do zarządu 
dołączyła jej córka Monika Rembiasz-
-Piersiak. Właścicielki z powodze-
niem mierzą się z trudną metalową 
branżą. W środę, 16 czerwca odwie-
dził je prezydent miasta Janusz Stan-
kowiak oraz wiceprezydent Tadeusz 
Błędzki. Była to ich trzydziesta szósta 
z kolei i druga po roku przerwy wizyta 
u przedsiębiorcy w ramach „Spotkań 
z lokalnym biznesem”. Towarzyszy-
li im prezes SKB ZP Barbara Stanuch 
i Bartosz Grochowski prezes firmy 
PressMann.
– Mama ma wykształcenie medycz-
ne, ja – ekonomiczne. Los sprawił, że 
pracujemy w metalowej branży. Nie 
jest łatwo, bo czasami brakuje nam 
wiedzy technicznej, ale mając wokół 
siebie dobrych fachowców i zaufa-
nych ludzi nie musimy znać nazw 
każdego produkowanego przez nas 
asortymentu, a w stałej ofercie mamy 
ponad 4000 detali – powiedziała Mo-
nika Rembiasz-Piersiak
– Kiedy po śmierci męża w 1998 roku 
przejęłam rodzinny biznes, asorty-
mentu uczyłam się na hali porównu-
jąc wyprodukowane elementy z ich 
odpowiednikami w katalogu. Ktoś 
może pomyśleć, że kobieta w tej – po-

Żelazny biznes 
w kobiecych rękach
Firma Restal ze Starogardu Gdańskiego istnieje 
na rynku ponad 30 lat. Zarządzają nią dwie kobie-
ty – mama i córka. 16 czerwca gościem właścicielek 
Elżbiety Rembiasz i Moniki Rembiasz-Piersiak był 
Janusz Stankowiak. To trzydziesta szósta wizyta pre-
zydenta u przedsiębiorcy w ramach „Spotkań z lokal-
nym biznesem”.

wiedzmy – „męskiej” branży nie da 
sobie rady, ale jak widać firma działa 
i ma się dobrze. Jesteśmy szanowani 
na rynku, co potwierdzają certyfika-
ty i liczne nagrody, o które wcale nie 
zabiegaliśmy. Po prostu nasi odbiorcy 
doceniają jakość naszej pracy. Myślę, 
że najważniejsze to zaufać właści-
wym ludziom. Ja zaufałam, otworzy-
łam się na nich i czerpałam od nich 
wiedzę. Oni uwierzyli we mnie. Do 
dzisiaj to daje mi siłę – przyznała pani 
Elżbieta.
Przedsiębiorstwo oferuje usługi 
w zakresie obróbki metali – obróbka 
skrawaniem, szlifowanie, spawanie, 

obróbka plastyczna i hartowanie. 
Głównym filarem jej działalności 
jest produkcja części i podzespołów 
metalowych na potrzeby przemysłu 
kolejowego, a od 2001 roku również 
dla branży rolniczej. Firma produku-
je elementy lokomotyw, wagonów 
i innych pojazdów szynowych, głów-
nie sworznie i tuleje oraz maszyny 
rolnicze, które służą do czyszczenia 
ziaren.
– Jesteśmy małą firmą. Zatrudniamy 
25 pracowników. Przez 30 lat stwo-
rzyliśmy bardzo stabilny zespół wy-
kwalifikowanych operatorów, pro-
gramistów i technologów konstruk-
torów. Dzisiaj trudno o dobrego fa-
chowca, zwłaszcza że nasza produkcja 
nie jest powtarzalna. Czasem produ-
kujemy kilkaset takich samych ele-
mentów np. Intercity, a czasem tylko 
20 sztuk dla indywidualnego klienta. 
Nasz operator musi być jednocześnie 
programistą. Podobnie, jeśli chodzi 
o maszyny rolnicze. Jesteśmy ich 
pomysłodawcami i konstruktorami. 
Staramy się być elastyczni i dawać 
naszym pracownikom, którzy mają 
ambicje, przestrzeń do poszerzania 
swoich kompetencji, zwłaszcza że jak 
wspomniałam dzisiaj trudno znaleźć 
młodego człowieka z chęcią do pracy 
i nauki zawodu w praktyce – tłuma-
czyła Elżbieta Rembiasz.
Wspomniała o braku szkolnictwa za-
wodowego w Starogardzie Gdańskim 
i kłopotach z pracownikami. – Młodzi 
ludzie nie mają etosu pracy. Nie zale-
ży im, a my nie możemy pozwolić so-
bie na stratę czasu, by wyszkolić ko-
goś, kto za chwilę powie nam, że tej 
pracy nie czuje – dodała właścicielka.

Spotkanie tradycyjnie zakończyła wi-
zyta w hali produkcyjnej. Gości opro-
wadzili Rafał Alechniewicz – kierow-
nik produkcji oraz Tomasz Schilling 
– technolog instruktor, którzy skru-
pulatnie tłumaczyli im procesy tech-
nologiczne i system kontroli jakości 
wyprodukowanych elementów. 
 

Do udziału w konkursie pn. „Zie-
lony Starogard” mogą zgła-

szać się wszyscy mieszkańcy Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański, którzy 
posiadają ciekawie zagospodarowa-
ny balkon, taras lub przydomowy 
ogródek. W tym roku komisja kon-
kursowa wyłoni również zwycięzcę 
w kategorii – najładniejsza działka 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego. 
Zgłoszenia do udziału w konkursie 
uczestnicy mogą dokonywać osobi-
ście lub drogą elektroniczną.
Warunkiem udziału jest zaakcepto-
wanie regulaminu oraz wypełnienie 
i przesłanie do dnia 7 lipca 2021 roku 
załączonej karty zgłoszenia. Kartę 

Pochwal się zielenią
Lubisz otaczać się zielenią i kwiatami? Masz w sobie 
pasję ogrodnika? Zgłoś się do konkursu „Zielony Sta-
rogard 2021” i pochwal się swoim ukwieconym bal-
konem, tarasem lub przydomowym ogrodem. 

można przesłać drogą elektroniczną 
na adres: sylwia.ossowska@um.sta-
rogard.pl lub dostarczyć ją osobiście 
do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie 
Miasta Starogard Gdański przy ul. 
Gdańskiej 6.
Komisja Konkursowa przeprowadzi 
wizytację zgłoszonych do konkursu 
balkonów, tarasów i ogrodów. Roz-
strzygnięcie i wręczenie nagród od-
będzie się do 30 września 2021 roku.
Organizatorem konkursu jest Pre-
zydent Miasta Starogard Gdański 
oraz Kolegium Prezesów Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych PZD w Staro-
gardzie Gdańskim. 
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Podczas ostatniej sesji Sejmik 
podjął uchwałę o zabezpieczeniu 

w budżecie Województwa Pomor-
skiego ponad 3,2 mln zł na budowę 
ronda w tym miejscu – powiedział se-
nator RP Ryszard Świlski podczas  
wizyty w Starogardzie Gdańskim. 
– Dobrze, że Miasto podjęło współ-
pracę z Sejmikiem Wojewódzkim 
i obie strony znalazły środki na prze-
budowę tego układu drogowego. Już 
w 2018 roku, kiedy staliśmy dokład-
nie w tym samym miejscu trzy lata 
temu, byłem przekonany, że prędzej 
czy później dojdzie do realizacji tego 
zadania. Niektórzy złośliwie mó-
wili, że zapomniałem o tym, ale to 
nieprawda. Wszystko, co robiliśmy 
wspólnie z samorządem wojewódz-
twa i samorządem Starogardu Gdań-
skiego zmierzało do tego, aby jak naj-
szybciej zrobić ZRID,  by budowa mo-
gła rozpocząć się jeszcze w tym roku.
Kompleksowa przebudowa skrzyżo-
wania ul. Pelplińskiej z Pomorską bę-
dzie kosztować blisko 6,5 mln zł. Po 
zatwierdzeniu przez Sejmik połowy 
tej kwoty w budżecie Województwa 
Pomorskiego, Miasto dopłaci z wła-
snej kasy pozostałą część. Prace obej-
mą przebudowę skrzyżowania i zjaz-
dów oraz budowę chodników i drogi 
dla rowerów.

Są pieniądze na rondo
Sejmik Województwa Pomorskiego zabezpieczył w budżecie ponad 3 mln zł na 
budowę ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 222 z ul. Pomorską. Drugie 
tyle zapewni Miasto. 

