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Nowe warianty obwodnicy

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 przewiduje budowę
starogardzkiej obwodnicy najpóźniej do 2023 roku. Miasto przygotowuje
się do tej długo oczekiwanej inwestycji. Przeprowadzone analizy wykazały, że dotychczasowy wariant przebiegu przyszłej obwodnicy uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego miasta nie jest optymalny. Pojawiły się dwie nowe propozycje, które powinny zdecydowanie
bardziej odciążyć ruch w mieście.

Obwodnica Starogardu Gdańskiego
znajduje się w rządowym Programie
Budowy Dróg Krajowych na lata
2014-23.
- Program został nieco przekonstruowany. Zniknęła lista rezerwowa, dzięki czemu większość zadań
znalazła się na liście podstawowej.
W Polsce ma być 57 obwodnic, wśród
których jest obwodnica Starogardu –
mówi Przemysław Biesek-Talewski,
zastępca prezydenta Starogardu ds.
techniczno-inwestycyjnych.
W projekcie programu, który ma być
przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze we wrześniu według dotychczasowego wariantu obwodnica naszego miasta ma mieć długość 15 km.
- Wydaje się, że wariant ten, biorąc
pod uwagę rolę jaką ma odgrywać
w przyszłości obwodnica, najmniej
rozwiązuje problemy i co za tym
idzie ma najmniejsze szanse wyboru. Jest to najkrótszy wariant i być
może najtańszy, ale nie do końca
spełnia rolę obwodnicy – mówi
Przemysław Biesek-Talewski.
Pojawiły się zatem nowe propozycje
przebiegu starogardzkiej obwodnicy.
- Jest nowy wariant, też południowy,
ale idący zupełnie poza miastem.
Jest również wariant północny,
który omija praktycznie w całości
miasto – mówi zastępca prezydenta.
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- Daleko jeszcze do wyboru ostatecznej wersji. Czeka nas co najmniej kilka miesięcy dokładniejszych prac
związanych z analizą ruchu drogowego, czy analizami własności nieruchomości .
Ze wstępnych analiz wynika, że
najkorzystniejszym rozwiązaniem
byłby wariant północny. Obwodnica
rozpoczynałaby się od wjazdu zaraz
za Rokocinem, dość gwałtownie
odbijała na północ przekraczając
tory kolejowe, przechodząc w małej
części przez Żabno, przecinając ul.
Skarszewską i przy ul. Grzybka, a następnie przebiegając ul. Gdańską za
jeziorem Kochanki wpadałaby do
drogi krajowej 22.

Hołd poległym

1 września minęła 76. rocznica wybuchu II Wojny
Światowej. Z tej okazji władze miasta oraz mieszkańcy Starogardu Gdańskiego zebrali się przy
Pomniku Poległych i Zamordowanych Harcerzy
Hufca Starogard Gdański przy ul. Mickiewicza, by
oddać hołd ofiarom wojny. Następnie wszyscy
udali się do Lasu Szpęgawskiego pod pomnik
upamiętniający wydarzenia z lat 1939-1945.

Nowy rok szkolny
1 września to wielki dzień maluchów, które w tym roku rozpoczną przygodę z elementarzem. Wiele emocji przysporzył dzisiejszy dzień również młodzieży, która
po wakacjach musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Wszystkim uczniom
i nauczycielom życzymy pomyślnego roku szkolnego i wielu sukcesów.
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Oświadczenie Prezydenta
Zamieszanie wokół Związku Gmin Wierzyca mocno zachwiało gospodarką odpadami
w gminach, tym samym w Starogardzie Gdańskim. Ucierpią na tym najbardziej mieszkańcy
Starogardu Gdańskiego, których czeka znacząca podwyżka opłat za odbiór odpadów. W odpowiedzi na stanowisko byłego Zarządu ZGW
prezydent Janusz Stankowiak wydał specjalne
oświadczenie.

Jubileusz Solidarności

W ramach obchodów 35. rocznicy Sierpnia ’80 i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 27. rocznicy strajków z 1988 roku organizowanych lub
wspieranych przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
w Restauracji „Ogródek” odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli
regionalnych związków zawodowych.
W spotkaniu m.in. uczestniczyli
Przewodniczący Zarządy Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
Krzysztof Dośla oraz ks. Janusz
Lipski, proboszcz parafii p.w. Św.
Wojciecha – Kapelan NSZZ „Solidarność” oddział w Starogardzie
Gdańskim. Biorący udział w uroczystości Prezydent Miasta Janusz
Stankowiak przekazał na ręce
Przewodniczącego Rady Oddziału
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Zdzisława Czapskiego
złożył gratulacje oraz list gratulacyjny.

Czwórka
wiarygodnym
przedszkolem
Ustępujący Zarząd Związku Gmin Wierzyca w osobach: Wojciech Pomin, Sylwester Patrzykąt i Marian Pick wydali oświadczenie, w którym
próbują zrzucić z siebie odpowiedzialność za powstałe w czasie kiedy
kierowali Związkiem wielomilionowe straty finansowe. Co więcej tą
odpowiedzialność próbują przerzucić na innych. Odnosząc się do niektórych fragmentów ich oświadczenia pragnę wyjaśnić, iż w wyniku źle
prowadzonej gospodarki Związku Gmin Wierzyca kilku włodarzy gmin,
w tym również wójt Marian Pick podnosili możliwość rozwiązania tej
organizacji. Nieprawdą jest, że prezydent miasta Starogard Gdański
może podjąć decyzję o natychmiastowym, skutecznym wystąpieniu
ze Związku, co próbują sugerować podpisani pod oświadczeniem byli
członkowie Zarządu. Taką możliwość będziemy mieli dopiero z dniem
1 stycznia 2017 roku ponieważ wcześniej uniemożliwia nam to statut
Związku Gmin Wierzyca. Jest to jawna próba manipulacji opinią publiczną. Kolejnym faktem mijania się z prawdą członków Zarządu stanowi przedstawiona informacja, iż do końca lipca b.r. Związek Gmin
Wierzyca nie generował strat, a jego zobowiązania były regulowane
w terminach. Już w miesiącu marcu b.r. Zgromadzenie Związku podjęło
uchwałę o pokryciu rosnących zaległości finansowych w wysokości blisko 3 milionów złotych z ubiegłorocznego zysku. Ponadto z dokumentu
„Stan finansów Związku Gmin Wierzyca” z dnia 06.08.2015r. wynika, że
nie zapłacono faktur za miesiąc czerwiec w wysokości 712 754,74 z! Za
miesiąc lipiec zobowiązania tylko wobec ZUOK Stary Las wynoszą już
około 650 000 zł! Zobowiązania rosną lawinowo i stanowią już kwotę
kilku milionów złotych. Należy zadać pytanie: skoro było tak dobrze według członków byłego Zarządu, dlaczego jest tak źle i dlaczego w obliczu ogromnych problemów finansowych Związku panowie podali się do
dymisji? Obowiązkiem Zarządu jest wytyczanie strategii i dróg rozwoju,
informowanie Zgromadzenia o ewentualnych niebezpieczeństwach
oraz przedstawianie konkretnych propozycji dla ich uniknięcia. Tego
zabrakło, a konsekwencje powstałego zadłużenia przerzuca się dzisiaj
na barki mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, czyli głównie miasta
Starogard Gdański. Zarzucana naszym przedstawicielom obstrukcja
i destrukcja, to nic innego jak walka o interesy naszych mieszkańców
i sprawiedliwsze rozłożenie kosztów słabego i dramatycznego w skutkach zarządzania. Zamiast próby uciekania od odpowiedzialności, byli
członkowi Zarządu Związku Gmin Wierzyca powinni jak nakazuje elementarna przyzwoitość przeprosić wszystkich mieszkańców.

Ku pamięci

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4
zostało wyróżnione
w
Ogólnopolskim
Programie Wiarygodne Przedszkole, i tym
samym dołączyło do
rankingu najlepszych
przedszkoli powiatu.
Przedszkole otrzymało wyróżnienie
ze względu na osiągnięcie wysokich
standardów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz za
zapewnienie bezpieczeństwa dzieci
na najwyższym poziomie. Podstawowym kryterium było uzyskanie
przez przedszkole wysokich ocen
we wszystkich wymaganiach wobec
szkół i placówek w ramach ostatniej
ewaluacji całościowej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty.
Program ma na celu wyróżnić najlepsze przedszkola w całej Polsce,
które dzięki właściwemu poziomowi
dydaktyczno-opiekuńczemu, osiągają bardzo dobre wyniki w ewaluacji zewnętrznej całościowej. Udział
w programie jest także potwierdzeniem tego, że Przedszkole posiada
właściwą infrastrukturę, gwarantuje wysoki poziom wychowawczy,
a także podjęło szereg działań dodatkowych, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim wychowankom.

