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Wielki Jarmark Kociewski od czte-
rech lat przyciąga tłumy mieszkań-
ców i przebywających w Starogar-
dzie gości. To wielkie święto Miasta 
jest okazją do spotkań i  wspólnej 
zabawy. Od rana do późnych go-
dzin wieczornych na Rynku na 
mieszkańców czekać będzie mnó-
stwo atrakcji. Nie zabraknie stoisk 
z regionalnymi wyrobami i żywno-
ścią, atrakcji dla najmłodszych, im-
prez sportowych, a przede wszyst-

Świętujmy razem
W dniach 1-2 lipca odbędzie się IV Wielki 
Jarmark Kociewski.  Podczas Dni Staro-
gardu nie zabraknie gwiazd  i dobrego humoru.  
W tym roku na scenie wystąpią m.in. Enej, Rico 
Sanchez&The Gipsies, Cezary Pazura i Kabaret 
pod Wyrwigroszem. 

Darmowe przejazdy
Podczas Dni Starogardu (1- 2 lipca) wszyscy, 
którzy postanowią skorzystać z  miejskiej ko-
munikacji nie będą musieli kupować biletów. 
Przez dwa dni mogą jeździć autobusami za 
darmo. Taki prezent Miejski Zakład Komunika-
cji przygotował dla swoich pasażerów z okazji 
45. rocznicy istnienia komunikacji miejskiej  
w Starogardzie Gdańskim.  

kim dużej dawki dobrej muzyki 
i humoru. Scena stanie tradycyjnie 
na zamkniętej dla ruchu północnej 
stronie Rynku. 

Koncerty i kabarety
1 lipca na scenie wystąpi zespół 
Enej, a  2 lipca Rico Sanchez&The 
Gipsies. Koncerty poprzedzą wy-
stępy Kabaretu pod Wyrwigroszem 
(piątek) oraz znakomitego kabare-
ciarza i  aktora Cezarego Pazury 

(sobota). Drugi dzień Jarmarku 
zakończy zabawa taneczna przy 
dźwiękach zespołu Dwa Plus Dwa. 

Wystawa fotograficzna  
Muzeum Ziemi Kociewskiej przy-
gotowało nietypową wystawę fo-
tograficzną poświęconą wielokul-
turowości pt. „Inni, obcy ludzie”. 

Wystawę będzie można obejrzeć 
na zewnątrz,  spacerując wokół 
Ratusza. 

Turniej siatkówki plażowej
W dniach 1-2 lipca, w godzinach 9.00 
– 17.00, odbędzie się Turniej Plażowej 
Piłki Siatkowej VOLLEYBALL BEACH 
2016 „Piekielne granie”. Na boiskach 
przy I  Liceum Ogólnokształcącym 
w Starogardzie, Ośrodek Sportu i Re-
kreacji już po raz ósmy zorganizuje 
granie „na piachu” dla wszystkich 
sympatyków siatkówki plażowej. 
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podczas jazdy. Rozstrzygnięcie oraz 
wręczenie nagród odbędzie się na 
Rynku, na południowej scenie. Dla 
wszystkich startujących przewidzia-
no nagrody i pamiątki.

Park Zdrowia
Również 2 lipca, w godzinach 10.00-
16.00 Park Miejski zamieni się w „Park 
Zdrowia”. Starogardzianie będą mo-
gli skorzystać z  bezpłatnych porad 
kardiologa, okulisty, dermatologa 
oraz dietetyka. Dodatkowo Kociew-
skie Centrum Zdrowia - organizator 

Pierwsza Starogardzka Wy-
prawa Terenowa 4x4 (SWT)
W sobotę (2 lipca) odbędzie się I Sta-
rogardzka Wyprawa Terenowa 4x4 
(SWT) pod hasłem „Bezpieczeństwo 
oraz profilaktyka antyalkoholowa za 
kółkiem i  nie tylko”. Organizatorzy 
przewidują udział maksymalnie 50 
załóg (aut). Start i  meta mieścić się 
będą w Stadzie Ogierów. Trasa SWT 
obejmuje tereny leśne Leśnictwa 
Kochanki należące do Nadleśnictwa 
Starogard Gdański. Przejazd będzie 
możliwy wyłącznie za pomocą apli-
kacji Traseo. To nie jest rajd na czas. 
Tu liczyć się będą punkty zdobyte 

Parku Zdrowia - stworzy wszystkim 
możliwość wykonania bezpłatnych 
badań tj. pomiaru ciśnienia tętnicze-
go, cukru, ciśnienia śródgałkowego, 
EKG, badan densytometrycznych, 
spirometrycznych i  saturacji. Nad 
mieszkańcami, którzy postanowi 
skorzystać z bogatej oferty zdrowot-
nej KCZ, czuwać będą pracownicy 
medyczni Szpitala oraz studenci me-
dycyny Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego pod przewodnictwem 
prof. zw. dr hab. n. med. Kazimierza 
Wardyna. W programie wiele anima-
cji oraz edukacyjne stoiska dla dzieci 
i młodzieży.  



2 WYDARZENIA

Rada Miasta zdecydowała o  wyj-
ściu Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański ze Związku Gmin Wierzy-
ca. Przed podjęciem decyzji o wyj-
ściu ze Związku prezydent Janusz 
Stankowiak powołał specjalną 
komisję, która przez kilka miesięcy 
analizowała  zasadność i skutki tej 
decyzji pod względem prawnym 
i  ekonomicznym. Komisja reko-
mendowała jednomyślnie opusz-
czenie przez miasto związku.
- Rekomendowaliśmy wyjście ze 
Związku Gmin Wierzyca z  myślą 
o  mieszkańcach. Chcemy, aby 
opłaty za śmieci nie były wyższe. 
Poza tym bycie niezależnym po-
zwoli nam samodzielnie decy-
dować o  gospodarce odpadami. 
Liczymy na uszczelnienie systemu 
kontroli, który w związku nie dzia-
ła tak jak powinien – powiedział 
prezydent Janusz Stankowiak.
Skutkiem wystąpienia Gminy Miej-
skiej ze Związku będzie koniecz-
ność zorganizowania własnej go-
spodarki odpadami od 1 stycznia 
2017 roku. Miasto ma pół roku na  

Miasto występuje ze Związku
Gmina Miejska Starogard postanowiła wystąpić ze Związku Gmin Wierzy-
ca. Zadecydowali o tym radni na czerwcowej sesji Rady Miasta. Nowe za-
sady gospodarki odpadami w mieście obowiązywać będą od 1 stycznia 
2017 roku.

przygotowanie własnego systemu 
odbioru śmieci. Rada Miasta bę-
dzie musiała podjąć szereg uchwał 
dotyczących tego nowego syste-
mu. 
- Przede wszystkim będzie trzeba 
uchwalić nowy regulamin utrzy-
mania czystości i porządku w mie-
ście, dokonać wyboru wzoru dekla-
racji oraz określić wysokość opłat 
za śmieci – dodał wiceprezydent 
Przemysław Biesek –Talewski. - 
Głównym zagadnieniem, które 
musimy rozstrzygnąć, są kwestie 

liczby koszy na śmieci, sposobu 
kontroli odbioru odpadów, roz-
strzygnięcie, czy nasz system od-
bioru odpadów będzie obejmował 
przedsiębiorców czy nie. Zasta-
nawiamy się również nad kwestią 
prawidłowej segregacji odpadów 
oraz częstotliwości odbioru śmieci 
od mieszkańców.
Do końca 2016  roku opłaty i  czę-
stotliwość odbioru śmieci nie ule-
gną zmianie. Nowe warunki miesz-
kańcy otrzymają w  grudniu tego 
roku. 

Ruch odbywa się po tzw. warstwie 
wiążącej nawierzchni. Jadąc od 
strony ul. Lubichowskiej (od Staro-
stwa Powiatowego) można skręcić 
z  ul. Kościuszki w  Al. Jana Pawła 
II natomiast  nie ma możliwości 
wjazdu na ul. Kościuszki od strony 
Alei Jana Pawła II.
Objazd i  komunikacja miejska do 
Rynku zostały poprowadzone uli-
cami:  Pomorską - pasaż handlowy 
przy Areszcie Śledczym, Kościuszki 
i  Paderewskiego. Wjazd na Rynek 
z ul. Paderewskiego jest otwarty.
Istotną dla komunikacji zmianą 
jest odwrócenie ruchu na pa-
sażu handlowym przy Areszcie 
Śledczym. W  związku z  tą zmianą 
wprowadzone zostało ogranicze-
nie postoju pojazdów na parkingu 

Zmiana ruchu
20 czerwca rozpoczął się II etap przebudowy ul. 
Kościuszki (odcinek od skrzyżowania z Al. Jana 
Pawła II wraz ze skrzyżowaniem do ul. Pade-
rewskiego bez skrzyżowania). W związku z tym 
nastąpiły zmiany organizacji ruchu w  tym ob-
szarze. 

przy pasażu. Z uwagi na to, że uli-
cą jeżdżą  autobusy prosimy o nie 
zostawianie tam pojazdów - pozo-
stawienie ich będzie skutkowało 
odholowaniem.

