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Nasza zawodniczka bezape-
lacyjnie wygrała pierwszą 
konkurencję pięcioboju no-
woczesnego, czyli szermier-
kę, stając się tym samym li-
derką klasyfikacji generalnej. 

Medal olimpijski  
Oktawii Nowackiej
Oktawia Nowacka w  pięknym stylu wywalczyła brązowy 
medal w  pięcioboju nowoczesnym podczas Igrzysk Olim-
pijskich w Rio de Janeiro. Grupa starogardzkich kibiców, na 
czele z Prezydentem Miasta Januszem Stankowiakiem po-
witała medalistkę na warszawskim lotnisku.

Pierwszą pozycję w rankingu 
utrzymała także po świet-
nym pływaniu (200 m stylem 
dowolnym) i  jeździe konnej, 
chociaż rywalki mocno na-
pierały. Do ostatniej konku-

rencji, czyli biegu na 3200 m 
połączonego ze strzelaniem 
ruszyła jako pierwsza. Ge-
nialne było zwłaszcza drugie 
strzelanie Oktawii, które dało 
jej sporą przewagę. Jednak 

po ostatnim strzelaniu na 
prowadzenie wysunęła się 
Australijka Chloe Esposito, 
która do mety dobiegła na 
pierwszym miejscu. Za jej 
plecami o  srebro walczyły 
Oktawia i pochodząca z Fran-
cji Elodie Clouvel. Z tej walki 
zwycięsko wyszła Francuz-
ka, a  Oktawia dobiegła do 
mety na trzeciej, medalowej 
pozycji. Chociaż, jak wszyst-

kie zawodniczki, starogar-
dzianka była zmęczona, ani 
na chwilę z  jej twarzy nie 
zniknął uśmiech. Brązowy 
medal Oktawii Nowackiej 
w  pięcioboju nowoczesnym 
był 300. krążkiem zdobytym 
przez reprezentantów Polski 
na Igrzyskach Olimpijskich 
(letnich i  zimowych łącznie) 
i  4. w  historii polskiego pię-
cioboju nowoczesnego. 

Stała się też trzecim spor-
towcem ze Starogardu Gdań-
skiego, po Kazimierzu Dey-
nie (złoty medalista Igrzysk 
Olimpijskich w  Monachium 
1972 r., srebrny medalista 
w  Montrealu 1976 r.) oraz 
bokserze Brunonie Bendigu 
(brązowy medal w  Rzymie 
w  1960 r.), który stanął na 
olimpijskim podium.  

Kibice będą mogli obej-
rzeć umiejętności 10-let-
nich piłkarzy z  najlep-
szych klubów naszego 
kraju (Legia Warszawa, 
Lech Poznań, Zagłębie 
Lubin, Śląsk Wrocław) 
oraz warszawskiej szkółki 
piłkarskiej Barcelony. Nie 

Polpharma Deyna Cup Junior
W dniach 25-28 sierpnia na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny odbędzie 
się czwarta edycja Międzynarodowego Turnieju Polpharma Deyna Cup Junior. 

zabraknie też klubów za-
granicznych. Swój udział 
zapowiedziały takie dru-
żyny jak: Karpaty Lwów, 
Dynamo Mińsk, Fortuna 
Mińsk, Żalgiris Wilno, 
a  także zespoły z  Litwy, 
Łotwy, Turcji, czy Gruzji. 
Co ciekawe w turnieju za-

gra też drużyna Manche-
steru City, klubu w  któ-
rym w  przeszłości grał 
Kazimierz Deyna. 

Dodajmy, że turniej Pol-
pharma Deyna Cup Junior 
2016 finansowany jest 
ze środków publicznych 

Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański, Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Pomorskiego, Ministerstwa 
Sportu oraz Zakładów Far-
maceutycznych Polphar-
ma i  Klubu Sportowego 
Beniaminek 03.  
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Uroczystości Święta Wojska Pol-
skiego obchodzone w  Święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny odbyły się na placu przed 
kościołem św. Wojciecha w Staro-
gardzie Gdańskim.
Prezydent Janusz Stankowiak 
wspominał z szacunkiem i zadumą 
historię z 1920 roku. 
-Wysiłek zbrojny naszych rodaków 
stanowi nieodłączną część historii 
naszego narodu. Ta rocznica za-
wsze kieruje naszą uwagę na to, 
co w  życiu państw i  narodów jest 
najważniejsze i  najcenniejsze: na 
umiłowanie wolności, suweren-
ności, honoru i  służby ojczyźnie 
– mówił prezydent. - Chylę czoła 

Święto Wojska Polskiego
15 sierpnia, w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 władze samorządowe, 
żołnierze, kombatanci, kapłani oraz mieszkańcy miasta uczcili święto 
żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych.

przed bohaterami tamtych dni, 
pamiętając o  wielu pokoleniach 
Polaków składających ofiarę krwi 
za niepodległość, przetrwanie na-
rodu i obronę granic.
Podczas uroczystości przewod-
niczący Rady Miasta Jarosław 
Czyżewski odczytał uchwałę Rady 
Miasta Starogard Gdański w  spra-
wie nadania nazwy ulicy Alojzego 
Gusowskiego. Radni w ten sposób 
upamiętnili bohaterskiego lotnika 
– starogardzianina, który zginął 
podczas nalotu na Niemcy w 1942 
roku.
Obecna na obchodach była także 
Elżbieta Kowalkowska, której wu-
jem był Alojzy Gusowski. Pani Elż-

– Powstanie Warszawskie to nie 
tylko filmy i  książki. To wydarzyło 
się naprawdę – powiedziała druży-
nowa 3 Wodnej Drużyny Harcerzy 
im. Jana III Sobieskiego. Tej samej 
drużyny, w szeregach której o wol-
ność walczył dh Witold Kazimierz 
Wetta. Kapral „Dzik”, bo taki nosił 
pseudonim, zapisał się na kartach 
historii jako bohater Powstania 
Warszawskiego. Zginął 26 września 
1944 roku na Mokotowie razem ze 
strzelcem Puchaczem, Bareckim 
i innymi powstańcami. Miał 23 lata.
Mieszkańcy Starogardu wspólnie 
z  władzami miasta, harcerzami 
i  artystami Kuźni Brackiej uczci-
li pamięć poległych i  walczących 
o  Warszawę w  1944 roku. Na pa-

Uczczono pamięć 
powstańców
1 sierpnia w  72. rocznicę wybuchu powsta-
nia warszawskiego punktualnie o  godz. 17.00 
w tzw. godzinę „W” w całym mieście zawyły sy-
reny. Mieszkańcy, harcerze i władze miasta przy 
Pomniku Poległych i  Pomordowanych Harce-
rzy pieśniami powstańczymi uczcili pamięć 
sierpniowych wydarzeń 1944 roku.

