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Inni zmienili swoją okolicę – zmień i Ty
Mieszkańcy Starogardu, już po raz trzeci mogą zgłaszać pomysły na 
zagospodarowanie terenu wokół swoich osiedli i ulic. Wystarczy zło-
żyć wniosek i postarać się, aby jak najwięcej osób na niego zagłoso-
wało. 

 więcej na stronie 5

Nowa siłownia na powietrzu
Od lipca mieszkańcy miasta mogą korzystać z nowej siłowni pod chmur-
ką. 10 urządzeń siłowych zainstalowano na osiedlu przy ul. Juranda ze 
Spychowa.  więcej na stronie 4



2 WYDARZENIA

Marszałek przyjechał do Starogardu 
na zaproszenie władz miasta. Oprócz 
prezydenta Janusza Stankowia-
ka i  wiceprezydenta Przemysława 
Bieska –Talewskiego w  spotkaniu 
uczestniczyli przewodniczący Rady 
Miasta Jarosław Czyżewski, przed-
stawiciele starogardzkich organizacji 
pracodawców oraz pracownicy Urzę-
du Miasta. 
Głównym tematem rozmów była 
sprawa realizacji projektu „Staro-
gardzki Rynek od nowa”. Jak infor-
mowaliśmy wcześniej władze miasta 
złożyły wniosek o  dofinansowanie 
przebudowy płyty rynku, ratusza oraz 
odnowienie murów obronnych z pie-
niędzy unijnych. Projekt znalazł się 
na liście rezerwowej wniosków, które 
przeszły pozytywną ocenę meryto-
ryczną i formalną. Marszałek podczas 
wizyty w  Starogardzie przyznał, że 
miasto ma bardzo dużą szansę na 
uzyskanie tego dofinansowania. 
- Wydarzenia związane z  Brexitem, 
które spowodowały wzrost euro, 
przesunięcie niektórych zadań na 
listę krajową, prawdopodobna re-
zygnacja kilku beneficjentów z przy-

Spotkanie z marszałkiem
- Starogard ma dużą szansę na dofinansowanie projektu „Starogardzki 
Rynek od nowa” – powiedział podczas wizyty w Starogardzie Gdańskim 
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. 

znanej dotacji oraz oszczędności 
poprzetargowe prawdopodobnie 
spowodują, że dostępne będą środ-
ki do podziału pomiędzy oczekujące 
na dofinansowanie projekty z  listy 
rezerwowej – powiedział Marszałek. 
– Poza tym na korzyść Miasta prze-
mawia też fakt, że władze Starogardu 
zamierzają rozpocząć przebudowę 
rynku w 2017 roku, mimo niewiado-
mej, czy projekt dostanie wsparcie 
finansowe z Unii czy nie.
Przy okazji Mieczysław Struk pogra-
tulował władzom Starogardu aktyw-
ności i  determinacji w  dążeniu do 
realizacji najważniejszych dla miasta 
zadań. Podkreślił spójność podejmo-
wanych działań oraz fakt, że już na 
początku realizacji nowego Regional-
nego Programu Operacyjnego Staro-
gard Gd. otrzymał duże, kilkunasto-
milionowe wsparcie z UE.
Samorządowcy omówili również 
tematy dotyczące dróg, stanu przy-
gotowań do realizacji zadań, dofi-
nansowywanych z  RPO na lata 2014-
2020 oraz planów miasta związanych 
z rozwojem bazy sportowej.   

To międzynarodowe święto nauki 
od 2002 roku na stałe wpisało się 
w  kalendarz  praktyk studenckich. 
Od ponad 30 lat organizuje je w na-
szym mieście prof. Kazimierz An-
drzej Wardyn - Honorowy Obywatel 
Miasta. Studenci przez trzy tygodnie 
uczą się zawodu w  przychodniach 
i Kociewskim Centrum Zdrowia.
To prestiżowe wydarzenie naukowe 
jest dla studentów niepowtarzalną 
okazją do spotkania się z osobisto-

Święto naukowe
W  Starogardzie Gdańskim odbyła się Między-
narodowa Konferencja Studenckich Kół Na-
ukowych Warszawskiego Uniwersytetu War-
szawskiego „Problemy medyczne w 2016 roku.” 
W centrum konferencyjnym „Polpharmy” spo-
tkali się znani i cenieni profesorowie nauk me-
dycznych oraz studenci medycyny z Polski, Li-
twy Ukrainy i Białorusi.

ściami świata nauki, wysłuchania 
wykładów eksperckich, a  także za-
prezentowania własnego dorobku 
naukowego. W  tym roku studenci 
różnych uczelni podzielili się swoją 
wiedzą i doświadczeniem na temat 
chorób wewnętrznych oraz chirurgii. 
Ich wystąpienia oceniał i  nagradzał 
Komitet Naukowy. 
W  konferencji uczestniczyło ponad 
200 osób.  

20 lipca w  późnych godzinach wie-
czornych pielgrzymów przywitali na 
Rynku mieszkańcy, duchowni oraz 
władze miasta: prezydent Janusz 
Stankowiak, przewodniczący Rady 
Miasta Jarosław Czyżewski i  Leszek 
Burczyk starosta starogardzki.
We współpracy z diecezją pelplińską, 
a szczególnie Parafią pw. św. Wojcie-
cha władze miasta i powiatu przygo-
towały specjalny program przyjęcia 
i  atrakcyjnego zagospodarowania 
czasu pielgrzymów na Kociewiu. 
- W sobotę nasze podopieczne – Anna 
i Julia z Niemiec oraz Brazylijka Pau-
la wróciły z  Pelplina zafascynowane 
koncertem i ewangelizacją, której tam 
doświadczyły. Duże wrażenie zrobiła 

Gościliśmy pielgrzymów 
Pielgrzymi z  całego niemal świata przyjechali do Polski na trzy dni 
przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży w  Krakowie. Prawie 40 
młodych Niemców i Niemek z Hamburga i 7 Brazylijczyków przyjechało 
do Starogardu. Do niedzieli 24 lipca gościły ich starogardzkie rodziny. 

na nich także katedra. Paula zapy-
tana co wiedziała o  Polsce zanim tu 
przyjechała, odpowiedziała, że cała jej 
rodzina zna św. Faustynę i jej obrazek 

Jezusa Miłosiernego oraz oczywiście 
Jana Pawła II. Sama przeczytała cały 
Dzienniczek Świętej. 
– Bardzo się cieszę, że mogliśmy z 
żoną ugościć pielgrzymów. Do tej pory 
jeszcze jako młody chłopak wiele razy 
mnie goszczono, teraz miałem okazje 
się odwdzięczyć – mówi pan Robert.
- Ludzie, których spotkałyśmy, są nie-
zwykle otwarci i życzliwi dla nas. Mia-
sto urocze, chociaż mieliśmy niewiele 
czasu, by je dokładnie zwiedzić – do-
dała osiemnastoletnia Lina z  Ham-
burga. 
Starogardzianie pożegnali pielgrzy-
mów w niedzielę. Z tej okazji na Ryn-
ku odbywały się mecz Polska-Niemcy 
w tzw. piłkarzyki oraz koncerty.  
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3INWESTYCJE

Już od prawie miesiąca mieszkań-
cy ul. Rodziny Czosków cieszą się 
nową ulicą. Firma Ekomel z  Choj-
nic zakończyła jej utwardzanie pod 
koniec czerwca. Ulica została po-
szerzona do 5,5 metra i wzbogaco-
na o  ścieżkę rowerową. Do końca 
roku miasto planuje jeszcze m.in. 
przebudowę ul. Bp. I. Krasickiego 
(700 tys. zł), drogi dojazdowej przy 
ul. M. Skłodowskiej (180 tys. zł) 
oraz  budowę dróg wewnętrznych 
na osiedlu 800-lecia (235 tys. zł) 
i przy ul. Kopernika – etap I, który 
będzie kosztować 450 tys. zł. 

III etap przebudowy 
ul. Kościuszki już w sierpniu
Od marca trwa też przebudowa 
ul. Kościuszki. Pierwszy etap mo-
dernizacji został już praktycznie 
zakończony. Pozostały jedynie 
ułożenie ostatniej warstwy as-
faltu, elementy wykończeniowe, 

Inwestycje drogowe w mieście
Ulica Rodziny Czosków już przebudowana, a ulica Kościuszki w trakcie 
przebudowy. Kończy się II etap jej modernizacji. Na ulicy Droga Nowo-
wiejska powstaje nowe rondo, stacja benzynowa i restauracja typu dri-
ve. Do końca roku przebudowane zostaną ulice Bp. I. Krasickiego, droga 
dojazdowa przy ul. M. Skłodowskiej oraz drogi wewnętrzne na osiedlu 
800-lecia i przy ul. Kopernika. Tak wyglądają plany inwestycyjne dotyczą-
ce dróg na ten rok w Starogardzie Gdańskim.

ustawienie znaków drogowych 
i uporządkowanie terenu. Obecnie 
dobiega końca przebudowa od-
cinka między aleją Jana Pawła II 
a ul. Paderewskiego. Plan zakładał 
zakończenie modernizacji w  po-
łowie lipca, ale prace przedłużyły 
się na skutek nieprzewidzianych 
okoliczności. Roboty spowolniły 
kolizje z  istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym oraz konieczność 
przeprowadzenia badań archeolo-
gicznych w  rejonie skrzyżowania 
Kościuszki i Alei Jana Pawła II. 
– W   pierwszej połowie sierpnia 
planujemy kolejną zmianę orga-
nizacji ruchu – mówi wiceprezy-
dent Przemysław Biesek – Talew-
ski. Z  ruchu zostanie wyłączony 
odcinek ulicy Kościuszki od ulicy 
Paderewskiego do ul. Jana Sobie-
skiego. O  szczegółach będziemy 
informować na stronie interneto-
wej miasta. 