– To bardzo dobra wiadomość dla 
wszystkich mieszkańców miasta. 
Rondo zdecydowanie poprawi bez-
pieczeństwo i komfort jazdy na tym 
odcinku drogi. Jestem wdzięczny Za-
rządowi Województwa Pomorskiego 
i radnym Sejmiku, że zabezpieczyli 
w tegorocznym budżecie  3,2 mln zł 
na tę inwestycję, czyli połowę plano-
wanych kosztów.  Dziękuje też sena-
torowi, że nie zostawił tego tematu 
i cały czas nas wspierał.  Dodam, że 
zgodziliśmy się współfinansować to 
zadanie w trosce o bezpieczeństwo, 
mając na uwadze, jak niebezpieczne 

Ulica ma nową nawierzchnię, 
chodniki, oświetlone przejścia 

dla pieszych, zatoczki autobusowe 
i postojowe, a wzdłuż biegnie ścież-
ka rowerowa. Kanalizację sanitarną 
przebudowało PWiK STAR-WiK. Całe 
zadanie kosztowało ok. 8,2 mln zł. 
Inwestycję finansowo wsparły wła-
dze Miasta – kwotą 1,3 mln zł oraz 
Wojewoda Pomorski udzielając Po-
wiatowi dofinansowania z Rządowe-
go Funduszu Dróg Samorządowych 
– powiedział Dariusz Kurzyński, dy-
rektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Lubichowska otwarta
Modernizacja prawie kilometrowego odcinka ul. Lu-
bichowskiej pomiędzy rondem Łupaszki, a PWiK 
STAR-WiK dobiegła końca. Symboliczną wstęgę 
otwierającą wyremontowaną ulicę przecięli 28 czerw-
ca Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, poseł na 
Sejm RP Kazimierz Smoliński, starosta starogardzki 
Kazimierz Chyła, prezydent miasta Janusz Stanko-
wiak oraz przedstawiciele władz Powiatu Starogardz-
kiego, wykonawcy i Zarządu Dróg Powiatowych.

Poseł na Sejm RP Kazimierza Smo-
liński pogratulował przedstawicielom 
lokalnych władz samorządowych 
w Starogardzie Gdańskim, że potrafią 
współpracować ze sobą, aby wspólnie 
podjęte inwestycje zakończyły się 
sukcesem. 
Inwestorowi pogratulował prezydent 
miasta Janusz Stankowiak. – Bardzo 
dziękuję Starostwu Powiatowemu za 
podjęcie trudu wykonania niezwykle 
ważnej i potrzebnej inwestycji dro-
gowej na terenie Starogardu Gdań-
skiego – ważnej nie tylko dla miesz-

jest to miejsce, jednocześnie jak waż-
nym punktem komunikacyjnym jest 
dla mieszkańców i jak bardzo ta in-
westycja poprawi jakość życia w mie-
ście. Mam nadzieję, że do rozpoczę-
cia prac na tym odcinku uda nam się 
przywrócić normalny ruch w innych 
częściach miasta, aby utrudnienia 
były jak najmniej uciążliwe. Najważ-
niejsze, że kolejna inwestycja, o którą 
tyle lat walczymy, wreszcie ma „zie-
lone światło” i będzie realizowana – 
powiedział prezydent miasta Janusz 
Stankowiak. 

– Jest to strategiczny odcinek ul. Lu-
bichowskiej, gdyż łączy ścieżki cią-
gu pieszo-rowerowego w powiecie, 
m.in. z jeziorem w Płaczewie. Dzięki 
temu miłośnicy dwóch kółek mają do 
dyspozycji ponad siedmiokilometro-
wy odcinek trasy rowerowej wybu-
dowany przez Powiat Starogardzki 
– przyznał starosta Kazimierz Chyła.

– Ulica po modernizacji wydaje się 
być wielce przyjazna zarówno dla 
kierowców, pieszych, jak i rowe-
rzystów, gdyż zabezpiecza ich przed 
ruchem – powiedział Wojewoda Po-
morski Dariusz Drelich. 

kańców miasta, ale całego powiatu 
– powiedział.
Prezydent podziękował też Woje-
wodzie Pomorskiemu za dofinanso-
wanie przedsięwzięcia, posłowi na 
Sejm za wsparcie wszystkich projek-
tów realizowanych na terenie mia-
sta i w powiecie oraz dyrektor PWiK 
STAR-WiK Joannie Myślińskiej za 
pomoc w wykonaniu tego zadania. 
Zadeklarował również pomoc miasta 
przy realizacji trzeciego etapu mo-
dernizacji ul. Lubichowskiej, zazna-
czywszy, że współpraca samorządów 
z rządem, jak widać, przynosi oczeki-
wane i pożądane efekty. 
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Starogardzka Strzelnica to obiekt 
zabytkowy, ulokowany w ma-

lowniczym miejscu na wjeździe do 
Starogardu Gdańskiego od strony 
Tczewa. Budynek powstawał w la-
tach 1888 – 1892. Przez ponad 120 lat 
pełnił różne funkcje, aż do roku 2018, 

Strzelnica oficjalnie otwarta
Wyremontowany budynek Strzelnicy przy ul. Mickiewicza to nowe miejsce oferujące mieszkańcom Staro-
gardu Gdańskiego pełen wachlarz usług gastronomiczno-hotelarskich. Architekturą i wystrojem wnętrza na-
wiązuje do przeszłości i tradycji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. 18 czerwca właścicielom nowo otwartego 
lokalu pogratulowali przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, biznesu i przyjaciele.

kiedy siedmiu fundatorów inwesty-
cji, należących do Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego, zawiązało spółkę 
i wspólnymi siłami przywróciło mu 
dawną świetność. Po remoncie obiekt 
jest większy, ale zachował wszystkie 
swoje historyczne elementy, m.in. 

Prezydent miasta Janusz Stan-
kowiak i przewodnicząca Rady 

Miasta Anna Benert przywitali go-
ścia specjalnego uroczystości – Eu-
ropejskiego Króla Strzelców EGS Leo 
Niessena, który przyjechał do stolicy 
Kociewia wraz z małżonką Irmą.
Goście obejrzeli też wystawę pt. 
„Kurkowe Bractwa Strzeleckie na 
Pomorzu – wczoraj i dziś”, którą 4 
czerwca starogardzcy Bracia Kurkowi 
zainaugurowali obchody jubileuszo-
wego święta.
Po mszy wspólnym korowodem 
przemaszerowano ulicami miasta 
do Kina Sokół. Uroczysta akademia, 
która się tam odbyła, była okazją do 

Jubileusz pomorskiego Bractwa
W dniach 12-13 czerwca Starogard Gdański odwiedziły Bractwa Kurkowe z całej Pol-
ski. Siostry i Bracia wspólnie świętowali jubileusz 25-lecia reaktywowania działal-
ności Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. 

podziękowań oraz wręczenia odzna-
czeń. Odbyła się w obecności przed-
stawicieli władz samorządowych 
miasta, gminy oraz powiatów sta-
rogardzkiego i tczewskiego, a także 
przyjaciół i sympatyków Bractwa. 
Najbardziej wyróżnionym i uhono-
rowanym został oczywiście Pomorski 
Okręg ZKBS RP oraz jego prezes Lech 
Magnuszewski. Wspólnie z prezesem 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w Chojnicach Tomaszem Winieckim 
oznaczony został srebrnym krzy-
żem za zasługi za realizację celów 
Europejskiej Wspólnoty Historycz-
nych Strzelców. Odznaczenia wrę-
czył Andrzej Wegner, wiceprezydent 

ceglaną elewację, wieżyczkę, czy za-
bytkowy sufit w sali balowej.
W części dobudowanej znajduje się 
hotel, który oferuje gościom trzyna-
ście pokoi z łazienkami. Na parterze 
ulokowane są restauracja, bar i sala 
balowa ze sceną. Do budynku pro-

wadzi nowa droga, a okalają go zie-
leńce i parkingi dla gości. Na skarpie 
wybudowano niewielką scenę z my-
ślą o planowanych uroczystościach 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, 
którego siedziba mieści się w starszej 
części budynku.
Przebudowa trwała ponad rok. Obiekt 
miał zostać otwarty w listopadzie 
2020 roku. Niestety pandemia po-
krzyżowała właścicielom plany i ofi-
cjalne otwarcie Strzelnicy odbyło 
się 18 czerwca. Uczestniczyli w nim 
przedstawiciele lokalnych władz sa-
morządowych, biznesu, instytucji, 
osoby, które miały swój wkład nie-
materialny w budowę Strzelnicy.
– Historia jest sprawiedliwa. Zatoczyła 
krąg i zwróciła Strzelnicę do jej pra-
wowitych właścicieli. Śmiało mogę 
powiedzieć, że po tym remoncie 
Strzelnica stała się kolejnym atrakcyj-
nym miejscem rekreacyjnym i piękną 
wizytówką miasta. Jak widać tradycja 
łączy się tutaj z nowoczesnością. Nie 
można jednak zapomnieć, że za tymi 
odrestaurowanymi murami stoi coś 
jeszcze – stoją ludzie, którzy potrafi-
li się zjednoczyć w myśl pewnej idei. 
Jako włodarz, ale przede wszystkim 

jako mieszkaniec Starogardu jestem 
dumny, że takie osoby są i inwestują 
w naszym mieście. Panowie, dzisiaj 
tworzycie historię, za co niezmiernie 
Wam dziękuję i zachęcam do kolej-
nych projektów – powiedział prezy-
dent Janusz Stankowiak.
Mariusz Szwarc – jeden z inwesto-
rów – przypomniał wszystkim histo-
rię Strzelnicy w kontekście dziejów 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. 
Podziękował wspólnikom, insty-
tucjom, firmom, menadżerkom, 
kucharzowi oraz całemu zespołowi, 
który przyczynił się do otwarcia tego 
wyjątkowego miejsca. Szczególnie 
podziękowania skierował do archi-
tektów i wykonawców inwestycji. 
Wyraził nadzieję, że trud włożony 
w przywrócenie Strzelnicy dawnej 
świetności zostanie doceniony przez 
wszystkich, którzy ją odwiedzą.
Zarząd Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego odznaczył wszystkich fundato-
rów Strzelnicy najwyższym odzna-
czeniem Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego w Starogardzie Gdańskim. 
Odznaczenia wręczył prezes KBS 
w Starogardzie Gdańskim Zbigniew 
Bona. Ze względu na to, że Jerzy Su-
chomski, będący członkiem Bractwa 
od 1995 roku, posiada już Krzyż Orde-
ru Zasługi Bractwa, został odznaczo-
ny Złotym Krzyżem Zjednoczonych 
Kurkowych Bractw Strzeleckich.
Strzelnicę poświęcił ksiądz Daniel 
Ciemieniewski, a uroczystą wstę-
gę przecięli fundatorzy, wspólnie 
z prezydentem miasta. Uroczystość 
zwieńczyło zamknięcie kapsuły cza-
su, w której znalazł się podpisany 
przez siedmiu fundatorów i władze 
miasta Akt dla Potomności. 

