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Jestem dumny ze swoich wychowanków. Cieszę
się, że rok 2016 obfitował
w tak liczne sukcesy w różnych kategoriach wiekowych, od najmłodszych 10-latków aż
do 14-latków.
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Eksplozja dobroci i radości
Miało być 10,5 tys., jest ponad 15 tys. zł. Starogardzianie znów pokazali jak wielkie
i hojne mają serca. Akcja „Gramy dla Małgosi”, której finał odbył się 15 października
w Kinie „Sokół” zakończyła się eksplozją dobroci, radości i szaleństwa.
10 września Ewa Samoszuk, mama chorej
od urodzenia Małgosi, postawiła wyzwanie
10,5 tys. zł w miesiąc! Zwróciła się do mieszkańców Starogardu Gdańskiego o pomoc
dla córki, która urodziła się jako hipotrofik,
nie słyszy i nie mówi. Chociaż Gosia ma 5
lat i tylko 90 cm wzrostu, wszystko lubi robić sama. Dlatego nazywana jest Samosią.

Dziewczynka potrzebuje wózka inwalidzkiego i aparatów słuchowych. Żeby uzyskać
pieniądze na ich zakup, jej mama zorganizowała internetową zbiórkę na portalu pomagam.pl. Podczas finału akcji udało się zebrać
15 173, 43 zł. Na pełnych dobroci starogardzian w Kinie „Sokół” czekało mnóstwo
atrakcji. Specjalnie dla Małgosi wystąpili mi-

lusińscy ze starogardzkich przedszkoli, tancerze z Klubu Tańca Towarzyskiego Impuls,
hip hopu oraz baletu. Był też kiermasz własnoręcznie wykonanych wspaniałości tych
jadalnych i niejadalnych. Nie zabrakło kawy
i ciastek, a dla najmłodszych balonów. Brawurowy występ dał zespół Dwa plus Dwa.
O szalony finał zadbała rockowa grupa The
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mln zł

tyle będą kosztowały
nowe Autosany, miasto zapłaci tylko 1,35
mln zł.

Safety Pin, której na zakończenie koncertu
na scenie towarzyszyła publiczność. Najwięcej emocji wzbudziły licytacje. Starogardzianie walczyli między innymi o płytę DVD
z autografami kabaretu Neo-Nówka, gitarę
z autografem Szymona Wydry, bilety na
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego.
II Memoriał Edwarda Kowalke, bilety na XXV
Noc Bardów im. Ryszarda Rebelki, vouchery na basen, do siłowni, SPA i restauracji,
pakiet bezpłatnych badań laboratoryjnych
w Kociewskim Centrum Zdrowia. Największą sumę zapłacił pan Daniel, któremu za
1000 zł udało się wylicytować piłkę z podpisami Kociewskich Diabłów wraz z koszulką
i karnetem na mecze Polpharmy. Pan Daniel
wygrał też licytację, w której wygraną była
kolacja z prezydentem miasta.
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Fotorelacje wydarzeń

znajdziesz na stronie internetowej www.starogard.pl
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Będą nowe autobusy

Od połowy przyszłego roku po ulicach Starogardu jeździć będzie
11 nowych Autosanów. 12 października prezydent miasta Janusz
Stankowiak podpisał z prezesem Zarządu Spółki Autosan Michałem Stachurą umowę na ich zakup i dostawę.
Umowa dotyczy zakupu 11 niskopodłogowych autobusów z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych. Autosany będą kosztować
ponad 11 mln zł, ale Miasto zapłaci
tylko 1,35 mln zł. Podatek VAT z tytułu zakupu pojazdów zostanie

miastu zwrócony, a 85 % kosztów
kwalifikowanych pokryje Unia Europejska, która dofinansowuje projekt
pn. „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie
Gdańskim”, w ramach którego miasto zakupiło autobusy.

Plac coraz piękniejszy
Podczas Święta Pieczonego Ziemniaka
mieszkańcy ul. Buchholza wspólnymi siłami posadzili niemal 150 krzewów, które zakwitną na wiosnę.