Zmiany na Drodze 
Nowowiejskiej
Intensywne prace budowlane 
trwają też na ul. Droga Nowowiej-
ska. Powstaje tam nowe rondo, 
które połączy ul. Magazynową 
i  Piaskową z  Drogą Nowowiejską 
oraz dodatkowe pasy ruchu dla sa-
mochodów, które ułatwią dojazd 
do nowej stacji paliw i  restauracji 
typu drive. Prace na tym odcinku 
zakończą się w  sierpniu. Inwesto-
rem jest firma Nalepa Capital Trust 
z Poznania, która finansuje całość 
przedsięwzięcia.
Dodatkowo na zlecenie i  koszt 
miasta Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg SA ze Starogardu Gd. prze-
budowuje prawie kilometrowy 
odcinek ul. Droga Nowowiejska 
od Osiedla Konstytucji do Osiedla 
Piastów. Firma Energa Oświetle-
nie zainstalowała już nowe słupy 
oświetleniowe, zaś PBD wymieni 
krawężniki, ułoży dodatkową war-
stwę ścieralną z betonu asfaltowe-
go oraz dobuduje brakujący odci-
nek ścieżki rowerowej. Dzięki temu 
rowerzyści będą mogli swobodnie 
jeździć z  zachodniej części maista 
do samego centrum. Wszystkie te 
prace będą kosztować miasto pra-
wie 500 tys. zł. 

Dla ulic Bp. I. Krasickiego, M. 
Skłodowskiej oraz Kopernika do-
biegają końca prace projektowe. 
Wykonanie robót budowlanych 
planowane jest na jesień tego 
roku.  

Od marca br. trwa przebudowa ulicy 
Pelplińskiej na odcinku od Ronda 
Solidarności do granic miasta. Jest 
to element zadania „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 222 i 229 na 
odcinku od Starogardu Gdańskiego 
przez Jabłowo do węzła autostrady 
A1”. Inwestorem jest Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku, a wy-
konawcą firma SKANSKA S.A. Całe 
przedsięwzięcie będzie kosztować 
ponad 31 mln zł i jest dofinansowa-
ne z pieniędzy unijnych w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Pomor-
skiego 2014-2020. Nowa droga ze 
ścieżką rowerową ma powstać do 
30 maja 2017 roku. Odcinek miej-
ski, wymuszający obecnie objazd w 
kierunku Skórcza, wykonawca ma 
zrealizować do końca sierpnia tego 
roku. 
 
Będą światła na wylocie z uli-
cy Jabłowskiej
Roboty potrwają jednak dłużej. Mia-
stu udało się rozszerzyć przebudowę 
ulicy Pelplińskiej o skrzyżowania ulic 
Jabłowska – Pelplińska.     Powsta-
nie tam sygnalizacja świetlna, która 

Zmiany na Pelplińskiej
900 tys. zł będzie kosztowała przebudowa 
skrzyżowania ulic Jabłowskiej z Pelplińską. 
Jeszcze w tym roku powstanie tam sygnaliza-
cja świetlna, która ułatwi ruch na odcinku do 
węzła autostrady A1 w Ropuchach. 

ułatwi ruch na tym trójwlotowym 
skrzyżowaniu. Koszt przebudowy 
wyniesie około 900 tys. zł.  Taką 
sumę miasto na to zadanie zapisało 
w tegorocznym budżecie, ale pie-
niądze otrzyma  w formie pomocy 
finansowej z budżetu samorządu 
województwa pomorskiego. Inwe-
stycję zrealizuje Zarząd Dróg Woje-
wódzkich na podstawie porozumie-
nia z miastem.
 
Plany nowego ronda 
na skrzyżowaniu ulic 
Pelplińskiej i Pomorskiej
Wcześniej miasto udzieliło pomo-
cy finansowej samorządowi woje-
wódzkiemu na opracowanie doku-
mentacji technicznej przebudowy 
odcinka ul. Pelplińskiej od ronda 
Solidarności do ulicy Pomorskiej, na 
skrzyżowaniu z którą ma powstać 
nowe rondo.
Zarząd Dróg Wojewódzkich rozstrzy-
ga właśnie przetarg na opracowanie 
dokumentacji, która będzie gotowa 
w sierpniu 2017 r.   Koszt przebudo-
wy ulicy Pelplińskiej szacowany jest 
na 10 mln zł, z czego większość po-
chodzić ma ze środków unijnych.  
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Wioślarz, orbitrek, twister, koło Tai 
Chi to tylko kilka z  urządzeń no-
wej siłowni pod chmurką na osie-
dlu przy ul. Juranda ze Spycho-
wa. O  jej powstaniu zdecydowali 
mieszkańcy w  głosowaniu Budże-
tu Obywatelskiego 2016 r. Wniosek 
radnej Anny Gdaniec  „W zdrowym 

Nowa siłownia na powietrzu
Od lipca mieszkańcy miasta mogą korzystać z nowej siłowni pod chmur-
ką. 10 urządzeń siłowych zainstalowano na osiedlu przy ul. Juranda ze 
Spychowa. 

ciele zdrowy duch” – siłownia na 
świeżym powietrzu zdobył najwię-
cej głosów w rejonie. 
- Składając ten wniosek chciałam, 
aby powstało tu ogólnodostęp-
ne miejsce wypoczynku dla ludzi 
w  każdym wieku, miejsce sprzyja-
jące integracji, a  także podniesie-

niu walorów estetycznych miasta 
– powiedziała pomysłodawczyni.  
Nowy sprzęt na placu wypróbo-
wali sami mieszkańcy, którzy licz-
nie przybyli na otwarcie wraz ze 
swoimi dziećmi.  Podobały się im 
nie tylko urządzenia, ale również 
zagospodarowanie terenu wokół 

miejsca do ćwiczeń. Projektanci 
siłowni nie zapomnieli o  rowerzy-
stach. Przy wejściu na plac ćwi-
czeń zainstalowano dwa specjalne 
stojaki na rowery. Miłośnicy dwóch 
kółek mogą bezpiecznie zostawić 
tu swoje rowery i potrenować mię-
śnie nóg na podciągach, pasie czy 
biegaczu.
Podczas uroczystego otwarcia rad-
na Anna Gdaniec  podziękowała 
mieszkańcom za oddane głosy 
oraz Związkowi Głuchoniemych, 
który również przyczynił się do 
tego sukcesu.  
Prezydent Janusz Stankowiak 
wręczył pomysłodawczyni pa-
miątkowy dyplom. Podkreślił, że 
Budżet Obywatelski to narzędzie, 
dzięki któremu mieszkańcy mogą 
realizować swoje potrzeby. 
– W tym roku już po raz trzeci bę-
dziecie mogli zgłaszać pomysły na 

Utwardzenie ulicy Heweliusza zo-
stało zrealizowane w  ramach bu-
dżetu obywatelskiego. Autorem 
wniosku był Bogusław Ziemba. Na 
sukces realizacji zadania złożyła 
się doskonała organizacja miesz-
kańców ulicy.

- Budżet obywatelski daje każde-
mu możliwość zgłoszenia swoje-
go wniosku- podkreślił pomysło-
dawca. - Dzięki temu mogliśmy 
jako mieszkańcy podjąć działania 
w  kierunku poprawienia warun-

Heweliusza utwardzona
29 czerwca ul. Heweliusza została oficjalnie otwarta.  Wstęgę przecinały 
mieszkanki ulicy, w  towarzystwie autora wniosku do budżetu obywatel-
skiego – Bogusława Ziemby oraz prezydenta miasta Janusza Stankowiaka. 

zmianę najbliższej okolicy. Od 1 do 
14 września będzie można zgłaszać 
projekty do Budżetu Obywatelskie-
go na 2017 rok – powiedział. - Mam 
nadzieję, że również w  tym roku   
skorzystacie z  tego narzędzia i  ten 
plac, który jest dosyć duży, szybko 
zapełni się waszymi pomysłami. 
Przy okazji prezydent zapowie-
dział modernizację ul. Nowo-
wiejskiej, która   dzięki staraniom 
radnej Anny Gdaniec i  radnego 
Daniela Olszewskiego wkrótce się 
rozpocznie.
Nowy plac do ćwiczeń poświęcił 
ksiądz wikariusz z parafii pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Matki Ko-
ścioła Michał Roschek. 
Siłownię „W zdrowym ciele zdrowy 
duch” wybudowała Firma Handlo-
wa Adam Kowalczyk. Koszt inwe-
stycji wyniósł  prawie 94 tys. zł.  

ków w naszej okolicy i cieszymy się 
z odniesionego sukcesu.

W  ramach inwestycji na ulicy uło-
żono ponad 400 sztuk płyt drogo-
wych. Pozwoliło to na utwardzenie 
600 metrów ulicy na szerokości 3 
metrów. Odbioru prac związanych 
z modernizacją ul. Heweliusza do-
konano 10 czerwca.

Prace zostały wykonane przez fir-
mę  ARAT z  Sianowa k. Kartuz za 
kwotę 234,7 tys. zł.  
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Formularze do składania wnio-
sków dostępne są na stronie inter-
netowej miasta: www.starogard.
pl w zakładce Budżet Obywatelski 
oraz w  Urzędzie Miasta w  Biurze 
Obsługi Klienta, pok. 01.

Projekty można składać  
w terminie od 1 do 14 wrze-
śnia  2016 roku w Biurze Obsługi 
Klienta w Urzędu Miasta, pok. 01. 

Zasady budżetu obywatelskiego 
na 2017 rok

Kwota – 1 mln zł
W tym 940 tys. zł na projekty 
infrastrukturalne i 60 tys. zł 
na projekty społeczne w  ra-
mach inicjatywy lokalnej.

Miasto podzielone jest na IV rejony. 
Każdy wyznaczony obszar miasta 
ma do dyspozycji  kwotę 200 tys. 
zł. Dodatkowo w tym roku oprócz 
czterech zwycięskich projektów, ze 
wszystkich pozostałych wniosków 
zostanie wybrany jeden, który uzy-
ska największą liczbę głosów. Pią-
ty projekt otrzyma dofinansowa-
nie w kwocie 100 tys. zł. Pozostałe 
40 tys. złotych mieszkańcy będą 

Inni zmienili 
swoją okolicę 
– zmień i Ty
Mieszkańcy Starogardu, już po raz trzeci mogą 
zgłaszać pomysły na zagospodarowanie tere-
nu wokół swoich osiedli i ulic. Wystarczy złożyć 
wniosek i postarać się, aby jak najwięcej osób 
na niego zagłosowało. 

mogli wykorzystać na projekt ogól-
nomiejski, czyli taki, który realizo-
wany będzie co najmniej w dwóch 
rejonach miasta. To może być 
doposażenie istniejących placów 
zabaw, ławeczka, lampa, kosz na 
śmieci dla psów, itd. 