Europejskiej Wspólnoty Historycz-
nych Strzelców, który podkreśl rolę 
i znaczenie bractw strzeleckich jako 
wspólnoty, która kultywuje tradycje, 
niesie radość i pomoc Małym Ojczy-
znom. Medalami wyróżnieni zostali 
również prezydent Janusz Stanko-
wiak, wójt Gminy Starogard Gdański 
Magdalena Forc-Cherek oraz sta-
rosta tczewski Mirosław Augustyn. 
W imieniu całej lokalnej wspólnoty 
prezydent Starogardu Gdańskiego 
przekazał na ręce prezesa Lecha Ma-
gnuszewskiego specjalne podzięko-
wania. Za zaproszenie na uroczystości 
jubileuszowe podziękowała też para 
królewska Europejskiej Wspólnoty 

Historycznej Strzelców Leo i Irma 
Niessen. Królewskie odznaczenia tra-
fiły do Krzysztofa Larskiego, prezesa 
ZBS RP, Lecha Magnuszewskiego, 
prezesa Okręgu Pomorskiego ZKBS 
RP oraz Zbigniewa Bony, prezesa 
starogardzkiego Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego. Europejski Król Strzel-
ców pasował też Zbigniewa Lemiecha 

z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w Wejherowie polskim adiunktem 
Europejskiego Króla Strzelców EGS. 
Część oficjalną zakończył koncert 
zespołu Singers Novi. Sobotnie uro-
czystości na Rynku i w SCK poprze-
dził XXV Krajowy Turniej o Złoty 
i Srebrne Pierścienie Św. Katarzy-
ny oraz tarcze okolicznościowe.   
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Pan Jan urodził się 30 czerwca 1920 
r. w Nowej Wsi. Przez lata służby 

w marynarce wojennej i zawirowa-
nia historyczne los rzucał go w różne 
miejsca. Ostatecznie jednak wrócił 
w rodzinne strony. 

Dostojny Jubilat doczekał się sze-
ściorga dzieci. Trzech córek i trzech 
synów. Dzisiaj wszyscy na zmianę 
zajmują się tatą. Potrzebuje pomocy, 
bo słabo widzi i słyszy. Ma także pro-
blemy z poruszaniem się oraz pamię-
cią. 

– Życzę Panu przede wszystkim 

Jan Petka skończył 101 lat
Tradycją stały się wizyty Prezydenta Miasta u miesz-
kańców, którzy obchodzą setne, a potem każde ko-
lejne urodziny. Rok temu poznaliśmy Jana Petkę. 29 
czerwca Janusz Stankowiak odwiedził go z okazji 101. 
rocznicy urodzin. Włodarzowi towarzyszyła naczel-
nik Wydziału Spraw Obywatelskich Beata Tkaczyk-
-Kurkowska.  

Anna Drężek, zastępca dyrekto-
ra Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej ds. Pomocy Środowisko-
wej i Instytucjonalnej przedstawiła 
zakres oraz formy pomocy seniorom 
w trakcie pandemii, a także opowie-
działa o sytuacji osób bezdomnych. 
Starogardzki MOPS współpracuje ze 
schroniskami prowadzonymi przez 
stowarzyszenia i towarzystwa, któ-
re niosą pomoc ludziom bezdom-

Seniorzy obradowali
8 czerwca w Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenie Rady Seniorów działającej 
przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański. Na spotkaniu obecny był zastępca 
prezydenta miasta ds. społecznych, Maciej Kalinowski.

W tym roku, podpisaliśmy poro-
zumienie o partnerstwie w ra-

mach programu Gmina Przyjazna Se-
niorom – Ogólnopolska Karta Seniora 
na kolejne 3 lata.
Prezydent miasta Janusz Stankowiak, 
gościł w swoim gabinecie Łukasza 
Salwarowskiego, prezesa Stowarzy-
szenia MANKO , Marka Pilcha, amba-
sadora zdrowego stylu życia ogólno-
polskiego magazynu „Głos Seniora”, 
oraz Ewę Życzyńską, pełnomocnika 
prezydenta ds. osób niepełnospraw-
nych. Na spotkaniu rozmawiano 
o korzyściach, jakie niesie ze sobą 
współpraca naszego samorządu ze 
stowarzyszeniem.

Seniorze, wyrób kartę 
i ciesz się korzyściami
Od 4 lat Starogard Gdański jest uczestnikiem projektu Miasto Przyjazne Senio-
rom. Dzięki temu, każdy mieszkaniec naszego miasta, który skończył 60 lat może 
bezpłatnie wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Wystarczy tylko wypełnić 
formularz zgłoszeniowy.

nym, jak również ze Strażą Miejską 
i Policją w zakresie opieki nad nimi. 
Rada Seniorów, na czele z przewodni-
czącym Bogdanem Adamem, podjęła 
dyskusję nad koniecznością wysto-
sowania apelu do seniorów w spra-
wie szczepień przeciw COVID-19. 
Sekretarz Rady Jan Brdak opo-
wiedział o działalności Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w okresie pandemii. 

Członkowie Rady zaproponowali 
wspólne koncerty seniorów z ucznia-
mi Państwowej Szkoły Muzycznej, 
które mogłyby odbywać się w Parku 
Miejskim oraz poruszyli temat or-
ganizacji ogólnodostępnego punktu 
z książkami na terenie miasta. Było 
to pierwsze spotkanie członków Rady 
od czasu wybuchu pandemii. 

Posiadacze Ogólnopolskiej Karty Se-
niora nie tylko mogą zaoszczędzić, 
przy zakupie produktów i usług. 
Jak podkreśla Łukasz Salwarowski, 
w trosce o bezpieczeństwo senio-
rów realizowane są liczne kampanie, 
między innymi „Stop manipulacji, 
nie daj się oszukać”, „Szkoła Przyja-
zna Seniorom” czy „Stylowi Senio-
rzy”. Posiadacze karty mają moż-
liwość udziału w konkursach oraz 
projektach organizowanych przez 
magazyn „Głos Seniora”. Mają także 
realny wpływ, na współtworzenie ca-
łego programu poprzez promowanie 
Ogólnopolskiej Karty Seniora w swo-
im lokalnym środowisku.

Ogólnopolska Karta Seniora jest pro-
gramem autorskim stowarzyszenia, 
które od 20 lat podejmuje wiele ini-
cjatyw, mających na celu poprawę ja-
kości życia, zdrowia i bezpieczeństwa 
seniorów. Środki na jego prowadze-
nie pozyskuje od gmin partnerskich, 
sponsorów i z darowizn. Już ponad 
400 tys. seniorów ze 165 samorządów 
miast i gmin jest posiadaczami Ogól-
nopolskiej Karty Seniora. Upoważ-
nia ona do zniżek w wielu punktach 
w całej Polsce, w tym m in. sanato-
riach, uzdrowiskach, przychodniach, 
gabinetach rehabilitacji, instytucjach 
zdrowia i kultury. Lista wszystkich, 
ponad 2500 punktów honorujących 
Ogólnopolską Kartę Seniora znajdu-
je się na stronie internetowej www.
glosseniora.pl.
Nie brakuje wśród nich również sta-
rogardzkich partnerów.

Aby otrzymać Ogólnopolską Kartę Se-
niora, mieszkańcy Starogardu Gdań-
skiego mogą zgłaszać się do Wydziału 
Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Starogard Gdański przy ul. Gdań-
skiej 6 w celu wypełnienia formularza 
zgłoszeniowego. Można pobrać go 
też ze strony https://glosseniora.pl.   

zdrowia. Ma Pan wspaniałą rodzinę, 
która dobrze się Panem opiekuje. To 
wielkie szczęście i być może jedna 
z tajemnic długowieczności – powie-
dział prezydent miasta Janusz Stan-
kowiak. Do Jana Petki nie przyjechał 
oczywiście z pustymi rękoma. Przy-
wiózł kwiaty, upominki oraz list gra-
tulacyjny. W zamian pan Jan zanucił 
piosenkę. Zawsze uwielbiał bowiem 
muzykę. Przez lata grał na akorde-
onie. 

Dostojnemu Jubilatowi życzymy 
wielu sił i tego, byśmy jeszcze nie raz 
się zobaczyli. 



6 30 czerwca 2021
STAROGARDZKI RATUSZ

INFORMACJE

Członkowie stowarzyszenia 
kwotę dotacji przeznaczą 

na organizację uroczystości 
upamiętniających Szarżę pod 
Rokitną dla społeczności lo-
kalnej. 