Starogard w pierwszej piątce
Prawie 160 tys. wniosków o  świadczenie „Rodzina 500 plus” wpłynęło 
w województwie pomorskim. Wypłacono 302 337 świadczeń na kwotę po-
nad 150 mln zł. Starogard Gdański pod względem wysokości wypłaconych 
świadczeń z programu Rodzina 500+ znalazł się w pierwszej piątce pomor-
skich miast, które odnotowały najwyższe wypłaty. Zajął czwarte miejsce po 
Gdańsku, Gdyni i Słupsku, a przed Tczewem.

Do 20 czerwca w  Starogardzie 
2  864 rodziny otrzymały prawie 
7 mln zł. Wypłacono im 13  906 
świadczeń. Do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej starogardzia-
nie złożyli 3555 wniosków. 3220 
rodzin otrzymało już decyzje. Do 
rozpatrzenia pozostało 266 wnio-
sków w tym:
- 88 wniosków przesłanych do 
Urzędu Marszałkowskiego do roz-
patrzenia w  związku z  przebywa-
niem członka rodziny za granicą
- 42 wnioski do uzupełnienia po-
przez dostarczenia przez wniosko-
dawcę brakujących dokumentów  
- 136 wniosków w  opracowaniu 
i do rozpatrzenia.  

Tym samym MOPS zrealizował 
93% zgłoszonych podań. Do koń-
ca roku na podstawie  wydanych 
decyzji MOPS wypłaci starogar-
dzianom  kwotę 21 279 086, 00 

zł. Według złożonych wniosków 
i liczby  wypłaconych świadczeń,  
można stwierdzić, że średnio na 
rodzinę przypada 1,6 dziecka.

Dodatkowo informujemy, iż 
w związku ze zbliżającymi się 
Dniami Starogardu, w dniach 
1-2 lipca Rynek będzie nie-
przejezdny. W tych dniach na 
odcinku ul. Paderewskiego 
od ul. Kościuszki do postoju 
taksówek będzie wprowadzo-
ny ruch dwukierunkowy wzo-
rem lat ubiegłych. O  kolej-
nych zmianach w  organizacji 
ruchu będziemy informować 
Państwa na bieżąco. 
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Wykonawcą kanalizacji jest firma 
„Energoeko” Sp z  o.o. z  Tczewa. 
W związku z tym, że prace ruszyły 
20 czerwca mieszkańcy muszą li-
czyć się  z  utrudnieniami w  ruchu 
drogowym oraz  dojeździe do po-
sesji. W ramach inwestycji planuje 
się podłączenie do kanalizacji 115 
nieruchomości. To będzie zada-
nie każdego właściciela posesji. 
W  większości przypadków miej-
scem podłączenia do sieci będzie 
granica nieruchomości lub pierw-
sza studzienka na terenie posesji 
patrząc od strony budowanej sieci.  
- W przyszłym roku planujemy zło-
żyć wniosek o dofinansowanie roz-
budowy sieci kanalizacyjnej w Sta-
rogardzie Gdańskim w  ramach 

Skanalizują ulice
Prace związane z  budową kanalizacji na uli-
cach Poziomkowej, Malinowej, Borówkowej 
i Jagodowej rozpoczną  się w drugiej połowie 
czerwca. Zgodnie z umową kanalizacja ma być 
gotowa do końca kwietnia 2017 roku.  Koszt in-
westycji wyniesie ponad 1 mln zł. 

Programu Operacyjnego Infra-
struktura i  Środowisko. We wnio-
sku tym ujmiemy - oprócz tego-
rocznego zakresu, czyli rejonu ul. 
Poziomkowej - budowę sieci kana-
lizacyjnej w rejonie Stada Ogierów, 
ulic Skarszewskiej i Niemojewskie-
go oraz ulic Falkowskiego i Krazie-
wicza - informuje wiceprezydent 
Przemysław Biesek-Talewski.
W  przypadku jakichkolwiek pytań 
technicznych należy kontaktować 
się z  Przedsiębiorstwem Wodno-
-Kanalizacyjnym „Star –Wik” - tel. 
58 562 81 90.
O wszelkich zmianach i postępach 
prac będziemy informować na 
stronie internetowej www.staro-
gard.pl.  

Cała inwestycja, która będzie realizo-
wana na terenie czterech samorządów, 
zakłada termomodernizację około 30 
budynków użyteczności publicznej. 
Jej koszt to blisko 20 mln. Inwestycje 
w Starogardzie będą kosztowały łącz-
nie około 7,6 mln zł. 85 % tych kosztów 
pokryje Unia Europejska
- Oczywiście bardzo się cieszymy - po-
wiedział  wiceprezydent Przemysław 
Biesek-Talewski - szczególnie z  rekor-
dowego w tym roku poziomu dofinan-
sowania inwestycji miejskich. Również 
z tego, że przekonaliśmy naszych part-
nerów z  powiatu i  pozostałych gmin, 
aby do wspólnego projektu dociepla-
nia budynków dołączyła Gmina Miej-
ska Starogard Gdański, bo wcześniej 
nie było takich planów. Wzmocniło to 
wspólny projekt pod względem efektu 
ekologicznego, a miastu dało spory za-
strzyk środków unijnych. 
Wniosek „Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej wraz z  moder-
nizacją i  usprawnieniem źródeł ciepła 
i energii” został pozytywnie rozpatrzony 
przez Zarząd Województwa Pomorskie-
go. Uzyskał dofinansowanie na poziomie 
85 % kosztów. Liderem projektu  jest 
Powiat Starogardzki. Jego  partnerami - 
Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmi-
na Starogard Gdański i Gmina Bobowo. 
Zadanie ma być realizowane w  latach 
2016 – 2020 z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego w ramach Miejskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego.

Termomodernizacja szkół
Prawie 6,5 mln zł dofinansowania otrzyma miasto na docieplenie 
czterech starogardzkich szkół publicznych. To kolejna dotacja, którą Sta-
rogard uzyskał w tym roku. 

W związku z tym do końca 2018 roku 
docieplone zostaną cztery szkoły 
w  Starogardzie Gdańskim. Na rok 
2016 zaplanowano termomoderniza-
cję Zespołu Szkół Publicznych w Żab-
nie. W  2017 roku zmodernizowany 
i ocieplony zostanie budynek Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 1 na ul. 
Zblewskiej oraz Szkoły Podstawowej 
Nr 4 przy Alei Jana Pawła II. Gimna-
zjum Nr 1 przy Alei Jana Pawła II zo-
stanie zmodernizowane jako ostatnie. 
Termomodernizacja budynku będzie 
połączona z planowaną tam budową 

nowej dużej sali gimnastyczną. Zakoń-
czenie prac ma nastąpić w 2018 roku. 
Oprócz docieplenia budynków zada-
nie obejmuje także wprowadzenie 
i  wykorzystanie OZE, czyli odnawial-
nych źródeł energii. Na dachach szkół 
pojawi się nowoczesna instalacja, 
która wykorzystując naturalne źródło 
energii, jakim jest słońce, pozwoli na 
całoroczne ogrzewanie wody bez ko-
nieczności włączania kotła gazowego. 
To pozwoli szkołom zaoszczędzić pie-
niądze za prąd i gaz.  

Starogard Gdański znalazł się 
w pierwszej dziesiątce najwyżej oce-
nionych samorządów pod względem 
realizacji misji publicznej. Podczas 
uroczystej gali prezydent miasta Ja-
nusz Stankowiak odebrał wyróżnie-
nie „Perły Samorządu 2016”. Staro-
gard uznano za miasto, które sprzyja 
rozwojowi społeczności lokalnej i za-
pewnia jej godne warunki życia.
- Każde wyróżnienie cieszy, ale to 
jest szczególne - powiedział pre-
zydent Janusz Stankowiak. - Nie-
zależni eksperci dokonali analizy 
rozwoju poszczególnych samorzą-
dów w 2015 roku, co zaowocowało 
opracowaniem rankingu najlep-

Wyróżnienie dla miasta Dziennik Gazeta Prawna, jak co roku wręczył na-
grody najlepszym gminom i miastom. 24 maja 
podczas uroczystej gali w warszawskim Teatrze 
Kamienica wyróżniono także Starogard Gdań-
ski w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców.

szych z nich. Cieszę się, że Starogard 
Gdański uplasował się w  pierwszej 
dziesiątce i  otrzymał wyróżnienie. 
To kolejny powód do dumy dla 
wszystkich mieszkańców naszego 
miasta. Przechodzimy swoistą po-
zytywną metamorfozę i w Polsce to 
dostrzegają.
Celem rankingu było zbadanie, 
jakim menedżerem i  liderem jest 
włodarz oraz na ile korzysta on 
z  potencjału swoich pracowników 
i  mieszkańców. Doceniono te sa-
morządy, których sukcesy prze-
kładają się na polepszenie życia 
mieszkańców czy zwiększenie ja-
kości obsługi urzędu.  
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Przewodniczący Rady Miasta 
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski   

Prezydent Miasta 
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Ks. kan Witolda Krefta 
 

proboszcza  
parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej

 w Starogardzie Gdańskim 

Odszedł od nas Człowiek wielkiego serca,  
o wyjątkowej skromności i życzliwości. 