bieta pojawiła się wraz z  mężem 
Krzysztofem – autorem biografii 
o starogardzianinie.
- W  imieniu rodziny Alojzego Gu-
sowskiego, bardzo dziękuję za 
podjęcie uchwały o  nadaniu na-
zwy ulicy w  Starogardzie jego 
imieniem- mówił Pan Krzysztof. 
- Uchwała ta, podjęta w  setną 
rocznicę Jego urodzin upamiętni 
bohaterskiego mieszkańca Sta-
rogardu, który swe życie oddał za 
Ojczyznę
W  Święto Wojska Polskiego Ka-
pituła Krzyża Szwoleżerskiego 2 
Pułku Szwoleżerów Rokitniań-
skich wyróżniła Srebrnym Krzyżem 
Szwoleżerskim Radę Miasta Sta-
rogard Gdański oraz wójta Gminy 
– Stanisława Połoma. Wręczenia 
krzyży dokonał prezes Stowarzy-
szenia Szwadron Kawalerii 2 Puł-
ku Szwoleżerów Rokitniańskich 
– Rotmistrz Krzysztof Landowski.
Kpt. Piotr Drzewiecki – Oficer 16 
Batalionu Dowodzenia w  Elblągu, 
odczytał tego dnia apel pamięci. 
Zwrócił się do bohaterów walk 
o Niepodległość Rzeczypospolitej, 
do mieszkańców i  żołnierzy Woj-
ska Polskiego. W  apelu pamięci 
wspomniano także ofiary kata-
strofy lotniczej pod Smoleńskiem.  
Podczas obchodów pod Pomni-
kiem Jana Pawła II delegacje zło-
żyły kwiaty. Uroczystości zakoń-
czyła Msza Św. w intencji Ojczyzny, 
Miasta i Wojska Polskiego.  

miątkę sierpniowych wydarzeń za-
śpiewali Hymn Szarych Szeregów, 
Warszawo ma, Gdzie są kwiaty 
z tamtych lat, Pałacyk Michla, Mo-
dlitwę harcerską i Pieśń pożegnal-
ną. Przy Pomniku Poległych i  Po-
mordowanych Harcerzy złożono 
kwiaty i zapalono znicze.
Powstanie warszawskie było naj-
większą akcją zbrojną podziemia 
w  okupowanej przez Niemców 
Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki 
w stolicy przystąpiło ok. 40–50 tys. 
powstańców. W czasie walk w War-
szawie zginęło ok. 18 tys. powstań-
ców, a  25 tys. zostało rannych. 
Straty wśród ludności cywilnej 
były ogromne i  wynosiły ok. 180 
tys. zabitych.  
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Grupą docelową Projektu są odbior-
cy i użytkownicy nowych rozwiązań, 
tj. osoby zależne wraz z  opiekuna-
mi, w  szczególności: opiekunowie 
osób z  niepełnosprawnością w  za-
kresie wybranych czynności z  życia 
społecznego i  obywatelskiego oraz 
opiekunowie osób starszych.
Projekt wdrażany jest w  ramach IV 
Osi Priorytetowej Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Bezzwrotna dotacja
Trwa nabór wniosków do projektu “Inkubator Innowacji Społecznych 
Wielkich Jutra”- Usługi opiekuńcze dla osób zależnych. Można zdobyć 
50 tysięcy zł bezzwrotnej dotacji na opracowanie innowacyjnego narzę-
dzia, metody lub rozwiązania dotyczącego usług opiekuńczych dla osób 
zależnych.

(Działanie 4.1: Innowacje społecz-
ne), na zlecenie Ministerstwa Roz-
woju i  współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym Projektu jest 
wsparcie procesu inkubacji 45 inno-

OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza mieszkańców do 
wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Gminnego Programu 
Rewitalizacji, które odbędą się w dniach 24 sierpnia – 12 października 
2016 r.

Formy konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji: 
1. Uwagi, opinie i pomysły dotyczące programu rewitalizacji należy 
przesyłać na adres rewitalizacja@um.starogard.pl. w terminie od 24 
sierpnia do 26 września 2016 r. 
2. Spotkania otwarte z mieszkańcami – początek od godz. 16.00  
w budynku Muzeum Ziemi Kociewskiej, ul. Boczna 2 w dniach:

• 24 sierpnia – przedstawienie aktualnego stanu prac dotyczących 
opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, dyskusja, 

• 31 sierpnia – dyskusja, zbieranie uwag, opinii, wniosków  
i pomysłów do projektu programu rewitalizacji. 

3. Warsztaty z udziałem mieszkańców w trakcie których zostanie 
wypracowany dokument Gminnego Programu Rewitalizacji – warsztaty 
odbędą się w sali konferencyjnej Ratusza (ul. Rynek 1), początek od 
godz. 16.00, w dniach:

• 28 września 
• 5 października 
• 12 października 

Prezydent Miasta Starogard Gdański 
Janusz Stankowiak

Zaproszenie do wzięcia udziału 
w konsultacjach społecznych

Wojewoda Pomorski Dariusz Dre-
lich udzielił Gminie Miejskiej Staro-
gard Gdański dotacji celowej z bu-
dżetu państwa na dofinansowanie 
zakupu nowości wydawniczych 
niebędących podręcznikami.  Do-
tacja zostanie przyznana bibliote-
kom w ramach „Narodowego Pro-
gramu Czytelnictwa” w wysokości 
36 000 złotych.

Nowości w szkolnych bibliotekach
Trzy starogardzkie gimnazja otrzymają dotację celową na zakup nowości 
wydawniczych. Biblioteki zostaną zaopatrzone w szkolne książki, które 
nie stanowią pozycji podręcznikowych. Dotację przyznał Wojewoda Po-
morski Dariusz Drelich, w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa”.

wacyjnych pomysłów dotyczących 
usług opiekuńczych dla osób zależ-
nych z terenu całej Polski, z których 
min. 20% zostanie przygotowanych 
do wdrożenia na szeroką skalę 
w okresie do 12.2018 r. Pierwszy na-
bór trwa do 30.09.2016 r.  

Więcej informacji na:  http://inkubatorwielkichjutra.pl

Pieniądze przeznaczone są na 
realizację zadania w  trzech staro-
gardzkich gimnazjach: Publicznym 
Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Ko-
pernika (12 000 złotych), w PG Nr 2 
im. Adama Mickiewicza (12 000 zło-
tych) oraz PG Nr 3 im. Stanisława 
Staszica (12 000 złotych). Gmina 
Miejska zapewnia 20% kosztów re-
alizacji zadania w  postaci własne-

go wkładu finansowego odrębnie 
dla każdej ze szkół.
Zaopatrzenie w  nowe książki ma 
przyczynić się m.in. do rozwijania 
zainteresowań uczniów poprzez 
promowanie i wspieranie rozwoju 
czytelnictwa wśród dzieci i  mło-
dzieży.  