Jak złożyć wniosek  
i jak głosować?
Wnioski  mogą składać osoby, 
które ukończyły 16 rok życia i  są 
zameldowane na pobyt stały lub 
czasowy w  Starogardzie Gdań-
skim.

Wszystkie zasady trzeciej edycji 
budżetu obywatelskiego – również 
formularz wniosku  znajdziecie na 
specjalnej, nowej stronie, całko-
wicie poświęconej budżetowi oby-
watelskiemu  bo.starogard.pl

Korzystaj z pomocy  
urzędników
Pomocy przy wypełnianiu formu-
larzy oraz ustalaniu kosztorysu 
udzielać będą pracownicy  Urzędu 
Miasta Starogard Gdański, pok. 
105, tel. 58 530 6066 i 58 530 6135. 

 

Ty wybierasz, Ty decydujesz 
Budżet obywatelski w poprzednich latach spełnił swoją rolę. Do tej pory powstały trzy nowe place zabaw i dwie 
siłownie pod chmurką, w szkole podstawowej Nr 4 wyremontowano salę gimnastyczną, a w SP Nr 1 wybudowano 
bieżnię z placem zabaw w środku. W tym roku mieszkańcy przeznaczyli pieniądze na utwardzenie drogi do swoich 
domów, na osiedlową siłownię na świeżym powietrzu, rolkowisko i plac zabaw Fiku-Miku. Ul. Heweliusza i siłownia 
na osiedlu przy Juranda ze Spychowa i rolkowisko na Łapiszewie już działają. 

Budżet obywatelski to narzędzie dla mieszkańców, dzięki któremu mogą realizować swoje pomysły i  potrzeby. 
Sami decydują na co wydać pieniądze i co poprawić w swoim najbliższym otoczeniu. Zapraszamy do współpracy 
wszystkich zainteresowanych, którym zależy, aby Starogard stawał się miastem przyjaznym do życia. 
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Pieniądze na czyste powietrze
Miasto otrzymało prawie 200 tys. zł dofinansowania na likwidację ko-
tłów opalanych węglem lub koksem w Starogardzie Gdańskim. Pienią-
dze otrzymają mieszkańcy, którzy zgłosili swój udział w konkursie „Czyste 
powietrze Pomorza 2016”. 

- 45-lecie zmusza do pewnego ro-
dzaju podsumowań. To dla mnie 
wzruszający moment – przywitał 
gości Henryk Klecha dyrektor MZK. 
- Z  rozrzewnieniem wspominam 
wszystkich, którzy tu pracowali 
i  dziękuję tym, którzy pracują na-
dal.

45 lat miejskiej komunikacji
1 lipca Miejski Zakład Komunikacji obchodził 45. rocznicę  istnienia ko-
munikacji miejskiej w Starogardzie. 

Henryk Klecha razem z  prezyden-
tem Januszem Stankowiakiem 
wręczyli złote medale pracowni-
kom z 40 i 45-letnim stażem, które 
z okazji rocznicy przyznała im Izba 
Gospodarcza Komunikacji Miej-
skiej. Medale otrzymali Franciszek 
Bartoszewski, Andrzej Szwarc, 

Z ciepłem  
za pan brat
Prezydent miasta Janusz Stanowiak oraz na-
czelnik Wydziału Inicjatyw Gospodarczych Ta-
deusz Błędzki w  ramach cyklicznych spotkań 
z  przedsiębiorcami odwiedzili Elektrociepłow-
nię Starogard.

Po raz pierwszy ogień w kotle Elek-
trociepłowni Starogard rozpalono 
w 1997 roku. Pięć lat później zakład 
został wydzielony ze struktur Pol-
pharmy jako oddzielny podmiot. 
Miesiąc po wydzieleniu otrzymał 
wszystkie wymagane koncesje na 
wytwarzanie energii oraz rozprowa-
dzanie ciepła. W 2012 roku Elektro-
ciepłownia rozpoczęła rozbudowę 
sieci dystrybucyjnej, która objęła 
ulice Farmaceutów, Bądkowskiego, 
Armii Krajowej i Konopnickiej. Zada-
nie wykonano przy dużym wsparciu 
Urzędu Miasta w ramach programu 
„Czyste powietrze Pomorza”.   
- Nie jest prawdą, że mieszkańcy 
miasta nie mają świadomości eko-
logicznej i  nie są zainteresowani 
tym, aby obniżyć swoje rachunki za 
ciepło – powiedział Piotr Nowotny. 
- Baliśmy się, że cena przeprowadze-
nia przyłączenia nieruchomości do 
sieci ciepłowniczej będzie zaporo-
wa, ponieważ miasto dofinansowu-
je to przedsięwzięcie tylko w części 
i spory wkład musi wnieść właściciel 
domu. Okazało się jednak, że miesz-
kańcy są żywo zainteresowani przy-
łączeniem swoich domostw do sieci. 
Coraz więcej osób nie chce już „wal-
czyć” z kotłami węglowymi i stawia 
na wygodę. 
Głównym odbiorcą ciepła produ-
kowanego przez Elektrociepłownię 
jest Zakład Produkcyjny Polphar-
ma, ale  z  roku na rok się ta sytu-
acja się zmienia. Elektrociepłownia 

W  tegorocznym konkursie „Czyste 
powietrze Pomorza 2016” chęć 
wymiany starych pieców węglo-
wych na bardziej przyjazne dla 
środowiska urządzenia zgłosiło 47 
starogardzian. Łączna kwota zgło-
szonych przez mieszkańców wnio-
sków modernizacji źródeł energii, 
polegającej na zainstalowaniu 
w domach kotła gazowego lub ole-
jowego, przyłączenia instalacji do 
sieci ciepłowniczej czy zastosowa-
nia odnawialnych źródeł energii 
wyniosła 819 974 zł

19 maja br. Gmina Miejska Staro-
gard Gdański złożyła w tej sprawie 
wniosek do Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku. Wniosek  
został pozytywnie oceniony. Tym 
samym miasto otrzymało dofinan-
sowanie z  WOŚiGW w  wysokości 
177 000 zł. Prawie 100 tys. zł dopłaci 
do inwestycji z budżetu miasta. 
Kolejna edycja konkursu „Czyste 
powietrze Pomorza” służy przede 
wszystkim redukcji emisji szkodli-

wych substancji do atmosfery, po-
prawie jakości powietrza, a  przez 
to zdrowia i  życia mieszkańców 
Pomorza. Likwidacja „niskiej emi-
sji” tj. kotłów opalanych węglem 
lub koksem oraz zainstalowanie 
w  domach bardziej przyjaznych 
dla środowiska urządzeń ma 
zmniejszyć zanieczyszczenie po-
wietrza gazami oraz pyłami.  
Inwestycja ma być zrealizowana 
do końca października 2016 roku. 

 

dostarcza ciepło również do Spół-
dzielni Mieszkaniowej, zakładów 
produkcyjnych i  indywidualnych 
odbiorców, których stale przybywa. 
Od września ich klientami będą też 
miejskie jednostki jak Szkoła Pod-
stawowa Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Sta-
rogardzkie Centrum Kultury i Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 
- Gratuluję tak odważnej decyzji 
dotyczącej ogłoszenia przetargu na 
dostawę ciepła dla miejskich jedno-
stek – kontynuował Piotr Nowotny. 
- To nie było łatwe zadanie. Niewiele 
miast ma takie możliwości w  tym 
obszarze i niewiele z nich potrafi to 
zrobić. 
Podczas spotkania władze miasta 
poznały strukturę Zakładu i  proces 
produkcyjny.
- Razem z  Polpharmą wdrożyliśmy 
innowacyjny pomysł nazywany „Tri-
generacja” – pochwalili się przedsta-
wiciele Elektrociepłowni. - Polega to 
na wytwarzaniu energii elektrycz-
nej, ciepła i  chłodu w  jednym pro-
cesie technologicznym. Polpharma 
wykorzystuje nadwyżkę energii 
i  zużywa ją w  tzw. chillerach. czyli 
odwróconych lodówkach. Z  pobra-
nego ciepła wytwarzają one chłód, 
niezbędny do różnych procesów 
technologicznych Zakładu Farma-
ceutycznego.
Wizyta zakończyła się wjazdem na 
platformę widokową, z  której wła-
dze miasta miały okazję obejrzeć 
panoramę Starogardu.  

Ewa Wałaszewska, Ryszard Mie-
lewczyk, Karol Olżyński, Stanisław 
Cerowski, Jan Deruś.
- Spełniacie niezwykle wysokie 
standardy – przyznał Janusz Stan-
kowiak – Powinniście być dumni, 
że na tle innych miast jesteście 
liderem. Ja jestem dumny i cieszy 
mnie, że Zakład rozwija się tak dy-
namicznie z  korzyścią dla miesz-
kańców.