Autosany, które wjadą na ulice naszego miasta w pierwszej połowie
przyszłego roku, będą miały 10,5 m
długości i 2,55 m szerokości. Maksymalnie zmieści się w nich 87 osób,
w tym min. 21 pasażerów będzie
podróżować na miejscach siedzą-

Plac zabaw przy ul. Buchholza powstał w ramach starogardzkiego
Budżetu Obywatelskiego dzięki zaangażowaniu wnioskodawczyń oraz
mieszkańców dzielnicy. Panie Jolanta Reszkiewicz, Anna Piotrzkowska
i Katarzyna Oleksiuk skutecznie namawiały do głosowania.

pojazdy pracować będą na silniku
czterosuwowym, 6-cylindrowym,
chłodzonym cieczą, z zapłonem samoczynnym, który spełnia normę
czystości spalin Euro 6.

PrzySTAŃ w Starogardzie

Teraz poruszającym się po Starogardzie Gdańskim rowerzystom
jest łatwiej i wygodniej. Nie muszą już zsiadać z rowerów, żeby poczekać na zmianę świateł. Mogą oprzeć się o właśnie montowane
dla nich podpórki.
W poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego jednym z projektów
ogólnomiejskich był złożony przez
Annę Lembicz i Tomasza Czaję projekt pod nazwą „Przystań – bezpieczne podpory dla rowerzystów
na skrzyżowaniach”. Pomysł okazał

Drzewka kupione zostały, dzięki
wsparciu Gminy Miejskiej Starogard
Gdański, ze środków pozyskanych
w ramach Inicjatywy Lokalnej. Okazało się, że ich sadzenie może być naprawdę świetną zabawą. Mieszkańcy
zadbali o liczne atrakcje dla dzieci
– zabawy, konkursy i ognisko, w którym upiekły się pyszne ziemniaki.

cych. Wyposażone będą w trzy pary
drzwi w układzie 2-2-2 oraz automaty do kupna biletów. Autobusy będą
klimatyzowane na całej przestrzeni
pasażerskiej, a kolejne przystanki
zapowiadane głosowo. Wszystkie

się trafiony i teraz nadszedł czas na
jego realizację. Miasto zapłaci za to
40.000 zł.
– Podpórki dla rowerzystów montuje firma P.P.H.U. „Bramet” Tadeusz Szeszko. 31 sztuk pojawi się
na skrzyżowaniach z sygnalizacją

świetlną wzdłuż Drogi Krajowej nr
22 i „Małej Obwodnicy” – mówi
Adrian Bigus z Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta.
– Za te udogodnienia miasto zapłaci
40.000 zł brutto – dodaje.
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Nowe mieszkania

Klucze do nowych mieszkań przy ul. Magazynowej odebrało 6 rodzin.

Trzy połączone ze sobą budynki
mieszkalne przy ul. Magazynowej
pachną świeżością. Ich budowa
trwała ponad pół roku od kwietnia
do połowy października br. Znajdują
się w nich cztery mieszkania dwupokojowe o powierzchni 54 m2 każde
i dwa jednopokojowe o powierzchni
29 m2 . Mieszkania są wykończone
„pod klucz”. To oznacza, że w każdym z nich znajduje się łazienka
wyposażona w kabinę prysznicową
oraz pełną białą armaturę, a w kuchni oprócz zlewozmywaka na wyposażeniu jest elektryczna kuchenka
czteropalnikowa. W mieszkaniach
zainstalowano ogrzewanie etażowe
z piecem węglowym. Dodatkowo
wokół budynku urządzono chodniki,
dojścia i zieleń oraz przygotowano
miejsca postojowe w niewielkiej zatoczce.
Mieszkania otrzymały rodziny ocze-
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kujące na przydział lokalu socjalnego, uprawnione do pomocy mieszkaniowej z zasobów gminy. Cztery
z nich zostały przesiedlone z budynku przy ul. Parkowej 8, a dwie
rodziny, które spełniły wymagane
kryteria przydziału, otrzymały go
z listy oczekujących na ten przydział.
19 października prezydent miasta
Janusz Stankowiak wręczył lokatorom klucze do ich „nowych domów”.
Mieszkania wybudowała firma MSP
SMOK Keister i Ksepka spółka jawna.
Cała inwestycja przy ul. Magazynowej kosztowała 990 tys. zł. Budowę
nadzorował TBS Ziemi Kociewskiej,
finansując 10% kosztów. Pozostałe
90 % wydatków pokryło Miasto oraz
Bank Gospodarstwa Krajowego,
który dofinansował budowę w 45%
z rządowego programu wsparcia
budownictwa socjalnego i komunalnego pn. Fundusz Dopłat.