Głębokie wyrazy współczucia 
rodzinie, najbliższym oraz parafianom

składają

Z rabatu mogą korzystać nie tylko 
starogardzianie, którzy mają Kartę 
Dużej Rodziny, ale również rodziny 
wielodzietne z całego powiatu.  
- Bardzo się cieszę, że mogę pomóc 
mieszkańcom – powiedział Michał 
Gaszyński.  - Rower to idealny spo-
sób na aktywne i ciekawe spędza-

Tańsze rowery z KDR
Już od teraz rodziny wielodzietne, które w sa-
lonie rowerowym „Kross” pokażą Kartę Dużej 
Rodziny, otrzymają 5 % zniżki na wszystkie to-
wary i  usługi.  Prezydent Janusz Stankowiak 
podpisał umowę z właścicielem sklepu Micha-
łem Gaszyńskim.

nie wolnego czasu oraz na uwol-
nienie się od  korków w  mieście. 
Byłoby wspaniale, gdyby jeszcze 
więcej ludzi przesiadło się z aut na 
rowery. 
Salon rowerowy „Kross” to już je-
denasty partner programu staro-
gardzkiej KDR. 

Zarabiają na powietrzu
- Jesteśmy firmą, która zarabia na dostarczaniu klientom powietrza – 
z  uśmiechem przywitał prezydenta Starogardu Bartosz Grochowski  – 
właściciel firmy PressMann. Władze miasta w ramach spotkań z lokalnym 
biznesem tym razem rozmawiały z pracownikami firmy handlowej-usłu-
gowej.

Niewielka firma ze Starogardu ma 
rzadki pomysł na biznes. Od 7 lat 
sprowadza z  zagranicy i  sprze-
daje na miejscu m.in. sprężarki, 
kompresory, siłowniki i  narzędzia 
pneumatyczne. Są wyłącznym 
dystrybutorem na Polskę czeskiej 
firmy Atmos. To u  pana Bartosza 
w Starogardzie można kupić praw-
dziwe mercedesy wśród sprężarek, 
czyli urządzenia firmy Kaeser, jak 
również maszyny z Wielkiej Bryta-
nii. Firma też projektuje, wykonuje 
i serwisuje urządzenia.

Nazwa przedsiębiorstwa pochodzi 
od słów press – ciśnienie i  man – 
człowiek, a sami pracownicy żartu-
ją, że są „ludźmi pod ciśnieniem”. 
PressMann powstał dzięki uporowi 
właściciela, który kiedyś pracował 
w  podobnej firmie w  Trójmieście, 
ale chciał na Kociewiu stworzyć 
oddzielne przedsiębiorstwo obsłu-
gujące lokalny rynek. Dzisiaj jest 
cenionym w branży partnerem biz-
nesowym.

Podczas spotkania właściciel fir-
my poprosił władze miasta, by 
stworzyły w  Starogardzie miejsce 
spotkań i  szkoleń dla młodych 
przedsiębiorców. Wskazywał, że 
w  Gdańsku, Gdyni czy Tczewie są 
tzw. Domy Przedsiębiorcy, gdzie 
odbywają się różne, często bez-
płatne, kursy pomocne w  pro-
wadzeniu własnego biznesu. 
Samorządowcy przypomnieli, że 
powstały one w  ubiegłych latach, 
gdy były na to pieniądze z  UE. 
W tej chwili takich programów już 
nie ma.

Tadeusz Błędzki – naczelnik Wy-
działu Inicjatyw Gospodarczych 
powiedział, że miasto planuje po-
zyskać obiekt, który przeznaczy na  
taki „azyl” dla działań pro bizneso-
wych.  
- Mamy pomysł na stworzenie ta-
kiego miejsca spotkań i  szkoleń 
dla właścicieli małych i  średnich 
firm – powiedział Naczelnik. – 
Szukamy funduszy, które pozwolą 

nam zrealizować nasze pomysły 
z  korzyścią dla lokalnych przed-
siębiorców. Jednocześnie władze 
miasta przypomniały, że już teraz 
organizują kursy dla przyszłych 
przedsiębiorców. Informacje na 
ten temat można znaleźć na stro-
nie internetowej miasta w zakład-
ce „przedsiębiorcy”.

Samorządowcy zaapelowali też 
do przedsiębiorców, którzy zna-
ją lub wiedzą o  firmach, które są 
zainteresowane inwestowaniem 
w  strefach ekonomicznych, aby 
kierowali ich do Wydziału Inicja-
tyw Gospodarczych. Inwestorzy 
otrzymają kompleksową ofertę na 
rozwój firmy właśnie w  Starogar-
dzie Gdańskim.

Tradycyjnie spotkanie zakończyło 
się zwiedzeniem zakładu i bliższe-
mu przyjrzeniu się maszynom do 
wytwarzania powietrza. 
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Polpharma świętowała Impreza  miała charakter otwarty.
Zgromadziła wielu mieszkańców 
miasta i  okolic. Gwiazdą wieczo-
ru był Kamil Bednarek - gwiazda 
polskiej sceny reggae. Wcześniej 
na scenie wystąpiła Anna Karwan, 
uczestniczka telewizyjnego pro-
gramu „Must be the music”.
Oprócz koncertów organizato-
rzy przygotowali szereg atrakcji, 
m.in.:  jazdę mini jeepami po torze, 
mini karuzele, euro bungee, małpi 
gaj, pokaz gigantycznych baniek 
mydlanych, warsztaty ćwiczenia 
gry na perkusji oraz sztuk walki 
i crossfitu, pokaz i nauka wyrabia-
nia własnej pizzy, czy też otwarte 
warsztaty cyrkowe. 

W sobotę (18 czerwca) w Parku Miejskim odby-
ło się coroczne Święto Polpharmy.

Święto Kawalerii
Ponad 50 jeźdźców i  koni zaprezentowało się 
podczas  Święta Kawalerii. Szwoleżerowie 
świętowali 10. rocznicę powstania Stowarzy-
szenia Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwole-
żerów Rokitniańskich. Uroczyście otwarto rów-
nież Kasyno Oficerskie. 

Od dziesięciu lat starogardzcy Szwo-
leżerowie na pamiątkę słynnej szarży 
pod Rokitną organizują w  mieście 
wielkie Święto Kawalerii. W tym roku 
dodatkowo świętowali 10. rocznicę 
powstania Szwadronu Kawalerii im. 
2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.
Spośród wszystkich atrakcji tego-
rocznych obchodów Święta Kawale-
rii, najwięcej emocji przyniosło sta-
rogardzianom widowisko, przygoto-
wane przez organizatorów w Stadzie 
Ogierów. Mieszkańcy obok akroba-
tycznych popisów konnych kaskade-
rów i musztry paradnej zobaczyli in-
scenizację historyczną pt. „Mjr Hubal 
– ostatni żołnierz września.” 

Kilka godzin wcześniej ulicami 
miasta przemaszerowali żołnierze 
Kompanii Honorowej IX Brygady 
Kawalerii pod dowództwem por. 
Kamila Ksoka, Szwadron 2 Pułku 
Szwoleżerów Rokitniańskich pod do-
wództwem rtm. Krzysztofa Landow-
skiego, sekcja kolarska z  Ozorkowa 
oraz sekcja jeździecka Joker. Setki 
mieszkańców Starogardu podziwiało 
grację i wdzięk defiladujących żołnie-
rzy, którym do marszu przygrywała 

i kulturalnym miasta garnizonowego 
Starogard Gdański. 
- Odtworzyliśmy sale prezydencką, 
generalska i kancelarię – powiedział 
podczas otwarcia muzeum dowódca 
Pułku Krzysztof Landowski. - Zgro-
madziliśmy tu bezcenne pamiątki po 
2 Pułku Ułanów Legionów Polskich 
i  2 Pułku Szwoleżerów Rokitniań-
skich, a na ścianach w sali prezydenc-
kiej jak niegdyś zawisły obrazy wybit-
nych dowódców Pułku. Jestem prze-
konany, że od dzisiaj budynek będzie 
służył społeczeństwu jak dawniej. 
A dzieci i młodzież w salach tradycji 
znajdą kawałek pięknej, ciekawej 
i wzruszającej historii starogardzkich 
szwoleżerów. Na zakończenie po-
dziękował wszystkim, którzy pomogli 
im w odbudowie Kasyna. 

orkiestra Wojsk Lądowych z Elbląga. 
Uroczystą paradę poprzedziła msza 
polowa na Rynku. 
Obchody Święta Pułku zainaugu-
rowała uroczysta akademia w  kinie 
„Sokół”. Medale i  krzyże otrzymało 
wielu zasłużonych kawalerzystów 
i  przyjaciół Pułku. Wśród odznaczo-
nych znaleźli się m.in. prezydent 
miasta Janusz Stankowiak i jego za-
stępca Przemysław Biesek –Talewski. 
Zaraz po części oficjalnej zaproszeni 
goście przemaszerowali pod Kasyno 
Oficerskie, które wróciło do swojej 
dawnej siedziby przy ul. Sobieskie-
go 14. Kawalerzyści z dumą prezen-
towali nowe Muzeum 2 Pułku im. 
Szwoleżerów Rokitniańskich, do któ-
rego powróciła dusza i klimat czasów 
świetności II Rzeczypospolitej, kiedy 
budynek tętnił życiem towarzyskim 