Pielęgnujemy tradycję
Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2. 
Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich otrzy-
ma w tym roku wsparcie w wysokości  
50 000 zł. Wykorzysta je na podtrzymywanie 
i upowszechnianie tradycji narodowej, pielę-
gnowanie polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

4 września planowana jest 
uroczysta akademia oraz wie-
czornica patriotyczna. Dzień 
później, czyli 5 września odbę-
dzie się dobrze znany miesz-
kańcom Starogardu Gdań-
skiego Festyn Kawaleryjski 
upamiętniający Szarżę pod Ro-
kitną. Będzie można obejrzeć 
tam ekspozycję uzbrojenia 
i wyposażenia Sił Zbrojnych 
RP, broń historyczną oraz wy-
posażenie Wojska Polskiego 
z 1939 r. Podczas festynu od-
będzie się także koncert Or-
kiestry Garnizonowej Wojsk 
Lądowych, pokaz musztry 
paradnej oraz władania bronią 
białą w wykonaniu Szwadronu 

Kawalerii Wojska Polskiego, 
a także pokaz działania Wojska 
Polskiego w realiach współcze-
snego pola walki. Zobaczymy 
również inscenizację zatytuło-
waną „Kawaleryjskie Opowie-

ści”, pokaz kaskaderski oraz 
inscenizację historyczną „2. 
Pułk Szwoleżerów we wrze-
śniu 1939 r.” z udziałem grup 
rekonstrukcji historycznej 
i pododdziałów kawalerii. 13 
listopada odbędzie się koncert 
pieśni patriotycznych i szwo-
leżerskich „Polskie Drogi do 
Niepodległości” z udziałem 
solistów Opery Narodowej oraz 
Teatru Otwartego w Gdańsku.
Środki z dofinansowania 
przeznaczone zostaną także 
na przygotowanie obchodów 
Święta Wojska Polskiego oraz 
udział w uroczystościach pa-
triotyczno-religijnych w 2021 
roku. 

Na spotkaniu omówiono 
potrzeby i problemy osób 

niepełnosprawnych w okre-
sie pandemii. Rada ds. Osób 
Niepełnosprawnych podjęła 
decyzję o dołączeniu do ape-

Rozmawiali o problemach
10 czerwca w Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenie Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Prezydencie 
Miasta Starogard Gdański. Na spotkaniu obecny był zastępca pre-
zydenta miasta ds. społecznych Maciej Kalinowski.

lu Rady Seniorów w sprawie 
szczepień przeciw COVID-19. 
Członkowie Rady rozma-
wiali na temat bezpieczeń-
stwa w obrębie przestrzeni 
publicznej w mieście, wizyt 

studyjnych w spółdzielniach 
socjalnych, świetlicach środo-
wiskowych oraz uczestnictwie 
w imprezach miejskich. 

50 000 zł
#STGwspiera
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Prezydent miasta Janusz 
Stankowiak, podpisał 

z prezesem stowarzyszenia 
OSP Łukaszem Zblewskim 
umowę na dofinansowanie 
projektu. Dzięki tym pienią-
dzom w miejscowości Skrzy-
nia zorganizowany zostanie 
letni obóz, w którym udział 
wezmą w pierwszej kolejności 
dzieci i młodzież pochodzą-
ca z rodzin dysfunkcyjnych, 

Wakacje ze strażakami
Ochotnicza Straż Pożarna w Starogardzie otrzymała dofinanso-
wanie na projekt pod nazwą „Bezpieczne wakacje ze strażaka-
mi”, który skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 11-16 lat, 
mieszkańców naszego miasta.

Rok szkolny 2020/2021 
na pewno trwale zapisze 

się w historii. Ze względu na 
pandemię koronawirusa był 
wyjątkowo trudny. Państwo, 
jako kierujący placówkami 
oświatowymi, musieliście 
poradzić sobie z wieloma pro-
blemami. Jestem niezwykle 
wdzięczny za Waszą postawę 
i gotowość do działania. Po-
dziwiam umiejętność organi-
zowania zajęć z dnia na dzień. 
Wiele rzeczy nas zaskakiwało. 
Ważne informacje dociera-
ły zbyt późno, ale Państwo 
świetnie sobie z tym wszyst-
kim poradziliście – na po-
czątku spotkania powiedział 
Prezydent Miasta Starogard 
Gdański Janusz Stankowiak.
– Życzę Państwu, aby w cza-
sie wakacji udało się Wam 
odpocząć. Oby lato pozwoliło 
Państwu nabrać nowych sił. 
Dyrektorom, którzy dopiero 
obejmują to stanowisko ży-
czę wytrwałości i mądrego, 
kreatywnego przywództwa. 
Moim kończącym pracę za-
wodową koleżankom dzię-
kuję za zaangażowanie przez 
wszystkie lata pełnienia tej 
wymagającej służby. Cieszy-
my się, że to właśnie Wam na-
dano kierowanie placówkami. 
Robiłyście to z wielkim ser-

Miejskie zakończenie roku szkolnego
23 czerwca w Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 
z udziałem dyrektorów miejskich szkół i przedszkoli. Była to doskonała okazja do podzię-
kowania odchodzącym na emeryturę i wręczenia nominacji nowym dyrektorom placówek.

cem i pasją. Jesteśmy Wam za 
to ogromnie wdzięczni. Wam 
także życzę siły, ale nieco in-
nej. Tej potrzebnej na realiza-
cję marzeń i planów – mówiła 
przewodnicząca Rady Miasta 
Starogard Gdański Anna Be-
nert.
Swoją pracę zawodową za-
kończyły:

emeryturę przechodzi ze sta-
nowiska dyrektora Miejskiego 
Przedszkola Publicznego Nr 3. 

Nr 8. 
Dyrektorami niżej wymienio-
nych placówek oświatowych 
na okres 1 września 2021 r. 
do 31 sierpnia 2026 r. zosta-
ną: Miejskiego Przedszkola 
Publicznego Nr 1 – Anna Pło-
szyńska-Damaszk; Miejskiego 
Przedszkola Publicznego Nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi 
– Maria Glinkowska; Miejskie-
go Przedszkola Publicznego Nr 
3 – Monika Muchlińska; Miej-
skiego Przedszkola Publicznego 
Nr 10 – Jolanta Olejnik; Publicz-
nej Szkoły Podstawowej Nr 6 
– Ryszard Hapoński; Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 8 – Jo-
lanta Łobocka
Podczas spotkania każdy dy-
rektor odebrał prezent w po-
staci głośników dla swojej 
placówki. Podziękowania za 
trudną pracę otrzymało także 
Centrum Usług Wspólnych 
Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański, które zajmuje się 
obsługą finansowo-księgową 
oraz płacową starogardzkich 
szkół i przedszkoli. Odebrała 
je dyrektor CUW Beata Ociesa. 
Prezydent Starogardu prze-
kazał dyrektorom podzię-
kowania także dla wszyst-
kich pracowników placówek 
oświatowych i życzył udanych 
wakacji. 

Marzena Kobylańska – 
w sierpniu 2019 r. przeszła na 
emeryturę, a jednocześnie 
jeszcze przez 2 lata pełniła 
funkcję dyrektora Miejskiego 
Przedszkola Publicznego Nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi. 
Staż jej pedagogicznej pracy 
wynosi ponad 40 lat. 

Maria Ziemer – nauczyciel dy-
plomowany z 39-letnim sta-
żem pracy pedagogicznej. Na 

Magdalena Wąsowicz – na-
uczyciel dyplomowany 
z 34-letnim stażem pracy 
pedagogicznej, na emeryturę 
przechodzi jako dyrektor Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 

wielodzietnych i tych znaj-
dujących się w trudnej sytu-
acji materialnej.W czasie jego 
trwania zostaną zorganizowa-
ne warsztaty i zajęcia eduka-
cyjne skierowane na zapobie-
ganie przestępczości, uświa-
damianie konsekwencji, które 
niosą ze sobą różnego rodzaju 
uzależnienia, agresywne za-
chowanie czy przemoc. Dzieci 
i młodzież, będą miały okazję 
poznać zasady ochrony prze-
ciwpożarowej, czy nauczyć 
się zasad udzielania pierwszej 
pomocy medycznej. Dodat-
kowo zorganizowane zostaną 
zajęcia plastyczne i muzyczne, 
zajęcia z elementami turystyki 
i krajoznawstwa oraz kultury 
i historii naszego regionu. 

10 000 zł
#STGwspiera
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1 Wierzyczanki przyznane
– Ta nagroda jest ukoronowaniem 
naszej 25-letniej działalności. W ze-
szłym roku obchodziliśmy ćwier-
ćwiecze istnienia. Jestem w bractwie 
już bardzo długo i z pełną odpo-
wiedzialnością mogę powiedzieć, 
że od początku działalności robimy 
wszystko, by ludziom żyło się lepiej. 
Jestem wdzięczny za to ogromne wy-
różnienie – dziękował.

Inicjatywy Społeczne
Do nagrody w kategorii inicjatywy 
społeczne zespoły nominujące wska-
zały Stowarzyszenie Moto Kociewie 
Stg, Szlachetną Paczkę Rejon Sta-
rogard Gdański, Martę Wachowską, 
Martę Wielgosz i Roberta Czernigę. 
Za popularyzowanie dobroczynno-
ści wśród mieszkańców Starogardu 
Gdańskiego i zaangażowanie w bez-
interesowną pomoc Wierzyczanka 
powędrowała do starogardzkiego 
oddziału Szlachetnej Paczki. – Ta na-
groda jest dla wszystkich naszych 
wolontariuszy, tzw. Super W. Jedna 
z takich osób, Marta Wachowska stoi 
tutaj jako nominowana do nagrody 
za indywidualne działania. To chyba 
najlepiej pokazuje jakich ludzi gro-
madzi Szlachetna Paczka – odbierając 
nagrodę mówił lider zespołu Michał 
Hinc.