We wtorek (1 września) minęło
26 lat od tragicznej śmierci najwybitniejszego piłkarza w historii polskiego futbolu Kazimierza
Deyny. Wychowanek starogardz-

kiego Włókniarza zginął w wypadku samochodowym w San Diego.
Władze miasta i przedstawiciele
sportu złożyli kwiaty pod tablicą
upamiętniającą Kazimierza Deynę.
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Maturzyści nagrodzeni

26 sierpnia Rada Miasta na podstawie uchwały Nr LIII/466/2010 uhonorowała trzech najlepszych maturzystów z I Liceum Ogólnokształcącego
w Starogardzie Gdańskim.
Osobami nagrodzonymi zostali:
Pani Karolina Borzeszkowska,
Pani Paulina Olender oraz Pan Michał Sulewski.

Słowa gratulacji przyjęła również Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
Pani Wiesława Górska, a także rodzice uhonorowanych maturzystów.

Jeszcze raz kierujemy słowa uznania, życząc absolwentom wszystkiego najlepszego w życiu osobistym i na drodze kariery.

O funkcjonowaniu szkół
W czwartek (3 września) prezydent miasta Janusz Stankowiak spotkał się
z dyrektorami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański.
W spotkaniu udział wzięły: Wioleta
Kasiewicz – prezes starogardzkiego Oddziału ZNP oraz Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewodnicząca
Międzyzakładowej Komisji NSZZ

„Solidarność” Pracowników Oświaty. W trakcie spotkania omówiono
sprawy związane z organizacją,
funkcjonowaniem i finansowaniem
miejskiej oświaty w nowym roku

szkolnym 2015/2016. Dyskutowano
również nad nowymi zadaniami dla
zarządzających w związku z licznymi zmianami prawa dotyczącymi
spraw edukacji i wychowania.

Zmiany w Budżecie
Obywatelskim
Urząd Miasta przygotowuje się do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wchodzą nowe
zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami.
- Druga edycja Budżetu Obywatelskiego została podzielona na projekty inwestycyjne w czterech rejonach
po 235 tys. złotych. Nowością będzie
wprowadzenie akcentu dotyczącego działania społecznego przez tak
zwany regranting. Jest to działanie,
które zostanie wpisane do programu
współpracy Gminy Miejskiej z organizacjami pozarządowymi. Zostanie
wyłoniony operator, który będzie
dysponował kwotą 60 tys. złotych
na tak zwane działania społeczne –
mówi Maciej Kalinowski, zastępca
prezydenta miasta ds. społecznych.
Inne nowości w tej edycji Budżetu
Obywatelskiego, to wyłączenie z finansowania jednostek organizacyjnych miasta, czyli Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, przedszkola,
szkoły podstawowe i gimnazja. Dodajmy, że po weryfikacji wszystkich
projektów odbędzie się tym razem
losowanie numerów dla poszczególnych wniosków.
Tryb głosowania również ulegnie
zmianie.
- Samo głosowanie będzie bezpośrednie, czyli każdy mieszkaniec

będzie musiał przyjść osobiście do
lokalu wyborczego – mówi Maciej
Kalinowski. - Całą procedurę chcemy
zakończyć do 14 grudnia, aby projekty z największa akceptacją mieszkańców wprowadzić do budżetu miasta
na następny rok. Pozwoli to realizować projekty w ciągu jednego roku
budżetowego.
Nowy regulamin przewiduje również
to, że w ramach Budżetu Obywatelskiego nie można zgłaszać projektów
dotyczących wyłącznie opracowania
dokumentacji technicznej. Wyłączone z głosowania zostaną także
projekty przewidziane przez miasto
do dofinansowania ze środków zewnętrznych.
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Spartakiada dla seniorów
W sobotę (5 września), na stadionie im. Kazimierza Deyny, 300 seniorów
z 14-tu gminnych kół emeryckich i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyło w XI Spartakiadzie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych. Seniorzy po raz kolejny udowodnili, że wiek nie gra roli,
gdy w zdrowym ciele – zdrowy duch.
Najdłuższa łupina
i 12 innych konkurencji
Obieranie jabłka na najdłuższą
łupinę, rzut lotką do tarczy, wbijanie 10 gwoździ czy picie napoju z puszki na czas, to kilka z 13
konkurencji, w których seniorzy
rywalizowali o pierwsze miejsca
i medale. Każdy uczestnik mógł
wybrać sobie dwie konkurencje
indywidualne i jedną grę zespołową. Ulubioną grą zespołową
naszych seniorów jest taniec.
Koła rywalizowały w dwóch kategoriach – taniec dowolny i walc
angielski. Aż osiemnaście par
walczyło o mistrzostwo parkietu.

Święto Działkowców

Dużo emocji wzbudzili wyścig rowerowy na 400 metrów kobiet
i mężczyzn. Zawodnicy startowali w parach. Do punktacji liczył się czas przejazdu jednego
okrążenia stadionu. Rywalizacji towarzyszyła ogólna radość
i spory doping kolegów i koleżanek. Pani Maria Malowana –
emerytka ze Starogardu czekając na swoją kolej powiedziała:
- Uwielbiam jeździć na rowerze.
Dostałam rower jak odchodziłam
na emeryturę. Jeżdżę prawie codziennie dla zdrowia, aby utrzymać ciało w dobrej kondycji i mieć

Brdakowi – przewodniczącemu
Oddziału Rejonowego Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Starogardzie Gdańskim
oraz Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
w Starogardzie Gdańskim. Za to
miejska radna Wioleta Strzemkowska – Konkolewska zagrzewała
seniorów do walki, parafrazując
słowa Jana Pawła II: Wiek nie ma
znaczenia. Ważne jest to, co mamy
w głowach i duszach, bo dla nikogo czas się nie zatrzyma i już za
kilkanaście lat ja stanę po drugiej
stronie tej bieżni z Państwem,
w jednym szeregu do rywalizacji.

lepsze samopoczucie. Polecam
każdemu. Zapraszam też na naszą
coroczną Spartakiadę, bo to nie
tylko zawody, to przede wszystkim
znakomita zabawa i idealna okazja
do spotkania i nawiązania nowych
znajomości z rówieśnikami o podobnych pasjach i zainteresowaniach.
Jak na prawdziwej olimpiadzie
Na widzach duże wrażenie zrobił przemarsz uczestników Spartakiady, którzy zaczęli zawody
pochodem w olimpijskim szyku.
Prezydent miasta Janusz Stankowiak, który witał sportowcówseniorów, podkreślił, że wszyscy
są wzorem do naśladowania. Podziękował organizatorom Janowi

Słodki finisz Spartakiady
Rozemocjonowani
sportowo
uczestnicy mogli ochłonąć przy
kawie i herbacie oraz czymś słodkim, o co zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kleszczewa.
Organizatorzy
natomiast
zapewnili
wszystkim
uczestnikom posiłek, a cale zawody zakończyły się wspólną zabawą.
W klasyfikacji grupowej na najwyższym podium stanęła drużyna ze Zblewa. Drugie miejsce zajęło koło z Kalisk, a na
trzecim miejscu uplasowali się
emeryci i renciści z Pinczyna.
Organizatorzy rozdali też wiele medali i nagród indywidualnych.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie
gratulujemy!

We wrześniu Rodzinne Ogrody Działkowe „Polpharma”, „Relaks” oraz
„Neptun” obchodzą Dzień Działkowca. Prezydent miasta Janusz Stankowiak korzystając z zaproszenia Polskiego Związku Działkowców złożył
wszystkim gratulacje i słowa uznania.

- Rodzinne Ogrody Działkowe od
lat pełnią ważną rolę społeczną,
poprzez promowanie wartości
rodzinnych i rozwój społeczności
lokalnych. Przyczyniają się także, do prowadzenia aktywnego

i zdrowego stylu życia, pozwalają
na bezpośredni kontakt z przyrodą, również jako ważny element
edukacyjny i wychowawczy szczególnie dla ludzi młodych. Ogródki
Działkowe pełnią też nieocenioną

funkcję społeczną dla naszych seniorów, dla których nierzadko są
miejscem wypoczynku, relaksu
oraz towarzyskich spotkań z dala
od miejskiego zgiełku – stwierdził
prezydent.
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Osiem pracowitych miesięcy

Od początku roku Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim prowadził szereg działań
inwestycyjnych. Okazuje się, że było to 8 pracowitych miesięcy. Oto co zostało już zrealizowane i co jest w trakcie realizacji.
PSP 4 -modernizacja boiska szkolnego wraz z ogrodzeniem.

PSP 1 – budowa obiektu sportowego (bieżnia, skocznia
w dal) i placu zabaw

Nakłady planowane – ok. 310 000 zł.
Nakłady planowane – 190 000 zł.

W dniu 26.05.2015 r. ogłoszono przetarg
nieograniczony na roboty budowlane dla
II etapu zadania. Wybrano ofertę firmy
ELSIK Sp. z o.o. z Lnisk. Planowany termin
zakończenia to koniec sierpnia 2015r.
W ramach tego zadania wykonane ma być

m.in. boisko wielofunkcyjne do siatkówki
i koszykówki o nawierzchni sztucznej oraz
bieżnia wraz z skocznią w dal. Oprócz tego
zostanie uporządkowany teren wokół
kompleksu boisk oraz zakupiony sprzęt do
utrzymania boisk.