– W  tym roku Komenda obcho-
dzi także 65. rocznicę powstania 
Zawodowej Straży Pożarnej i   5. 
rocznicę nadania sztandarów dla 
naszej jednostki, co także stanowi 
okazję do świętowania – mówił 
podczas akademii st. bryg. Zbi-
gniew Kamiński.
Miniony rok był dla strażaków bar-
dzo pracowity. Uczestniczyli w  1 
500 zdarzeniach zaistniałych na 

Dzień Strażaka
Podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Stra-
żaka w  Starogardzie Gdańskim zasłużeni ode-
brali awanse, medale i nagrody. 

terenie miasta oraz powiatu sta-
rogardzkiego. Komendant podzię-
kował strażakom za ich aktywną 
służbę, codzienny trud i  wysiłek 
wkładany w  realizację zadań. Wy-
raził także wdzięczność pracowni-
kom cywilnym komendy, samorzą-
dom, instytucjom i  zakładom, za 
stworzenie właściwej płaszczyzny 
do rozwoju ochrony przeciwpoża-
rowej. 
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Jan Józef Kasprzyk odznaczył Me-
dalem „Pro Patria”: Konrada Ko-
walewskiego, Halinę Bączkowską, 
Elżbietę Pazdę, Alfonsa Jabłoń-
skiego Jana Szczepana Cylkow-
skiego, Jana Łebkowskiego, dr. 
Janusza Szelugę, Iwonę Jarosz-
Lipkowską, Zenona Bronieckiego 
oraz przedstawiciela Stowarzysze-
nia Piłsudczyków gen. Tomasz Ma-
deja. Krzyż „Semper Fidelis” z oka-
zji 26 rocznicy powstania ZSPK 
w  Starogardzie Gdańskim otrzy-
mali: Czesława Zielińska, Leokadia 
Bunikowska, Teresa Żygowska, 
ppułk Jacek Wiercioch, Henryk 
Niedrzwicki. Wśród odznaczonych 
Krzyżem znalazł się również prezy-
dent miasta Janusz Stankowiak. 
Odznaczenie otrzymał za wspiera-
nie organizacji i pomoc kombatan-
tom po 75 roku życia. 

Odznaczenia dla kombatantów
W sobotę (11 czerwca) Związek Kombatantów „Solidarność” odwiedził 
zastępca szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Jan Józef Kasprzyk. Jego wizyta nie była przypadkowa. 20 maja Związek 
obchodził 26. rocznicę powstania. Z tej okazji minister wręczył honorowe 
odznaczenia najbardziej zasłużonym kombatantom. 

Puchary za długoletnią współpra-
cę z ZSPK otrzymali: Grażyna Hop-
pe, płk. dypl. Wiesław Rutkowski, 
ppłk. Czesław Kosianowicz, Piotr 
Gancarowicz oraz Piotr Osnowski. 
Minister podziękował kombatan-

tom za to, że „na stos rzucili swój 
życia los” i  przeprosił, że dopiero 
teraz wolna Polska upomina się 
o swoich bohaterów. Podziękował 
również za odznaczenie go Krzy-
żem Semper Fidelis. 

Prezydent Janusz Stankowiak był go-
ściem Pana Pawła już w zeszłym roku, 
kiedy obchodził swoje setne urodziny.
- Nie spodziewałem się, że dru-
gi raz zobaczę pana prezydenta 
w tym samym miejscu. Jak ten ro-
czek przeminął - mówi jubilat.
Pan Paweł urodził się w 1915 roku 
w Pelplinie. Brał udział w kampanii 
wrześniowej, a po wojnie pozostał 
wieloletnim pracownikiem oświa-
ty. Dużo czyta i  dba o  zdrowie. 
Cechuje go bardzo dobra pamięć, 
podczas spotkania opowiadał 
o  wielu ważnych dla niego wyda-
rzeniach sprzed lat.
Swoje wypełnione wieloma przy-
godami życie opisał w  książce 
„Żywot człowieka zniewolonego”, 
do której napisania namówiła go 
córka Danuta.

Życzenia dla jubilata
Prezydent miasta Janusz Stankowiak oraz Na-
czelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Beata 
Tkaczyk–Kurkowska odwiedzili Pana Pawła 
Burandt, który 15 maja obchodził 101 urodzi-
ny. Jubilat otrzymał z tej okazji  list gratulacyjny 
z życzeniami,  upominek oraz bukiet kwiatów.

Pytany o  receptę na długowiecz-
ność zalecił pogodę ducha.
 - Wiadomo, w takim wieku raz jest 
lepiej raz gorzej. A  gdy ktoś mnie 
pyta ile mam lat mówię „roczek 
i parę dni” - stwierdził Pan Paweł.  

Podczas  I  Dobroczynnego Prezy-
denta Miasta zebrano blisko 7 tys. 
złotych.  Prezydent Janusz Stan-
kowiak przekazał całą kwotę Sto-
warzyszeniu Przyjaciół Szkoły Nr 3 
(dawnej 7) na organizację letniego 
wypoczynku dla dzieci. 
Agata Niedziela, Julia Ciesielska, 
Eryka Milkowska, Dawid Gracz i Kac-
per Ogonowski to piątka szczęśliw-
ców, którzy wyjadą nad polskie mo-
rze. Od 31 lipca kolejne 14 dni spę-

Kolonie za pieniądze z balu
Piątka uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 poje-
dzie na dwutygodniowe kolonie językowe do 
Łeby. Dzięki pieniądzom zebranym podczas I Do-
broczynnego Balu Prezydenckiego oraz pomocy 
sponsorów dzieci odpoczną nad polskim mo-
rzem i poszerzą znajomość języka angielskiego. 

dzą na obozie językowym w  Łebie. 
Zostali wybrani spośród najlepszych 
uczniów, którzy poprawnie napisali 
test kwalifikujący ich na kolonie.
Koszt wyjazdu dla jednej osoby to 
ponad 2000 zł. Trzy vouchery zostały 
zapłacone z  pieniędzy uzbieranych 
podczas I Dobroczynnego Balu Pre-
zydenckiego, pozostałe dwa ufun-
dowali sponsorzy: Bank Spółdziel-
czy S.A., Bank BGŻ  oraz Autoryzo-
wany Dealer Forda Gołębiewski.  

Karolina Stawińska jest zawod-
niczką Starogardzkiego Klubu 
Sportowego. Swoją przygodę z ko-
szykówką rozpoczęła w  czwartej 
klasie Publicznej Szkoły  Podsta-
wowej Nr 1 w  Starogardzie Gdań-
skim, decydując się wówczas na 
klasę sportową.
Wielokrotnie reprezentowała na-

Stypendystka u prezydenta
Utalentowana koszykarka Karolina Stawińska była gościem prezydenta 
miasta. Zawodniczka Starogardzkiego Klubu Sportowego przyjęła z rąk 
Janusza Stankowiaka gratulacje oraz stypendium w kwocie 500 zł.

sze województwo w  międzynaro-
dowych rozgrywkach koszykówki 
Eastern Europe Girls Basketball Le-
ague’s.  Na swoim koncie ma także 
uczestnictwo w  Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w  Nowym 
Targu. Cała Kadra Pomorza zdoby-
ła wtedy trzecie miejsce i brązowy 
medal.

 W  roku 2011 koszykarka została 
powołana do szerokiej Kadry Na-
rodowej, a w 2012 do ścisłego skła-
du Kadry Polski U16.  Brała udział 
w Finałach Mistrzostw Europy U16 
Dywizji B w  Portugalii, gdzie wraz 
z drużyną zajęła 5 miejsce.
Zdolna stypendystka ma także na 
swoim koncie  uczestnictwo w ak-
cji szkoleniowej Reprezentacji
Polski Juniorek U18. Dwa razy 
reprezentowała klub UKS Trój-
ka Żyrardów i  razem z  drużyną 
zdobyła srebrny, i  na przełomie 
roku 2014/15 brązowy medal Mi-
strzostw Polski w  koszykówce Ju-
niorek.
Będąc członkinią składu Repre-
zentacji Polski Juniorek U18 brała 
udział w Finale Mistrzostw Europy 
Juniorek na Słowenii. W  sezonie 
2015/16 Karolinę wypożyczył klub 
GTK Gdynia, w którym wraz z dru-
żyną VBW GTK GDYNIA zdobyła Mi-
strzostwo Polski U22 Kobiet. Obec-
nie nadal należy do składu Repre-
zentacji Polski -U20 Kobiet. 
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- O nowej nazwie przedszkola myśle-
liśmy już od dłuższego czasu - mówi 
dyrektor przedszkola Alicja Proko-
pów. - Kilka lat wcześniej ozdobiliśmy 
budynek wielobarwną tęczą.  Ona nas 
zainspirowała. Nazwaliśmy się „Tęczą 
Malowane”, bo ta nazwa znacznie 
bardziej będzie utożsamiać dzieci 
z  Przedszkolem, niż tylko sam jego 
numer. „Tęczą Malowane” oznacza 
kolorowo, radośnie i  przyjaźnie, tak 
chcemy być postrzegani.  
Wybór nazwy poprzedził konkurs. 
Przedszkolaki, rodzice i  pracownicy 
przedszkola zgłaszali swoje propo-
zycje, z  których Rada Pedagogiczna 
wybrała ostateczną wersje, czyli: „Tę-
czą Malowane”. Zaraz potem powsta-

Tęczą malowane
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4  przyjęło 
nazwę „Tęczą Malowane”. 16 czerwca podczas 
corocznego festynu przedszkolnego odbyło się 
uroczyste nadanie nazwy.