Ważny krok ku obwodnicy
Firma „Transprojekt” zarekomendowała III wariant przebiegu obwodnicy Starogardu Gdańskiego do realizacji. Wizualizację rekomendowanego wariantu wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym przekazała do oceny Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.
Po przeprowadzeniu wielu analiz technicznych, środowiskowych
i finansowych firma wykonawcza
„Transprojekt”
zarekomendowała
trzeci wariant przebiegu obwodnicy
Starogardu Gdańskiego do realizacji.
– Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad weryfikuje
złożone przez wykonawcę Studium
– mówi zastępca prezydenta miasta
ds. techniczno-inwestycyjnych Przemysław Biesek- Talewski. – Jeszcze
w tym roku odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć
Inwestycyjnych przy GDDKiA, która

ostatecznie zatwierdzi wybór wariantu obwodnicy. Zaraz potem gdański
oddział GDDKiA złoży w Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie
z założeniami to w drugim półroczu
2018 roku po otrzymaniu decyzji
RDOŚ, GDDKiA zleci kolejne niezbędne opracowanie – koncepcję funkcjonalno – przestrzenną.
Koncepcja będzie ostatnim etapem
prac potrzebnych do ogłoszenia
przetargu na budowę obwodnicy
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

– Cieszę się, że zgodnie z zapewnieniami ze strony Ministerstwa Infrastruktury prace nad dokumentacją
dla naszej obwodnicy trwają i będą
trwały – podkreśla prezydent miasta Janusz Stankowiak. – Na pewno
będziemy trzymać rękę na pulsie
i pilnować, aby nie było żadnych
zahamowań w tym procesie. Jeśli
wszystko dobrze pójdzie, w 2019
roku będzie można ogłosić przetarg
na budowę obwodnicy Starogardu.
Liczę, że zgodnie z zapowiedziami,
do tego czasu Rząd zapewni finansowanie naszej inwestycji.

Awans w inwestycyjnym rankingu

W skali ogólnopolskiej poziom inwestycji samorządowych od kilku lat jest niższy od oczekiwanego. Starogard
Gdański należy do tych miast, które zaprzeczają tej tendencji.
Czasopismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA opublikowało
niedawno ranking wydatków inwestycyjnych samorządów w latach
2014-2016. Starogard Gdański został
sklasyfikowany wśród miast powiatowych na 74. miejscu i w porównaniu z okresem 2013-2015, kiedy to
znajdował się na 104. miejscu, awansował o 30 pozycji.
Warto podkreślić, że w latach 20132015 średnie wydatki inwestycyjne
w naszym mieście wyniosły 547,66
zł na mieszkańca. Z kolei w latach
2014-2016 kwota ta wyniosła 594,16
zł.

74.

miejsce zajmuje
Starogard Gdański
w rankingu wydatków
inwestycyjnych
Ranking został opracowany przez
prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego.
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Jak pokonać bariery?
Osoby niepełnosprawne w codziennym życiu napotykają wiele barier, także tych architektonicznych. O tym,
jak trudno sobie z nimi poradzić na własnej skórze przekonali się uczestnicy szkolenia, które 11 października
w Urzędzie Miasta przeprowadzili trenerzy z Fundacji
Integracja Tomasz Wasielewski oraz Kamil Kowalski.
Szkolenie podzielone było na dwie części:
teoretyczną i praktyczną. W warsztatach
udział wzięli: prezydent Janusz Stankowiak,
wiceprezydent Maciej Kalinowski, naczelnicy wydziałów, pracownicy Urzędu Miasta,
a także przedstawiciele: Społecznej Rady ds.
Osób Niepełnosprawnych, Ośrodka Sportu
i Rekreacji, Miejskiego Zakładu Komunikacji,
Starogardzkiego Centrum Kultury, Muzeum
Ziemi Kociewskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Bernarda Sychty, Kociewskiego Centrum Zdrowia oraz PCPR Starogard.
Po części teoretycznej, wraz z trenerami
Kamilem Kowalskim i Tomaszem Wasielewskim, uczestnicy ruszyli w teren. Odwiedzili
obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale żeby
lepiej zrozumieć i utrwalić wcześniej omawiane zagadnienia drogę przebyli na wóz-