PSP 4 -modernizacja sali gimnastycznej wraz ze sceną
i pomieszczeniami gospodarczymi.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W dniu 26.05.2015 ogłoszono
przetarg nieograniczony na roboty budowlane części sportowej w wyniku którego wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę firmy ELSIK Sp.

z o.o. z Lnisk. Planowany termin zakończenia
wszystkich robót to połowa września.2015 r.
Wykonano również wymianę nawierzchni –
izolacji niecki basenu.

Budowa sięgaczy ul. Kochanki
Nakłady poniesione – ok. 240 tyś zł.

Nakłady planowane – ok. 120 000 zł.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W wyniku zapytania ofertowego
wyłoniono wykonawcę firmę Limex Plus Sp.

z o.o. z Bydgoszczy. Planowany termin realizacji – do 21.08.2015 r.

W ramach tego zadania zrealizowano budowę środkowego siegacza-drogi dojazdowej
do nieruchomości długości 143 m. oraz końcowego odcinka ul. Kochanki na długości 44

mb wraz z kanalizacją deszczową. Roboty
wykonał: Roboty Ziemne i Drogoqwe Andrzej
Tworek z Borzechowa wyłoniony w przetargu
nieograniczonym.
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PG 1 - modernizacja instalacji elektrycznej.
W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę PHU Elektro-Technika ze Starogardu Gd. Jest to II etap prac rozpoczętych
w zeszłym roku. W ramach tego zadania za-

Nakłady planowane – 300 000 zł.

Urządzenie drogi gminnej oraz uzbrojenie techniczne
w nieruchomościach przy ul. Kociewskiej.

kończono prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej całej szkoły.

Nakłady planowane – ok. 4 000 000 zł.

Budowa ul. Rodziny Czosków – etap I (od ul. Południowej
do ul. Andersa)
Nakłady poniesione – 305 922 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac firmę Usługi Komunalno-Transportowe AMAR Lichnowy. Długość wykonanej drogi to 185 mb. Zakres prac

obejmował budowę kanalizacji deszczowej,
chodników oraz oznakowanie pionowe. Prace zakończono w maju 2015 r.

Przebudowa ul. Traugutta

Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Umowa na wykonanie zadania zawarta z ROKA Budownictwo Starogard Gdański. Termin realizacji to połowa listopada 2015
r. W ramach tego zadania zostanie wybudowana droga dł. ok. 600mb wraz z kanalizacja
deszczową, chodnikiem, ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i zatokami postojowymi. Kanalizacja deszczowa wybudowana

Budowa wiat przystankowych.
Realizowało MZK – dotacja celowa. Postawiono 10 nowych wiat przystankowych na
terenie miasta.

Nakłady planowane – ok. 3 400 000 zł.

Modernizacja dachu budynku UM
W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót firmę MSP SMOK
Starogard Gdański. Planowany termin zakończenia robót to koniec września.
cem listopada br.. Inwestycja w 50% jest
dofinansowana w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Oprócz
w/w prac na ulicy przebudowie poddaje się
sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Prace wykonuje Star Wik, a ich
koszt zgodnie z kosztorysem inwestorskim
oscyluje na poziomie 1,5 mln złotych.

Nakłady poniesione – 50 000 zł.

Modernizacja zasobów komunalnych – zmodernizowano
10 mieszkań.
Wykonano prace polegające m.in. na przestawieniu pieców, wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej, wymianie instalacji elektrycznej,
wymianie podłogi, wymianie instalacji sanitarnej i gazowej, malowanie ścian i sufitów.
Zadanie zrealizował PRB Wagmar Starogard
Gdański wyłoniony w przetargu nieograniczonym.
ul. Chojnicka 58/9.
ul. Kanałowa 15/9

Inwestycja przewiduje przebudowę ulicy
polegającej na wykonaniu nowej jezdni bitumicznej, chodników wraz z ciągiem pieszo-rowerowym oraz przebudowę kanalizacji
deszczowej. Długość ulicy wynosi 895 mb.
Zadanie realizuje przedsiębiorstwo STRABAG
wyłonione w przetargu nieograniczonym.
Zadanie powinno być zrealizowane z koń-

zostanie również w ul. Dolnej, a jej wylot usytuowany zostanie przy ul. Malinowej. Wykonanie tej kanalizacji deszczowej daje możliwość
odwodnienia m.in. terenów ulic Broniewskiego i Zachodniej. Oprócz powyżej wymienionej
infrastruktury w pasie drogowym zostanie
wybudowany wodociąg i kanalizacja sanitarna, co pozwoli na szybszy rozwój terenów zlokalizowanych w pobliżu nowej drogi.

nakłady poniesione – ok.140 tys
ul. Kościuszki 94a/12
ul. Kościuszki 98/11
ul. Owidzka 4a/9.
ul. Wybickiego 8/10
ul. Kościuszki 59/4
ul. Kościuszki 48/5
ul. Sikorskiego 23/4
ul. Kościuszki 64a/7

Nakłady planowane – 307 000 zł.

Przygotowanie studium do budowy obwodnicy
Starogardu Gdańskiego
W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę firmę Transprojekt
z Gdańska. Planowane zakończenie prac to
koniec roku 2016r.

Nakłady planowane – 900 000 zł.
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INWESTYCJE
Mapy i dokumentacje
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla następujących zadań:
Budowa ul. Szpitalnej (umowa z Diogenes Studio Sp. z o.o. z Gdańska),
Budowa ul. Kopicza (umowa z ELBI z Koszalina),
Budowa ul. Jaszczurkowców (umowa z Diogenes Studio Sp. z o.o. z Gdańska), Budowa ul. Zachodniej, ul. Broniewskiego i ul. Dolnej (umowa
z ELBI z Koszalina),
Budowa ul. Kryzana,
Budowa ul. Grzybka (umowa z ELBI z Koszalina),

Budowa placu zabaw ul. Sędzickiego
Nakłady planowane – 879 000 zł.
Nakłady planowane – 160 000 zł

Przebudowa ul. Kopernika wraz z drogami
wewnętrznymi (umowa z Diogenes Studio
Sp. z o.o. z Gdańska),
Przebudowa/budowa ul. Prusa i Rolnej celem
przedłużenia linii komunikacyjnej MZK(Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego),
Aktualizacje dokumentacji projektowej dla
rynku, ul. Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz
skrzyżowania ul. Jabłowskiej i Pelplińskiej.

Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków
w Starogardzie Gdańskim (dot. ulic: Prusa, Heweliusza, Rolna,
Hermanowska, Sychty)

Nakłady planowane – ok. 4 400 000 zł.
Zadanie w trakcie realizacji – prace powinny zakończyć się w wrześniu.

Akuku – plac zabaw wraz z zewnętrzną siłownią
w Parku Kocborowskim
Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.
Wybrano wykonawcę w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Firmę

Nakłady planowane – 225 000 zł.

Handlową Adam Kowalczyk z Wdy. Planowany termin zakończenia koniec września 2015
r.

Z kinem na ty – zakup projektora
Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.
Zakupiono projektor i przekazano do SCK.

Podpisano umowę z WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji z PiOŚ. Ogłoszono przetarg
na budowę i wybrano wykonawcę konsorcjum Energoeko Tczew i Telltor-Pol Północ

Gdańsk. Prace związane z budową ok. 6 km
sieci kanalizacji sanitarnej i dwóch przepompowni ścieków dobiegaja końca.

Budowa placu zabaw przy ul. Krasickiego-Zielonej-Traugutta
– etap II
Nakłady planowane – 100 000 zł

Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Harcerskiej
w Starogardzie Gdańskim
W dniu 12.06.2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony w następstwie czego wybrano
najkorzystniejszą ofertę i podpisano umowę
na wykonawstwo. Zadanie dofinansowane
z ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach
zadania przebudowane zostanie zaplecze
socjalno – sanitarne oraz wymienione całe
ogrodzenie. Płyta boiska zostanie podda-

Nakłady planowane – 1 831 492

na modernizacji oraz zostanie wyposażona
w oświetlenie i nawodnienie i piłkochwyty.
Boisko zostanie wyposażone w nowe elementy małej architektury tj. bramki, ławki
itp. W chwili obecnej trwają roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Plac zabaw przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Przylesie
Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.
W ostatnim tygodniu sierpnia wyłoniono Wykonawcę prac w ramach przetargu nieograni-

Park Nowe Oblicze
Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.
Wykonywana jest koncepcja zagospodarowania terenu. Wybrano zakres prac i zgłoszo-