Pianino powstało w  ramach projek-
tu „Pokolorujmy Starogard Muzyką”. 
Instrument dostępny  jest dla wszyst-
kich i  na Rynku ma pojawiać się co 
roku. Pomysł należy do Starogardz-
kiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki 
i  jest realizowany we współpracy ze 

Pianino na Rynku
Na starogardzkim Rynku stanęło pięknie ozdo-
bione przez lokalnych artystów pianino.

stowarzyszeniem Starogard 2030.
Inicjatorzy akcji chcą, aby pojawienie 
się pianina w sercu miasta przyciąga-
ło artystów, instrumentalistów oraz 
wokalistów. Być może odbędzie się 
dzięki temu niejeden koncert. 

ła bajka na ten temat z  ilustracjami, 
którą nauczycielki wykorzystują do 
zajęć dydaktycznych we wszystkich 
grupach przedszkolnych. Powstał też 
nowy hymn oraz wzbogacono logo 
przedszkola o obrazek tęczy. Poszcze-
gólnym grupom przedszkolaków 
przypisano po jednym kolorze z  tę-
czowej palety barw. Ozdobiono  drzwi 
do sal dydaktycznych, a dzieci z grup 
otrzymały koszulki w  wybranym ko-
lorze. Nie zabrakło też konkursów 
wokalnych i plastycznych na tęczową 
piosenkę i  najpiękniejszą siedmio-
barwną tęczę. Wreszcie podczas Dni 
Ziemi dzieci przemaszerowały barw-
nym, tęczowym korowodem ulicami 
Starogardu Gdańskiego.  
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Dekorację na murze uczniowie 
wykonali samodzielnie według 
projektu nauczycielki plastyki 
Zofii Sumczyńskiej. Pomagał im 
nauczyciel Radosław Janicki, a na 
pomysł, by uczynić szkolę bar-

Mural w „czwórce”
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 
4 wymalowali mural na jednym z  budynków 
szkoły. Graffiti symbolizuje radość i wspólnotę 
rodzino-szkolną.

Uczestnicy mieli okazję „płynąć 
statkiem po trawie”,  czyli skorzystać 
z unikatowego systemu 5 pochylni, 
które znajdują się na trasie rejsu. 
Kolejną atrakcją było przepłynię-
cie przez śluzy. Nocleg był w hotelu 
położonym nad brzegiem najdłuż-

Niepełnosprawni na szlaku
Grupa członków Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Starogardzie Gdańskim uczestniczyła w wy-
cieczce szlakiem Kanału Elbląskiego – jednego 
z siedmiu cudów Polski. 

szego, rynnowego jeziora w  Polsce 
o nazwie Jeziorak. Zwiedzano Iławę 
i Ostródę. Realizacja tak ciekawego 
programu możliwa była dzięki dofi-
nansowaniu ze strony Fundacji PKO 
Banku Polskiego, PCPR Starogard 
Gdański oraz Fundacji ENERGA. 

dziej kolorową, wpadła sama pani 
dyrektor – Iwona Lewandowska. 
Farby zakupili rodzice. Dzieci naj-
pierw obrysowały swoje postacie, 
a następnie pomalowały tło ściany 
przylegającej do szkoły. 

Prawie setka chętnych uczestniczyła 
we wspólnej zabawie, spontanicznie 
wyrzucając w powietrze kłęby barw-
nych pyłów. By zaraz potem wyką-
pać się w  strażackiej pianie. Pełne 
wdzięku ślizgi i obrzucanie się kulami 
z  piany niczym śnieżkami dopełniły 
dziecięcą potrzebę radosnej i  spon-
tanicznej zabawy. Nawet dorośli nie 

Wielkie święto kolorów
Obrzucanie się kolorowymi proszkami, taplanie 
się w pianie, malowanie twarzy, dobra muzyka 
i tańce – tak wyglądał Dzień Dziecka w Starogar-
dzie. To barwne szaleństwo z elementami pro-
filaktyki uzależnień dla najmłodszych przygoto-
wali starogardzcy harcerze, młodzież ze stowa-
rzyszenia PAT oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.

pozostali obojętni i przyłączyli się do 
swoich pociech. A po kolorowym sza-
leństwie   swoimi wrażeniami małe 
i  duże dzieci podzieliły się z  prezy-
dentem, który miał dla każdego słod-
ki upominek i  kolorowego balona. 
Zabawie starszych dzieci przyglądały 
się przedszkolaki, które chwilę wcze-
śniej udowodniły, że mają niespożyte 

Miejskie Przedszkola Publiczne nr 
3, 4 i 8 otrzymały pięć nowych ro-
werków biegowych. Dzieci mogą 
używać „biegusów” zarówno 
podczas zajęć w  przedszkolu, jak 

Biegusy dla przedszkoli
Przedszkolaki otrzymały pięć rowerków biego-
wych. Mają one ułatwić im i przyspieszyć naukę 
jazdy na klasycznym rowerze. Podarunek Pol-
skiej Unii Mobilności Aktywnej PUMA  wręczył 
dzieciom prezydent Janusz Stankowiak.

siły do skakania, tańczenia i ćwiczeń. 
Instruktorka z My Gym Starogard po-
prowadziła dla najmłodszych fitness 
kids. Dzieci na równi z  prowadzącą 
wykonywały ćwiczenia poprawiają-
ce kondycję i  zdrowie. Wspomagały 
ich w tym smerfy, które dopingowały 
dzieci do zabawy. Dzień Dziecka obył 
się pod hasłem „Moda na życie bez 
uzależnień”. Grupa młodzieży z  Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 
pod okiem pani Barbary Kalethy-Zys 
przygotowała dla dzieci spektakl pro-
filaktyczny na temat zagrożeń, jakie 
czyhają na nie w wirtualnym świecie. 
Impreza zakończyła się Zrywem Wol-
nych Serc. Każdy na znak solidarno-
ści położył dłoń na sercu i przez 60 se-
kund wybijał symbolicznie jego rytm 
– Rytm serc wolnych od uzależnień 
i przemocy, od nienawiści i obojętno-
ści na drugiego człowieka. 

i w drodze z i do niego. Dzięki temu 
będą mogły szlifować swoją formę 
i  umiejętności utrzymania równo-
wagi, niezbędnej podczas jazdy na 
tradycyjnym rowerze.

Rowerki biegowe trafiły do przed-
szkoli w  związku z  prowadzoną 
w  całej Polsce kampanią „Moje 
pierwsze dwa kółka”, której or-
ganizatorem jest stowarzyszenie 
Polskiej Unii Mobilności Aktyw-
nej  PUMA. Starogard jako czło-
nek Stowarzyszenia uczestniczy 
w  tym przedsięwzięciu. Akcja ma 
na celu  promocję aktywności fi-
zycznej  wśród najmłodszych. Cho-
dzi o  upowszechnienie środków 
transportu, które wykorzystują 
naturalną ludzką energię  -  takich 
jak chodzenie pieszo czy jazda na 
rowerze.
Kampanię „Moje pierwsze dwa 
kółka” wspiera Fundacja PGNiG 
im. I. Łukasiewicza, wolontariusze 
z  Pomorskiego oddziału PGNiG 
w  Gdańsku oraz Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego – Mieczy-
sław Struk, który objął projekt ho-
norowym patronatem.
Akcja została współfinansowana 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach projektu ABC Multimodal fi-
nansowanego z  Programu Współ-
pracy Transgranicznej Południo-
wego Bałtyku 2007 – 2013. 
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Do rywalizacji stanęły zespoły z Fin-
landii, Szwecji, Niemiec, Łotwy, 
Estonii, Litwy, Ukrainy, Rosji, Biało-
rusi i Polski. W kategorii młodszych 
najlepszą drużyną okazał się zespół 
z Łucka (Ukraina), drugie miejsce za-
jęła drużyna Engelmholms ze Szwe-
cji, a na trzecim stopniu podium sta-
nęły zawodniczki z  Vöru (Estonia). 
W kategorii starszych pierwsze miej-
sce zajęły także dziewczęta z  Łucka, 
drugie z  Mińska (Białoruś) a  trzecie 
z Kaliningradu (Rosja).
Wyróżnienia otrzymały również naj-
lepsze zawodniczki atakujące i  roz-
grywające. Najlepszymi zawodnicz-
ką Turnieju MVP w grupie starszych 
Viktoria Dachar z Ukrainy, w grupie 
młodszych - Daria Mishchuk z Ukra-
iny. 