4 WYDARZENIA

– Po czerwcowej wizycie Przewodni-
czącego Chińskiej Republiki Ludowej 
Xi Jinping w  Warszawie zaintere-
sowanie Polską w  Chinach bardzo 
wzrosło – powiedziała Zaho Xiuzhen. 
– Wiele chińskich miast takich jak 
Louhe chce nawiązać szeroko pojętą 
współpracę z  polskimi partnerami, 
otworzyć swój rynek na polskie pro-
dukty, rozwinąć handel i  rozpocząć 
inwestycje w Polsce. Louhe to bardzo 
stare miasto z długą historią i wspa-
niałą kulturą. Poszukuje w  Polsce 
partnera, który byłby gospodarczym 
centrum wymiany towarów polskich 
i chińskich. Chodzi im też o wzajem-
ne dzielenie się doświadczeniami 

Wizyta konsula
28 lipca Zhao Xiuzhen - Konsul Generalna Chiń-
skiej Republiki Ludowej w Gdańsku - odwiedziła 
władze miasta. Konsul szuka partnera do współ-
pracy dla Louhe – prawie trzymilionowego mia-
sta we wschodnich Chinach, w prowincji Henan.

społeczno-kulturalnymi i o nawiąza-
nie przyjacielskich relacji, które mo-
głyby wzbogacić mieszkańców obu 
miast. Starogard jest dobrze usytu-
owany, znakomicie skomunikowany 
z trójmiejskimi portami . Stąd nasza 
u państwa wizyta.
Prezydenci zaproponowali, że przy-
gotują dla władz miasta Louhe spe-
cjalną ofertę, w  której szczegółowo 
scharakteryzują Starogard, przed-
stawią jego walory oraz możliwości 
i udogodnienia inwestycyjne na tere-
nie miasta. Ofertę za pośrednictwem 
pani Zacho Xiuzhen przekażą wła-
dzom miasta Louhen na początku 
września.  

–  To był mój debiut. Dobrze, że zde-
nerwowanie ustąpiło wzruszeniu, 
ale zapamiętam ten dzień do końca 
życia  – mówił z przejęciem prezydent 
Stankowiak. – Być może w przyszło-
ści nabiorę wprawy, jeśli któraś z par 
młodych zechce jeszcze, abym to ja 
odczytał im przysięgę małżeńską. 

Prezydent udzielił ślubów
W sierpniu prezydent miasta Janusz Stankowiak udzielił swoich pierw-
szych w karierze ślubów. Najpierw węzłem małżeńskim połączył pracow-
ników służby zdrowia Sylwię Kotarską, która jest technikiem rehabilitacji 
i lekarza Tadeusza Rocławskiego. Kilka dni później obrączki zaświeciły na 
palcach obecnego Króla Kurkowego – Jarosława Pośmana oraz Agniesz-
ki Orzechowskiej.

W wakacje Radio Gdańsk codzien-
nie odwiedza inne miejsca na Po-
morzu. Tym razem wóz satelitarny 
zaparkował w  Starogardzie Gdań-
skim. Ekipa przeprowadziła m.in. 
rozmowę z  prezydentem Janu-
szem Stankowiakiem. Poruszono 
wiele tematów dotyczących m.in. 
rozwoju miasta, czy planowanych 
inwestycji.  

Radio w Stadzie Ogierów
W piątek (19 sierpnia) wóz transmisyjny Radia 
Gdańsk odwiedził Starogard Gdański, a  kon-
kretnie malowniczo położone Stado Ogierów. 

Oczywiście o  ile pozwolą mi na to 
inne obowiązki.
– Wiedzieliśmy, że prezydent może 
udzielać ślubów z mocy prawa – po-
wiedział Tadeusz Rocławski. - Chcieli-
śmy, aby ten dzień był niezapomnia-
ny i wyjątkowy, dlatego poprosiliśmy 
go o  przewodniczenie uroczystości 

zaślubin. Ku naszej ogromnej radości 
prezydent się zgodził.
Ślub Jarosława Pośmana oraz 
Agnieszki Orzechowskiej przebiegał 
również w  dostojnej i  uroczystej at-
mosferze. Po ceremonii, przed Ra-
tuszem Bracia Kurkowi zaśpiewali 
młodej parze „sto lat”.  
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Zniżka na muzykę
Od 1 sierpnia pasjonaci gry na instrumentach 
z  rodzin wielodzietnych mogą taniej kupować 
potrzebne im do nauki narzędzia. 5% zniżki na 
instrumenty i  akcesoria muzyczne zaoferował 
Sklep Muzyczny „Nutka”. 

Plac zabaw i  fitness usytuowany 
na os. 60-lecia, zlokalizowany na-
przeciw Miejskiego Przedszkola 
Publicznego nr 10, wyposażony 
jest w  huśtawki, zestawy rekre-
acyjne ze zjeżdżalnią, piaskowni-
cę, zestaw gimnastyczny. Jest też 
strefa przeznaczona dla młodzieży 
i dorosłych, gdzie można korzystać 
z  urządzeń siłowni zewnętrznej,  
a  przede wszystkim z  pierwszych 
w naszym mieście, w takim zakre-
sie, urządzeń StreetWorkout Park 
do ćwiczeń sprawnościowo-ru-
chowych.
Place zabaw i  fitness zostały też 
umiejscowione na os. Koperni-
ka. Jeden pomiędzy blokami os. 
Kopernika 6-7 (Kopernika „dół”), 

Nasze osiedla pięknieją
Starogard Gdański pięknieje i staje się miejscem, w którym aktywnie można 
spędzić czas wolny. Place zabaw i tak zwane siłownie pod chmurką powstają 
jak grzyby po deszczu i to nie tylko za sprawą miejskich działań. Aktywna na 
tym polu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie”, która w lipcu wzbo-
gaciła przestrzeń rekreacyjną udostępniając trzy nowe obiekty.  

karuzel. Z kolei dla młodzieży i do-
rosłych zainstalowano urządzenia 
fitness.  Dodatkową atrakcją jest 
boisko do piłki siatkowej plażowej 
(górne Os. Kopernika). Place zosta-
ły wzbogacone o piękną roślinność 
i nowe chodniczki.
- Jest to historyczny moment, bo 
jeszcze nigdy w  Starogardzie jed-
nego dnia nie otwierano trzech 
placów zabaw. To niezwykle cie-
szy, bo okazuje się, że ta przestrzeń 
publiczna zostaje oddana miesz-
kańcom.  To mieszkańcy mają cie-
szyć się z tego, że ta przestrzeń jest 
zagospodarowana w  taki sposób, 
by z niej mogli korzystać nie tylko 
najmłodsi, ale również dorośli. 
- Chciałbym serdecznie pogratulo-

Prezydent Janusz Stankowiak pod-
pisał z  właścicielem sklepu Kamilą 
Chrapkowską porozumienie w spra-
wie przystąpienia do programu 
„Starogardzka Karta Dużej Rodziny”. 
Dźwięki nieodłącznie towarzyszą 
naszej codzienności. Wielu z  nas 
nie wyobraża sobie dnia bez mu-
zyki. Dla innych gra na instrumen-
tach jest sensem życia i sposobem 
na nie. Doskonalenie muzycznych 
talentów wymaga jednak nie tyl-
ko miłości do muzyki, wytrwałości 
i  ciężkiej pracy. Skuteczna nauka 
wirtuozerii nie może obejść się bez  
dobrych instrumentów. W  Staro-
gardzie można się w takowe zaopa-
trzyć w  Sklepie Muzycznym „Nut-
ka” przy ul. Sikorskiego. Co więcej, 
od 1 sierpnia rodziny wielodzietne 
mogą kupować instrumenty i akce-
soria muzyczne z 5 % zniżką.
- Najwięcej sprzedajemy gitar kla-
sycznych. Z  Karta Dużej Rodziny 
taki zakup będzie o ok. 50 zł tańszy  
-  mówi właścicielka sklepu. 
 - Staramy się, aby wsparcie dla 
rodzin z  trójką lub więcej dzieci 
było systematycznie poszerzane 

– mówi Urszula Domachowska 
Naczelnik Wydziału Spraw Spo-
łecznych. – To już dwunasty part-
ner, który przystąpił do programu 
Starogardzka Karta Dużej Rodziny. 
Korzystamy z ogólnopolskiej KDR, 
dlatego każdy lokalny partner, któ-
ry przystępuje do programu, bar-
dzo nas cieszy. Dzięki ich udziałowi 
w programie, wzbogacamy ogólną 
listę usług, oferując naszym miesz-
kańcom dodatkowy szeroki i  róż-
norodny wachlarz ulg.  