Nakłady poniesione – 19 000 zł

Nakłady planowane – 200 000 zł.
czonego. Prace powinny zostać zrealizowane
do połowy października.
Prace zakończono w sierpniu.
Nakłady planowane – 86 000 zł.
no zamiar wykonywania robót do Starostwa.
Przygotowano zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy robót.
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Rajdy i krwiodawstwo
Już po raz szósty reprezentanci powiatu starogardzkiego
uczestniczyli w Ogólnopolskim Rajdzie Samochodowym
Honorowych Dawców Krwi, który odbywał się w Sławie (woj.
Lubuskie) w dniach 27-30 sierpnia.
Trasa rajdu przebiegała przez kilka miejscowości na odcinku prawie 90 km, natomiast
sam przejazd wymagał od uczestników szczegółowej znajomości terenu, odległości, swobodnego poruszania się zarówno po drogach
jak i ścieżkach. Uczestnicy musieli wykazać
się szeroką wiedzą na temat aktualnych przepisów ruchu drogowego oraz umiejętnościami
zarówno szybkiej jazdy jak i perfekcją na placu
manewrowym slalomem z zastosowaniem testu Stewarta. Kierowcy musieli nawet kierując
samochodem wbić piłkę do bramek, zarówno
przodem jak i tyłem samochodu. W ciągu sześciu godzin załoga musiała wykonać sprawnościową konkurencję strażacką z wyniesieniem
80-kilogramowego manekina na noszach poza
obszar „pożaru”, wykazać się sprawnością fizyczną podczas konkurencji na powietrzu, zakładaniem kamizelek odblaskowych na czas
i dotarciu na metę z toczeniem koła, pokonać
slalom gigant bryczką oraz taczką. Dużo zabawy mieli wszyscy uczestnicy pokonując na

W konkursie wiedzy o regionie 1 miejsce zajął Jarosław Bartoszewski- Dyrektor ZSOiA ze
Swarożyna, 3 miejsce Barbara Kaletha-Zys –
psycholog (PSP nr 1 w Starogardzie Gdańskim
oraz Przychodnia Lekarska POLMED). Pani
Barbara Kaletha-Zys zajęła ponadto 1 miejsce
w Polsce w teście wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie i Polskim Czerwonym Krzyżu, 2 miejsce w klasyfikacji generalnej pań oraz 1 miejsce
na ulubiony przez wszystkich uczestników konkurs – hasło rajdowe. Pani Kaletha otrzymała
również nagrodę specjalną za pomoc w krzewieniu honorowego krwiodawstwa.
W tym roku Kociewie reprezentowała również
Iwona Zys - studentka dietetyki, która w sposób profesjonalny poprowadziła akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku do bazy Fundacji DKMS Polska. Nawiązała kontakty z burmistrzami i wójtami tamtejszych miejscowości,
rozpropagowała akcję zarówno wśród uczestników rajdu jak i mieszkańców Sławy i okolic.
Akcja cieszyła się dużym powodzeniem. Miesz-

lepszym strzelcem z Kociewia była Iwona Zys,
która po raz pierwszy w życiu trzymała w ręku
broń. Za każdym razem promują na rajdach
nasz region Kociewie, ale również nasze piękne miasto Starogard Gdański. W czerwcu 2016
roku Barbarze Kaletha-Zys powierzono organizację Ogólnopolskiego Rajdu Honorowych

Dawców Krwi PCK i jako komandor zwróciła
się o przejęcie patronatu honorowego do Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego, Starosty Powiatowego Leszka Burczyka oraz wielu
innych przedsiębiorców. O przygotowaniach
i szczegółach już w nowym roku.

Otwarci na sukces

Miasto, we współpracy z dyrektorami i nauczycielami poszczególnych placówek a także Starogardzkim Klubem Biznesu, Pomorską Szkołą Wyższą oraz Stowarzyszeniem ”Wolna Przedsiębiorczość”, przygotowuje się do organizacji projektu z zakresu
edukacji ekonomicznej pn. „Otwarci na sukces” zakończonego
konkursem, który prezydent miasta Janusz Stankowiak objął
honorowym patronatem.

czas slalom na drewnianych nartach czy rzuty
podkową szczęścia do celu. Niesamowitą tegoroczną atrakcją było przeplatanie linki poprzez
nogawki i rękawy uczestników oraz związanie
nią całej załogi (konkurencja na czas). Najwięcej trudności sprawiła wszystkim uczestnikom
rajdu konkurencja udzielania pierwszej pomocy. Należało wykazać się nie tylko kompetencją, ale też sprytem i świetnym spostrzeganiem
zaistniałej sytuacji- trzeba było udzielić pomocy osobie porażonej przez prąd. Do klasyfikacji
generalnej liczyły się także konkursy wiedzy
o regionie- o ziemi lubuskiej oraz trudny test
wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie, o Czerwonym Krzyżu i udzielaniu pierwszej pomocy.
Podsumowując wszystkie opisane konkurencje oraz testy wiedzy nasza załoga z Kociewia
uplasowała się w klasyfikacji generalnej na 2
miejscu w Polsce (na 24 załogi).

kańcy chętnie rejestrowali się jako potencjalni
dawcy szpiku. Pani Iwona jako koordynator
akcji potrafiła odpowiedzieć na każde, nawet
najtrudniejsze pytanie zapisujących się, rozwiewała ich wątpliwości dotyczących stanu
zdrowia. Organizatorzy poprosili, aby taka
akcja miała miejsce co roku. Wolontariuszami
tej akcji byli wspomniany już wyżej dyrektor
szkoły Jarosław Bartoszewski, pani psycholog
Barbra Kaletha-Zys, specjalista ds. ubezpieczeń Wojciech Stempak, emerytowany strażak
Jacek Rzepkowski oraz prezes klubu HDK przy
grupie Lotos Gdańsk Adam Wądołek. Mieszkańcy Kociewia nie tylko od lat uczestniczą
aktywnie w rajdach samochodowych honorowych dawców krwi, również w ogólnopolskich
Czerwona Róża oraz w rajdach strzeleckich.
Nasza załoga z Kociewia w czerwcu bieżącego
roku zajęła piąte miejsce na 20 drużyn, a naj-

Zaangażowanie prezydenta miasta w projekt jest wyrazem uznania dla prowadzonych
w gimnazjach działań w latach 2002-2012 pn.
„Biznes Plan – Moja Firma”, a także wsparcia
dla idei organizowania konkursów, które promują wśród młodzieży szkolnej zachowania
przedsiębiorcze, zachęcając tym samym do
pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii i które przyczyniają się do zapobiegania wykluczeniu finansowemu.
Projekt będzie prowadzony przez 10 miesięcy. Rekrutacja rozpocznie się w grudniu br.
Jego założeniem jest czynny udział młodzieży w zaplanowanych działaniach, m.in. poprzez uczestnictwo w:
• zajęciach pozalekcyjnych z zakresu ekonomii i tworzenia biznes planu,
• zajęciach z doradcą zawodowym obejmujących swą tematyką zagadnienia rynku
pracy, charakterystykę zawodów, aktywne
metody poszukiwania pracy, a także kształtujących postawę otwartą na zmiany,
• wyjściach do instytucji związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej,
• wykładzie w Pomorskiej Szkole Wyższej
w Starogardzie Gdańskim poruszającym
tematykę kredytów, wyjścia z długów,

oszczędzania, a także roli psychologii
w biznesie i skutecznej komunikacji,
• targach pracy i wizytach w zakładach pracy, które przyczynią się do lepszego poznania potrzeb i oczekiwań pracodawców,
specyfiki lokalnego rynku pracy, a także
przybliżą charakterystykę poszczególnych
zawodów.
Ostatnim
etapem
projektu
będą zmagania drużynowe polegające na stworzeniu koncepcji przedsiębiorstwa, w oparciu o biznes plan, które miałoby rację bytu na lokalnym rynku pracy
i wpływałoby na zmniejszenie bezrobocia.
Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo. Pięć najlepszych prac z każdej szkoły
przejdzie do etapu miejskiego w ramach, którego w październiku przyszłego roku wytypowane i nagrodzone zostaną trzy najlepsze
prace.
Szczegółowe informacje o projekcie uczniowie uzyskają od swoich nauczycieli w grudniu, niemniej już teraz
zachęcamy do przemyśleń i tworzenia
wizji
konkursowego
przedsiębiorstwa,
a także liczymy na owocną współpracę i zaangażowanie właścicieli starogardzkich firm.
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Lato na Rynku
W tym roku Rynek Miejski został mocno ożywiony. Decyzją
prezydenta miasta postanowiono przekierować działania
związane z szeroko rozumianą rozrywką w samo serce miasta, tym bardziej, że nasza Starówka ma tak duży potencjał.

filmów pod chmurką ma swój urok. Organizatorzy przy wsparciu sponsorów przygotowali szereg projekcji. 11 września odbędą się
ostatnie seanse Kina Letniego. Będzie można
obejrzeć kultowe produkcje kina polskiego
jak „Krzyżacy” i „Rejs”.

Kurtyna wodna

Tegoroczne lato było bardzo gorące. Słońce
doskwierało wszystkim. Wysokie temperatury w mieście są szczególnie uciążliwe. W pro-

Koncert Ani Szarmach

Scena letnia znakomicie się sprawdziła przy
organizacji imprez o wysokim poziomie artystycznym, a takim był niewątpliwie koncert
Ani Szarmach i Franka McComba, który odbył
się 16 sierpnia. To był wspaniały prezent nie
tylko publiczności, ale też dla samej Ani, która miała okazję zaśpiewać w swoim rodzinnym mieście ze swoim idolem muzycznym.