kach lub w specjalnych goglach imitujących
niedowidzenie.
– Szkolenie, podczas którego część z nas
usiadła na wózkach inwalidzkich, a część zobaczyła jak poruszają się niewidomi nie miało na celu tego, żebyśmy poczuli się jak osoby niepełnosprawne, ale żeby one mogły
czuć się w Starogardzie Gdańskim tak samo
jak pełnosprawni mieszkańcy – powiedział
prezydent miasta Janusz Stankowiak.
Warsztaty pod nazwą „Znoszenie barier architektonicznych i dostosowanie obiektów
budowlanych oraz ich otoczenia dla osób
z niepełnosprawnością” zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie Starogard 2030
w ramach zadania publicznego, finansowanego przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

Zakwitną Pola Nadzei
10 października w Starogardzie Gdańskim ponad 2000
cebulek narcyzów trafiło do ziemi. Ich sadzenie sprawiło wiele radości tym, którzy włączyli się do akcji „Kociewskie Pola Nadziei”. Na wiosnę miasto zakwitnie na
żółto, a dochód ze sprzedaży kwiatów wesprze działalność przyszłego hospicjum.

Pierwsze Pole Nadziei w Starogardzie zasadzili
podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy Starogardzkiego Centrum
Kultury i przedszkolaki z MPP nr 6 „Modraczek”.
Do akcji włączyli się też samorządowcy oraz

prawie wszystkie miejskie przedszkola, szkoły
podstawowe ze Starogardu i gminy, a także
wiele instytucji i stowarzyszeń, które przez cały
tydzień od 10 do 14 października sadzili żonkile
w mieście.

Wyprzedźmy nowotwory
Ponad 100 osób uczestniczyło w Konferencji pt. „Wyprzedźmy nowotwory” w Starogardzie Gdańskim.
7 października w audytorium Polpharmy specjaliści
w dziedzinie onkologii, psychologii stosowanej i klinicznej podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem na
temat walki z rakiem.
Oprócz nowej wiedzy, którą przekazali im specjaliści w dziedzinie onkologii i psychologii,
w przerwach pomiędzy wykładami mogli porozmawiać z diabetykiem, czy z doświadczoną
chorobą Amazonką. Była to niepowtarzalna
okazja, by zapytać specjalisty, jak zdrowo się
odżywiać, jak pomagać chorym, jak również

nauczyć się na implantach techniki samodzielnego badania piersi. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie „Można Inaczej” przy
dużym wsparciu wolontariuszy Kingi Smaliry,
Damiana Łaski, Małgorzaty Szwedy oraz Moniki Kortas z Działu Strategii Cenowej i Refundacji
Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A.
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Gregor-Trans w nowej siedzibie
24 spotkanie władz miasta z lokalnymi przedsiębiorcami odbyło
się w firmie Gregor-Trans, która w przyszłym roku będzie obchodzić swoje 25 urodziny.

Pracownicy GPEC
pomagają

Firma w październiku tego roku
przeniosła się ze starej siedziby, która swoje czasy świetności przeżywała w latach 70-tych, do nowo wybudowanego, nowoczesnego budynku
przy ul. Mickiewicza. W czwartek, 12
października nową siedzibę Gregor-Transu odwiedził prezydent
miasta Janusz Stankowiak. Spotkał
się z prezesem Grzegorzem Chudzikiem w ramach prowadzonego od
listopada 2015 roku cyklu spotkań
z lokalnymi przedsiębiorcami. Towarzyszyli mu wiceprezydent Przemysław Biesek-Talewski i naczelnik
Wydziału Inicjatyw Gospodarczych
Tadeusz Błędzki. Starogardzki Klub
Biznesu Związek Pracodawców reprezentowali prezes Grzegorz Borzeszkowski oraz wiceprezes Mariusz Szwarc.