Pełna lista partnerów 
Starogardzkiej Karty Dużej 
Rodziny znajduje się na stronie 
miasta w zakładce: http://
starogard.pl/ulgi-dla-rodzin-
wielodzietnych-2260/.
Pełna lista ogólnopolskich 
partnerów programu znajduje 
się na stronie: https://rodzina.
gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-
karty-duzej-rodziny. 

drugi pomiędzy os. Kopernika 23-
38 (Kopernika „góra”, przy Publicz-
nym Gimnazjum nr 1).  Teraz dzieci 
mogą korzystać  z huśtawek, lina-
rium, zestawów zabawowych ze 
zjeżdżalnią, domków ze zjeżdżal-
nią dla małych dzieci, równoważni, 

wać Zarządowi Spółdzielni, Radzie 
Nadzorczej, Radzie Osiedla, za to 
działanie, które zmienia osiedle, 
ale zmienia też Starogard – mówił 
podczas otwarcia placów zabaw 
prezydent miasta Janusz Stanko-
wiak.  
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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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Co się dzieje w inwestycjach?
Starogard Gdański jest na etapie realizacji wielu inwestycji, które wpłyną 
na poprawę jakości życia w naszym mieście.  Przed miastem w najbliż-
szym czasie są też kolejne zadania do realizacji.

List intencyjny w tej sprawie 27 lipca 
podpisali przedstawiciele Urzędu 
Miasta Starogard Gdański oraz Po-
morskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej (PSSE). Podpisanie listu to 
efekt wcześniejszych rozmów prowa-
dzonych z zarządem PSSE. Strony za-
deklarowały w  nim chęć współpracy 
w  zakresie wymiany informacji oraz 
koordynacji działań zmierzających 
do pozyskania inwestora zaintereso-
wanego prowadzeniem działalności 
gospodarczej na działkach zlokali-

Strefa ekonomiczna się powiększy 
Aktywizacja gospodarcza regionu, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 
oraz wzrost potencjału gospodarczego miasta i całego regionu – to główne 
założenia rozszerzenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

zowanych przy ulicy Iwaszkiewicza 
w Starogardzie Gdańskim, które zgod-
nie z treścią listu mają być objęte gra-
nicami strefy ekonomicznej.
Teren przy ulicy Iwaszkiewicza jest 
doskonałym miejscem dla przedsię-
biorstw z  branży logistycznej, które 
szukają nowych miejsc w  celu roz-
woju swojej działalności.  Ponad 6,2 
ha gruntu oraz bocznica kolejowa 
sprawiają, że nieruchomość może 
stanowić doskonałą bazę dla firmy 
transportowej lub produkcyjnej, któ-

ra potrzebuje odpowiednio dużych 
przestrzeni magazynowych.  Logi-
styczną atrakcyjność terenu pod-
kreśla dogodne połączenie komuni-
kacyjne z  drogą krajową numer 22. 
W  promieniu kilkunastu kilometrów 
znajduje się również autostrada A1, 
czyli europejska droga E75, która jest 
częścią Trans-Europejskiego Koryta-
rza Transportowego Północ – Połu-
dnie łączącego kraje skandynawskie 
z krajami leżącymi nad Morzem Śród-
ziemnym.

Władze miasta liczą na to, że wraz 
z  powstaniem i  rozwojem PSSE 
w  Starogardzie Gdańskim wzrośnie 
zainteresowanie potencjalnych in-

westorów, które przełoży się na po-
zytywne rozstrzygnięcia organizowa-
nych przetargów.  

Trwa przebudowa ul. Kościuszki 
na odcinku od ul. Lubichowskiej 
do ul. Pelpińskiej. Wykonawcą 
robót jest firma Skanska S.A. Pla-
nowany termin  zakończenia  prac 
przypada na czwarty kwartał tego 
roku.
Realizowane są też prace budow-
lane związane z  pozyskiwaniem 
lokali socjalnych przy ul. Skar-
szewskiej, Chojnickiej i  Tczew-
skiej. Poza tym trwają prace zwią-
zane z budową placu zabaw „Aka-
demia Fiku-Miku”.

W październiku tego roku zostanie 
ukończony pierwszy etap budowy 
dróg wewnętrznych przy ul. Koper-
nika. Przetarg został już ogłoszony, 
a we wrześniu zostanie wyłoniony 
wykonawca. Na przełomie wrze-
śnia i  października  będzie reali-
zowana budowa parkingu przy ul. 
Kryzana oraz powinny się toczyć 
prace przy przebudowie ul. Krasic-
kiego (obecnie przygotowujemy 
postępowanie przetargowe  i ocze-
kujemy na decyzję ZRiD).

Obecnie trwają bardzo zaawanso-
wane prace przy przygotowywa-
niu postępowań przetargowych 
dla dwóch bardzo ważnych zadań 
inwestycyjnych tj.  „Budowa i sko-
munikowanie węzła integracyjne-
go w Starogardzie Gdańskim” oraz 
„Zachowanie wartości przyrodni-
czych i  krajobrazowych korytarza 
ekologicznego doliny Wierzycy 
przez ochronę bioróżnorodności 
oraz ukierunkowanie wykorzy-
stania tego obszaru”.  Ze względu 
na formułę realizacji zadania dot. 

bioróżnorodności rzeki Wierzyca 
tj. „zaprojektuj i wybuduj” oraz du-
żego zakresu projektu dot. węzła 
integracyjnego, a  co za tym idzie 
szacowanego kosztu przedsię-
wzięcia i  długiego terminu ogło-
szenia przetargu inwestycje te nie 
rozpoczna się w tym roku. Fizyczne 
działania zamierzamy rozpocząć 
wiosna przyszłego roku. Są  to in-
westycje wieloletnie, a  ich plano-
wany termin zakończenia przypa-
da na koniec 2018 roku.

Warto też dodać, że jesteśmy 
w  trakcie przygotowania kolejne-
go przetargu na wykonanie doku-
mentacji technicznej dla remontu 
i  konserwacji murów obronnych 
oraz zagospodarowania przedmu-
rza do brzegu rzeki Wierzycy i  od 
strony kościoła św. Mateusza. 
Miasto przygotowuje też przetarg 
na wykonanie dokumentacji tech-
nicznej dotyczącej przebudowy 
budynku Ratusza z  dostosowa-
niem do nowej funkcji , czyli mu-
zeum multimedialnego.  
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W turnieju udział wzięło 205 zawodni-
ków z całego kraju, mi.in z Warszawy, 
Bydgoszczy,Torunia, Piotrkowa Trybu-
nalskiego, Lęborka, Poznania, Redy, 
Wejherowa oraz liczna grupa tenisi-
stów z Kaliningradu.