Zakończenie

Koncert charytatywny „Serca Gwiazd”, który odbędzie się 12 września, będzie podsumowaniem wydarzeń i na naszej Starówce.
Zakończenie sezonu zapowiada się bardzo
atrakcyjnie, gdyż na letniej scenie Rynku
dla starogardzian zagra Oddział Zamknięty.
Wcześniej wystąpią zespół: RPA i Przedświt.
Będzie też loteria

Dni Starogardu

Tak naprawdę zmiany związane z ożywieniem Rynku rozpoczęły się równocześnie
z Dniami Starogardu, które zostały zorganizowane z dużym rozmachem. Występy Mar-

Restauratorzy dopasowali się do klimatu,
jaki oferował wysypany na Rynku piasek
doprowadzając do tego, że nasze Stare Miasto, szczególnie w godzinach wieczornych,
tętniło pełnią życia. To było idealne miejsce
do spotkań i rozmów ze znajomymi. Muzyka

sty sposób można było złagodzić sytuację.
Przy „miejskiej plaży” strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej przez kilka dni udostępnili
węże, które tworzyły kurtyny wodne. Te nie
tylko dawały osobom starszym orzeźwienie,
ale też mnóstwo frajdy dzieciom, które oblegały to miejsce.

Turnieje boules

Osoby lubiące rywalizację mogły się zmierzyć w boules. Okazało się, że ta stosunkowo
nieznana gra może dać dużo radości i emocji. Zorganizowano nawet Mistrzostwa Starogardu w boules. Zwycięzcą został Krzysztof
Karankowski, drugie miejsce zajął Patryk
Haftka, a trzecie Rafał Ostrowski.

cina Dańca, Urszuli, czy zespołu Kombii zgromadziły rzeszę publiczności, która znakomicie bawiła się w centralnym punkcie miasta.
Oprócz gwiazd miejsce na scenie mieli także
lokalni twórcy, którzy mogli zaprezentować
swój dorobek artystyczny.

grana na żywo, czy z płyt winylowych, tylko
dodawała odpowiedniego klimatu. Okazało
się, że nawet karaoke na dużej scenie zainstalowanej na Rynku może być czymś interesującym dla odbiorcy, tym bardziej, że poziom wykonania był wysoki.

Muzyka na plaży

Kino Letnie

Zaraz po Dniach Starogardu na Rynku pojawiły się ogródki piwne oraz mini plaża.

Scena nie tylko służyła do występów wokalnych, ale także do Kina Letniego. Oglądanie
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Zlot Weteranów Szos Memoriał Andrzeja Grubby
W Stadzie Ogierów odbył się VI Zlot Weteranów
Szos-Historia na Kołach. Miłośnicy motoryzacji
mieli okazję obejrzeć z bliska niesamowite pojazdy. Podczas tegorocznego Zlotu w roli gwiazdy wystąpiła legendarna grupa Dżem, która
dała świetny koncert.

Kociewie
Kołem
Ponad 500 uczestników wystartowało w 3.
edycji maratonu rowerowego „Kociewie
Kołem”. Start i meta
miały miejsce w Starogardzie Gdańskim.

Tegoroczna edycja turnieju miała
silną obsadę. Na starogardzkich
stołach grali między innymi zawodnicy z Kaliningradu oraz Chińczyk
Meng Zeng grający na co dzień
w Białymstoku. Najlepiej z naszych
reprezentantów wypadł Wojciech
Tebecio, który był zdecydowanie
najlepszy wśród weteranów. W tej
samej kategorii inny starogardzianin Piotr Szurgot zajął 5 miejsce.
WYNIKI na stronie www.osir.com.pl

SMOK
w mieście
Uczestnicy do pokonania mieli trzy
dystanse, do wyboru 70, 120 lub 170
km. Podczas przemierzania trasy mogli korzystać z bufetów kół gospodyń
wiejskich z kociewskimi przysmakami, które zlokalizowane w Ocyplu,
Skórzennie, Kopytkowie, Tleniu,
Lińsku, Osiecznej i w Pinczynie.
Rowerzyści po pokonaniu trasy regenerowali siły na starogardzkim Rynku, wypoczywając w cieniu drzew lub
parasoli ogródków gastronomicznych. Zmęczone mięśnie, uczestnicy
maratonu oddali w ręce profesjonalnych sportowych masażystek.

Kociewski Festyn Leśny

W sobotę (29 sierpnia) w Starogardzkim Stadzie
Ogierów odbył się III Kociewski Festyn Leśny.
Podczas festynu można było poznać
m.in. maszyny leśne, sprzęt Państwowej Straży Pożarnej, bądź meble z palet. Organizatorzy przygotowali również wiele atrakcji dla dzieci.
Można było także skorzystać z festynowego punktu „Medpharmy”, gdzie
wykonywano podstawowe badania, np. pomiar ciśnienia tętniczego.

242 zawodników i zawodniczek brało udział w XX turnieju tenisa stołowego im. Andrzeja Grubby, który rozegrano w Miejskiej Hali Sportowej
noszącej imię najlepszego w historii polskiego pingpongisty.

Festyn uatrakcyjniała mała i duża
gastronomia, liczne stoiska i konkursy oraz 7 Europejskie Mistrzostwa
Drwali, podczas których uczestnicy
rywalizowali m.in. w takich konkurencjach jak: zmiana łańcucha
w pilarce na czas, czy okrzesywanie.
Festyn zwieńczony został koncertem
zespołu Boys.

Mural z Deyną

Od połowy sierpnia na murze parkingu przy
Stadionie Miejskim pojawił się mural z portretami Kazimierza Deyny. To kolorowe graffiti nie
pojawiło się przypadkowo, a w ramach eventu
pod nazwą „Deyna Painting Graffiti Jam”, na
który przyjechali zajmujący się street artem artyści z Irlandii, Gdańska, Torunia, Piły i Dolnego
Śląska.

Artyści, którzy postanowili w Starogardzie pozostawić po sobie ślad
w postaci kolorowego muralu, przyczynili się do tego, że identyfikacja
mieszkańców miasta z Kazimierzem Deyna będzie jeszcze większa, a także ubarwili nasze miasto.
Ludzie niejednokrotnie przystaną
i zrobią sobie zdjęcie, które może

być fajną pamiątką dla przyjezdnych. Pomysłodawczynią imprezy
jest Jagoda Rajkowska, a partnerami: Urzęd Miasta, Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Starostwo Powiatowe,
MSP Smok Keister Ksepka Sp. J.
w Starogardzie Gdańskim i Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Ziemi Kociewskiej.

Publiczna
Szkoła
Podstawowa Nr 1 realizuje projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego
Związku Koszykówki.
Gmina Miejska Starogard Gdański przystąpiła do programu MSiT
i PZKosz. dotyczącego Szkolnych
Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki. Od września do grudnia
2015 r. uczennice klas IV, V i VI starogardzkiej Szkoły Podstawowej Nr
1 doskonalić będą umiejętności gry
w koszykówkę. 2 razy w tygodniu
półtoragodzinne treningi poprowadzą nauczyciele szkoły: Krzysztof
Piątkowski (będący jednocześnie
szkolnym koordynatorem programu), Katarzyna Jatkowska i Maciej
Jatkowski.
Polski Związek Koszykówki w ramach dofinansowania ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki zapewnia wynagrodzenie trenerów
prowadzących zajęcia oraz środki
na zakup sprzętu sportowego, zakup kamery oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
Miasto udostępnienia nieodpłatnie
salę sportową na zajęcia oraz zakupi stroje treningowe dla 45 uczestniczek projektu.

SPORT

Młodzi Piłkarze Lecha Poznań i Beniaminka 03
Starogard Gdański zostali zwycięzcami III Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Omegamed
Deyna Cup Junior 2015, który został rozegrany na
Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny.
Tegoroczna edycja była rozbudowana w czasie (4 dni) i obfitowała nie
tylko w sportowe emocje, ale też moc
atrakcji, które organizatorzy przygotowali dla młodych piłkarzy. Drużyny
zwiedzały Stare Miasto w Gdańsku,
wypoczywały nad polskim morzem

W tym momencie należy podkreślić,
że znakomicie w rywalizacji 10-latków wypadli piłkarze Beniaminka
03 Starogard Gdański, którzy zajęli
pierwsze miejsc. Poza tym zawodnik gospodarzy Patryk Grochowski
został uznany za najlepszego zawod-

i kąpały się w pobliskich kociewskich
jeziorach. Zawodnicy i trenerzy zwiedzali również starogardzki „Szlak
Deyny” wraz z jego nową atrakcją –
„Muralem Deyny”. Dodatkową atrakcją turnieju była piątkowa prelekcja
filmu „Gol” na starogardzkim Rynku.
Pierwszego dnia odbyła się ceremonia otwarcia Omegamed Deyna Cup
Junior 2015, jednak zanim do niej
doszło uczestnicy turnieju przeszli
korowodem sprzed Stadionu Miejskiego na Rynek, gdzie na oświetlo-

nika turnieju. Królem strzelców został
Olivier Stawiński z Gryfa Tczew, a najlepszym bramkarzem Bartłomiej Kałduński z Lechii Gdańsk.
W rywalizacji rocznika 2006 zwyciężyła drużyna Lecha Poznań. Zespół
Beniaminka zajął w tej kategorii
wiekowej ósme miejsce. Najlepszym
zawodnikiem został Patryk Olejnik
z Lecha Poznań, królem strzelców
Artur Kolosa z Arki Gdynia, a najlepszym bramkarzem Kamil Brzeziński
z U2 Bytów.