Gospodarka
Nominowane do Wierzyczanek 2020 
w kategorii gospodarka były Biuro 
Rachunkowe RK Roma Kamrow-
ska, Auto Naprawa Pomoc Drogowa 

Henryk Zdrojewski, Firma Handlo-
wa „MARCZES” Maria Teresa Et-
mańska, a także ASIST sp. z o.o. Za 
profesjonalizm i wszechstronność 
świadczonych usług oraz umiejętne 
łączenie biznesu z działalnością spo-
łeczną otrzymało Biuro Rachunkowe 
RK Roma Kamrowska. – Rok 2020 był 
dla wszystkich działających w gospo-
darce wyjątkowo trudny. Nam jednak 
pandemia chyba sprzyjała. Po raz 
kolejny przekonałam się jak bardzo 
mogę liczyć na mój zespół. To dzię-
ki niemu dzisiaj stoję na tej scenie. 
Bez wątpienia przyczynił się do tego 
także mój mąż oraz synowie, którzy 
pozwalają mi tak bardzo poświęcać 
się pracy – powiedziała właścicielka 
firmy Roma Kamrowska.

Nagrody Honorowe
Prezydent Janusz Stankowiak przy-
znał też dwie Nagrody Honorowe. Za 
pełną zaangażowania działalność na 
rzecz ratowania ludzkiego zdrowia 
i życia w czasie pandemii COVID-19 
otrzymało ją Kociewskie Centrum 
Zdrowia sp. z o.o. A za wyraźny wkład 
w wychowanie młodego pokole-
nia starogardzian w duchu przyjaźni 
i braterstwa Hufiec Związku Harcer-
stwa Polskiego Starogard Gdański.
 
– Serdecznie dziękuję za tak wyjątko-
wą nagrodę. Oznacza ona, że w tym 
trudnym pandemicznym czasie 
zdaliśmy egzamin, a nasza trudna 
praca została dostrzeżona i docenio-
na – mówiła rzecznik Kociewskiego 

Centrum Zdrowia sp. z o.o. Sylwia 
Neubauer-Borzyszkowska. 
– Dziękuję bardzo za wyróżnienie 
nas akurat w roku 100-lecia harcer-
stwa na ziemi starogardzkiej. Dzię-
kuję również wszystkim harcerzom, 
tym młodszym i starszym, druhnom 
i druhom oraz moim współpracow-
nikom, dzięki którym udaje nam się 
pokonywać wszelkie trudności i iść 
do przodu – wyraziła wdzięczność ko-
mendant Hufca Związku Harcerstwa 
Polskiego Starogard Gdański Angeli-
ka Siemieńska.  
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Grażyna Hoppe

Edmund Stachowicz

Janusz Stankowiak Anna Benert

śp. Jan Kilian. Medal odebrała córka 
Małgorzata Kilian-Pieczonka.

śp. Stanisław Karbowski. Medal ode-
brała żona Barbara Karbowska

Lech Magnuszewski

Helena BugajPaweł Głuch

Medale otrzymali:

30 czerwca wręczone zostały kolejne medale za zasługi z okazji 100. rocznicy powro-
tu Starogardu do Państwa Polskiego. To wyróżnienie szczególne, przyznawane tym, 
którzy przyczynili się lub wciąż przyczyniają do rozwoju naszej małej Ojczyzny.

Kolejni uhonorowani medalami 
100-lecia powrotu Starogardu 
do Państwa Polskiego

Ostatni weekend sierpnia 2021 
roku warto już dzisiaj zapi-

sać w kalendarzu jako weekend, 
w którym wspólnie świętować bę-
dziemy Dni Starogardu. Ze wzglę-
du na panującą pandemię imprezy 
zostaną rozłożone na trzy dni od 
piątku do niedzieli i odbywać się 
będą w różnych częściach miasta 
– na Rynku, Stadionie Miejskim 
in. Kazimierza Deyny, w Parku 
Nowe Oblicze i parku miejskim. 
Ich organizacją zajmie się Ośrodek 
Sportu i Rekreacji we współpracy ze 
Starogardzkim Centrum Kultury, 
Miejską Biblioteką Publiczną oraz 
Muzeum Ziemi Kociewskiej. Łącząc 
wspólnie siły zapewnią uczestni-
kom święta miasta moc atrakcji. 
Nie zabraknie koncertów, animacji 

Poznajcie gwiazdy 
Dni Starogardu
Dni Starogardu 2021 odbędą się w ostatni weekend 
sierpnia. W sobotę 28 sierpnia na scenie pojawią się 
znane i popularne wokalistki – Agnieszka Chylińska 
i Sarsa. Od piątku do niedzieli mieszkańców cze-
ka mnóstwo atrakcji. Imprezy z okazji święta mia-
sta odbywać się będą na rynku, stadionie, w Parku 
Nowe Oblicze i parku miejskim.

i zabaw dla dzieci, stoisk, występów 
artystycznych, food tracków czy 
wesołego miasteczka.
W sobotę, 28 sierpnia na Stadio-
nie Miejskim im. Kazimierza Dey-
ny wystąpią Agnieszka Chylińska 
i Sarsa – gwiazdy znane i popularne, 
których koncerty miały odbyć się 
już 2020 roku, ale ze względu na 
pandemię zostały przełożone.
Ale to nie koniec atrakcji. Do Staro-
gardu zawitają również zagraniczni 
artyści. Francesco Napoli, Dren-
chill, Komodo oraz Shaun Baker 
i Jessica Jean.
Szczegóły programu Dni Staro-
gardu poznamy wkrótce. Śledźcie 
stronę www.starogard.pl i oficjalny 
profil miejskiego facebooka @Sta-
rogard Gdański.
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Inspiracją dla prac staro-
gardzkiej artystki jest życie, 

ludzie i natura. Preferuje ma-
lowanie farbami akrylowymi. 
Malarstwo, jak wyjaśnia, jest 
dla niej procesem oczyszcza-
jącym.
- Materializuję na płótno 
swoje wewnętrzne emocje, 
duchowe przekazy od źródła. 
Proces malowania jest dla 
mnie formą kontaktu z czymś 
wzniosłym, informacją prze-
kazaną z serca. Abstrakcja 

Kolor i energia
Obrazy malarstwa Izabeli Gulgowskiej po-
dziwiali miłośnicy sztuki podczas wernisa-
żu, który odbył się w Starogardzkim Cen-
trum Kultury.

Orkiestra istnieje dzięki 
mnie, ale ja istnieję dzięki 

nim. Gdyby nie było młodych 
entuzjastów gry, nie byłoby 
z kim robić orkiestry. Przez 
jej szeregi przewinęło się kil-
ka pokoleń i ciągle są nowi 
chętni – przyznaje Wojciech 
Gdaniec – założyciel orkiestry, 
instrumentalista, kompozy-
tor i dyrygent. – Kiedy w 2001 
roku zakładałem orkiestrę nie 
sądziłem, że doczekamy się 
tak zacnego jubileuszu. Wie-
działem tylko, że absolwenci 
klas instrumentów smycz-
kowych starogardzkiej Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia opuszczają szkolę 
z żalem. Tylko nieliczni z nich 
kontynuują naukę w szko-
łach muzycznych II stopnia. 

Urodzinowy koncert
19 czerwca na scenę kina Sokół wyszło pięt-
nastu młodych utalentowanych instru-
mentalistów z orkiestry kameralnej Pro 
Simfonica. Pod batutą Wojciecha Gdańca 
zagrali wyjątkowy jubileuszowy koncert 
z okazji 20-lecia swojej działalności. 

Warsztatach umożliwiły 
członkom starogardz-

kiego klubu, podniesienie 
i przyspieszenie rozwoju 
umiejętności ruchowo–ta-
necznych. Tancerze na co 
dzień ćwiczą swoje umiejęt-
ności na parkiecie z instruk-
torem tańca towarzyskiego, 
Januszem Lewandowskim. 

Widziałem w nich ogromną 
potrzebę dalszego wspólnego 
grania, dlatego stworzyłem Warsztaty dla tancerzy

Tancerze Klubu Tańca Towarzyskiego „Im-
puls”, działającego przy Starogardzkim 
Centrum Kultury wzięli udział w warszta-
tach tanecznych pod okiem trenera Toma-
sza Chocianowskiego.