Zagrali dla mistrza
W dniach 20–21 sierpnia w Miejskiej Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby 
w Starogardzie Gdańskim został rozegrany XXI Turniej Tenisa Stołowego 
im. Andrzeja Grubby - XII Memoriał. 

WYNIKI TURNIEJU

kat. skrzat
1. Gromek Artur - LUKS Warmia Li-
dznark Warmiński
2. Tarakan Miłosz - KS Beniaminek
3. Guszczin Walerij - Kaliningard
kat. skrzatki
1. Przybytkowska Wiktoria - LUKS Cheł-
mno
2. Nurzyńska Małgorzata - GKTS Gdańsk
3. Zimnicka Marta - MRKS
kat. żak
1. Głuszkiewicz Jakub - MTS Kwidzyn
2. Bielunkiewicz Filip - Bydgoszcz
3. Peikowski Fabian - KS Beniaminek
kat. żaczek
1. Krakowiak Ewa - GKTS Gdańsk
2. Lemańska Klara - MLKS Krajna Sę-
pólno Krajeńskie
3. Drude Irina - Kaliningard
kat. młodzik
1. Kolesnikov Dima - Kaliningard
2. Miastkowski Maksymilian - Gdańsk
3. Lemański Stanisław - MLSK Krajna 
Sępólno Krajeńskie

W dniach 20-21 sierpnia na terenie 
Stada Ogierów w  Starogardzie 
Gdańskim odbyły się Zawodów 
Regionalnych w  Skokach przez 
Przeszkody pod patronatem 
Prezydenta Miasta Janusza 

Podczas dwudniowego turnieju obec-
ni byli rodzice Andrzeja Grubby - Pań-
stwo Ludomira i  Alojzy Grubba oraz 
siostra Marzena Grubba-Kowalska.
Organizatorem turnieju był staro-
gardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Zawody w skokach

Starogardzianie lepsi od Lechii
W sobotę (20 sierpnia) na Stadionie im. Kazimierza Deyny odbył się mecz pił-
karski pomiędzy  drużynami  OLD BOYS Starogard  i OLD BOYS LECHIA Gdańsk. 
Mecz wygrali starogardzianie 6:2. 
Kibice zobaczyli nie tylko wiele bra-

mek, ale także gwiazdy gdańskiej Le-
chii sprzed lat m.in. Marka Woźniaka, 

Andrzeja Marchela, Lecha Kulwickie-
go, czy Jacka Grembockiego.  

Stankowiaka. Organizatorem 
zawodów był Sportowy Klub 
Jeździecki BASKIL Rzeczna oraz 
Stado Ogierów w  Starogardzie 
Gdańskim.  

Współorganizatorami:  KS Beniami-
nek 03, Fundacja im. A. Grubby Pol-
ski Związek Tenisa Stołowego, KZS 
„Kociewie”, UKS Sobowidz, UKS 
Rudno, II Liceum Ogólnokształcące 
w Starogardzie Gdanskim.  

Ośrodek Sportu i Rekreacji składa serdeczne podziękowanie sponsorom, którzy wsparli turniej, a byli to: Starostwo Powia-
towe w Starogardzie Gdańskim, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik”, Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych Starkom, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”, PESTAR, My Gym Starogard, Hustownia Artykułów 
Papiernyczych Cel-Kom 1, Komputronik ZIP Computer, Nadleśnictwo Starogard. 

kat. młodziczki
1. Socha Jaśmina - UKS Orlik Gdynia
2. Dietrich Julia - GKTS Gdańsk
3. Nakonieczna Oliwia - MTS Kwidzyn
kat. kadet
1. Dosz Przemysław - Pogoń Lębork
2. Dudzicz Adam - MRKS Gdańsk
3. Jędrzejewski Błażej - MTS Kwidzyn
kat. kadetki
1. Płotka Magda - KTS-K GOSRiT Luzino
2. Nikitina Wiktoria - Kaliningad
3. Oleksik Paulina - GKTS Gdańsk
kat. juniorki
1. Płotka Katarzyna - KTS-K GOSRiT 
Luzino
2. Zielińska Claudia - KS Beniaminek
3. Orlikowska Patrycja - Więckowy
kat. młodzieżowcy chłopcy
1. Dosz Adam - LKS Pogoń Lębork
2. Unfal Mateusz - Gwiazda Bydgoszcz
3. Kobos Jakub - Zooleszcz Gwiazda 
Bydgoszcz
kat. młodzieżowcy dziewczęta
1. Kamińska Marcelina - LUKS Straszyn
2. Bejanka Karolina - MKS Bydgoszcz

kat. senior
1. Floras Robert - TTS Polonia Bytom
2. Badowski Marek - Zooleszcz Gwiazda 
Bydgoszcz
kat. seniorki
1. Sikorska Magdalena - Warszawa
2. Kaczmarek Agnieszka - MRKS Gdańsk
3. Krzysiek Paulina - GLKS Nadarzyn
kat. weteran
1.Grzelak Ryszard - Elbląg
2. Szurgot Piotr - Starogard Gd.
3. Piotrowski Krzysztof - Toruń
kat. amatorzy
1.Bielunkiewicz Paweł - Bydgoszcz
2. Murawski Sławomir - Toruń
3. Haracz Andrzej - Elbląg
kat. amatorki
1. Bukowska Magdalena - Koźmin
2. Gadomska Iwona - Chojnice
kat. VIP
1. Rękas Marek
2. Cerowska Katarzyna
3. Budzinauskas Mindaguas
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Zespół B.I.G.S założył w  2006 roku 
Terry Lovique. W jego skład wchodzą 
profesjonalni muzycy z różnych kra-

Koncert muzyki gospel
8 sierpnia w Kościele św. Mateusza wystąpił zespół Black International 
Gospel Singers. 

jów świata. Mieszkańcy Starogardu 
i okolic mieli okazję posłuchać w ich 
wykonaniu utworów  różnych ga-

tunków, począwszy od pierwszych 
starych, tradycyjnych kompozycji 
do tak zwanego „Modern Gospel”.  

W Kinie Sokół widzowie mogli obej-
rzeć nagranie sztuki Remigiusza 
Grzeli „Oczy Brigitte Bardot”, gdzie 
główną rolę zagrała znakomita Bar-
bara Krafftówna. Aktorka obchodzi 
w tym roku 70-lecie pracy scenicznej. 
Świętowała je także na scenie staro-
gardzkiego kina wraz z Remigiuszem 
Grzelą - autorem książki o pani Bar-
barze „Krafftówna w krainie czarów”.
- Jestem głęboko poruszona emocjo-
nalnie, sentymentalnie.., że jestem 
w  tym mieście, że jesteśmy tutaj 
z  Remigiuszem wraz z  rezultatem 
naszej współpracy. Jestem dumna, 
że strzeliłam nawet nie w dziesiątkę - 
w setkę – trafiając na taką osobę jak 
Remigiusz – chwaliła pisarza Barbara 
Krafftówna.
- Moje przygotowania do przyjazdu 
i  spotkania z  państwem były więcej 
niż emocjonalne- zwierzyła się ak-
torka. -Bo ja już nie jestem obca, a to 
dzięki Remigiuszowi, obywatelowi 
Starogardu Gdańskiego.