Złota Klara

Dwa złote medale
z Mistrzostw Europy
w kickboxingu kadetów
przywiozła
zawodniczka Beniaminka 03 Starogard
Gdański Klara Piętak.
O podium otarł się też
inny nasz reprezentant Adrian Sulewski.
- Planem minimum było jedno złoto, ale udało się zdobyć nawet dwa
złote krążki – mówi trener klubowy
Tomasz Janowicz, który do Hiszpanii jechał jako trener kadry juniorów.
Klara była najlepsza zarówno w formule light-contact, jak i kick-light,
w której dopuszczalne jest kopanie
po udach.
W sukcesie Klary dużą rolę odegrało odpowiednie przygotowanie.
Jednym z elementów były starty
w turniejach zagranicznych. Nasza
zawodniczka udanie rywalizowała

Wywalczyła
paszport
na Igrzyska

na zawodach w Pradze, w Słowacji
i Austrii.
Droga do medali nie była łatwa,
gdyż aby pojechać na same Mistrzostwa Europy, trzeba było wcześniej
nie tylko zdobyć mistrzostwo Polski, ale też pokazać się z dobrej
strony trenerom kadry, gdyż nie
wszyscy mistrzowie Polski jadą na
europejski czempionat. W samych
ME zaprezentowała się ze znakomitej strony robiąc duże wrażenie na
obserwatorach.
W San Sebastian bardzo udany występ zaliczył też Adrian Sulewski,
który był o krok od medalu.

Nagroda dla prezesa
W Gdyńskiej Arenie odbył się coroczny Mecz
Gwiazd POZKosz, w ramach którego wręczono
nagrody im. Wojciecha Pietkiewicza, które są
najwyższymi wyróżnieniami przyznawanymi
przez władze pomorskiej koszykówki.
nej scenie dokonano losowania grup.
Kolejne dni zdominowane zostały
przez rywalizację sportową, podczas
której dziewięcio i dziesięciolatkowie
zaprezentowali swoje wysokie już
umiejętności. Ambicji mogliby im niejednokrotnie pozazdrościć zawodnicy
rywalizujący w dorosłym futbolu.
Podsumowaniem turnieju była ceremonia zakończenia, która była przygotowana z wielkim rozmachem.
Młodzi piłkarze mogli się poczuć niczym zwycięzcy Ligi Mistrzów.

Rozgrywki odbywały się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Starogard Gdański, Ministerstwa
Sportu i Turystyki, Polskiego Związku
Piłki Nożnej, Marszałka Województwa Pomorskiego, Pomorskiego
Związku Piłki Nożnej, Gminy Wiejskiej Starogard Gdański oraz Starostwa Powiatowego. Organizacja zawodów była możliwa dzięki wsparciu
głównego darczyńcy – firmy Sequoia,
producenta gamy produktów Omegamed.

Starogardzka pięcioboistka Oktawia Nowacka zajmując 5. miejsce
w Mistrzostwach Europy w brytyjskim Bath
zagwarantowała sobie
start w przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro.

foto: Władysław Czulak

Deyna Cup
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W tym roku nagrodę otrzymali Maciej Kowalczuk - Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
oraz Jarosław Sarzało, prezes Starogardzkiego Klubu Sportowego,
współtwórca koszykówki w Starogardzie Gdańskim.
- Jestem ogromnie zaskoczony
i zaszczycony nagrodą przyznaną
przez POZKosz. Przyjąłem ją, jako

wyróżnienie dla wszystkich, którzy
przyczynili się do rozwoju starogardzkiej koszykówki. Wszystkim
bardzo dziękuję i oczekuję dalszej
współpracy – mówi prezes klubu
Jarosław Sarzało.
Podczas gali wręczono również
srebrne medale dla chłopców rocznika 2004 i brązowe dla 2002, które
wywalczyli w sezonie 2014/2015.

Już w sesji kwalifikacyjnej starogardzianka reprezentująca na co
dzień Stowarzyszenie Pięciobój
Polski CWKS Legia Warszawa zapowiedziała, że będzie walczyła
o czołowe lokaty. Finał rozpoczął
się od pływania, które nasza zawodniczka ukończyła na 9. miejscu. Szermierką Oktawia poprawiła swoją lokatę, gdyż do jazdy
konnej przystępowała z piątej pozycji. Na parkurze Oktawia miała
zrzutkę na ostatniej przeszkodzie
i przekroczyła czas, co dało jej 287
pkt. Konkurencję tą zakończyła na
piątej pozycji. Nowacka dobrze
spisała się również w kombinacji,
czyli w strzelaniu i biegu. Starogardzianka była bliska medalu, jednak na trzecim strzelaniu biegnąc
na drugiej pozycji pogubiła się
i straciła szansę na medal. Mimo
wszystko występ należy uznać za
bardzo udany, gdyż awansowała
do Igrzysk Olimpijskich w Rio de
Janeiro.
Oktawia w październiku wystartuje na igrzyskach wojskowych w Korei Płd.
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OGŁOSZENIA
Szanowni Mieszkańcy Gminy Miejskiej Starogard Gdański

STAROGARDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY
ULGI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Aktualnie rodziny uczestniczące w Programie „Starogardzka Karta Dużej Rodziny” są uprawnione do
zniżek i ulg na zajęcia oraz imprezy, gdzie wyłącznym organizatorem są instytucje kultury Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.
Muzeum Ziemi Kociewskiej oferuje rodzinom posiadającym Kartę Dużej Rodziny wstęp na podstawie
biletów ulgowych za 2,50 zł.
Starogardzkie Centrum Kultury oferuje bilet ulgowy w cenie 10 zł na seanse filmowe w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Sokół”, zniżki dla dzieci uczestniczących w zajęciach: baletowych, tanecznych, plastycznych, teatralnych, (pierwsze dziecko 75% ulgi, drugie i następne dziecko 50% ulgi).
Ośrodek Sportu i Rekreacji oferuje wstęp bezpłatny na następujące obiekty: ścianka wspinaczkowa
2 razy w miesiącu, korty akrylowe 2 razy w miesiącu, lodowisko – w soboty i niedziele w godzinach od
10.00 – 11.00 oraz w czasie ferii codziennie od 9.00 – 11.00.
Pływalnia przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Starogardzie Gdańskim oferuje bezpłatne
bilety wstępu (raz w miesiącu, w sobotę lub niedzielę).
Ulgi proponowane przez zewnętrznych Partnerów Programu:
Lp. Nazwa firmy
Kancelaria Adwokacka
1
Krzysztof Artski
2

Warsztat Samochodowy
Mirosław Mysiorski

3 PHU GOŁĘBIEWSKI

Adres, telefon

Rodzaje ulg, zniżek

ul. Paderewskiego 6,
Starogard Gdański,
tel. 502 619 858

30% ulgi na poradę prawną;
15% ulgi na prowadzenie
sprawy

Nowa Wieś Rzeczna, ul. Osiedlo10% ulgi na usługę mechaniki
wa 2 Starogard Gdański,
pojazdowej
tel. 58 562 76 05
ul. Lubichowska 141, Starogard 10% ulgi na usługi serwisowe;
Gdański, tel. 58 563 34 44
10% ulgi na części zamienne

Elektromechanika Pojazul. Szornaka 1a, Starogard
4 dowa Aleksander
Gdański, tel. 602 181 394
Franciszczak
5

30% ulgi na pranie tapicerki
przy naprawach bieżących
w zakresie elektromechaniki
pojazdu

W trosce o stan powietrza atmosferycznego Gmina Miejska Starogard Gdański przygotowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Aby przygotować dobry plan i móc prowadzić działania
na rzecz oszczędności energii na rzecz mieszkańców potrzeba dowiedzieć się ile energii zużywają
nasze domy i jakie są potrzeby mieszkańców w zakresie inwestycji w efektywność energetyczną.
Dlatego wynajęta przez gminę Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz z firmą badawczą Biostat w okresie sierpień-wrzesień 2015 prowadzi badania ankietowe wśród mieszkańców. Proszę
o udostępnienie ankieterom posiadającym identyfikator wydany przez te firmy rzetelnych informacji do kwestionariusza. Informacje te pozwolą lepiej przygotować plan dla naszego miasta
i umożliwią skierowanie dofinansowania także na rzecz osób prywatnych.
						Z poważaniem
						Janusz Stankowiak
					Prezydent Miasta Starogard Gdański

Próby szczelności instalacji gazowych
Uprzejmie informujemy, że Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Odział w Gdańsku przeprowadzi w dniach 6-8 października 2015 roku na terenie miast i gmin: Gdańsk, Sopot, Gdynia,
Rumia, Reda, Kosakowo, Puck, Szemud, Wejherowo, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Tczew, Suchy Dąb, Subkowy, Gniew, Starogard Gdański, Pelplin, Żukowo, Kartuzy, Chmielno, Kolbudy,
Kościerzyna, Przodkowo i Trąbki Wielkie akcję przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2015”,
która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.
Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach
usuwane będą przez pracowników PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku. Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.
Jednocześnie nadmienia się, że usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach
wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub
administratorów obiektów.