Blisko 40 lat pracy wśród 
ludzi i dla ludzi pozosta-

wiło swój ślad. Jana Radzewi-
cza żegnali współpracownicy, 
sponsorzy organizowanych 
przez SCK imprez oraz władze 
miasta. – Współpraca z Janem 
Radzewiczem nie zawsze była 
łatwa, ale na pewno za każ-
dym razem barwna. Zawsze 
miał głowę pełną pomysłów 
i mnóstwo pasji, a co najważ-
niejsze wielkie serce. Udo-
wodnił to chociażby angażu-
jąc się w powstanie akcji dla 
potrzebujących mieszkańców 
naszego miasta „Hej Kolę-
da, Kolęda”, która regularnie 
przed Świętami Bożego Naro-
dzenia organizowana jest od 
19 lat – powiedział Prezydent 

Jan Radzewicz 
przeszedł na emeryturę
Johnny Polska Północna, czy starogardzki św. Mikołaj – tak będzie-
my kojarzyć go już chyba zawsze. Przez wiele lat był współorgani-
zatorem oraz prowadzącym starogardzkich imprez kulturalnych. 
24 czerwca Jan Radzewicz zakończył pracę zawodową w SCK.

dla nich orkiestrę kameralną, 
która gra i sprawia ludziom ra-
dość do dzisiaj – dodał.
Wśród zaproszonych na kon-
cert gości był prezydent mia-
sta Janusz Stankowiak, jego 
zastępca Maciej Kalinowski, 
przewodnicząca Rady Miasta 
Anna Benert, przewodniczą-
ca Komisji Kultury i Promocji 
Miasta Martyna Łangowska- 
Siembida, a także mecenas 
kultury i wielki przyjaciel 
orkiestry Stefan Lubawski. 
Prezydent osobiście podzię-

kował dyrygentowi za edu-
kację muzyczną młodzieży 
i uwrażliwianie na muzykę 
lokalnej społeczności.
– Byłem świadkiem narodzin 
tego niezwykłego projektu, 
bo 20 lat temu pracowałem 
w Starogardzkim Centrum 
Kultury. Najbardziej podobała 
mi się idea Pana Wojciecha, 
który wymyślił sobie, że da 
absolwentom starogardzkiej 
szkoły muzycznej szansę kon-
tynuowania ich pasji – powie-
dział Janusz Stankowiak.  

Miasta Starogard Gdański Ja-
nusz Stankowiak.
Razem z prezydentem Sta-
rogardu Jana Radzewicza że-
gnali wiceprezydent Maciej 
Kalinowski oraz naczelnik 
Wydziału Informacji Społecz-
nej Urzędu Miasta Starogard 
Gdański Renata Połomska.
– Pracę w SCK zaczynałam 
w kinie „Sokół”. Pan Jan 
wszedł tam kiedyś pewnym 
krokiem. Od razu wiedziałam, 
że ma mnóstwo energii i że 
dużo się od niego nauczę. Tak 
też było. Bardzo dziękuję za 
wszystkie lata współpracy – 
mówiła dyrektor Starogardz-
kiego Centrum Kultury Ewa 
Roman.
– Wielokrotnie przemawiałem 

publicznie, ale jeszcze nigdy 
nie byłem tak zestresowany. 
Cieszę się, że pojawili się tu-
taj ludzie, którzy towarzyszyli 
mi na drodze zawodowej. To 

dzięki Wam miałem energię 
i motywację do działania. Mó-
wiliście, że wiele się ode mnie 
nauczyliście, ale ja też uczy-
łem się od Was. Sukces w kul-
turze osiąga się tylko zespoło-
wo. Za wszystko bardzo Wam 
dziękuję. Jesteście wspaniali. 
Nigdy o tym nie zapominaj-
cie. Wierzcie w siebie i śmiało 
spełniajcie marzenia, zarówno 
te zawodowe, jak i prywatne – 
podsumował Jan Radzewicz.
Oficjalnie starogardzki św. 
Mikołaj jest już emerytem, ale 
zapowiedział, że spotkamy go 
jeszcze na niejednej imprezie. 

 

jest dla mnie nieograniczona, 
jest wolnością bez narzuca-
nia własnych interpretacji. To 
stan, w którym jestem tu i te-
raz, w którym doznaje szczę-
ścia  – powiedziała artystka.

Wystawę w Galerii „A” Staro-
gardzkiego Centrum Kultury 
oglądać można do 22 sierpnia. 
Została ona zrealizowana ze 
środków stypendium Prezy-
denta Miasta Starogard Gdań-
ski. 

Wielokrotnie brali udział 
w turniejach, m.in. Memoriale 
Edwarda Kowalke oraz repre-
zentowali starogardzki klub 
na pokazach tanecznych.

Program szkoleniowy zre-
alizowany został ze środków 
Stypendium Prezydenta Mia-
sta Starogard Gdański. 
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Laser-Run łączy bieganie i strze-
lanie w szybkich i dynamicznych 

wyścigach. Bieganie odbywa się 
w rundach 2×400 metrów, 3×400 
metrów, 4×400 metrów, w tym od 
dwóch do czterech rund strzelania 
z pistoletu laserowego z odległości 5 
metrów. Zawodnicy muszą trafić do 
celu 5 razy, zanim będą mogli biegać. 
Całkowita liczba trafień dla biegają-
cych wynosi 10, 15, 20, a całkowity 
dystans do pokonania to 800, 1200 
ub 1600 metrów. 
Zwycięzcami poszczególnych ka-
tegorii wiekowych zostali: 9-10 lat 
– Sophia Wyżlic z Gromik Gdyni i Mi-
kołaj Segar z UKS Olimpik Lubichowo 
11-12 lat – Oliwia Grabowska z UKS 
„2” Tczew i Maciej Górka z KS Pen-
tathlon Szczecinek; 13-14 lat – Zu-
zaanna Trybus z UKS „2” Tczew 
i Patryk Jończyk z SP 40 Gdynia 
15-16 lat – Katarzyna Murawska z UKS 
„2” Tczew i Jan Kitowski z SKL Filip-
pides Starogard Gd.; 17-18 lat – Marta 
Kunz z ULO UMK Toruń
W kategorii „Senior” wśród kobiet 

Rywalizacja pełna emocji
Po raz trzeci w Starogardzie Gdańskim odbył się Laser Run. 20 czerwca w zawo-
dach, które łączą bieganie i strzelanie z pistoletu laserowego, wystartowało 67 
osób. 

pierwsze miejsce zajęła Anna Nosal 
z KS Pentathlon Szczecinek, a wśród 
mężczyzn Bartosz Jarocki z Korze-
niowa.
W kategorii na najwyższym podium 
stanęli Tomasz Grobelny z SKL Fi-
lippides Starogard Gd i Agnieszka 
Obrębska-Wyżlic z Gromik Gdynia. 
W kategorii +50 lat najlepszy był 
Andrzej Jończyk z Gromik Gdynia, 
a w kategorii 60+ – Mariusz Treder ze 
Starogardu Gdańskiego.
Nagrody wręczyła Brygida Nowacka – 

Od 6 lat w Starogardzie, a od 
trzech w Skarszewach, triathlon 

cieszy się dużym powodzeniem 
wśród miłośników tej wymagającej 
dyscypliny sportowej. Zawody or-

Triathlonowe emocje
Ponad 200 zawodników wystartowało w szóstej edy-
cji LOTTO Triathlon Energy w Starogardzie Gdań-
skim. Wynikiem 2 godziny i 2 minuty Tomasz Spa-
leniak pokonał dystans ¼ Iron Mana.  Połowę tego 
dystansu Rafał Korulczuk z Bałtowa pokonał jako 
pierwszy w 1 godzinę, 6 minut i 22 sekundy.

ganizowane były na dwóch dystan-
sach: ¼ IM (czyli 950 metrów pły-
wania, 45 km jazdy rowerem i 10,55 
km biegu), oraz 1/8 IM (475 metrów 
pływania, 22,5 km jazdy rowerem 

Niedawno odebrała Pani z  rąk pre-
zydenta miasta Janusza Stankowia-
ka nagrodę za zajęcie I  miejsca na 
Mistrzostwach Polski Niesłyszących 
w Koszykówce Kobiet. W jaki sposób 
osiąga się tak imponujący sukces? 
Tak, odebrałam nagrodę, za co bar-
dzo dziękuję. Miło było porozmawiać 
przez chwilę z Panem Prezyden-
tem. To bardzo serdeczny człowiek. 
I miejsce na Mistrzostwach Polski 
Niesłyszących w Koszykówce Kobiet 
to jak najbardziej mój osobisty suk-
ces. Nie wziął się on znikąd. Trenuję 
od trzeciej klasy szkoły podstawo-
wej. Czasem intensywnie, niekiedy 
trochę mniej. Wszystko, co w moim 
życiu było związane z koszykówką, 
zawdzięczam moim rodzicom. To 
oni zawsze byli ze mną. Przychodzili 
na mecze w Starogardzie i jeździli na 
mecze wyjazdowe. Zdarzało się, że 
mama kłóciła się z sędziami o prze-
winienie, czy niezaliczone punkty 
(śmiech). Rodzice zawsze wiernie 
kibicowali i wspierali mnie w każdej 
decyzji. Dlatego to, co teraz osiągam 
to w dużej mierze ich zasługa. 

Sport na pewno pełni w  Pani życiu 
ważną rolę. Ile czasu w tygodniu po-
święca Pani na treningi?
Sport był w moim życiu od zawsze. 
Na początku nie była to tylko ko-
szykówka. W szkole brałam udział 
w zawodach, w różnych dyscyplinach 
tj. pływanie, piłka ręczna, bieganie. 
Jednak ze zwykłej „zajawki” naro-
dziła się pasja i miłość do tego pięk-
nego sportu. Dużo czasu spędzam 
na naszych starogardzkich orlikach. 