Spotkanie dobrych znajomych
Pod hasłem „Lato komedii z Barbarą Krafftówną” odbyły się dwa spotka-
nia dla wielbicieli  talentu aktorki i miłośników książki „Krafftówna w Kra-
inie czarów” autorstwa Remigiusza Grzeli.

Pani Barbara skierowała też słowa 
podziękowań do rodziców i nauczy-
cieli Remigiusza Grzeli, którzy od-
powiednio ukierunkowali młodego 
człowieka, by rozwijał swoje zdolno-
ści.  
Sztuka pt. „Oczy Brigitte Bardot” 
w reżyserii Macieja Kowalewskiego z  
Barbarą Krafftówną i zmarłym w tym 

roku Marianem Kociniakiem poru-
szyła widzów. Aktorka zebrała owa-
cje na stojąco, nie kryjąc wzruszenia.
Drugiego dnia w  Starogardzkim 
Centrum Kultury odbyło się spotka-
nie autorskie, w  którym Remigiusz 
Grzela wraz z  Barbarą Krafftówną 
opowiadali o życiu aktorki i kulisach 
pracy nad książką.  
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Lato w SCK
W drugiej połowie lipca Starogardzkie Centrum 
Kultury zorganizowało dla małych mieszkań-
ców Starogardu Gdańskiego półkolonie pod 
hasłem „Akcja Lato z  SCK”. Każdego dnia od 
poniedziałku do piątku pracownicy największej 
instytucji kulturalnej w mieście przeprowadzali 
różne zajęcia edukacyjne i zabawy.

Ponad 40. młodych tancerzy do-
skonaliło swój warsztat taneczny 
pod czujnym okiem instruktorów 
i  trenerów tańca, pracujących 
i współpracujących ze Starogardz-
kim Centrum Kultury. W programie 
znalazły się lekcje  nauki tańców 
standardowych, latynoamerykań-
skich, hip hop dance, klasycznych 
i  baletowych. Odbyły się też za-
jęcia sportowe, rekreacyjne i  ryt-
miczno-taneczne.

Obóz taneczny
Od 4 do 10 lipca tancerze Starogardzkiego Cen-
trum Kultury szlifowali swoje  umiejętności na 
obozie tanecznym. W  tygodniowych warszta-
tach w  Wielu uczestniczyły dzieci i  młodzież 
trenująca balet, hip hop i taniec towarzyski. 

Dzieci brały udział w zajęciach pla-
stycznych, tanecznych, muzycz-
nych, wycieczkach i  wielu innych 
atrakcjach.
Uczestnicy przygotowali artystycz-
ne opakowania na popcorn, który 
konsumowały podczas projekcji 
filmu w  kinie „Sokół”. Zdobywa-
li ścianę wspinaczkową Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji. W  pro-rodzin-
nym parku rozrywki „Zagroda Ko-

ciewska” w  Godziszewie skakano 
na dmuchańcach, jeździli retro 
autkami, odwiedzili zwierzogród 
i  szukali złota. Dużym powodze-
niem cieszyło się autorskie przy-
gotowywanie pizzy w  jednej ze 
starogardzkich restauracji. Dzie-
ci odwiedziły Grodzisko Owidz, 
w którym zapoznały się z wczesną 
kulturą osadnictwa. Na zakoń-
czenie „Akcji lato z SCK” cała gru-

Warsztaty zakończyły się wspól-
nym pokazem tańca, który zinte-
grował uczestników różnych sty-
lów tanecznych.  Obóz taneczny 
w Wielu, który miał charakter szko-
leniowo – wypoczynkowy, zorga-
nizowała Starogardzka Fundacja 
Promocji Tańca przy współudziale 
SCK.

Już od września SCK będzie pro-
wadziło nabory do nowych grup 
tanecznych: tańca towarzyskiego, 
baletu i hip hop dance. Zajęcia pro-
wadzą wysoko wyspecjalizowani 

trenerzy tańca i specjaliści w swo-
ich stylach. Na zajęcia z  tańca za-
pisać się mogą osoby w  każdym 
wieku. Czeka ich wiele atrakcji, 
gdyż oprócz treningów, uczestnicy 
kursów biorą udział w  turniejach 
i pokazach.

Warto pamiętać, że zajęcia z  tań-
ca kształtują prawidłową posta-
wę ciała, koordynację ruchową 
wdzięk i grację, prawidłowy rozwój 
fizyczny i  emocjonalny, wzmac-
niają poczucie własnej wartości, 
uwrażliwiają na rytm i muzykę.  

pa wybrała się do „Frank-Raju” 
w  gminie Kaliska, gdzie oprócz 
zwiedzania ogrodów było ognisko 
i pieczenie kiełbasek.

Półkolonie ze Starogardzkim Cen-
trum Kultury cieszą się dużym za-
interesowaniem dzieci i  rodziców. 
Z akcji zimowych i letnich korzysta 
średnio około 60 dzieci dziennie ze 
Starogardu Gdańskiego.  
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1 dzień 
Dzień rozpoczęto od stworzenia 
regulaminu oraz gier i  zabaw in-
tegracyjnych. Później każdy miał 
za zadanie namalowania pracy 
plastycznej na temat wakacyjnych 
marzeń. Na koniec grano w  dwa 
ognie, piłkę nożną i unihokeja.

2 dzień 
Tego dnia na uczestników akcji 
czekały zadania terenowe, któ-
re były zlokalizowane na terenie 
OSiR-u. Jednym z zadań było uło-

Lato z OSiRem
Od 1 do 12 sierpnia trwała „Akcja Lato 
z  OSiRem”, w  której codziennie brało udział 
około 80 dzieci.  

żenie rymowanki na minimum 4 
wersy. 

3 dzień 
Dzieci miały przyjść przebrane za 
postacie bajkowe. Po prezentacji 
przebrań nadszedł czas na wspól-
ne czytanie bajek. Przeprowadzo-
no również chrzest kolonijny, w ra-
mach którego trzeba było pokonać 
ścieżkę zdrowia i  zjeść  kawałek 
kwaśnej cytryny. Po chrzcie za-
prosiliśmy wszystkich na teatr pt. 
„Dwie Dorotki”. 

4 dzień 
Tego dnia królowały hawajskie 
przebrania, hawajska muzyka, 
a  także hawajska kuchnia. Po zje-
dzeniu pysznej sałatki wszyscy po-
szli do kina Sokół na film pt. „Wy-
spa Nim”.  

5 dzień 
Co prawda wcześniej planowano 
wyjazd do parku wodnego w  Fo-
jutowie, ale z  powodu pogody 

zmieniono plany na kryty basen 
w Chojnicach. 

6 dzień
Na początek bawiono się w wyści-
gi rzędów, których tematem prze-
wodnim była kartka papieru. Biegi 
z kartką, pisanie na kartce, kartka 
jako piłka do unihokeja - czyli po-
budzanie wyobraźni na sportowo. 
Po posiłku  grupa udała się do kina 
na film pt. „Epoka lodowcowa - 
mocne uderzenie”. 

7 dzień 
Podczas gdy reprezentanci Polski 
walczyli o medale w Rio de Janeiro 
zorganizowano mini olimpiadę na 
Stadionie im. Kazimierza Deyny. 
Rywalizowano w  następujących 
konkurencjach: skoku w  dal, bie-
gu na 60 m , rzucie piłką lekarską 
i rzuciepiłeczką palantową.