Trzy dni przebijania
28 zespołów i ponad 200 zawodniczek z 10 krajów 
uczestniczyło w XXVIII Międzynarodowym Turnieju 
Piłki Siatkowej Dziewcząt. Przez trzy dni w Starogar-
dzie Gdańskim rozegrano 114 meczów w dwóch 
kategoriach dziewcząt starszych i młodszych. 

Zwycięzcą dystansu 1/2 Iron Mana, 
czyli prawie 2 km w wodzie, 90 km 
jazdy na rowerze i  ponad 20 km 
biegu został Paweł Reszke z Wejhe-
rowa. Polpharma Triathlon Energy 
2016 zakończył wynikiem 4 godzi-
ny i  14 minut. Zaraz za nim byli: 
Paweł Czajkowski z Gdyni i Maciej 

Polpharma Triathlon Energy
Ponad 350 zawodników wystartowało w  pierwszej edycji Polpharma 
Triathlon Energy w Starogardzie Gdańskim. Wynikiem 4 godz. i 14 minut 
nowy rekord życiowy ustanowił zwycięzca 1/2 Iron Mana – Paweł Reszke. 
Najlepszymi triathlonistami ze Starogardu okazali się Magdalena Lenz, 
Maciej Gabriel, Robert Czerwiak oraz Ireneusz Migowski.

Bukowy z  Bełchatowa ( ambasa-
dor imprezy).
Paweł Reszke podziękował organi-
zatorom za świetne przygotowanie 
zawodów oraz wszystkim służbom 
za doskonałe zabezpieczenie tras. 
Na 1/4 Iron Mana z czasem 2 godzi-
ny i  3 minuty triumfował Tomasz 

Spaleniak. Drugie miejsce zajął An-
drzej Gołysz, a na trzecim uplaso-
wał się Damian Tomaszewicz.
W klasyfikacji generalnej najlepszą 
kobietą na dystansie 1/8 okazała 
się Marta Maksymiuk, na dystansie 
1/4 – trzecie miejsce zajęła Magda-
lena Lenz (Tri Starogard Gdański), 

drugie wywalczyła Aleksandra 
Sypniewska - Lewandowska z  So-
potu, a  na najwyższym podium 
stanęła Paulina Załucka z Sopotu,  
która aktualnie przygotowuje się 
na Mistrzostwa Świata w Australii.  
1/2 Iron Mana w  najlepszym cza-
sie 5h12’25” pokonała Aleksandra 
Listosz z Gdyni. Zaraz za nią na po-
dium stanęły: Katarzyna Kaczkow-
ska ze Straszyna (5h18’53”) i  Ola 
Kołuńczyk z Bałdowa (5h 44’35”).
W  Starogardzie startowały także 
sztafety. Najlepszą na dystansie 
1/4 okazała się Iron Team Try City, 
która zakończyła z czasem 2:20:43, 
drugie miejsce zajęła sztafeta Pol-
pharma Gdańsk (2:23:02) a  na 
miejscu trzecim sztafeta rodzina, 
która zakończyła zawody z czasem 

Chodnik przed Ratuszem Miejskim 
podzielono na cztery boiska, na któ-
rych  pojedynki stoczyły dziewczyny 
i chłopcy ze szkół podstawowych. Do 
rywalizacji zgłosiły się zespoły dziew-
cząt i chłopców szkół podstawowych 
w dwóch kategoriach: klasy III - IV i V 
- VI. 
Najlepszą młodszą drużyną żeńską 
okazały się Atomówki a męską – FC 
MMM. Wśród dzieci starszych pierw-
sze miejsce zajęły dziewczyny, które 
nazwały się Baskeciary, a niezwycię-
żoną męską drużyną okazała się eki-
pa Leroy Merlin.
Dla najmłodszych czyli dzieci klas I - II 
czekały różne atrakcje m.in.: trampo-
lina, dmuchana zjeżdżalnia, malowa-
nie twarzy. Każdy z uczestników po-
smakował lodów z  IGLOTEX-u, zjadł 
pizzę i otrzymał sportową koszulkę. 
We wspólnej zabawie uczestniczyli 
Kociewski Diabeł, Michael Hicks, Łu-
kasz Diduszko i  Grzegorz Kamiński. 
Kolejka do zdjęć i po autografy była 
bardzo długa. Organizatorzy, a  więc 
Starogardzki Klub Sportowy oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, dziękują 
zawodnikom za udział,  publiczności 
za świetny doping, GAMIE i  IGLO-
TEXOWI za wsparcie finansowe.  

Gama Streetbasket
10 czerwca starogardzki Rynek zamienił się 
w  wielkie boisko do koszykówki, gdzie roze-
grano turniej Gama Streetbasket dla dzieci ze 
szkól podstawowych. 

2 h 25 minut 56 sekund. Na dystan-
sie 1/2 Iron Mana wystartowała 
tylko jedna sztafeta The Fingers. 
Najmłodszą uczestniczką była je-
denastoletnia Zofia Cybulska z Ko-
koszkowych reprezentantka Tri 
Starogard, a najmłodszym zawod-
nikiem Konrad Kreft z  Sucumina 
z UKS Ósemka Starogard Gdański. 
Prezydent miasta Janusz Stanko-
wiak zapewnił, że Triathlon zago-
ści na stałe do Starogardu.
 – Myślę, że to co się dzisiaj dzieje 
na stadionie otworzy nowy cykl 
wydarzeń sportowych w  naszym 
mieście. Jestem pod olbrzymim 
wrażeniem tego, co robią zawod-
nicy, to z jaką determinacja i miło-
ścią do sportu walczą z  własnymi 
słabościami.  

Turniej objęli swoim patronatem 
premier RP Beata Szydło, wicemar-
szałek Senatu Bogdana Borusewicz, 
Minister Edukacji Narodowej Anna 
Zalewska, marszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław Struk, wo-
jewoda pomorski Dariusz Drelich, 
prezydent Starogardu Janusz Stan-
kowiak, oraz Wojewódzkiego Kura-
tor Oświaty Monika Kończyk.
Współorganizatorami turnieju byli: 
Urząd Miasta w Starogardzie Gdań-
skim, Starostwo Powiatowe, MOS 
Starogard, UKS Libero, OSiR Staro-
gard, ZSE Starogard. Szczególne po-
dziękowania za organizację turnieju 
otrzymał Leszek Ossowski trener 
i nauczyciel wychowania fizycznego 
w Publicznym Gimnazjum Nr 1. 
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Dyżury radnych
Przewodniczący Rady Miasta Jarosław 
Czyżewski - poniedziałki w  Biurze 
Rady Miasta od godz. 16.30, czwartki 
w  Osiedlowym Domu Kultury przy ul. 
Reymonta od godz. 16.30.

Radni klubu radnych PiS: wtorki od 15.00 
do 16.00 w Biurze Rady Miasta.

Radni klubu radnych PO: Osoby 
zainteresowane spotkaniem z radnymi klubu 
Platformy Obywatelskiej mogą umawiać się 
telefonicznie pod numerem telefonu Biura 
Rady Miasta - 58 530 60 25.

Radni klubu radnych Nasz Starogard: 
czwartki od 17.00 do 18.00 w Biurze Stowa-
rzyszenia Nasz Starogard, Rynek 27 nad Ban-
kiem Millenium, 3 piętro. Można też umawiać 
się telefonicznie pod numerem telefonu Biu-
ra Rady Miasta - 58 530 60 25.

Na starcie stanęło 20 wędkarzy. Organizato-
rem zawodów było koło nr 69 Starogard Mia-
sto. Nad prawidłowym przebiegiem zawo-
dów czuwali: sędzia główny Zygfryd Krupa, 
jego zastępca Marek Sosiński, sekretarz za-
wodów Piotr Sosiński, wagowy Stefan Solar-
czyk oraz Henryk Dziewiątkowski, Mirosław 
Witkowski, Paweł Bojar i Andrzej Pielak. Zwy-
ciężył Henryk Domachowski (5093 pkt) przed 
Krzysztofem Płotkowskim (4895 pkt) oraz 

Zawody  
wędkarskie
W  niedzielę (19 czerwca) na 
Jeziorze Zduny odbyły się za-
wody wędkarskie w spławiku 
o Puchar Prezydenta Miasta. 

Tomaszem Janeczkiem (4695 pkt). Czwarte 
miejsce zajął Andrzej Wiśniewski (4410 pkt), 
piąte Zbigniew Baran (3105 pkt) a  szóste 
Marcin Buszta (3035 pkt). Nagrody wspólnie 

       

11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje  
o rozpoczęciu naboru młodzieży na rok szkoleniowy 2016 / 2017  

do klas gimnazjalnych  / I , II i III / przysposabiających do pracy .
 

Po ukończeniu gimnazjum  
możliwość nauki zawodu systemem kursowym.

Warunkiem przyjęcia do hufca jest ukończenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktycz-
no – wychowawczych 15 lat i nie ukończone 18 lat oraz podjęcie praktyk zawodowych w wy-
branych przez siebie zawodach.