Na zakończenie uroczystości głos 
zabrał wieloletni pracownik MZK 
i radny miasta  Marek Jankowski. 
- Restrukturyzacja całej firmy 
pozwala nam wszystkim opty-
mistycznie patrzeć w  przyszłość 
–powiedział - Jest nadzieja, że bę-
dziemy nadal się rozwijać, a nasze 
płace, zarobki oraz warunki pracy 
będą coraz lepsze – powiedział 
radny.  
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Przypominamy, że od 1 lipca świad-
czenie rodzinne z  programu „Rodzi-
na 500+” liczone jest od dnia złożenia 
wniosku. Osoby, które złożą w  tej 
chwili wniosek, nie otrzymają już 
wyrównania za trzy miesiące od 1 
kwietnia. 
Ogółem do 1 lipca 2016 roku w Sta-
rogardzie wpłynęły 3734 wnioski 
o  ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego, z tego 3006 w for-
mie papierowej, a jedynie 728 drogą 
elektroniczną. 
W  okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
wypłacił  3161 rodzinom prawie 15 
tys. świadczeń na łączną kwotę 7 453 
249,00 zł, co oznacza, że wsparciem 
objęte jest aktualnie prawie 5 tys. 
dzieci.  Wielu rodziców wykorzystuje 
pieniądze z programu Rodzina 500+ 
na najpilniejsze potrzeby swoich 
dzieci. Pieniądze wydawane są na 
zajęcia dodatkowe, naukę języków 
obcych i  rozwój zainteresowań oraz 

15 tysięcy świadczeń
Prawie 4 tysiące wniosków złożyli starogardzia-
nie w  ramach programu „Rodzina 500+”. Od 1 
lipca 2016 roku wszystkie sprawy dotyczące tych 
świadczeń załatwia wyłącznie Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

na organizację letniego wypoczyn-
ku. Zdarza się też bardzo często, że 
świadczenie służy poprawie warun-
ków mieszkaniowych i  bytowych 
oraz wydawane jest na zakup ubrań, 
butów i jedzenia. Są jednak rodziny, 
które wymagają wsparcia w  gospo-
darowaniu otrzymanymi pieniędzmi. 
W  tej chwili 47 rodzin objętych jest 
opieką pracownika socjalnego lub 
asystenta rodziny. Pracownicy MOPS 
ustalają z członkami tych rodzin cele, 
na które mogą wydać otrzymane 
z programu środki i monitorują reali-
zację poczynionych ustaleń. 
Aktualnie w  toku postępowania 
pozostaje jeszcze 90 wniosków do 
rozpatrzenia, z czego 12% to wnio-
ski z kwietnia. W większości MOPS 
oczekuje na uzupełnienie doku-
mentów niezbędnych do wydania 
decyzji.   

Defibrylator  to proste i  bezpiecz-
ne urządzenie, które za pomocą 
jasnych komunikatów głosowych 
prowadzi nas krok po kroku, przez 
cały proces udzielania pierwszej 
pomocy osobie nieprzytomnej, aż 
do przyjazdu karetki pogotowia. 
Ofiara zatrzymania akcji serca ma 
tylko 5 proc. szans na przeżycie. 
Jeżeli zostaną podjęte natychmia-
stowe zabiegi ratunkowe, szanse 
wzrastają trzykrotnie.
- W Polsce Nagłe Zatrzymania Krą-
żenia (NZK) dotyka 40 000 osób 
rocznie. Przeżywają 2 osoby na 
100. Szacujemy, że mogłoby prze-
żyć nawet 75, gdyby rozwinąć 
sieć defibrylatorów w  miejscach 
publicznych - mówi Jakub Mitka 
przedstawiciel firmy Projekt AED. 
Na pomysł instalacji defibrylatora 
wpadli Beata Tkaczyk-Kurkowska, 
naczelnik Wydziału Obywatelskie-
go oraz Bartosz Klein specjalista 
do spraw BHP w Urzędzie.

Defibrylator w urzędzie
Od końca czerwca w  starogardzkim urzędzie 
znajduje się defibrylator – urządzenie, które słu-
ży do ratowania życia ludzkiego. Jest dostępny 
24 godziny na dobę i znajduje się na parterze 
w korytarzu Urzędu Miasta, tuż koło windy. 

- Defibrylator kosztował ponad 6 
tys. zł, ale jest bardzo potrzebny. 
Chcemy, by mieszkańcy Starogar-
du wiedzieli, że pracownicy Ra-
tusza nie ograniczają się tylko do 
załatwiania urzędowych spraw. 
My naprawdę chcemy pomóc każ-
demu, kogo w Urzędzie lub w jego 
pobliżu dotknie problem, również 
zdrowotny - mówi naczelnik WSO.
W Starogardzie w tej chwili są dwa 
publiczne defibrylatory: jeden 
w Starostwie Powiatowym a drugi 
właśnie w Urzędzie Miasta.  

Ponad 30 lat temu   prof. Kazimierz 
Wardyn zainicjował w  Starogardzie 
pierwszy letni obóz medyczny. Od 
tego czasu co roku grupa ok. stu stu-
dentów z  Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego przyjeżdża do 
Starogardu uczyć się zawodu w prak-
tyce. Ten znakomity lekarz, humanista 
i pasjonat historii Polski zaprzyjaźnio-
ny jest z  Kociewiem od urodzenia. 
W  2007 roku otrzymał tytuł Honoro-
wego Obywatela Miasta Starogard 
Gdański. Pomógł wielu starogardzia-
nom diagnozowanym i  leczonym 
w  Warszawie. Dzięki jego wsparciu 
i  uporowi w  Starogardzie powstał 
ośrodek dializ, którego pomysł zrodził 

Medyczny obóz
O 2 do 24 lipca studenci z Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego praktykowali w Kociew-
skim Centrum Zdrowia oraz Przychodni Lekar-
skiej przy ul. Hallera. Ich opiekunem jest prof. 
Kazimierz Wardyn - Honorowy Obywatel Mia-
sta Starogard Gdański. 

się właśnie podczas studenckich prak-
tyk. Wychował i  wypromował wielu 
znanych i uznanych naukowców.
 - Wszyscy oni zaczynali swoje kariery 
od starogardzkich praktyk studenc-
kich – wspomina  prof. Wardyn. -  Dla 
studentów to najlepsza lekcja, bo 
zajmują się pacjentami bezpośrednio 
przy łóżku i muszą się wykazać samo-
dzielnością i wiedzą. 
- Przyglądamy się zabiegom, osłu-
chujemy pacjentów, zbieramy wy-
wiady, diagnozujemy, ćwiczymy też 
podstawowe czynności, jak pobie-
ranie krwi, zakładanie kroplówek – 
mówi Agata Korzeniewska studenta 
IV roku medycyny.Tradycyjnie prak-
tyki rozpoczęła Biała Sobota, orga-
nizowana przez Kociewskie Centrum 
Zdrowia podczas  Dni Starogardu. 
W  Parku Zdrowia 2 lipca studenci 
pomagali pracownikom szpitala mie-
rzyć ciśnienie, cholesterol, poziom 
cukru we krwi i służyli radą mieszkań-
com Ziemi Kociewskiej. 
Wakacyjny obóz to jednak nie tylko 
praktyki zawodowe, wykłady i  na-
uka, to również okazja do integracji 
i odpoczynku.  

Motyli 
azyl
W  sobotę (23 lipca) 
sześć domków dla 
motyli stanęło na Bul-
warze Diepholz. Sto-
warzyszenie Starogard 
2030 od maja przy-
gotowywało dla nich 
tam miejsce. Posadzi-
ło kwiaty i pomalowa-
ło domki w  kolorowe 
wzory,  aby zwabić do 
nich owady. 

W  maju wokół Bulwaru posadzo-
no budleje, jeżówki oraz lebiody. 
Wspólnie z  dziećmi pomalowano 
drewniane budki, które służyć 
mają motylom do hibernacji. So-
botniemu otwarciu towarzyszyła 
bardzo rodzinna i radosna atmos-
fera. Mieszkańcy rozłożyli koce na 
trawie i  rozstawili przenośnego 
grilla. Dla najmłodszych organiza-
torzy przygotowali wiele zabaw. 

Dzieci najchętniej jednak goniły za 
motylami bielinkami i ogromnymi 
bańkami, które wyczarowywali im 
rodzice. Dla bardziej ciekawskich 
ekspert w zakresie życia motyli - dr 
Piotr Madanecki pokazywał i opo-
wiadał o gąsienicach największych 
motyli świata oraz mięsożernych 
modliszkach, które na jego dłoni 
wyglądały jak niepozorne mró-
weczki.  
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Święto miasta rozpoczęła kolorowa 
parada, w której uczestniczyli miesz-
kańcy, włodarze miasta, Bractwo 
Kurkowe oraz przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych. Maszerują-
cym starogardzianom przygrywała 
orkiestra dęta ze Starogardzkiego 
Centrum Kultury. Wszystkich gości 
na starogardzkim rynku przywi-
tał prezydent Janusz Stankowiak. 
- Cieszę się bardzo, że kolejny raz 
świętujemy wspólnie dni naszego 
pięknego miasta - powiedział pre-
zydent. - Starogard staje się coraz 
bardziej przyjaznym miastem do 
życia, a  ten klimat tworzycie Wy – 
mieszkańcy. 

Dni Starogardu
IV Wielki Jarmark Kociewski
1 i 2 lipca upłynął w naszym mieście pod znakiem rozrywki i dobrej zabawy. 
Z  okazji Dni Starogardu tłumy mieszkańców bawiły się na rynku miej-
skim uczestnicząc w IV Wielkim Jarmarku Kociewskim.

Jak co roku obchody Dni Staro-
gardu rozpoczęła intronizacja 
nowego Króla Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego. W  tym roku zo-
stał nim Jarosław Pośman, który 
otrzymał miano „Dostojnego”. 
Zastąpił Mariana Banieckiego, 
który przez cały ubiegły rok no-
sił tytuł Radosny II . Brat Kurkowy 
Jarosław Czyżewski, wygłosił na 
cześć Króla Kurkowego najstarszy 
istniejący zapisek - wiersz na tą 
okoliczność – „A dalejże Kozernicy”. 
Podczas święta miasta wystąpiły 
znane gwiazdy sceny muzycznej 
i  kabaretowej. Pierwszego dnia jar-
marku widownię zabawiał Kabaret 

pod Wyrwigroszem, a  wieczorem 
publikę porwał do zabawy zespół 
ENEJ.
Drugi dzień jarmarku obfitował 
w  liczne występy lokalnych arty-
stów. Nie zabrakło stoisk z  regio-
nalnymi wyrobami i  żywnością, 
ciekawych atrakcji dla najmłod-
szych, imprez sportowych, a przede 
wszystkim dużej dawki dobrej mu-
zyki i humoru.
W zabawie nie przeszkodziła nawet 
nagła ulewa. Wytrwali doczekali 
się występu znanego aktora i komi-
ka Cezarego Pazury. Zaraz po nim 
w rytmach muzyki latynoskiej zagrał 
Rico Sanchez & The Gypsie Kings. 
W sobotę (2 lipca) mieszkańcy mieli 
także okazję skorzystania z  Parku 
Zdrowia. W  parku miejskim odby-
wały się bezpłatne porady kardio-
loga, okulisty, dermatologa oraz 
dietetyka. Dodatkowo Kociewskie 
Centrum Zdrowia - organizator par-
ku - stworzyło wszystkim możliwość 
wykonania bezpłatnych badań tj. 
pomiaru ciśnienia tętniczego, cu-
kru, ciśnienia śródgałkowego, EKG, 
badan densytometrycznych, spiro-
metrycznych i saturacji. Nad miesz-
kańcami, którzy skorzystali z  boga-
tej oferty zdrowotnej KCZ, czuwali 
pracownicy medyczni Szpitala oraz 
studenci medycyny Warszawskie-
go Uniwersytetu Medycznego pod 
przewodnictwem prof. zw. dr hab. n. 
med. Kazimierza Wardyna.  