– To był najwyższy czas, aby wybudować nową, reprezentacyjną bazę
– stwierdził prezes Gregor-Trans,
oprowadzając gości po firmie. – Było
to o tyle łatwe, że mieliśmy od roku
gotowy projekt i miejsce, tuż obok
stacji paliw BP, którą zarządzamy na
zasadzie franczyzny. Zmobilizował
nas sąsiad, czyli Lidl, który po wybudowaniu sklepu odsłonił stare,
niereprezentacyjne budynki firmy.
Potrzebowaliśmy nowej siedziby.
Przenieśliśmy tu całą administrację
i logistykę. Dawne pomieszczenia
służą w tej chwili jako socjal dla pracowników technicznych: mechaników, lakierników i blacharzy.
Goście byli pod dużym wrażeniem
architektonicznych rozwiązań, aranżacji pomieszczeń i ich gustownego
wystroju.

Firma Gregor-Trans świadczy przede
wszystkim usługi transportowe
w branży medycznej. Przewozi pacjentów szpitali i przychodni w ambulansach i karetkach na terenie
całej Polski. Działa zarówno w dużych aglomeracjach typu: Trójmiasto, Warszawa, Kraków, Katowice,
Wrocław, Częstochowa, Olsztyn,
jak i w mniejszych miastach, jak np.
Radomsko, Giżycko, Ustroń, Sucha
Beskidzka czy Biała Podlaska.
W Starogardzie oprócz transportu
medycznego dla szpitala, świadczy
usługi diagnostyczne w stacji kontroli pojazdów. Mieszkańcy mogą
tu bez problemu uaktualnić badania
techniczne swoich aut. Zajmuje się
też importem z Chin elementów wyposażenia karetek.

W Starogardzie z inicjatywą wyremontowania sali przedszkolnej w budynku „małej czwórki” wyszedł Mariusz Szpakowski –
pracownik starogardzkiego oddziału GPEC.
Otrzymał na to z zakładu 6 tys. zł. 23 października w obecności prezes Grupy GPEC,
wiceprezydenta miasta oraz pomysłodawców uroczyście przekazano do użytku wyremontowane pomieszczenia.
Grupa GPEC na wolontariat pracowniczy przeznacza rocznie kilkadziesiąt tysięcy złotych. O tym, jak
te pieniądze zostaną wydane decyduje specjalnie powołana Kapituła
w Gdańsku. Zanim jednak podzieli
środki, wcześniej pracownicy muszą
dostarczyć pomysły na wykorzystanie określonej sumy dla dobra lokalnej społeczności. Muszą wykazać

mi pracownikami starogardzkiego
oddziału wyremontować jedną z sal
filii MPP Nr 5 w małej „czwórce” przy
ul. Sienkiewicza.
Gdańska Kapituła przyznała panu
Mariuszowi na remont sali przedszkolnej 6 tys. zł. Za te pieniądze pomysłodawca wraz z kolegami z pracy: Janem Strzelczykiem, Romanem
Waszyńskim, Franciszkiem Kuzio-

się inicjatywą, zgłosić pomysł oraz
zebrać grupę wolontariuszy, którzy
zechcą zrealizować go w swoim wolnym czasie.
Oddział GPEC w Starogardzie już
nie raz pomagał starogardzkim instytucjom i mieszkańcom. W tym
roku pomysłodawcą na wykorzystanie funduszu wolontariatu pracowniczego firmy GPEC był Mariusz Szpakowski. W porozumieniu
z przedszkolanką Beatą Waszyńską
zaproponował, aby wspólnie z inny-

rem, Adamem Arendt, Tomaszem
Gornowiczem zakupili niezbędne
materiały budowlane. Przez cały
weekend 6-8 października odnawiali sufity w salach, wymieniając przy
tym oświetlenie na energooszczędne oraz malowali ściany na wesołe
i przyjazne dzieciom kolory. Dodatkowo wyposażyli sale w nowe wykładziny, tablice: interaktywną oraz
zwykłą czarną do malowania kredami i zakupili fantastyczne zabawki,
które uczą maluchy kreatywności.