Sport był w moim 
życiu od zawsze
Rozmowa z koszykarką Angeliką Głuszek.  

przewodnicząca Komisji Sportu, Re-
kreacji i Turystyki Rady Miasta. 
Na zakończenie zawodów Laser Run 
w Starogardzie Gdańskim wśród 
wszystkich startujących odbyło się 
losowanie nagród rzeczowych, które 
ufundowały Gmina Miejska Staro-
gard Gdański, Starostwo Powiatowe, 
Biuro Rachunkowe Roma Kamrow-
ska, firma PROBE i inni.
Zawody odbyły się pod patronatem 
Prezydenta Miasta Starogard Gdań-
ski. 

i 5,275 km biegu). Rozgrywały się 
indywidualnie oraz w sztafetach. 
Zwycięzcą został Tomasz Spaleniak. 
Wśród pań najlepsza była, Aleksan-
dra Korulczyk z Bałtowa. Dystans 1/8 
IM pierwszy pokonał zawodnik klu-
bu TRI AMO, Rafał Korulczuk. Wśród 
Pań, najszybciej pobiegła Daniela 
Frukacz z Tczewa. 
Najlepszymi triathlonistami z nasze-
go miasta okazali się Robert Czer-
wiak (¼ IM) i Dawid Żardecki (1/8 
IM). Wśród kobiet na dystansie 1/8 
najlepsza  była Katarzyna Butowska.
Podobnie jak na innych przystankach 
Triathlon Energy, również w Staro-
gardzie rywalizowały sztafety. Na obu 
dystansach najlepsi byli zawodnicy 
z drużyny Polpharma Tri Team.
Mistrzynią Pomorza Lekarzy i Leka-
rzy Stomatologów na dystansie 1/8 
została Monika Beyer-Wróblewska, 
wśród Panów wygrał Jakub Boćkow-
ski. Na dystansie 1/4 wśród Pań leka-
rzy zwyciężyła Sonia Janusz, z kolei 
wśród Panów najlepszy był Piotr Spy-
chalski. Najlepszą w Polsce sztafetą 
złożoną z lekarzy i lekarzy stomato-
logów okazała się sztafeta Dream Tri 
Team w składzie: Maciej Zając (pły-
wanie), Patryk Sienkiewicz (rower) 
i Michał Chmielewski (bieg). 
 

Zapraszam wszystkich, którzy mają 
ochotę porzucać lub porozmawiać 
o koszykówce. 

Należy Pani do Wrocławskiego Klubu 
Sportowego Niesłyszących „ŚWIT”. 
Od 2 lat jest Pani reprezentantką Ka-
dry Narodowej Polski Koszykówki 
Kobiet Niesłyszących. Co czuje Pani 
reprezentując nasz kraj na między-
narodowych zawodach? 
Zgadza się. Reprezentuję nasz kraj na 
arenie międzynarodowej i powiem 
szczerze, że ten, kto nie doświadczył 
tego osobiście, nie będzie umiał sobie 
tego wyobrazić. Nigdy nie zapomnę 
co poczułam, kiedy pierwszy raz na 
Mistrzostwach Europy usłyszałam 
Hymn Polski i dumnie stałam z or-
łem na piersi. Aż przechodziły mnie 
dreszcze. Niesamowite uczucie. 

Być może w  przyszłym roku bę-
dzie Pani reprezentować Polskę na 
Igrzyskach Olimpijskich Niesłyszą-
cych w  Brazylii. Jaką drogę musi-
cie wspólnie z drużyną pokonać, by 
spełnić to marzenie? 
Dla mnie jest to wielkie wydarze-
nie i ogromny sukces. Długa droga 
za nami. Wyjazdy, zgrupowania. 
Ostro trenujemy. Miejmy nadzie-
ję, że przyniesie nam to oczekiwane 
rezultaty. Koszykówka to sport dru-
żynowy. Każda zawodniczka musi 
dać coś od siebie. Każda musi dołożyć 
swoją cegiełkę. Dzięki ciężkiej pracy, 
wyrzeczeniom i odpowiedniej mo-
tywacji mamy szansę pokazać się na 
Igrzyskach z bardzo dobrej strony. 
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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

XXXV sesja Rady Miasta

XXXVI sesja Rady Miasta

http://radamiasta.starogard.pl/

2 czerwca 2021 roku

16 czerwca 2021 roku

Tematy ujęte w porządku obrad:
Raport o stanie Gminy Miejskiej Starogard Gdański 2020.
Po odbyciu dyskusji na temat Raportu oraz wysłuchaniu stano-
wisk klubów radnych Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie 
udzielenia Prezydentowi Miasta Starogard Gdański wotum za-
ufania.
Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański 
za 2020 rok.
Po wysłuchaniu sprawozdań i opinii Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Starogard Gdański w sprawie wykonania budżetu za 2020 
rok oraz po przeprowadzeniu dyskusji i przedstawieniu stano-
wisk klubów radnych na temat wykonania budżetu Gminy Miej-
skiej za 2020 rok, Rada Miasta podjęła uchwały w sprawie:
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański 
za 2020 rok;
– udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Starogard 
Gdański z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Sprawozdanie z wykonania w 2020 roku Strategii Rozwoju Spo-
łeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański 2013-2020.
Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Mia-
sta Starogard Gdański na lata 2017-2020” za okres 2019-2020.

Podjęte uchwały:
1. Uchwała Nr XXXVI/432/2021 w sprawie zasad udzielania 

i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Sta-
rogard Gdański na zadania służące ochronie przyrody pole-
gające na urządzaniu terenów zieleni na obszarze miasta Sta-
rogard Gdański,

2. Uchwała Nr XXXVI/433/2021 w sprawie określenia trybu 
udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania 
dotacji celowych udzielanych stowarzyszeniom ogrodowym 
prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański,

3. Uchwała Nr XXXVI/434/2021 w sprawie przedłużenia terminu 
rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego Przed-
szkola Publicznego Nr 4 im. „Tęczą Malowane” w Starogar-
dzie Gdańskim.

zwołana na wniosek Prezydenta Miasta

Podjęte uchwały: 
1. Uchwała Nr XXXV/419/2021 w sprawie udzielenia Prezyden-

towi Miasta Starogard Gdański wotum zaufania,
2. Uchwała Nr XXXV/420/2021 w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2020 rok,

3. Uchwała Nr XXXV/421/2021 w sprawie udzielenia absoluto-
rium dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański z tytułu wyko-
nania budżetu za 2020 rok,

4. Uchwała Nr XXXV/422/2021 w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2021 rok (zmiana 4 ),

5. Uchwała Nr XXXV/423/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański na lata 2021-2032 (zmiana 4),

6. Uchwała Nr XXXV/424/2021 w sprawie zasad udzielania 
i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański na zadania służące ochronie przyrody po-
legające na urządzaniu terenów zieleni na obszarze miasta 
Starogard Gdański,

7. Uchwała Nr XXXV/425/2021 w sprawie określenia trybu 
udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania 
dotacji celowych udzielanych stowarzyszeniom ogrodowym 
prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański,

8. Uchwała Nr XXXV/426/2021 w sprawie zwolnienia budynków 
lub ich części, budowli lub ich części od podatku od nierucho-
mości powstałych w wyniku nowej inwestycji, w ramach po-
mocy de minimis,

9. Uchwała Nr XXXV/427/2021 w sprawie zwolnienia od podat-
ku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich czę-
ści oraz budynków mieszkalno-użytkowych lub ich części, 
w których zostanie wykonany remont elewacji, 

10. Uchwała Nr XXXV/428/2021 w sprawie przyjęcia projektu 
zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyj-
nemu,

11. Uchwała Nr XXXV/429/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy najmu na kolejny okres do 3 lat,

12. Uchwała Nr XXXV/430/2021 w sprawie ujednolicenia nazw 
ulic w Gminie Miejskiej Starogard Gdański,

13. Uchwała Nr XXXV/431/2021 zmieniającej uchwałę w spra-
wie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miasta Starogard 
Gdański.

Zakup i montaż kotła na 
węgiel w ramach progra-

mu „Czyste Powietrze” jest 
możliwy tylko do 31 grudnia 
2021 r. Okres przejściowy do 
końca roku 2021 związany jest 
z tym, że program dopuszcza 
rozpoczęcie przedsięwzięcia 

Kolejne zmiany 
Wycofanie dotacji na kotły węglowe, współ-
praca z bankami czy podwyższenie progów 
dochodowych – te zmiany zostały zapowie-
dziane przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

do 6 miesięcy przed datą zło-
żenia wniosku o dofinanso-
wanie. Wszyscy, którzy złożą 
wniosek o dofinansowanie, 
zakupią i zamontują kocioł na 
węgiel do 31 grudnia 2021 r. 
będą mieli ten koszt zakwali-
fikowany do dotacji.

W Starogardzie Gdańskim odbyła się dwu-
dniowa konferencja strażników gminnych 
i miejskich województwa pomorskiego. 
Głównym tematem dyskusji były ich obo-
wiązki i uprawnienia w związku ze zwalcza-
niem pandemii COVID-19. 

Konferencja strażników

INFORMACJA
Od 10 czerwca 2021 r., 

dzwoniąc pod numer 998 
Państwowej Straży Pożarnej 

słyszymy komunikat: „Numer 
alarmowy 112, proszę czekać 
na zgłoszenie się operatora”. 