FH „EDEN”, Studio Aktyw- Al. Niepodległości 4, Starogard 50% ulgi na zabiegi rehabilitanej Rehabilitacji „SAR”
Gdański, tel. 58 532 06 07
cyjne i masaże

Bieg Kociewski
W sobotę (3 października) odbędzie się 24. Bieg Kociewski z Polpharmą.
PROGRAM ZAWODÓW
9.30-11.00 - biegi towarzyszące
12.00 – start biegu głównego na dystansie 10 km ulicami miasta - start - meta: Rynek
13.20 - wręczenie nagród

Chcesz wiedzieć więcej zgłoś się do biura zawodów:
Ośrodek Sportu i Rekreacji (stadion)
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański
tel./fax 58 5622120 e-mail: osir@osir.com.pl
czynne: 2.10.2015 - 7.00 - 19.00; 3.10.2015 - 7.00 - 11.00

Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej
Nowy rok szkolny oznacza nowe wyzwania i przed możliwością zmierzenia się z takim wyzwaniem
Gmina Miejska Starogard Gdański postanowiła postawić chętnych uczniów klas drugich starogardzkich gimnazjów. Miasto, we współpracy z dyrektorami i nauczycielami poszczególnych placówek a także Starogardzkim Klubem Biznesu, Pomorską Szkołą Wyższą oraz Stowarzyszeniem
”Wolna Przedsiębiorczość”, przygotowuje się do organizacji projektu z zakresu edukacji ekonomicznej, pn. „Otwarci na sukces” zakończonego konkursem, który Prezydent Miasta Janusz
Stankowiak objął honorowym patronatem. Zaangażowanie Prezydenta Miasta w projekt jest
wyrazem uznania dla prowadzonych w gimnazjach działań w latach 2002-2012 pn. „Biznes Plan
– Moja Firma”, a także wsparcia dla idei organizowania konkursów, które promują wśród młodzieży szkolnej zachowania przedsiębiorcze, zachęcając tym samym do pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii i które przyczyniają się do zapobiegania wykluczeniu finansowemu.
Projekt będzie prowadzony przez 10 miesięcy. Rekrutacja rozpocznie się w grudniu br. Jego założeniem jest czynny udział młodzieży w zaplanowanych działaniach, m.in. poprzez uczestnictwo w:
• zajęciach pozalekcyjnych z zakresu ekonomii i tworzenia biznes planu,
• zajęciach z doradcą zawodowym obejmujących swą tematyką zagadnienia rynku pracy, charakterystykę zawodów, aktywne metody poszukiwania pracy, a także kształtujących postawę
otwartą na zmiany,
• wyjściach do instytucji związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
• wykładzie w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim poruszającym tematykę
kredytów, wyjścia z długów, oszczędzania, a także roli psychologii w biznesie i skutecznej komunikacji,
• targach pracy i wizytach w zakładach pracy, które przyczynią się do lepszego poznania potrzeb i oczekiwań pracodawców, specyfiki lokalnego rynku pracy, a także przybliżą charakterystykę poszczególnych zawodów.
Ostatnim etapem projektu będą zmagania drużynowe polegające na stworzeniu koncepcji
przedsiębiorstwa, w oparciu o biznes plan, które miałoby rację bytu na lokalnym rynku pracy
i wpływałoby na zmniejszenie bezrobocia.
Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo. Pięć najlepszych prac z każdej szkoły przejdzie do etapu miejskiego w ramach, którego w październiku przyszłego roku wytypowane i nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace.
Szczegółowe informacje o projekcie uczniowie uzyskają od swoich nauczycieli w grudniu, niemniej już teraz zachęcamy do przemyśleń i tworzenia wizji konkursowego przedsiębiorstwa,
a także liczymy na owocną współpracę i zaangażowanie właścicieli starogardzkich firm.
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PRZETARGI
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2015 r. poz. 782) oraz § 6
ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. Nr 207, poz. 2 108 z późn. zm.) - Prezydent
Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Cena

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Jaskółczej, KW
GD1A/00033651/5, obr. 4, według wykazu w tabelce:
Cena wywoławcza
w zł
5

Nr

Pow.

działki

w m2

Przeznaczenie w uchwalonym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

2

3

4

1.

8/8

5 809

A.75.P2,U1 - teren zabudowy
techniczno-produkcyjnej, magazyny i hurtownie, budownictwo,
bazy i składy, a także zabudowy
usługowej, w szczególności
handlu detalicznego, wyklucza
się zabudowę mieszkaniową.

230.000,00

A.75.P2,U1 - teren zabudowy
techniczno-produkcyjnej, magazyny i hurtownie, budownictwo,
bazy i składy, a także zabudowy
usługowej, w szczególności
handlu detalicznego, wyklucza
się zabudowę mieszkaniową.

230.000,00

Lp.

2.

8/9

5 815

(zawiera 23% VAT)

Wyciąg z ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek
niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Bohaterów Getta,
obr. 21, według wykazu w tabelce:

Wadium
w zł

Postąpienie
minimalne
w zł

6

7

23.000,00

23.000,00

Pow.

działki

w m2

Nr KW

w zł (zawiera

postąpiewadium

nie minimalne

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

52/38

1.089

12723

1.MN - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
wolnostojącej

134 000,00 zł

13 400,00 zł

1 340,00 zł

2.

53/4

1.102

49442

17.MN - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
wolnostojącej

135 500,00 zł

13 550,00 zł

1 360,00 zł

3.

53/6

1.213

49442

17.MN - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
wolnostojącej

132 500,00 zł

13 250,00 zł

1 330,00 zł

4.

187/1

803

12723

2.MN - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
wolnostojącej

93 500,00 zł

9 350,00 zł

940,00 zł

5.

187/2

840

12723

2.MN - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
wolnostojącej

97 500,00 zł

9 750,00 zł

980,00 zł

6.

187/3

843

12723

2.MN - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
wolnostojącej

98 000,00 zł

9 800,00 zł

980,00 zł

7.

187/4

718

12723

2.MN - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
wolnostojącej

83 500,00 zł

8 350,00 zł

840,00 zł

8

187/5

766

12723

2.MN - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
wolnostojącej

78 500,00 zł

7 850,00 zł

790,00 zł

2.300,00

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 25 sierpnia 2015 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 298/08/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, dotyczące lokalu mieszkalnego, jednopokojowego, o pow.użytk. 30,01 m², położonego na II piętrze budynku przy ul.Kopernika 32C/8, na działce
nr 154/331 o pow. 1 265 m², KW 34382, udział przynależny 0,0191.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 299/08/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących
własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański obejmujące pięć lokali, o których kupno wystąpili
ich najemcy: 1) ul.Chojnicka 19/10 – działka nr 327/4 o pow. 917 m², obręb 17, KW 36345, 2)
ul.Chojnicka 34/1 – działki nr: 104/1 i 104/2 o łącznej pow. 1 040 m², obręb 17, KW 62089, 3) ul.
Gimnazjalna 12/9 – działka nr 33/2 o pow. 185 m², obręb 14, KW 15091, 4) ul.Konopnickiej 9/11
– działka nr 91/12 o pow. 309 m², obręb 23, KW 33450, 5) ul.Skośna 7/3 – działka nr 13/95 o pow.
2 836 m², obręb 32, KW 56762.
Ponadto tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 301/08/2015 w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Kociewska/Boh.Getta – działki nr: 187/7, 53/8 i 50/10 o łącznej
pow. 17 679 m², obręb 21, KW 12723, przeznaczenie – teren usług użyteczności publicznej.
Zarządzenia wraz z wykazami tabelarycznymi podlegają podaniu do publicznej wiadomości
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21
dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia, a informację o wywieszeniu wykazów podaje
się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronach internetowych urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu
Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 5306076.
				 		Prezydent Miasta Starogard Gdański
							
Janusz Stankowiak

Przeznaczenie w planie

wywoławcza
23% VAT)

2.300,00

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.
Na ww. działkach (poz. 1 i 2) występuje podwyższony poziom wód gruntowych. Dojazd do ww. nieruchomości utrudniony poprzez nieurządzoną ulicę Jaskółczą. Do czasu wybudowania kolektora deszczowego,
zbiornika retencyjnego i zespołu oczyszczającego na działce nr 8/11 dla każdoczesnego nabywcy nieruchomości wymienionych w poz. 1 i 2, wymagane jest ustanowienie na nich nieodpłatnej służebności
gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu zapewnienia tymczasowego dostępu do
istniejącego rowu odpływowego przebiegającego przy wschodniej i południowej granicy działki nr 8/8 oraz
przy południowej granicy działki nr 8/9.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 października 2015 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101
Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 15
października 2015 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 października 2015 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.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Lp.