Atrakcyjne
miasto

Starogard
Gdański zdobył I miejsce
w plebiscycie SUPER GMINA organizowanym przez Gazetę Kociewską.

Czytelnicy uznali Starogard Gdański za najatrakcyjniejszą i najbardziej
przyjazną mieszkańcom gminę. Nagrodę z rąk redaktor naczelnej Anny
Czyżewskiej odebrał prezydent miasta Janusz Stankowiak.
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Kończy się głosowanie
Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego mają jeszcze szansę zmienić wygląd miasta. Do 29 października mogą oddawać głosy
na wybrane projekty Budżetu Obywatelskiego 2018 niezależnie od rejonu. Głosować można na jeden projekt ogólnomiejski i jeden rejonowy – osobiście od poniedziałku do soboty
w Urzędzie Miasta, a w niedzielę w Ratuszu Miejskim oraz elektronicznie za pomocą aplikacji mobilnej: Budżet Obywatelski
Starogard Gdański lub na stronie www.bo.starogard.pl.

Oficjalnie są już uczniami

Pierwszoklasiści Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 oficjalnie zostali uczniami.
W Starogardzkim Centrum Kultury odbyły
się uroczyste pasowania.

Zgodnie z tradycją, aby stać się pełnoprawnymi uczniami szkoły, pierwszoklasiści musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami. Śpiewali więc
piosenki, recytowali wiersze, odpowiadali na szereg pytań. Deklarowali
być pilnymi i wzorowymi uczniami,

dobrymi kolegami, a swoim zachowaniem oraz nauką sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom. Dla każdego pierwszoklasisty uroczystość
była ogromnym przeżyciem i z pewnością długo będą ją wspominać.

Literacko uzdolniony

Michał Negowski uczeń Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 4 w Starogardzie Gdańskim otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim finale Parlamentarnego Konkursu Literackiego „List do Taty”.

Michał Negowski ma 11 lat i jak
się okazało wielki talent literacki.
Jego praca pt. „List do Taty” została wyróżniona w ogólnopolskim
finale Parlamentarnego Konkursu
Literackiego. Uczeń klasy 5 h Szkoły Podstawowej Nr 4 w Starogardzie Gdańskim znalazł się w gronie
ośmiu laureatów z całej Polski, którzy 18 października w siedzibie Sejmu w Warszawie odebrali nagrody
i dyplomy, podpisane przez rzecznika praw dziecka Marka Michalaka.
– W swoim liście do taty napisałem,
jaki jestem do niego podobny, bo
chociaż mamy inne włosy, błysk
w oku ten sam. Podziękowałem mu
za cierpliwość przy mojej nauce gry
na instrumencie i w ogóle za wszystko, ale przede wszystkim za to, że
go mam – powiedział nasz laureat.
– Cieszę się, że moja pani od polskiego, pani Ola Miczek namówiła mnie
do uczestnictwa w tym konkursie.
Byłem zaskoczony i ucieszony nagrodą, którą dostałem już w Gdań-

sku. Tym większe zaskoczenie przeżyłem, jak wyczytali moje nazwisko
w Warszawie. Nie spodziewałem
się, że mój list spodoba się jury. Pisałem od serca, bo bardzo kocham
tatę. Wielkim przeżyciem była dla
mnie sama wizyta w Sejmie i Senacie. Czułem się tam jak ważny gość.
W następnych konkursach też wezmę udział, bo to są wspaniałe doświadczenia – dodał Michał.

listopad 2017

7

OŚWIATA

Jubileusz przedszkola
Miejskie Przedszkole Nr 5 w Starogardzie
Gdańskim pierwszych przedszkolaków
przyjęło jesienią 1977 roku. Od tego czasu
minęło 40 lat.