Województwo pomorskie, 
podobnie jak i inne regiony, 

realizuje program przełączania 
numeru alarmowego 998 

do Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego (CPR).
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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 późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

 OGŁASZA  CZWARTY 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 1.316 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 157 800,00   15 780,00    1 580,00    
2. 5/20 1.048 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 125 600,00   12 560,00    1 260,00    
3. 5/21 1.093 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 131 200,00   13 120,00    1 320,00    
4. 5/22 958 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 117 500,00   11 750,00    1 180,00    
5. 5/23 1.098 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 131 700,00   13 170,00    1 320,00    
6. 5/25 1.206 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 144 600,00   14 460,00    1 450,00    
7 5/26 947 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 116 200,00   11 620,00    1 170,00    
8. 5/27 941 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 115 400,00   11 540,00    1 160,00    
9. 5/28 1.327 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 158 600,00   15 860,00    1 590,00    
10. 5/30 1.124 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 134 700,00   13 470,00    1 350,00    
11. 5/31 1.019 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 122 100,00   12 210,00    1 230,00    
12. 5/32 922 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 113 100,00   11 310,00    1 140,00    
13. 5/33 1.087 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 130 400,00   13 040,00    1 310,00    

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 przepi-
sami prawa.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 16 grudnia 2020 r., drugi 24 lutego 2021 r, a trzeci 5 maja 2021 r.
Nieruchomości wymienione w poz. 1-13 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00034706/3.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 28 lipca 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 22 lipca  
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 27 lipca 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.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
DLA GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI I CZĘŚCI GMINY WIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI 

(OBSŁUGIWANEJ PRZEZ STAR-WIK) OBOWIĄZUJĄCA OD 17.06.2021 NA OKRES 3 LAT

RODZAJE CEN I STAWEK OPŁAT
Okresy obowiązywania taryfy

od 1 do 12 miesiąca od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca

Ceny za dostarczanie wody i odbiór ścieków [zł netto/m3]

woda 4,33 4,44 4,49

ścieki 5,26 5,33 5,36

Stawki opłaty abonamentowej [zł netto/m-c] 

Dostarczanie wody i odbiór ścieków, w tym: 10,43 10,52 10,58

woda 5,06 5,11 5,15

ścieki 5,37 5,41 5,43

Dostarczanie wody (tylko) 6,95 7,08 7,19

Odprowadzanie ścieków (tylko) 7,26 7,38 7,47
W rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku 
wielolokalowym, w tym: 3,78 3,94 4,08

woda 1,89 1,97 2,04

ścieki 1,89 1,97 2,04

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług VAT (8%).
W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązują:

	 Cena – wyrażona w złotych za 1m3 dostarczonej wody,
	 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usługi dostarczania wody za miesiąc, niezależna od ilości dostarczonej wody. 

W rozliczeniach za odebrane ścieki obowiązują:
	 Cena – wyrażona w złotych za 1m3 odprowadzonych ścieków,
	 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usługi odprowadzania ścieków za miesiąc, niezależna od ilości odprowadzonych ścieków

Szczegółowa Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej dostępna jest na stronie www.wodypolskie.bip.gov.pl, oraz www.star-wik.pl. 
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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 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 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA SIÓDMY 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 przepi-
sami 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., czwarty 16 grudnia 2020 r., piąty 24 lutego 2021 r., a szósty 19 maja 2021 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 lipca 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 15 
lipca 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 20 lipca 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 przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA SZÓSTY 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. 22/33 1 289 A.85.MN.3,U1 - teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług  97 000,00     9 700,00     970,00    
2. 22/34 1 234 A.85.MN.3,U1 - teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług  93 000,00     9 300,00     930,00    
3. 22/35 1 180 A.85.MN.3,U1 - teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług  90 000,00     9 000,00     900,00 

4. 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 przepi-
sami prawa.
Nieruchomości wymienione w poz. 1-4 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00029203/9.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 10 czerwca 2020 r., drugi 5 sierpnia 2020 r., trzeci 4 listopada 2020 r., czwarty 24 lutego 2021 r., a piąty 19 maja 2021 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 lipca 2021 r. (środa) o godz 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 15 lipca  
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 20 lipca 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 przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański 
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie  
ul. Korytybskiej, KW GD1A/00018053/2, obr. 30, 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

postapienie minimalne 
 w zł

1 2 3 4 5 6 7
1. 220/5 5.580 32.MW -teren  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 860 000,00   86 000,00 8 600,00 
2. 220/18 3.765 33.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 615 000,00   61 500,00 6 150,00 
3. 220/19 3.797 33.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 620 000,00   62 000,00 6 200,00 
4. 221/1 7.322    36.U - teren zabudowy usługowej z zakresu  usług poziomu podstawowego 1 520 000,00   152 000,00 15 200,00 
5. 221/3 9.806 35.MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 1 780 000,00   178 000,00 17 800,00 

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 przepi-
sami prawa.
Nieruchomości wymienione w poz. 1-5 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00018053/2.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 1 września 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 26 
sierpnia  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 31 sierpnia 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 zgło-
szenia 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.



1530 czerwca 2021
STAROGARDZKI RATUSZ

PRZETARGI

Zgony

1. Alicja Zyntek l. 62 
2. Józef Buryło l. 78 
3. Zdzisław Borkowski l. 64 
4. Jerzy Kreft l. 75 
5. Hubert Kwaśniewski l. 81 
6. Kazimierz Drożek l. 66 

7. Teresa Wojciechowska l. 93 
8. Ewa Strzelkowska l. 51 
9. Władysław Rychlewski l. 73 
10. Zenon Gracz l. 68 
11. Teresa Piernicka l. 68 
12. Włodzimierz Dusowski l. 65 
13. Sylwester Osowicki l. 88 

14. Kazimiera Mytkowska l. 78  
15. Maria Penkalska l. 78 
16. Józef Kaminski l. 70 
17. Roman Łepek l. 61 
18. Hanna Kryszkiewicz l. 88 
19. Gertruda Boniec l. 88 
20. Wiesław Fabian l. 65 

21. Jerzy Berka l. 84 
22. Kazimierz Suchoparski l. 71 
23. Jadwiga Kallas l. 95 
24. Jan Wilczyński l. 71 
25. Maria Kubiak l. 71 
26. Zbigniew Cichocki l. 85 
27. Tadeusz Walkowski l. 68 

28. Benedykt Rajnik l. 86 
29. Tadeusz Nickelweit l. 50 
30. Maria Wrycza l.85
31. Maria Gamalska l.95
32. Jan Różewicz l.77
33. Radosław Szwedowski l. 44
34. Anna Gusowska l. 99

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

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem murowanym o powierzchni użytkowej 21,88 m2 położonym w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Adama Mickiewicza, znajdującym się na działce oznaczonej 
w ewidencji nieruchomości nr 136/7 w obrębie 14, o powierzchni 24 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta nr GD1A/00033779/8 wraz z udziałem wynoszącym 1/15 
części w działce nr 136/13 w obrębie 14 o powierzchni 637 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta nr GD1A/00038328/7, stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową 
w celu zabezpieczenia komunikacji z drogi publicznej ulicy Adama Mickiewicza m.in. do garażu zlokalizowanego na działce nr 136/7 w obrębie 14;

cena wywoławcza (w tym 23% podatku VAT od udziału w działce nr 136/13) – 22 000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych); wadium – 2 200,00 zł (dwa tysiące dwieście złotych); postąpienie minimalne – 220,00 zł (dwieście 
dwadzieścia złotych)

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem C2.114.MW.1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem 
usług nieuciążliwych
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV obu ksiąg wieczystych).
Przetarg odbędzie się dnia 26 sierpnia 2021 r. (czwartek) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 9:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 20 sierpnia 2021 r. (piątek) 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.

25 sierpnia 2021 r. (środa) w godzinach pracy Urzędu Miasta Starogard Gdański w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium w celu wydania karty zgłoszenia uczestnic-
twa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach 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.

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 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Wiosennej (V przetarg) – działka nr 22/21 o pow. 15 188 m², obręb 7, KW 24794;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 760 000,00 zł (siedemsetsześćdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości 76 000,00 zł (siedemdziesiątsześćtsięcyzłotych); postąpienie minimalne 7 600,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.164.ZP,U1 – teren zieleni urządzonej. Parki, zieleńce oraz usługi – w szczególności 
schroniska dla zwierząt, wyklucza się funkcje mieszkaniowe – w trakcie procedury zmiany funkcji terenu: tereny przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej i usług. 
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).
Przez działkę nr 22/21 obr. 7 (przy północnej granicy działki) przebiegają sieci: wodociągowa i kanalizacja deszczowa.
Konieczność ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania z dostępu do sieci: wodociągowej i kanalizacji deszczowej znajdujących się na działce nr 22/21 obr. 7.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 8 kwietnia 2020 r., drugi 29 lipca 2020 r., trzeci 9 grudnia 2020 r., a czwarty 21 kwietnia 2021 r.
….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 8 września 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 2 września 
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 7 września 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 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kochanki (V przetarg) – działka nr 22/29 o pow. 13 368 m², obręb 7, KW 24794;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 482 000,00 zł (czterystaosiemdziesiątdwatysiącezłotych); wadium w wysokości 48 200,00 zł (czterdzieściosiemtysięcydwieściezłotych); postąpienie minimalne 4 820,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.166.P2,U1 – zabudowa techniczno-produkcyjna, magazyny, składy, bazy, parkingi, 
garaże, a także zabudowa usługowa.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Przez działkę nr 22/29 obr. 7 przebiega sieć gazowa, a brzegiem linia energetyczna, napowietrzna.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 8 kwietnia 2020 r., drugi 29 lipca 2020 r.,  trzeci 9 grudnia 2020 r., a czwarty 21 kwietnia 2021 r.
….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 8 września 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 2 września 
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 7 września 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.