8 dzień 
Dzieci przemaszerowały przez cały 
Starogard bawiąc się w podchody. 
Celem pieszej wycieczki był Szpital 
w Kocborowie, po którym oprowa-
dził dzieci z-ca dyrektora Jarosław 
Pleszkun. Obejrzano wieżę ciśnień, 
kuchnię, piekarnię, ciepłownię 
i pralnię. 

9 dzień 
Wycieczka do Centrum Nauki 
EXPERYMENT w  Gdyni wywarła 
na dzieciach duże wrażenie. Dzie-
ci miały okazję uczyć się poprzez 
zabawę. 

10 dzień 
Na zakończenie akcji dzieci przy-
gotowały dzień teleturniejów. Na 
koniec rozdaliśmy nagrody i certy-
fikaty.  
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Zespół w składzie: Krystyna Dubik 
i  Waldemar Kołaczyk istnieje od 
1993 roku. Od 2002 roku występują 
pod dwoma nazwami „Duo Fenix - 
Dwa Fyniki”. Przez te wszystkie lata 
grupa wydała 16 płyt, na których 

Drugi raz w tym roku
10 września, o  godzinie 18.00 w  kinie „Sokół” 
odbędzie się już drugi w tym roku koncert po-
pularnego zespołu estradowego ze Śląska „Duo 
Fenix - Dwa Fyniki”. 

Marek Dyjak to najbardziej praw-
dziwy głos na polskim rynku mu-
zyczny. Ma mocny głos, śpiewa 
również mocne utwory, w których 
jest krew, żółć i  łzy. Na rynku pa-
pierowych supermenów jest zjawi-
skiem. Jego koncerty to zero taryfy 
ulgowej - śpiewa to co myśli i czu-
je. Nawet jeśli go taki ekshibisjo-
nizm sporo kosztuje. Jest bardzo 
oryginalnym artystą, który pozo-
staje sobą i  przyciąga koneserów 
dobrej muzyki.
Skomponował muzykę do „Zbrod-
ni i  Kary” Edwarda Żentary i  do 
„Mistrza i  Małgorzaty” w  reżyserii 
Andrzeja Marczewskiego. Zagrał 

Koncert Marka Dyjaka
W  piątek (9 września) o  godzinie 20.00, w  Ko-
ściele św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim 
odbędzie się koncert Marka Dyjaka, organizo-
wany przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki 
Jazzowej „Jazz Fan Club”.

w filmach: „Kalipso” i „Faust”. Wy-
dał dziewięć płyt, z których najbar-
dziej znane są „Moje Fado” i  „Ko-
biety”. Płyta „Kobiety”,  jak sama 
nazwa wskazuje, to hołd dla ko-
biet artystek. Zawiera ona między 
innymi utwory Agnieszki Osieckiej, 
Kasi Nosowskiej, Edyty Bartosie-
wicz, Stanisławy Celińskiej, Kata-
rzyny Groniec, czy Magdy Umer.
Wydał też bardzo interesującą au-
tobiografię „Polizany przez Boga”.
Bilet na koncert (15 zł) można już 
kupić od piątku 27 sierpnia w  Re-
stauracji Bistro ul. Basztowa oraz 
Restauracji Centrum przy Staro-
gardzkim Centrum Kultury.  

Instytucja jest największą placów-
ką kulturalną w  powiecie staro-
gardzkim. Realizuje szeroko pojęte 
zadania z  dziedziny upowszech-
niania kultury, edukacji kultural-
nej, animowania i promocji ruchu 
amatorskiego oraz organizacji im-
prez.
Zespoły działające w  Starogardz-
kim Centrum Kultury uświetniają 
swoimi występami uroczystości 
miejskie, gminne i  wojewódzkie, 
biorą także udział w  przeglądach 
i festiwalach w kraju i za jego grani-
cami. Ich wysoki poziom artystycz-
ny jest możliwy dzięki wytężonej 
pracy wykwalifikowanych instruk-
torów i uczestników zajęć.

W Starogardzkim Centrum Kultury 
prowadzone zajęcia umożliwiają 
rozwój pasji i zainteresowań. Z za-
jęć tygodniowo korzysta ponad 
700 osób, zaś roczna frekwencja to 
ponad 20 000 osób.

Od września będą prowadzone na-
bory do następujących sekcji:

Nabór w SCK
Wraz z nowym rokiem szkolnym 2016-2017 Sta-
rogardzkie Centrum Kultury rozpocznie zajęcia 
edukacyjne w różnych sekcjach kulturalnych. 

- zajęcia plastyczne dla dzieci od 
lat 4, młodzieży i dorosłych

- zajęcia taneczne dla dzieci do 4 
lat, młodzieży i dorosłych

- zajęcia baletowe dla dzieci od 
lat 4 do 14

- zajęcia Hip Hop Dance - nowa 
forma prowadzona od września 
2015 cieszy się dużym - zaintereso-
waniem dla dzieci i młodzieży

- zespoły teatralne młodzieżowy 
i dla osób dorosłych

- młodzieżowe zespoły muzycz-
ne dla młodzieży i dorosłych

- zespół wokalny „Singers Novi” 
dla młodzieży i dorosłych

znajduje się wiele przebojów za-
równo w gwarze śląskiej jak i w ję-
zyku literackim.
Bilety w  cenie 40 zł do nabycia 
w recepcji SCK i kasie kina „Sokół”. 

 

- Orkiestra Kameralna „Pro Sim-
fonica” dla dzieci, młodzieży i  do-
rosłych

- Orkiestra Dęta dla młodzieży 
i dorosłych

- „Malutkie Gzubki” - zespół folk-
lorystyczny dla dzieci

- zajęcia projektowania mody 
- sztuka łączenia form i  barw dla 
dzieci i młodzieży

- zajęcia pracowni komputero-
wej dla młodzieży i dorosłych

- zajęcia pracowni fotograficznej 
dla dzieci i młodzieży

- nauka języka japońskiego z ele-
mentami kultury japońskiej dla 
młodzieży i dorosłych

- nauka języka hiszpańskiego 
z elementami kultury hiszpańskiej 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

- Uniwersytet Trzeciego Wieku 
(20 pracowni tematycznych).  

Szczegółowych informacji udzielają:
Ewa Czuba tel. 58 561 29 45 w. 50
UTW - Ewa Landowska tel. 58 561 29 45 w. 31



13WYDARZENIA

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 rad-
nymi klubu 
Platformy Obywatelskiej mogą 
umawiać się telefonicznie pod nu-
merem 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.