Dzień nauczyciela

Przedszkole przez czterdzieści lat
istnienia, nieprzerwanie wychowuje
najmłodsze pokolenie starogardzian, ucząc je poszanowania praw
dziecka. Ceni przede wszystkim
prawo do szacunku, wiedzy, upadku, własności, tajemnicy i radości,
o które walczył patron przedszkola –
Janusz Korczak. Jego imię i nazwisko
pojawiło się w nazwie przedszkola
w październiku 1980 roku. Przez te
40 lat w przedszkolu rządziły cztery
dyrektorki: Regina Przyborowska,

Zofia Kreft-Gibas, Kazimiera Czerniga i obecna, która rządzi nadal –
Magdalena Dzienniak.
14 października byli i obecni pracownicy przedszkola, nauczyciele,
wychowawcy, ich podopieczni, rodzice i krewni spotkali się w kinie
Sokół, aby wspólnie uczcić ten wyjątkowy Jubileusz 40-lecia istnienia
Miejskiego Przedszkola Nr 5. Uroczystość była wyjątkową okazją nie
tylko do wspomnień, ale też podziękowań, gratulacji i życzeń.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 zorganizowano miejską uroczystość. Była to doskonała
okazja do wręczenia pracownikom oświaty nagród Prezydenta
Miasta Starogard Gdański.
Nagrody prezydenta otrzymali:
Marta Megier (Miejskie Przedszkole
Nr 2), Monika Muchlińska (Miejskie
Przedszkole Nr 3), Alina Kurzyńska
(Miejskie Przedszkole Nr 4), Agnieszka Radimonas (dyrektor Miejskiego
Przedszkola Publicznego Nr 6), Zofia Czerwińska (dyrektor Miejskiego
Przedszkola Publicznego Nr 8), Alicja
Myszka (Miejskie Przedszkole Nr 10),

Irena Sułek (wicedyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 1), Mariola
Ałtyn (dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 2), Maria Ossowska i Małgorzata Domachowska
(wicedyrektorki Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 3), Danuta Pawlisch, Małgorzata Godycka – Ćwirko
i Marek Pączek (wicedyrektorzy
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr

Sprzątali otoczenie
7 przedszkoli, 8 szkół oraz dwa koła wędkarskie uczestniczyły w starogardzkiej edycji tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata –
Polska 2017”.
Starogard sprzątały przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych
i średnich oraz członkowie dwóch
kół wędkarskich (Nr 69 Miasto i Nr
71 Polpharma). Udowodnili, że potrafią zadbać o czystość środowiska.
Wyposażeni w worki i rękawiczki
przez wiele godzin zbierali śmieci
z trawników, ulic, chodników i placów. Przy okazji uczyli się efektywnej
segregacji odpadów i dostrzegania
w nich surowcowego potencjału, co
było celem tegorocznej akcji. Koordynatorem przedsięwzięcia był
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Starogard Gdański.
W rękawice ochronne oraz worki
wszystkich uczestników zaopatrzyło Starostwo Powiatowe. Do akcji

4 z Oddziałami Integracyjnymi), Beata Wirkus (wicedyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 6), Magdalena Wąsowicz (dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 8), Anna
Byczkowska (wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8), Piotr
Rompa (nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8).

włączył się też Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las oraz
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Starkom Sp. z o.o. (fundatorzy
upominków), a także Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miasta
i Miejski Zakład Komunikacji, które
zadbały o odbiór odpadów.
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Scena jest ich żywiołem

Seniorzy ze Starogardu Gdańskiego i okolic nieustannie udowadniają, że wciąż są
aktywni. Udzielają się naukowo, sportowo,
czy też artystycznie. Efekty tej ostatniej aktywności podziwiać mogliśmy 14 października podczas XXI przeglądu pod nazwą
„Spotkajmy się 2017”.

Złote gody

Tak roztańczonych „Złotych Godów” w starogardzkim Urzędzie Miasta chyba jeszcze
nie było. Świętujące 50 lat wspólnego życia
pary do tańca porwał duet Edmund i Irena.
Okolicznościowymi medalami prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej jubilatów uroczyście odznaczyli prezydent miasta Janusz
Stankowiak i przewodniczący Rady Miasta
Jarosław Czyżewski.
18 października medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali: Jadwiga i Józef Jendrzejewscy, Lidia i Bogdan Frączczak,
Renata i Norbert Zimny, Helena

i Władysław Beńko, Jadwiga i Romuald Popielińscy, Halina i Stanisław Dudak, Teresa i Henryk
Ładyszkowcy, Renata i Bolesław
Olborscy, Barbara i Paweł Szweda,