Skierowania na praktyki można uzyskać w biurze hufca.
Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjali-
zacyjnymi i wychowawczymi.
Młodzież będzie uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, brać udział w re-
alizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijać swoje zainteresowania w zajęciach 
świetlicy środowiskowej i kółek zainteresowań, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzyso-
wych.
Ponadto uczestnicy hufca  objęciu będą szeroko pojętym wsparciem doradcy zawodowego.
W hufcu działa Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzi-
bie Hufca Os. 60-lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie pod nr 58  775 
30 65, tel. kom. 887  873 118  codziennie w godz. 7.45 – 15.45.   

z  Prezesem Koła Stanisławem Kubkowskim 
wręczał zastępca prezydenta Starogardu Ma-
ciej Kalinowski.  

ogłasza nabór młodzieży na rok szkoleniowy 2016 / 2017 do klas 
gimnazjalnych przysposabiających do pracy. (I, II, III klasa)

Warunkiem przyjęcia do hufca jest ukończone przez  kandydata 15 lat najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i nie ukończone 18 lat oraz podjęcie praktyk 
zawodowych w wybranych przez siebie zawodach .

Skierowania na praktyki można uzyskać w biurze hufca.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:
- podanie (druk OHP) ;
- kwestionariusz osobowy (druk OHP) ;           

- ostatnie świadectwo szkolne ;
- 3 fotografie legitymacyjne ;
- badanie lekarskie , wymagane w zależności od specjalizacji zawodowej ;
- pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie
  pracy w celu  przygotowania zawodowego (druk OHP) ; 
- opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ;
- opinia pedagoga szkoły lub wychowawcy klasy ;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych  ( druk OHP ) ;
- zgoda na wykorzystanie wizerunku ( druk OHP ) ;
- zgoda na udział w imprezach ( druk OHP ) ;

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w biurze  hufca na Oś. 60-lecia 
ONP 14 w Starogardzie Gd. lub telefonicznie – 58 775 30 65, tel. kom. 887  873  118.

11 – 4  HUFIEC PRACY 
              
83- 200 Starogard Gdański, Os. 60-lecia ONP 14
tel.  ( 58 ) 775 30 65, e-mail: 11-4hp@ohp.pl  

Szukaj Nas na :                     11-4 Hufiec Pracy Starogard Gdański
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83- 200 Starogard Gdański, Os. 60-lecia ONP 14
tel.  ( 58 ) 775 30 65, e-mail: 11-4hp@ohp.pl  

Szukaj Nas na :                     11-4 Hufiec Pracy Starogard Gdański
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Zgony
1. Mieczysław Mazurowski, l. 95
2. Jadwiga Dąbrowska, l. 76 
3. Stefan Socha l. 84 
4. Barbara Kryszkiewicz l. 62 
5. Barbara Borkowska l. 70 
6. Krystyna Chabowska l. 71 
7. Marzena Ligęza l. 35 
8. Janina Nogowska l. 76 
9. Krystyna Gracz l. 77 
10. Elżbieta Kowalczyk l. 63 
11. Regina Charber l. 74 
12. Adela Wykrzyk l. 65 
13. Eugeniusz Onasz l. 60 
14. Zbigniew Fierka l. 82 
15. Janusz Nowosz l. 86 
16. Grażyna Borzyszkowska l. 62
17. Kazimierz Janca l. 68 
18. Wanda Bobrowska l. 86 
19. Kazimierz Rogaliński l. 67 
20. Jerzy Szczęsny l. 80 
21. Edmund Platta l. 75 
22. Halina Czyrkiewicz l. 87
23. Henryk Drost l. 67
24. Czesław Szczeciński l. 79
25. Dariusz Rybka l. 54
26. Maria Smolak l. 61
27. Teresa Miloch l. 84
28. Teresa Wojda l. 65
29. Daniel Krawczyk l. 79
30. Łucja Bernacha l. 90
31. Czesław kowalski l. 86
32.Stefan Reszka l. 94

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 17 maja 2016 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 192/05/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezna-
czonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Schwabe – działka nr 54/2 o pow. 46 m², obręb 19, KW 20108 – na poszerzenie nieru-
chomości sąsiedniej.
24 maja 2016 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 197/05/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, obej-
mujące jedną pozycję: 1) ul.Kleeberga – działka nr 482/1 o pow. 67 m², obręb 2, KW 28928 – na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 198/05/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  zbycia w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Kociewska – działka nr 53/18 o pow. 1 562 m², obręb 21, KW 49442 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
24.MN.
Również tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 199/05/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Iwaszkiewicza/Zielona – działka nr 179/175 o pow. 1 179 m², obręb 12, KW 24974 – tereny obsługi komu-
nikacyjnej C1.56.P3. 
Ponadto tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 200/05/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez-
przetargowej, obejmujące dwie pozycje: 1) ul.Krasickiego 2/60 – działka nr 4/42 o pow. 787 m², obręb 12, KW 14914, 2) ul.Krasickiego 4/67 – działka nr 4/46 o pow. 789 
m², obręb 12, KW 16781.
Zarządzenia wraz z wykazami tabelarycznymi 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, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, 
na stronach internetowych urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
 Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 5306076.

         Prezydent Miasta Starogard Gdański     
         Janusz Stankowiak 

Na podstawie art. 701 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu cywilny  (t.j. Dz.U. z  2016 r. , poz.380) i  Uchwały Nr 12/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Spółki z dnia 20.05.2016 r. – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.

OGŁASZA  I PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul Hallera 2  – działka nr 178/1, obręb 17 o pow. 150 m2, 

KW GD1A/00001883/7 zabudowana budynkiem mieszkalno – handlowym  o pow. użytkowej 252,79 m2.

Cena wywoławcza 890.828,00 zł netto; Postąpienie minimalne – 8.910,00 zł; Wadium w wysokości 178.000,00 zł
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 14 lipca 2016 r. o godz. 1200 w pokoju nr 9 Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., 
83-200 Starogard Gdański ul. Traugutta 56.
Zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty wadium (wpłacić na konto TBS  Nr 51 8340 0001 2002 0001 2364 0001 Bank Spółdzielczy) należy składać do dnia 
11 lipca 2016 r. do godz. 1300  w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., 83-200 Starogard Gdański ul. Traugutta 56 w pokoju nr 9.
W przypadku wygrania przetargu wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej.  Wylicytowana cena nabycia będzie powiększona 
o należny podatek VAT.  Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Informacje o przetargu: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., 83-200 Starogard Gdański ul. Traugutta 56, pokój nr 3 tel. 58 562 24 33; 58 562 53 21. Uwaga! Druk zgłoszenia można pobrać na stronie 
internetowej  www.tbs-starogard.pl lub osobiście w pokoju nr 3.

Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 

Ziemi Kociewskiej 
Spółka z o.o. 

83-200 Starogard Gdański 
ul. Traugutta 56

tel. 58 56 224-33, 
58 56 253 21

oferuje swoje usługi 
w zakresie 

profesjonalnego 
zarządzania 

nieruchomościami 
(w tym wspólnotami 

mieszkaniowymi, kamienicami etc.)

Wyciąg z ogłoszenia o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Derdow-
skiego, 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 23%VAT) wadium

1 2 3 4 5 6

1. 187/27 564 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H1)  57 500,00 zł  5 750,00 zł 

2. 187/28 459 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H1)  46 800,00 zł  4 680,00 zł 

3. 187/29 410 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H1)  41 800,00 zł  4 180,00 zł 

4. 187/30 422 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H1)  43 000,00 zł  4 300,00 zł 

5. 187/33 834 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca z funkcją usługową (G1)  80 600,00 zł  8 060,00 zł 

6. 187/34 420 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2)  42 900,00 zł  4 290,00 zł 

7. 187/35 425 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2)  43 400,00 zł  4 340,00 zł 

8. 187/39 756 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca (J1)  70 100,00 zł  7 010,00 zł 

9. 187/40 864 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca (J1)  80 200,00 zł  8 020,00 zł 

10. 187/43 2757 Zabudowa mieszkaniowa w układzie szeregowym jednorodzinnym,  
z funkcją usługową (G2)

 266 500,00 zł  26 650,00 zł 

11. 187/44 769 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca z funkcją usługową (G3)  74 300,00 zł  7 430,00 zł 

Ww. nieruchomości przeznaczono do zbycia Zarządzeniem Nr 225/06/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 16 czerwca 2015 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 6 lipca 2016 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. 
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 30 czerwca  2016 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański  Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank 
Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 (obok p. 204) i TBS Ziemi Kociewskiej sp. z o.o. w Staro-
gardzie Gdańskim, ul. Traugutta 56 oraz zamieszczono na stronach internetowych: www.bip.starogard.pl  i www.starogard.pl
Bliższych informacji dotyczących ogłoszenia o przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdań-
ska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075.  
 mail: ewa.lewandowska@um.starogard.pl

Polski  Związek  Emerytów,  
Rencistów  i  Inwalidów,   
Zarząd Oddz. Rejonowego 
w  Starogardzie Gdańskim 
zaprasza na:  