WYDARZENIA
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Nie było osoby, która nie zatrzyma-
łaby się na moment przy niewielkim 
kabriolecie MG rocznik 1953. 
- Typowa angielska prosta konstruk-
cja. Niedawno skończyłem remont 
- powiedział właściciel, który już po 
raz piąty przyjechał na zlot z Przod-
kowa. - Wcześniej przyjeżdżałem 
Willisem. Cztery lata temu znala-
złem MG na norweskiej farmie. Stal 
pośród stada owiec. To była miłość 
od pierwszego wejrzenia.   Koszto-
wał mnie pół litra polskiej wódki 
i kilka tysięcy koron. To był absolut-
ny wrak. Wszystko wymagało wy-
miany. Dwa i pół roku zajęło mi, aby 
znowu tchnąć w niego życie, ale było 
warto, bo chodzi jak złoto. Znam 
każdą śrubkę tego auta. Mógłbym 
go złożyć od podstaw z  zamknięty-
mi oczami.
Nie tylko zagraniczne auta budziły 
zachwyt. 
- Jesteśmy co roku na Zlocie od sa-
mego początku. W  tym roku przy-

Historia na kołach
23 lipca zabytkowe pojazdy zjechały do Starogardu, by uczestniczyć w VII 
Zlocie Weteranów Szos - Historia na kolach. W tym roku gwiazdą impre-
zy, która jak zwykle odbyła się na terenie Stada Ogierów, był zespół Elek-
tryczne Gitary. 

jechaliśmy 46 letnią Warszawą. To 
auto towarzyszy nam piąty raz – 
mówi pan Bartosz .
Z kolei Andrzej z Wejherowa miłością 
do motocykli zaraził ojciec. Mimo, że 
zdarzył mu się poważny wypadek, 
pasja do jednośladów nigdy w  nim 
nie wygasła. Po 20 latach kupił Juna-

ka. Przerobił go i udoskonalił. Potem 
dokupił drugiego i Hondę.  
- Czasem klnę na te motocykle, ale 
nerwy trwają krótko – powiedział 
pasjonat. 
Impreza od lat gromadzi nie tylko fa-
nów motoryzacji, ale też miłośników 
dobrej muzyki. Również w tym roku 
organizatorzy zapewnili uczestni-
kom Zlotu solidną dawkę punk roc-
ka. Pojawiły się też rytmy reggae, 
a  nawet klasyczny oldschoolowy 
heavy metal. Na scenie wystąpiła 
miejscowa kapela – Drachells, ze-
spół Banderola ze Skarszew oraz 
Majestic z  Gdańska. Większość cze-
kała jednak na koncert zespołu Elek-
tryczne Gitary. 

Zlot zakończył się w niedziele para-
dą uczestników ulicami miasta oraz 
zbiorową mszą świętą połączoną ze 
święceniem pojazdów.  

WYDARZENIA
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– Dziękuję za wysiłek wkładany 
w  prace z  uczniami – mówił z-ca 
prezydenta miasta Przemysław 
Biesek-Talewski. – Wiem, że uzyska-
nie awansu zawodowego wymaga-
ło od Was dużego poświęcenia. 

Mianowani nauczyciele
W Starogardzie Gdańskim przybyło nauczycieli 
mianowanych. Akty potwierdzające awans 
zawodowy odebrało jedenastu pedagogów.

Wnioski o przyznanie stypendium 
lub zasiłku można pobrać w:
•	  sekretariatach szkół pod-

stawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, 

•	 Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej, 

•	 Urzędzie Miasta  - w Biurze 
Obsługi Klienta (pok. 01 - 
parter), 

•	 Wydziale  Spraw Społecznych 
(pok. 211 – II piętro)

•	 na stronie internetowej w za-
łączniku: 

Wypełniony wniosek wraz z wyma-
ganymi załącznikami, wymienio-
nymi we wniosku, należy złożyć 
w Urzędzie Miasta w Biurze Obsłu-
gi Klienta ( pokój 01) w nieprzekra-
czalnym terminie do 15 września 
2016 roku. 

Uwaga! Pomoc materialną dla 
uczniów z budżetu Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański mogą otrzy-
mać wyłącznie uczniowie, którzy 
mieszkają na terenie miasta Staro-
gard Gdański.

PRAWO DO STYPENDIUM SZKOL-
NEGO PRZYSŁUGUJE: 
1) Uczniom publicznych i  niepu-
blicznych szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i  ponadgimnazjalnych 
– do ukończenia kształcenia, nie 
dłużej jednak niż do 24 roku życia; 
2) Wychowankom publicznych i nie-
publicznych ośrodków umożliwiają-
cych dzieciom niepełnosprawnym 
realizację obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki – do czasu ukoń-
czenia obowiązku nauki. 

Pomoc dla uczniów
Do 15 września mieszkańcy Starogardu mogą 
składać wnioski o  przyznanie stypendium 
szkolnego na rok szkolny 2016/2017. Otrzymana 
pomoc materialna ma zmniejszyć różnice 
w  dostępie do edukacji, wynikające z  trudnej 
sytuacji materialnej ucznia, a  także wspierać 
edukację uczniów zdolnych.

STYPENDIUM SZKOLNE mogą 
otrzymać uczniowie, którzy znaj-
dują się w  trudnej sytuacji ma-
terialnej, czyli takiej gdzie mie-
sięczny dochód na jedną osobę 
w  rodzinie nie przekracza kwoty 
514 zł netto. Dotyczy to szczegól-
nie rodzin, w  których występuje: 
bezrobocie, niepełnosprawność, 
ciężka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo 
– wychowawczych, alkoholizm, 
narkomania lub gdy rodzina jest 
niepełna. 

ZASIŁEK SZKOLNY może być przy-
znany uczniom, którzy znaleźli się  
przejściowo w  trudnej sytuacji 
materialnej z  powodu zdarzenia 
losowego. O  zasiłek szkolny moż-
na ubiegać się w terminie nie dłuż-
szym niż dwa miesiące od wystą-
pienia zdarzenia, uzasadniającego 
przyznanie tego zasiłku. 

Pomoc materialna o charakterze 
socjalnym dla uczniów przyzna-
wane jest zgodnie z: 
- ustawą z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2156 z późn. zm.) 
- uchwałą Nr XLIV/413/2013 Rady 
Miasta Starogard Gdański z  dnia 
25 września 2013 r. w sprawie Re-
gulaminu udzielania pomocy ma-
terialnej o  charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 
r. poz. 3564).  

Podręczniki, które szkoły zakupiły 
w  2015 roku, są wieloletnie i  zgod-
nie z  przyjętą zasadą, mają służyć 
trzem kolejnym rocznikom. Szkoły 
wypożyczają je uczniom na dany rok 
szkolny. W roku 2016/2017 trafią do 
klas pierwszych, drugich i czwartych 
szkoły podstawowej oraz pierwszej 
klasy gimnazjum. Dla tych uczniów 
nowe będą tylko ćwiczenia, które, 
tak jak w  roku poprzednim, otrzy-
mają na własność.
Całkiem nowy komplet bezpłatnych 
podręczników otrzymają w  tym 
roku trzecio i  pięcioklasiści szkoły 
podstawowej oraz uczniowie klasy 
II gimnazjum. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej zapewni im również bez-
płatne materiały do ćwiczeń oraz 
w  przypadku uczniów klas III pod-
ręcznik do nauki języka obcego. 
Wynika z tego, że rodzice będą mu-

Darmowe podręczniki
Liczba uczniów, która dostanie darmowe podręczniki w szkole, powięk-
szy się w roku szkolnym 2016/2017. Rządowym programem dotyczącym 
darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwi-
czeniowych w nowym roku szkolnym zostaną objęci uczniowie klas: I-V 
szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum. 

sieli z własnej kieszeni zapłacić jedy-
nie za podręczniki do przedmiotów 
nieobowiązkowych (np. etyka, reli-
gia, dodatkowy język obcy). W przy-
padku klas początkowych będzie to 
tylko podręcznik do religii. 
Na zakup podręczników szko-
ły otrzymają dotację na jednego 
ucznia - po 138,61 zł w podstawów-
kach i  po 247,52 zł w  gimnazjach. 
Dodatkowo dla tych uczniów otrzy-
mają po 24,75 zł na zakup ćwiczeń. 
Jeśli chodzi o  klasy trzecie szkoły 
podstawowej dotacja wyniesie 
49,50 zł na zakup ćwiczeń i 24,75 zł 
na podręcznik do nauki języka ob-
cego. W  przypadku uczniów, którzy 
korzystać będą z podręczników wie-
loletnich, zakupionych w  ubiegłym 
roku, szkoły otrzymają dotacje tylko 
na ćwiczenia do kształcenia zinte-
growanego i  języka obcego. Kwota 

dotacji dla klasy I i II wyniesie 49,50 
zł/dziecko, dla klasy IV i I gimnazjum 
– 24,75 zł/dziecko.
- Według naszych wyliczeń ok. 3800 
uczniów starogardzkich szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych otrzyma dar-
mowe podręczniki i  ćwiczenia w  no-
wym roku szkolnym  – powiedział 
zastępca prezydenta ds. spraw spo-
łecznych Maciej Kalinowski. - Przewi-
dujemy, że koszt zakupu książek i ćwi-
czeń nie przekroczy kwoty 390 000 zł. 
Tyle też spodziewamy się otrzymać 
dotacji celowej z budżetu państwa. 
Wszystkie darmowe książki mają tra-
fić do uczniów szkół podstawowych 
i  gimnazjów na początku września 
2017. W przyszłym roku komplet dar-
mowych podręczników otrzymają 
również uczniowie klas VI szkoły pod-
stawowej i III gimnazjum.  