Z  wnioskiem o  nazwanie stadionu 
sportowego przy ul. Harcerskiej 
w  Starogardzie Gdańskim imie-
niem Kazimierza Kropidłowskiego 
wystąpił radny Stanisław Kubkow-
ski z klubu Prawo i Sprawiedliwość.
– Jeszcze zanim rozpoczęto mo-
dernizację Włókniarza myślałem 
o  tym, aby nazwać to pierwsze 
w  Starogardzie boisko imieniem 
Kazimierza Kropidłowskiego – po-
wiedział inicjator. – Uznałem, że je-
den z  najlepszych polskich skocz-
ków w  dal, urodzony w  Starogar-
dzie z  całą pewnością zasłużył 
na bycie patronem ważnego dla 
miasta obiektu sportowego. Mamy 
już przecież stadion im. Kazimierza 
Deyny, hale miejskie im. Andrzeja 
Grubby i Gerarda Podolskiego, dla-
tego pomyślałem – dlaczego  nie 
wpisać w  poczet tych wybitnych 
sportowców Kazimierza Kropi-
dłowskiego? 
Kazimierz Kropidłowski urodził 
się 16.08.1931 roku w  Starogar-
dzie. Przygodę ze sportem zaczął 
w starogardzkim SKS jako 14- letni 
piłkarz junior – trampkarz. Niezwy-

Włókniarz ma patrona
Stadion przy ul. Harcerskiej „Włókniarz” już od 
lipca nosi nazwę znanego starogardzkiego lek-
koatlety. Kazimierz Kropidłowski dwa razy re-
prezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich 
w Melbourne i Rzymie, był wicemistrzem Europy 
i  dwukrotnym mistrzem Polski w skoku w dal. 

Celem wizyty było podziękowanie 
prezydentowi za wsparcie okazane 
dla klubu oraz zaprezentowanie 
osiągnięć, jakie zawodnicy uzy-
skali w  zawodach. Złoty medal 
w biathlonie zdobył 
Marcin Kulaszewski (kategoria 
Gimnazjum) oraz a  srebrny w  ka-
tegorii szkół ponadgimnazjalnych 
Jakub Jeleń. Brązowy krążek 

Sportowa wizyta
10 sierpnia gośćmi prezydenta miasta Janusza 
Stankowiaka byli członkowie KPKS Cor Cor-
dium, którzy reprezentowali klub w finałach 28. 
Parafiady.

1. Teresa Boniak l. 82                
2. Stanisław Zając l. 62       
3. Jan Szoła l. 90               
4. Irena Gembiak l. 90       
5. Gizela Cysarczyk l. 77        
6. Henryk Milewski l. 65              
7. Henryk Andrzejewski l. 67       
8. Edmund Makowski l. 88       
9. Lucyna Herkt l. 51       
10.Bernard Zimmermann l. 90 
11. Krystyna Trawicka l. 80    
12. Maria Uszacka l. 72                
13. Henryk Reszka l. 75       
14.Elżbieta Fijał l. 51        
15. Roman Jachlewski l. 74       
16. Gizela Cysarczyk l. 77        
17. Edward Gugała l. 64              
18. Eugeniusz Sałtawa l. 80       
19. Bogumiła Kordecka l. 62       
20. Henryk Kiser l. 70       
21. Hanna Biesiada l. 58       
22. Gerard Linda l. 55                
23. Helena Narloch  l.  86       
24. Małgorzata Machnikowska l. 71        
25. Roman Małkowski l. 63        
26. Kazimierz Kussowski l. 59        
27. Bronisława Brzeska l. 92       
28. Elżbieta Schella l. 62               
29. Stefania Oller l. 86        
30. Kazimierz Koziczkowski l. 68               
31. Helena Sadowska l. 79                
32. Łucja Szalewska l. 80  

w  strzelectwie wywalczył Marcin 
Balda.

Reprezentanci KPKS Cor Cordium 
wywalczyli również srebrny medal 
w  piłce nożnej oraz oraz brązowy 
koszykówce. Klub reprezentowali: 
Marcin Balda, Marcin Kulaszewski, 
Jakub Jeleń, Bartek Jażyński, Ni-
kodem Świderski, Szymon Stosik, 
Sebastian Nalborski. Opiekunami 
byli: Marek Mospinek oraz ks. To-
mek Bucholz.

Kociewski Parafialny Klub Sporto-
wy „Cor Cordium” przy parafii p.w. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Starogardzie Gdańskim jest sto-
warzyszeniem zrzeszającym dzie-
ci, młodzież oraz dorosłych z tere-
nu miasta Starogard i okolic.  

KPKS tworzy sekcje sportowe, re-
kreacyjne i turystyczne w zależno-
ści od zapotrzebowanie społecz-
nego na terenie swojego działania. 
Uwzględnia przy tym aktywne 
spędzanie wolnego czasu niepeł-
nosprawnych.   

m) w  Szczecinie na mistrzostwach 
dywizji zagwarantował sobie prze-
niesienie do służby w  Bydgoszczy, 
gdzie stał się zawodnikiem miej-
scowego klubu „Zawisza”. W  jego 
barwach zdobył Mistrzostwo Polski 
Wojska Polskiego, oddając skok na 
odległość 7,15 m. Po służbie w 1954 
roku trafił do klubu Spójnia Gdańsk. 
W  jego barwach dwa lata później 
wystąpił na Igrzyskach Olimpij-
skich w Melbourne. Wynikiem 7,30 
m zajął wówczas wysokie 6 miej-
sce. Największym sukcesem staro-
gardzianina było jednak Wicemi-
strzostwo Europy w  Sztokholmie. 
W  1958 roku zdobył medal i  tytuł 
wicemistrza naszego kontynentu. 
Był również dwukrotnym Mistrzem 
Polski w skoku w dal w 1957 i 1959 
roku. Przez wiele lat był rekordzistą 
Polski ( 7,67 metra). Ten tytuł ode-
brał mu dopiero sam Józef Szmidt 
w 1963 roku skacząc 7,84 m.
W  tabelach najlepszych na świe-
cie w  1959 roku Kazimierz Kropi-

dłowski sklasyfikowany został na 
5 miejscu. Wraz z innym skoczkiem 
Henrykiem Grabowskim z  Czela-
dzi tworzyli niezapomniany duet 
skoczków w  dal w  „polskim wun-
derteamie”. Zmarł w  rodzinnym 
mieście 20 grudnia 1998 roku.

kle szybkiego i skocznego siedem-
nastolatka na jednym z treningów 
wypatrzył trener LA Kazimierz Do-
mański. Kropidłowski nie zagrzał 
długo w  starogardzkim SKS-ie. 
Szybko zaczęły się o niego bić naj-
lepsze kluby na Wybrzeżu. Niestety 
najpierw musiał odsłużyć wojsko. 
To jednak nie przeszkodziło mu 
uprawiać ukochaną lekkoatletykę 
i  piąć się po szczeblach sportowej 
kariery. Skokiem na odległość 6,20 
m ( jego ówczesny rekord życiowy 
i  rekord Starogardu wynosił 6,17 

Pomysł radnego Stanisława Kub-
kowskiego większością głosów 
poparła Rada Miasta Starogard 
Gdański.  

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 mini-

malne

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 przepisami 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 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 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 przepisami 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 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. 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 Budow-
nictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. OGŁASZA:

IV  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 5 września  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 2 września 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.

III 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 5 września 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 2 września 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 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.
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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 TRZECI 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 mini-

malne

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 przepi-
sami 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 deszczo-
wej 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 zostanie 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., a drugi 27 lipca 2016 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 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 15 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 20 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. 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. Kociewskiej (II 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 zabudowy 
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.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 27 lipca 2016 r.
….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 września 2016 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 15 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 20 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 Urba-
nistyki 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 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 usługami, w tym usługami rzemio-
sła, 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 Urba-
nistyki tel. 58-5306079.