11 – 15 lipca   wycieczka 
autokarowa na Podlasie  
/Kodeń, Grabarka, Białystok, Sokółka, 
Kruszyniany, Krynki, Supraśl, Białowieża, 
Hajnówka, Tykocin/
cena przy 42 osobach wynosi ok. 1 000,-zł       
PILNE! zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy 
w naszym biurze   –  UM p. 027 
od wtorku do piątku w godz.  9.00 – 13.00 
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 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 nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r., poz.1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

 OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic:  Skarszewskiej i Niemojewskiego, 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 postąpienie 

minimalne

1 2 3 4 5 6 7

1. 1/4 3.401 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane  315 000,00 zł  31 500,00 zł  3 150,00 zł 

2. 1/5 3.432 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane  320 000,00 zł  32 000,00 zł  3 200,00 zł 

3. 1/6 3.167 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane  295 000,00 zł  29 500,00 zł  2 950,00 zł 

4. 1/7 3.335 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane  315 000,00 zł  31 500,00 zł  3 150,00 zł 

5. 1/8 3.825 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane  360 000,00 zł  36 000,00 zł  3 600,00 zł 

6. 1/9 2.814 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane  270 000,00 zł  27 000,00 zł  2 700,00 zł 

7. 1/10 2.836 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane  275 000,00 zł  27 500,00 zł  2 750,00 zł 

8 1/11 3.220 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane  300 000,00 zł  30 000,00 zł  3 000,00 zł 

9. 1/14 2.884 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane  280 000,00 zł  28 000,00 zł  2 800,00 zł 

10. 1/16 3.197 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane  300 000,00 zł  30 000,00 zł  2 700,00 zł 

11. 1/18 3.529 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane  330 000,00 zł  33 000,00 zł  3 300,00 zł 

12. 1/19 3.464 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane  325 000,00 zł  32 500,00 zł  3 250,00 zł 

13. 1/20 2.892 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane  250 000,00 zł  25 000,00 zł  2 500,00 zł 

Nieruchomości ww. (poz.1-13) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w § 12 pkt 6 określa ograniczenia w zagospodarowaniu działek nr: 1/14 i 1/20,  znajdujących się w zasięgu wyznaczonej na rysunku planu strefie ochronnej szerokości 50 m od 
granicy działki cmentarza. Ww. działki w części wyłączone są z zabudowy. 
Na działkach wymienionych w poz. 1-13 nie dopuszcza się stosowania bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne. W ramach dozbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną, tj. sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć 
wodociągową Gmina Miejska Starogard Gdański planuje przyjęcie dokumentacji technicznej do końca roku 2016, a wykonanie uzbrojenia na przełomie roku 2017/2018.
Działki wymienione w poz. 1-4 mają dostęp do dróg publicznych wyłącznie za pośrednictwem miejskiej działki nr 1/3; do czasu nadania tej działce statusu drogi publicznej gminnej zostanie ona obciążona nieodpłatną służebnością 
drogową dla każdoczesnego nabywcy nieruchomości wymienionych w poz.  1-4 w celu umożliwienia komunikacji do drogi publicznej.
Działki wymienione w poz. 5-10 oraz poz. 13 mają dostęp do drogi publicznej powiatowej - ul. Skarszewskiej wyłącznie za pośrednictwem miejskiej działki nr 1/13; do czasu nadania tej działce statusu drogi publicznej gminnej zosta-
nie ona obciążona nieodpłatną  służebnością drogową dla każdoczesnego nabywcy nieruchomości wymienionych w poz. 5-10 i poz. 13 w celu umożliwienia komunikacji do drogi publicznej. 
Pierwszy przetarg przeprowadzono 1 czerwca 2016 r. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 27 lipca 2016 r. (środa) o godz 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy 
wnieść najpóźniej do dnia 21 lipca 2016 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 26 lipca 2016 r. (wtorek) od godz 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.             
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu. Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard 
Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA SZÓSTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Derdowskiego, KW 34706, obr. 5, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow. w m2 Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza w zł 

(zawiera 23%VAT)
wadium

Postępowanie  
minimalne

1 2 3 4 5 6 7

1. 1/73 456 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E8) 44 700,00 zł 4 470,00 zł 450,00 zł

2. 1/74 368 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E8) 39 500,00 zł 3 950,00 zł 400,00 zł

3. 1/75 456 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E8) 46 600,00 zł 4 660,00 zł 470,00 zł

4. 1/76 432 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E7) 44 100,00 zł 4 410,00 zł 450,00 zł

5. 1/83 328 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z dopuszczeniem usług (D3) 36 600,00 zł 3 660,00 zł 370,00 zł

6. 1/115 562 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E3) 57 400,00 zł 5 740,00 zł 580,00 zł

7. 1/118 474 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E3) 46 500,00 zł 4 650,00 zł 470,00 zł

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepi-
sami prawa. 
Nieruchomości ww. (poz.1-7) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 września 2015 r., drugi 28 października 2015 r., trzeci 13 stycznia 2016 r., czwarty 9 marca 2016 r., a piąty 27 kwietnia 
2016 r. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 6 lipca 2016 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 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 5 lipca 2016 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wydział 
Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2015 r. poz. 1774 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, poz. 1490)-
Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy 
ul. Iwaszkiewicza (I przetarg) – działka nr 179/175 o pow. 1 179 m², obręb 12, KW 24974; 

cena wywoławcza (w tym 23% VAT)  140 000,00 zł (stoczterdzieścitysięcyzłotych);
wadium w wysokości  14 000,00 zł (czternaścietysięcyzłotych);

postąpienie minimalne  1 400,00 zł;

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański nieruchomość 
leży w strefie oznaczonej symbolem C1.56.P3 – obsługa komunikacyjna, w tym w szczególności stacji paliw, 
zespołu garaży, parkingu wielostanowiskowego, placu manewrowego, placu do nauki jazdy.;
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt 
zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 27 lipca 2016 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Staro-
gard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 21 lipca 2016 r. 
(czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 
8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 26 lipca 2016 r. (wtorek) od godz. 1200 do 1500 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym 
i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnic-
twa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie póź-
niejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., 
ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania 
i Urbanistyki tel. 58-5306079.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. Nr 2015 r. poz. 1774 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, poz. 1490)-
Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy 
ul. Kochanki (VII przetarg) –  działka nr 57/2 o pow. 1 520 m², obręb 7, KW 24794; 

cena wywoławcza (w tym 23% VAT)  90 000,00 zł (dziewięćdziesiąttysięcyzłotych);
wadium w wysokości  9 000,00 zł (dziewięćtysięcyzłotych);

postąpienie minimalne  900,00 zł;

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość leży w strefie ozna-
czonej symbolem A.156.MN.3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, w tym usługami 
rzemiosła, sytuowanie usług – wbudowane, dobudowane lub wolnostojące;
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 20 maja 2015 r., drugi 15 lipca 2015 r., trzeci 21 października 2015 r.,  
czwarty 13 stycznia 2016 r., piąty 9 marca 2016 r., a szósty 27 kwietnia 2016 r.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 6 lipca 2016 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard 
Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 11:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 30 czerwca 2016 r. 
(czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 
8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 5 lipca 2016 r. (wtorek) od godz. 1200 do 1500 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym 
i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnic-
twa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie póź-
niejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., 
ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania 
i Urbanistyki tel. 58-5306079.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2015 r. poz. 1774 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, poz. 1490)-
Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy 
ul. Kociewskiej (I przetarg) – działka nr 53/18 o pow. 1 562 m², obręb 21, KW 49442; 
cena wywoławcza (w tym 23% VAT)  208 000,00 zł (dwieścieosiemtysięcyzłotych);

wadium w wysokości  20 800,00 zł (dwadzieściatysięcyosiemsetzłotych);
postąpienie minimalne  2 080,00 zł;

zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Boh. Getta 
i Kociewską w Starogardzie Gdańskim nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem 24.MN – teren za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt 
zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 27 lipca 2016 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Staro-
gard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 21 lipca 2016 r. 
(czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 
8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 26 lipca 2016 r. (wtorek) od godz. 1200 do 1500 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym 
i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnic-
twa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie póź-
niejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., 
ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania 
i Urbanistyki tel. 58-5306079.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. Nr 2015 r. poz. 1774 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, poz. 1490)-
Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy 
ul. Słonecznej (IV przetarg) –  działka nr 1/31 o pow. 1 232 m², obręb 28, KW 30436; 

cena wywoławcza (w tym 23 % VAT)  141 000,00 zł (stoczterdzieścijedentysięcyzłotych);
wadium w wysokości  14 100,00 zł (czternaścietysięcystozłotych);

postąpienie minimalne  1 410,00 zł;

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w strefie oznaczo-
nej symbolem 04U/MN – tereny usług nieuciążliwych w zabudowie zwartej, jako towarzysząca zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 13 stycznia 2016 r., drugi 9 marca 2016 r., a trzeci 27 kwietnia 2016 r.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 6 lipca 2016 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Staro-
gard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 11:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 30 czerwca 
2016 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 prze-
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 5 lipca 2016 r. (wtorek) od godz. 1200 do 1500 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym 
i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnic-
twa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie 
późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., 
ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania 
i Urbanistyki tel. 58-5306079.

PRZETARGI