Przed wręczeniem aktów miano-
wania nauczyciele złożyli ślubowa-
nie i  zapewnili, że będą rzetelnie 
pełnić powinność nauczyciela, wy-
chowawcy i opiekuna. Będą rozwi-
jać osobowość uczniów i  własną 

oraz kształcić i wychowywać mło-
de pokolenie w  duchu umiłowa-
nia Ojczyzny, tradycji narodowych 
i poszanowania Konstytucji RP.
 -Jesteście Państwo bardzo dobry-
mi nauczycielami, kopalnią wiedzy 
i talentów – dodał jeszcze Urszula 
Domachowska, naczelnik Wydzia-
łu Spraw Społecznych. – Jestem 
pełna uznania dla Waszej pracy, 
trudnej i  wymagającej. Wszyscy 
wiemy, jak ważną rolę pełnicie 
w kształtowaniu  obecnych i przy-
szłych pokoleń.  
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Do turnieju, który odbywał się na boiskach 
plażowych przy I  Liceum Ogólnokształcą-
cym  zgłosiło się 18 par. W kategorii mikstów 
pierwsze miejsce zajęła para Monika Walen-
tynowicz / Krzysztof Dusowski, która w finale 
pokonała Annę Hohm i Jarosława Szwajkow-
skiego. Trzecie miejsce zdobyła para Maria 
Grętkiewicz / Michał Świerczyński.

Wśród mężczyzn na najwyższym stopniu po-
dium stanęli Krzysztof Dusowski i  Jarosław 
Szwajkowski, którzy w  finałowym meczu 
ograli parę Świerczyński / Janczak. Na trze-
cim miejscu uplasowali się Piotr Papke i Mi-
chał Pielak.

Ośrodek Sportu i Rekreacji składa serdeczne 
podziękowania wszystkim sponsorom, któ-
rzy przyczynili się do organizacji tej imprezy: 
I  Liceum Ogólnokształcące w  Starogardzie 
Gdańskim, Agencja Ochrony HERA, Zakłady 
Mięsne „HEROLD”, Urząd Gminy w Starogar-

Aby dotrzeć do finału starogardzianin wy-
grać musiał kolejno pojedynki z Piotrem Ję-
drzejewskim (MKS II LO Chełm), Przemysła-
wem Dworzyńskim (Kaczor Team Wałbrzych) 
i   Krystianem Kacłajbą (KS Boks Poznań  
Team). W finale spotkał się z zeszłorocznym 
wicemistrzem kraju tej kategorii Damianem 
Radlicą (Rushh Kielce). Nasz pięściarz ambit-
nie zaczął i  po pierwszej rundzie prowadził. 
Jednak dużo wyższy rywal w  drugiej części 

W przerwie meczu charytatywnego, który zo-
stał rozegrany w  Krakowie przeprowadzono 
konkurs rzutów na czas, który wyłonił trójkę 
do skill challenge. Miłoszowi zabrakło 0,9 
s, uplasował się na IV miejscu na IX możli-
wych. Marcin Gortat do końca utrzymywał 
całą dziewiątkę w niepewności, ale w końcu 
oznajmił, że zabiera wszystkich uczestników 
do Waszyngtonu. Podczas pobytu w  USA, 

Medal naszego boksera
W dniach 2-10 lipca w Ząbkowicach Śląskich odbyła się Ogól-
nopolska Olimpiada Młodzieży w  boksie. Tytuł wicemistrza 
Polski Kadetów wywalczył w wadze 60 kg Kamil Myszka. 

walki, wykorzystał swoje warunki fizyczne 
i  doświadczenie. Ostatecznie wygrywał na 
punkty. 

W  wadze 80 kg dobrze wypadł drugi repre-
zentant Starogardu Mateusz Pałubicki wy-
grywając eliminacje z Samuelem Bouchachi  
(Rushh Kielce). W walce o medal uległ jednak 
Jakubowi Staszewskiemu z  Gryfa Wejhero-
wo.  

Miłosz jedzie do Waszyngtonu
Zawodnik SKS Starogard Gdański Miłosz Toczek, został uzna-
ny MVP Campu Marcina Gortata w Rumi w kategorii 9-13 lat.  
Dzięki temu młody starogardzianin brał udział w konkursie 
umiejętności koszykarskich w ramach meczu charytatywne-
go Gortat Team kontra Wojsko Polskie. W nagrodę pojedzie 
do Waszyngtonu, by obejrzeć na żywo mecz NBA.

młodzi adepci koszykówki zobaczą mecz 
NBA, wezmą udział w  treningu Washington 
Wizards oraz będą zwiedzać przeróżne miej-
sca, w tym Biały Dom.  MVP wszystkich tego-
rocznych Campów również mieli okazję po-
rozmawiać i  zrobić sobie pamiątkowe selfie 
z celebrytami z Gortat Team. Poznali również 
trenera, który trenował Kevina Duranta.  

IX Volleyball Beach
Ośrodek Sportu i Rekreacji już po raz dziewiąty zorganizo-
wał granie „na piachu” dla wszystkich sympatyków siatków-
ki plażowej. 

dzie Gd., Galeria Neptun, Restauracja Sphinx, 
Restauracja Marrakech/Castello, PWiK Star – 
Wik, My Gym Fitness Club.  
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Zgony 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 Staro-
gard: czwartki od 17.00 do 18.00 
w  Biurze Stowarzyszenia Nasz 
Starogard, Rynek 27 nad Bankiem 
Millenium, 3 piętro. Można też 
umawiać się telefonicznie pod nu-
merem telefonu Biura Rady Miasta 
- 58 530 60 25.

OBWIESZCZENIE
 

Prezydent Miasta Starogard 
Gdański informuje o podjęciu 

Uchwały Nr XXVI/244/2016 Rady 
Miasta Starogard Gdański z dnia 

8 czerwca 2016r., w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 

Gminnego Programu Rewitalizacji.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

1. Janina Bryza l. 80
2. Irena Małkowska l. 63
3. Władysława Barczewska l. 91 
4. Kazimierz Serocki l. 65
5. Gertruda Gzella l. 94
6. Stefania Łupawska l. 79
7. Witold Kreft l. 69
8. Maria Brzustewicz l. 91
9. Franciszek Osiński l. 81
10. Józef Popowski l. 71
11. Grzegorz Watras l. 77
12.Roman Szlagowski l. 72
13. Marian Łepek l. 66
14. Alina Woźniak l. 75
15. Krzysztof Kopiś l. 54
16. Andrzej Paprzycki l. 59
17. Maria Lipka l. 64
18. Danuta Ratajek l. 44
19. Jadwiga Kubkowska l. 78.
20. Grzegorz Gończa l. 81
21. Anna Bzowska l. 64
22. Krystyna Gasińska l. 64
23. Eryka Paszkowska l. 74
24. Jerzy Obrapalski l. 82
25. Kazimierz Wutrych l. 80
26. Janina Behrendt l. 84
27. Zbigniew Belczewski l. 83 
28. Andrzej Boroszewski l. 57 

Antoni Górski urodził się 30.04.1926 
r. Od trzeciego roku życia mieszkał 
w  Starogardzie Gdańskim. W czasie 
II wojny światowej był działaczem 
konspiracji antyniemieckiej oraz 
uczestnikiem walk pod Monte Casi-
no. Po wojnie z pasją działał w har-
cerstwie. Druh Antoni był organiza-
torem ruchu turystycznego w Staro-
gardzie. To dzięki niemu w  mieście 
zaczęło działać PTTK. Na przełomie 
lat pięćdziesiątych i  sześćdziesią-
tych brał czynny udział w  reakty-
wowaniu Związku Harcerstwa Pol-
skiego na terenie Starogardu. Był 
też znanym plastykiem i folklorystą.  
Pracował w  szkolnictwie jako na-
uczyciel oraz instruktor w Spółdziel-
czym Domu Kultury.
Autor wielu publikacji krzewiących 
kulturę Kociewia.  W latach 90-tych 
ubiegłego wieku pod pseudonimem 
„Wasz Kaźmniyrz” drukował na ła-

Patron nowej ulicy
Antoni Górski został patronem nowopowstałej 
ulicy położonej w rejonie ulic Rolnej i Kraziewi-
cza. Jednogłośną decyzję w tej sprawie podjęła  
Rada Miasta.  

Były senator, działacz społeczny, po-
lityk i wielki regionalista pozostawił 
wielką pustkę w sercach wielu osób, 
które wspominały go z głębokim ża-
lem.
–  Kociewie było jego pasją, podob-
nie jak pisanie. Tworzył wiersze, pro-
zę. Napisał też książkę kucharską, 
bo wiedział, że przepisy są istotne 
dla tożsamości regionu. Andrzej 
Grzyb był ważnym obywatelem dla 
Polski i regionu. Był bardzo dobrym 
człowiekiem, nikomu nie odma-
wiał pomocy. W  czasie największej 
próby, czyli ciężkiej choroby starał 
się być pogodny, nie chciał być dla 
nikogo ciężarem – mówił podczas 
uroczystości pogrzebowych Bogdan 
Borusewicz, wicemarszałek senatu.
Andrzej Grzyb urodził się 7 czerw-
ca 1952 w  miejscowości Złe Mięso. 
Będąc kilkuletnim chłopcem wraz 
z  rodzicami przeprowadził się do 
Czarnej Wody, z  którą związął się 
na stałe. W  latach 90. był burmi-
strzem Czarnej Wody. Od roku 1998 
do roku 2002 pełnił funkcję starosty 
starogardzkiego. Przez 5 lat, od roku 
2002 do roku 2007 zasiadał w  Sej-
miku Pomorskim, pełniąc funkcję 

Kociewie pożegnało senatora
Rodzina, przyjaciele, senatorowie, posłowie, delegacje z  regionu oraz 
mieszkańcy Kociewia i Kaszub pożegnali śp. senatora RP, promotora Ko-
ciewia Andrzeja Grzyba.