Nr

WW. nieruchomośći przeznaczono do zbycia Zarządzeniem Nr 171/05/2015 Prezydenta Miasta Starogard
Gdański z dnia 5 maja 2015 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 30 września 2015 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu
Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.
Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 24 września 2015 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta
Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6
(obok p. 204) i TBS Ziemi Kociewskiej sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, ul. Traugutta 56 oraz zamieszczono
na stronach internetowych: www.bip.starogard.pl i www.starogard.pl
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.

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kociewskiej.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
Działki nr: 52/19, 52/25 i 53/12 o łącznej pow. 1 769 m2, obręb 21
wieczystej i katastru nieruchomości,
księga wieczysta KW 49442
powierzchnia
Przeznaczenie nieruchomości
gruntowej

Symbol w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
obszaru pomiędzy ulicami Boh. Getta i Kociewską w Starogardzie
Gdańskim – 20.MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Informacja o przeznaczeniu
nieruchomości do sprzedaży

Nieruchomość przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr 172/05/2015
Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 5.05.2015 r.

Cena wywoławcza

229 000,00 zł (w tym VAT)

Termin i miejsce przetargu

30 września 2015 r. (środa) godz. 10:15 sala nr 101 Urzędu Miasta
Starogard Gdański, ul. Gdańska 6

Wysokość wadium

22 900,00 zł
płatne do dnia 24 września 2015 r. na konto Urzędu Miasta nr: 83
8340 0001 0001 1400 2000 0005

Miejsce wywieszenia i publikacji
ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański,
ul. Gdańska 6 (obok p. 204) i TBS Ziemi Kociewskiej sp. z o.o.
w Starogardzie Gdańskim, ul. Traugutta 56 oraz strony internetowe:
www.bip.starogard.pl i www.starogard.pl

Dane teleadresowe, pod którymi
można uzyskać szczegółowe informacje dot. przetargu

Urząd Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6,
Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa,
pokój 204, tel. 58 5306075;
mail: ewa.lewandowska@um.starogard.pl
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PRZETARGI

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2015 r. poz. 782) 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. Nr 207, poz. 2 108 z późn. zm.)- Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kochanki
(III przetarg) – działka nr 57/2 o pow. 1 520 m², obręb 7, KW 24794;
cena wywoławcza (w tym 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
rzemiosła, sytuowanie usług – wbudowane, dobudowane lub wolnostojące; Nieruchomość wolna jest od
obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 20 maja 2015 r., a drugi 15 lipca 2015 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 października 2015 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta
Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 15 października 2015 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gd. - 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 października 2015 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.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2015 r. poz. 782) oraz § 6 ust. 1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. Nr 207, poz. 2 108 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Iwaszkiewicza, KW
GD1A/00024974/9, obr. 12, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr
działki

Pow.
w m2

Przeznaczenie w uchwalonym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
4

Cena wywoławcza
(zawiera 23%
VAT)
5

wadium
6

postąpienie
minimalne

1

2

3

1.

179/157

15 484

C1.2.P2 - teren budownictwa,
handlu hurtowego, gospodarki
magazynowej z dopuszczeniem
usług

762 000,00 zł

76 200,00 zł

7 620,00 zł

7

2.

179/158

11 962

C1.2.P2 - teren budownictwa,
handlu hurtowego, gospodarki
magazynowej z dopuszczeniem
usług

589 000,00 zł

58 900,00 zł

5 890,00 zł

3.

179/159

11 059

C1.2.P2 - teren budownictwa,
handlu hurtowego, gospodarki
magazynowej z dopuszczeniem
usług

541 000,00 zł

54 100,00 zł

5 410,00 zł

4.

179/160

8 950

C1.2.P2 - teren budownictwa,
handlu hurtowego, gospodarki
magazynowej z dopuszczeniem
usług

458 000,00 zł

45 800,00 zł

4 580,00 zł

5.

179/161

15 099

C1.2.P2 - teren budownictwa,
handlu hurtowego, gospodarki
magazynowej z dopuszczeniem
usług

723 000,00 zł

72 300,00 zł

7 230,00 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 wymienione w poz. 1-3 oraz w poz. 5 wolne są od obciążeń i zobowiązań. Dla każdoczesnego
nabywcy nieruchomości wymienionej w poz 4, wymagane jest ustanowienie na niej służebności gruntowej
na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu zapewnienia tymczasowego dostępu do rowu odpływowego na działce nr 179/160 oraz dostępu do projektowanego w miejsce rowu - kanału deszczowego na
działce nr 179/160.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 30 września 2015 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu
Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 24 września
2015 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 29 września 2015 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.
bezpłatny miesięcznik Urzędu Miasta Starogard Gdański.

Redaguje zespół Wydziału Informacji Społecznej. Adres redakcji: 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, tel. 58 530 6009, redakcja@
um.starogard.pl. Ukazuje się w nakładzie 10 000 egzemplarzy. Druk: Drukarnia EDYTOR Olsztyn. Copyright © Gmina Miejska Starogard Gdański.
Wszelkie prawa zastrzeżone. STAROGARDZKI RATUSZ, ani żadna jego część, bez zgody właściciela nie może być wykorzystywana w systemach
odtwarzalnych bądź reprodukowana jakimkolwiek sposobem fotograficznym, elektronicznym, mechanicznym lub innym.

KOMUNIKAT
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim Al. Jana Pawła II 6
w sprawie świadczeń realizowanych z ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przypomina o konieczności złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego na
okres zasiłkowy 2015/2016.
Wnioski należy składać w budynku głównym MOPS przy Al. Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.30
Ulega zmianie kryterium dochodowe będące podstawą ubiegania się o świadczenia rodzinne na dwa kolejne okresy zasiłkowe obowiązujące od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia
31 października 2016 r. oraz od 01 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.
Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:
- 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności.
Obowiązujące terminy w sprawie wypłat świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego
1. Na wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
złożony z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2015 r. świadczenia przysługujące za
miesiąc listopad br. wypłaca się do dnia 30 listopada 2015 r. Natomiast, gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 01 października do 30 listopada 2015 r. świadczenia
rodzinne przysługujące za miesiąc listopad br. wypłaca się do dnia 31 grudnia 2015 r.
2. Na wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożony wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października 2015 r. świadczenie przysługujące za
miesiąc październik br. wypłaca się do dnia 30 listopada 2015 r.
Złożenie wniosku po dniu 31 października 2015 r. skutkuje przyznaniem świadczenia
z funduszu alimentacyjnego od miesiąca wpływu wniosku do tut. ośrodka, co oznacza, że świadczenie za okres wstecz nie przysługuje.
W przypadku wątpliwości informacje udzielane są w godz. 8.00 do 17.30 pod numerem tel.
561-29-32 lub pod adresem e-mail:sekretariat@mops.starogard.pl.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH STARKOM SP. Z O.O.
ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański

BIURO OBSŁUGI KLIENTA: czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500
NUMER TELEFONU: 58 562 33 68
Biuro prowadzi działalność informacyjną związaną z odbiorem odpadów dla mieszkańców gmin:
Sektor VIII: Miasto Starogard Gdański - wewn. 29, e-mail: bok.stg@starkom.pl,
Sektor IX: Gmina Starogard i Bobowo - wewn. 24, e-mail: bok.gsib@starkom.pl
Sektor VII: Gmina Zblewo i Lubichowo - wewn. 36, e-mail: bok.gzil@starkom.pl
Zakres pracy Biura:
- informacja nt. terminów i harmonogramów odbioru odpadów;
- informacja nt. sposobów postępowania z odpadami, ich segregacji i odbioru;
- przyjmowanie zgłoszeń i wyjaśnianie nieprawidłowości przy odbiorze odpadów;
- obsługa techniczna pojemników (dotyczy sektorów VIII i IV) ;
- przyjmowanie wypełnionych deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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.)
LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. odda w najem lokal użytkowy
o powierzchni 46,17 m2 przy ul. Hallera 2 w Starogardzie Gdańskim.
Informacja: w siedzibie spółki przy ul. Traugutta 56 pokój nr 3 tel. 58 56 224 33; 58 56 253 21.
Centrum Interwencji
Kryzysowej PCK
80 - 543 Gdańsk
Pl.ks Gustkowicza 13
tel 58/5110121 5110122
e-mail: centrum@cik.sos.pl
www.cik.sos.pl

Punkt Interwencji
Kryzysowej PCK

83 - 200 Starogard Gdański
ul. Mickiewicza 9
tel 58/5622226
e-mail: pik_stg@wp.pl
www.starogard.cik.sos.pl

Miło nam poinformować , że od 2 marca 2015 roku dzięki środkom
pozyskanym od Gminy Miejskiej Starogard Gdański, nasza placówka
wznowiła swoja działalność.
Świadczymy bezpłatne usługi dla mieszkańców Starogardu
Gdańskiego w zakresie :
• pomocy interwencyjnej w nagłych sytuacjach kryzysowych
• specjalistycznej pomocy psychologicznej
• pomocy prawnej
• specjalistycznej pomocy rodzinom w formie konsultacji dla rodzin
i par.
Jednoczesnie informujemy, że pomoc prawną oferujemy, tylko
osobom objętym opieką naszej placówki. Z naszej oferty można
korzystać od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00 - 19:00.
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