Alojzy Paweł Gusowski urodził się 
25 stycznia 1916 r. w Starogardzie 
Gdańskim. Rodzina Gusowskich 
mieszkała w  domu przy ulicy 
Chojnickiej 5. W  1939 ukończył 
Szkołę Podoficerską Lotnictwa 
w  Bydgoszczy i  awansował na 
stopień kaprala. W  czasie kam-
panii wrześniowej walczył w  41 
Eskadrze Rozpoznawczej wcho-
dzącej w  skład Armii „Modlin”. 
Po wkroczeniu Sowietów do Pol-
ski, przedostał się do Rumunii, 
a stamtąd przez Bejrut do Francji. 
W  1940 udało mu się dotrzeć do 
Anglii. 7 września 1941 r. Alojzy 
Gusowski został przydzielony do 
305 Dywizjonu Bombowego„Ziemi 
Wielkopolskiej” w  miejscowości 
Lindholm. Awansowany do stop-
nia plutonowego pilota, latał na 
samolotach typu Wellington. Jego 
bombowiec nazywany był przez 
załogę pieszczotliwie „Naną”. Brał 
udział w wielu nalotach na Niemcy 
i  okupowana Francję oraz Belgię. 
W sumie odbył 17 lotów bojowych. 
Alojzy Gusowski zginął w  nocy 

mach Gazety Kociewskiej swoje ga-
wędy.
Antoni Górski został odznaczony 
Krzyżem Zasługi ZHP, Złotym Krzy-
żem Zasługi, Medalem za Zasługi 
dla Starogardu. W 2001 roku prezy-
dent  Starogardu za całokształt jego 
pracy uhonorował go Wierzyczanką. 
Zmarł 13.01.2005 r.   

Lotnik upamiętniony
Radni zadecydowali o  nadaniu nowej ulicy 
imienieniem Alojzego Gusowskiego  bohater-
skiego lotnika. 

z  19 na 20 czerwca 1942 roku. 
Jego maszyna została zestrzelona 
przez niemiecki nocny myśliwiec 
nad holenderskim miastem Ra-
alte. Tam też został pochowany 
z  pozostałymi członkami załogi.  

Alojzy Gusowski w  dniu śmierci 
miał 26 lat, był nie tylko znakomi-
tym pilotem, ale również poetą.  

wiceprzewodniczącego. W  2007 
roku w  wyborach parlamentarnych 
z listy Platformy Obywatelskiej uzy-
skał mandat senatora VII kadencji 
w  okręgu gdańskim. W  roku 2001 
z powodzeniem ubiegał się o reelek-

cję, w nowym okręgu jednomanda-
towym.
Należał do Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego. Zmarł w wieku 64 lat. 
Został pochowany na cmentarzu 
w Czarnej Wodzie.  

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.)
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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 SIÓDMY 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 postąpienie minimalne

1 2 3 4 5 6 7

1. 187/27 564 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H1)  57 500,00 zł  5 750,00 zł  580,00 zł 

2. 187/28 459 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H1)  46 800,00 zł  4 680,00 zł  470,00 zł 

3. 187/29 410 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H1)  41 800,00 zł  4 180,00 zł  420,00 zł 

4. 187/33 834 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca z funkcją usługową (G1)  80 600,00 zł  8 060,00 zł  810,00 zł 

5. 187/34 420 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2)  42 900,00 zł  4 290,00 zł  430,00 zł 

6. 187/35 425 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2)  43 400,00 zł  4 340,00 zł  440,00 zł 

7. 187/39 756 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca (J1)  70 100,00 zł  7 010,00 zł  710,00 zł 

8. 187/43 2757 Zabudowa mieszkaniowa w układzie szeregowym, jednorodzinnym z funkcją usługową (G2)  266 500,00 zł  26 650,00 zł  2 670,00 zł 

9. 187/44 769 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca z funkcją usługową (G3)  74 300,00 zł  7 430,00 zł  750,00 zł 

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepi-
sami prawa. Nieruchomości ww. (poz.1-9) 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.,  piąty 
27 kwietnia 2016 r., a szósty 6 lipca 2016 r. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 14 września 2016 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy 
wnieść najpóźniej do dnia 8 września 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 13 września 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 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 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 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 poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA SIÓDMY 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 postąpienie minimalne

1 2 3 4 5 6 7

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

2. 1/76 432 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E7) 44 100,00 zł 4 410,00 zł 450,00 zł

3. 1/115 562 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E3) 57 400,00 zł 5 740,00 zł 580,00 zł

4. 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.1-4) 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., piąty 
27 kwietnia 2016 r., a szósty 6 lipca 2016 r. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 14 września 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 8 września 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 13 września 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 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 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. 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 (VIII 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 oznaczonej symbolem A.156.MN.3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługa-
mi, 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., szósty 27 kwietnia 2016 r., a siódmy 6 lipca 
2016 r.
…..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 14 września 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 8 września 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 13 września 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 uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – 
Wydział Planowania i Urbanistyki tel. 58-5306079.
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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 przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic: Boh. Getta i Dolnej, KW GD1A/00012723/8, obr. 20, 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. 64/29 1.073 D2.71.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania zabudowy szeregowej, nie 
dopuszcza się sytuowania budynków gospodarczych

127.000,00 12.700,00 1.270,00

2. 64/30 1.073 D2.71.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania zabudowy szeregowej, nie 
dopuszcza się sytuowania budynków gospodarczych

127.000,00 12.700,00 1.270,00

3. 64/31 1.073 D2.71.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania zabudowy szeregowej, nie 
dopuszcza się sytuowania budynków gospodarczych

127.000,00 12.700,00 1.270,00

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 24 lutego 2016 r., drugi 20 kwietnia 2016 r., a trzeci 22 czerwca 2016 r. Nieruchomości ww. (poz. 1, 2 i 3) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 31 sierpnia 2016 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 25 sierpnia 
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 30 sierpnia 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 uczestnic-
twa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu 
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II 
piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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 przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA SIÓDMY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, w rejonie ul. Bohaterów Getta i ul. Gertrudy Babilińskiej, obr. 21, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr 
działki

Pow. 
w m2

Nr KW Przeznaczenie  w  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 8

1. 53/4 1.102 49442 17.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 135 500,00 zł 13 550,00 zł 1 360,00 zł

2. 53/6 1.213 49442 17.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 132 500,00 zł 13 250,00 zł 1 330,00 zł

3. 187/1 803 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 93 500,00 zł 9 350,00 zł 940,00 zł

4. 187/2 840 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 97 500,00 zł 9 750,00 zł 980,00 zł

5. 187/3 843 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 98 000,00 zł 9 800,00 zł 980,00 zł

6. 187/4 718 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 83 500,00 zł 8 350,00 zł 840,00 zł

7. 187/5 766 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 78 500,00 zł 7 850,00 zł 790,00 zł

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w  działek we własnym zakresie i  na własny koszt zgodnie z  obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz 
przepisami prawa. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 12 sierpnia 2015 r., drugi 30 września 2015 r., trzeci 24 listopada 2015 r., czwarty 18 lutego 2016 r., piąty 20 kwietnia 2016 r., a szósty 22 czerwca 2016 r.  
Nieruchomości w/w (poz. 1-7) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 31 sierpnia 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 25 sierpnia 2016 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 30 sierpnia 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.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, 
tel. (58) 5306075. Informacji   dotyczących  warunków zabudowy  i zagospodarowania  w/w  nieruchomości  udziela  Wydział  Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 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 przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA CZWARTY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ul. Powstańców Warszawskich, KW GD1A/00049442/2, obr. 21, 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. 192 1.222 23.MN - teren zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej, wolnostojącej, dopuszcza się sytuowanie altan i garażu wolno-
stojącego  na samochód osobowy

140.000,00 14.000,00 1.400,00

2. 193 974 23.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, dopuszcza się sytuowanie altan i garażu wolnosto-
jącego na samochód osobowy

118.000,00 11.800,00 1.180,00

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 24 lutego 2016 r., drugi 20 kwietnia 2016 r., a trzeci 22 czerwca 2016 r.
Nieruchomości ww. (poz. 1 i 2) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV KW GD1A/00049442/2).
Ww. działki (poz. 1 i 2) mają dostęp do drogi publicznej ul. Powstańców Warszawskich wyłącznie za pośrednictwem miejskich działek nr: 185/13, 53/13 i 52/20; do czasu włączenia tych działek do odpowiedniej drogi publicznej gminnej 
ww. działki zostaną obciążone nieodpłatną służebnością drogową dla każdoczesnego nabywcy nieruchomości wymienionych w poz. 1 i 2 w celu umożliwienia komunikacji do drogi publicznej. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 31 sierpnia 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 25 sierpnia 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 uczestni-
ka, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 30 sierpnia 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 
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 
5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.



15PRZETARGI

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 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 przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) – Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na dzierżawę działek położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie skrzyżowania ul. Lubichowskiej z Al. Niepodległości, przeznaczonych pod tereny obsługi komunikacji w celu prowadzenia parkingu ogólnodostępnego 
dla potrzeb centrum handlowo-usługowych zlokalizowanych w sąsiedztwie, według wykazu w tabelce:

Lp. Obręb Nr działki Księga wieczysta Pow. w m2 Czynsz miesięczny brutto(zawiera 23% VAT) Wadium Postąpienie minimalne

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 17

404/2
404/5
404/6

433/13

41070
60531
41070
34952

  907
  131
1 349
2 685
5 072

4 000,00 zł 400,00 zł   40,00 zł

Przetarg ograniczony jest do właścicieli/użytkowników nieruchomości handlowo-usługowych bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomościami wystawionymi na przetarg oraz ograniczony do dzierżawców nieruchomości 
wystawionych na przetarg.
Maksymalny okres dzierżawy wynosi 5 lat, począwszy od 1 września 2016 r., z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron za uprzednim 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanym na koniec miesiąca 
kalendarzowego.
Miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości ustalonej w przetargu płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański. W następnych latach Prezydent Miasta Starogard Gdański 
zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu, który przyszły Dzierżawca uzgodni w negocjacjach lub przyjmie stawkę zaproponowaną przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański w terminie do 15 grudnia roku poprze-
dzającego wprowadzenie nowej stawki czynszu.
Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany jest do płacenia podatku od nieruchomości.
Dzierżawca zobowiązany zostanie do odnawiania znaków poziomych miejsc parkingowych przynajmniej raz w ciągu trwania umowy.
Chętni do uczestnictwa w przetargu winni zgłosić się (z dowodem osobistym) najpóźniej do 16 sierpnia 2016 r. (wtorek) do pok. 204 w Urzędzie Miasta ul. Gdańska 6 celem potwierdzenia spełniania powyżej opisanego 
warunku ograniczoności przetargu.
17 sierpnia 2016 r. godz. 12.00 – wywieszenie listy osób zakwalifikowanych do przetargu.
Przetarg ustny ograniczony odbędzie się dnia 24 sierpnia 2016 r. (środa) o godz. 1000, w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 18 sierpnia 2016 r. (czwar-
tek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gd.- Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005.
Wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego wylicytowanej działki lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy.
23 sierpnia 2016 r. (wtorek) od godz. 1000 do 1500 w pok. 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty uczestnictwa w przetargu. W uza-
sadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306076.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 20 lipca 2016 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 279/07/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 
obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Grunwaldzka 37/12 – działki nr: 120/8,121/12 o łącznej pow. 1 407 m², obręb 13, KW 35632.
Zarządzenie wraz z wykazem tabelarycznym podlega 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 wykazu 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 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:

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul Orzeszkowej 1B – działka nr 110/34, obręb 23 o pow. 381 m2, KW GD1A/00060576/3 zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 96,41 m2.
Cena wywoławcza 88.504,00 zł netto. Postąpienie minimalne – 890,00 zł. Wadium w wysokości 17.700,00 zł
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 sierpnia 2016 r. o godz. 1100 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 8 sierpnia 2016 r. do godz. 1400  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.

II 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. Nieruchomość położona jest przy starogardzkim Rynku (centrum miasta).
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 11 sierpnia 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 8 sierpnia 2016 r. do godz. 1400  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 przetargach: 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! Druki zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej www.tbs-starogard.pl lub osobiście w pokoju nr 3.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 5 lipca 2016 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 260/07/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 
obejmujące sześć pozycji: 1) ul.Krasickiego 4/66 – działka nr 4/46 o pow. 789 m², obręb 12, KW 16781, 2) ul.Chojnicka 17A/7 – działka nr 324/1 o pow. 611 m², obręb 17, KW 37823, 3) ul.Chojnicka 28/4 – działki nr: 107/1 i 107/3 
o łącznej pow. 966 m², obręb 17, KW 60073 i 58153, 4) ul.Piłsudskiego 22/4 – działka nr 14/1 o pow. 183 m², obręb 17, KW 29269, 5) ul.Rycerska 3/13 – działka nr 280 o pow. 1 117 m², obręb 17, KW 33559, 6) ul.Sambora 9/16 – 
działka nr 219 o pow. 411 m², obręb 17, KW 31827.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 261/07/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Mickiewicza 1A/10 
– działki nr: 171/1, 171/2, 171/4, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12, 171/13 o łącznej pow. 1 881 m², obręb 13, KW 12242.
Ponadto tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 262/07/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, obejmujące dwie pozycje: 1) ul.Skar-
szewska – działka nr 1/60 w części o pow. 60 m², obręb 5, KW 34706 – pod miejsca postojowe, 2) ul.Konopnickiej – działka nr 91/25 w części o pow. 7 m², obręb 23, KW 39879 – pod pomieszczenie blaszane.
Dna 12 lipca 2016 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 272/07/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Grunwaldzka 37/13 
– działki nr: 120/8,121/12 o łącznej pow. 1 407 m², obręb 13, KW 35632.
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 5306076.
               Prezydent Miasta Starogard Gdański    
               Janusz Stankowiak 



5 sierpnia

Godz. 18.00 Kino Sokół „Wyspa Nim”

Godz. 19.00  Rynek letnia scena muzyczna - Przystanek Kultura  
Koncert zespołu „Grzmiaca Półlitrówka”

Zespół „Grzmiąca Półlitrówa” koncertuje od 1986. Od swojego pierwszego publicz-
nego występu na Yapie, Grzmiąca zyskała ogromną sympatię i zainteresowanie ze 
strony publiczności oraz przychylność jurorów. Dowodem tego były liczne nagrody 
i wyróżnienia, m. in: 1987 - nagroda publiczności na Yapie. Na Bazunie rekomenda-
cja do rozpowszechniania dla Kantry i Studiów. Pierwsze miejsce na Gorol Songu 
w Bielsku Białej. 1988 - nagroda specjalna telewizji holenderskiej za Barmana. 
Nagroda na Danielce. 1989 - nominacja z Yapy na SFP w Krakowie,  1991 - nagroda 
za Poetę i nagroda specjalna na Bazunie za interpretację „Wspomnienia” (Czesława 
Niemena).  

Godz. 20.30 Rynek -  kino letnie  „Moje córki krowy”

12 sierpnia

Godz. 18.00 Kino „Sokół” 
„Przygoda w Paryżu”

Godz. 20.30 Rynek – kino letnie 
„Miś”

15 sierpnia

Święto  
Wojska Polskiego

19 sierpnia

Godz. 18.00 Kino „Sokół” 
„Artur i Minimki”

Godz. 20.30 Rynek – kino letnie 
„Ostatnia akcja”

20 sierpnia
XXI Turniej tenisa stołowego  
im. Andrzeja Grubby

godz. 18.00  
Stadion im. Kazimierza Deyny
Mecz OldBoys Starogard - 
Lechia Gdańsk

22 sierpnia

Godz. 19.00 Kino Sokół 
„Lato komedii – z Barbarą Krafftówną”

Na ekranie kina „Sokół” odbędzie się pokaz nagrania sztuki Remigiusza 
Grzeli pt. „Oczy Brigitte Bardot” w reżyserii Macieja Kowalewskiego z fe-
nomenalnymi rolami Barbary Krafftówny i zmarłego w tym roku Mariana 
Kociniaka. Jest to rejestracja spektaklu teatralnego z grudnia 2008 roku.
Na pokazie pojawi się osobiście legenda polskiego kina, teatru i kabare-
tu - Barbara Krafftówna, pamiętna Honoratka z serialu „Czterej pancerni 
i pies”, Felicja z filmu „Jak być kochaną” i Pani Radna z Kabaretu Star-
szych Panów. Towarzyszył jej będzie Remigiusz Grzela.  

23 sierpnia

Godz. 19.00 Sala widowiskowa 
SCK
Promocja ksiązki 
Remigiusza Grzeli 
„Krafftówna w krainie 
czarów”

W Starogardzkim Centrum 
Kultury odbędzie się spotkanie 
z Barbarą Krafftówną i pisarzem 
Remigiuszem Grzelą, promujące 
książkę pt. „Krafftówna w krainie 
czarów”. 

Na pokaz nagrania sztuki pt. 
„Oczy Brigitte Bardot” i promo-
cję książki pt. „Krafftówna w kra-
inie czarów” wstęp jest wolny.

25-28 sierpnia

Polpharma  
Deyna Cup Junior

26 sierpnia

Godz. 19.00 - Kino „Sokół” Koncert Teresy Werner

Teresa Werner zaistniała dzięki takim przebojom jak „Miłość jest piękna”, 
„Dałabym Ci dała”, „Kocham swoje morze”. Jej piosenki oraz teledyski 
regularnie emitowane są na antenach radiowych i telewizyjnych stacji: 
Radio Piekary, Radio Fest, Radio Katowice, Radio Plus, Radio Vanessa, 
Radio Hit, TVS, TVP, iTV. Artystka ma na swoim koncie dwie płyty CD  
oraz krążek DVD z dotychczasowymi wideoklipami. Album „Spełnić 
marzenia”, którego premiera miała miejsce w 2012 roku, uzyskał status 
Złotej Płyty.  
Bilety w cenie 45 zł do nabycia w kasie kina.

Godz. 20.30 – Rynek – kino letnie „Dzień świra”

Kibice będą mogli obejrzeć 
umiejętności 10-letnich piłkarzy 
z najlepszych klubów naszego 
kraju (Legia Warszawa, Lech 
Poznań, Zagłębie Lubin, Śląsk 
Wrocław) oraz warszawskiej 
szkółki piłkarskiej Barcelony. Nie 
zabraknie też klubów zagranicz-
nych. Swój udział zapowiedziały 
takie drużyny jak: Karpaty Lwów, 
Dynamo Mińsk, Fortuna Mińsk, 
Żalgiris Wilno, a także zespoły 
z Litwy, Łotwy, Turcji, czy Gruzji. 
Co ciekawe w turnieju zagra też 
drużyna Manchesteru City, klubu 
w którym w przeszłości grał Ka-
zimierz Deyna. Kilka dni temu do 

Starogardu z wizytą kontrolną 
przyjechali wysłannicy angiel-
skiego klubu, którzy ocenili stan 
murawy, na którym będą grali 
ich podopieczni, a także warunki 
noclegowe.  Zarówno obiekty 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Starogardzie Gdańskim jaki 
i Hotel „Ren” otrzymały bardzo 
wysokie noty od audytorów. 
Manchester City ostatecznie po-
twierdził przyjazd do Starogardu 
Gdańskiego. 

Dodajmy, że turniej Polpharma 
Deyna Cup Junior 2016 finanso-
wany jest ze środków publicz-
nych Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański, Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomor-
skiego, Ministerstwa Sportu oraz 
Zakładów Farmaceutycznych 
Polpharma i Klubu Sportowego 
Beniaminek 03.  

Zaplanuj sierpień z Starogardzkim Ratuszem