Nowy rok akademicki

Ponad 200 studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku „S-Centrum”, działającego
przy Starogardzkim Centrum Kultury, 4
października zainaugurowało rok akademicki 2017/2018.
Uroczystość rozpoczął hymn „Gaudeamus igitur” w wykonaniu Orkiestry
SCK pod kierownictwem Kacpra Roszkowskiego. Zebranych gości powitała
dyrektor Ewa Roman oraz prezydent
miasta Janusz Stankowiak.
– To jest dla mnie niezwykła satysfakcja, że ten Uniwersytet nie tylko działa,
ale cały czas się rozwija. Was, drodzy
studenci, widać w tym mieście praktycznie na każdym kroku. Angażujecie
się w jego życie, integrujecie się, a jako
prezydentowi bardzo zależy mi na
tym, żeby wszystkie lokalne społeczności się integrowały. Dajecie innym

Małgorzata i Edmund Żygowscy,
Renata i Klemens Wolscy, Stefania
i Stefan Smukała, Krystyna i Jerzy
Lisakowscy, Helena i Franciszek
Burczyk, Irena i Henryk Kordunowscy, Zofia i Henryk Rezmer, Urszula
i Kazimierz Kozłowscy, Bogusława i Jan Dębeccy, Ludgarda i Eryk
Base, Alicja i Zbigniew Dominiak,
Irena i Andrzej Fryźlewicz, Tarsylia
i Tadeusz Sadowscy, Józefa i Stanisław Kuchta, Teresa i Krzysztof
Młodzikowscy, Krystyna i Jan Metza, Helena i Edmund Czarneccy,
Helena i Kazimierz Chmielińscy,
Halina i Roman Trzewik, Jadwiga
i Lucjan Krychowiak, Alicja i Jerzy
Gburek.
Wszystkim jubilatom życzymy
wielu kolejnych, przepełnionych
szczęściem lat wspólnego życia.

Na scenie pojawiły się chóry (Szpaki
ze Skórcza, Jutrzenka z Lubichowa,
Złota Jesień ze Smętowa), zespoły
wokalne (Osieczaki z Osieka, Bambino z Lubichowa, Halka z Osiecznej,
Szlachcianki ze Szlachty, Kociewska
Familija z Pinczyna, Sąsiedzi z Borzechowa, Skarszewskie Towarzystwo
Śpiewacze ze Skarszew oraz zespół
wokalny Espero reprezentujący Zamek Kiszewski), a także zespoły aktorskie składające się z podopiecz-

nych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Starogardzie Gdańskim (My aktorzy – amatorzy, Razem, Młode Grzybki). Poza przebojami polskiej sceny muzycznej mieliśmy okazję wysłuchać autorskiej
poezji oraz pośmiać się z prezentowanych skeczy. Niektóre z utworów
muzycznych również były autorstwa
wykonawców, którzy pojawili się na
XXI Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Spotkajmy się 2017”.

dobry przykład – mówił prezydent.
„S-Centrum” liczy już ponad 200 studentów. Na zajęciach seniorzy mogą
zgłębiać wiedzę m.in. w sekcji językowej, informatycznej, plastycznej, czy
tanecznej. Nie brakuje zajęć z zakresu zdrowia, profilaktyki, rehabilitacji,
a także imprez kulturalnych i towa-

rzyskich oraz turystyki krajowej i zagranicznej. Podczas inauguracji roku
akademickiego 2017/2018 studenci
zapoznali się z ofertą nowych zajęć,
wśród których znalazły się: rytmika,
brydż i kuchnie świata. Zaprezentowali się również nowi wykładowcy.
Uroczystość była doskonałą okazją

do wręczenia tytułu Honorowej Studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Przyznany został on Bożenie Szworak-Łabaty, autorce kroniki „S-Centrum”.
Wykład inauguracyjny zatytułowany
„Aktywny Senior” wygłosiła Adriana
Sulewska.
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Pobiegli ulicami miasta

Na starcie 26. Biegu Kociewskiego stanęło
360 zawodników. Do pokonania mieli trasę
9,7 km.

Na prowadzenie szybko wysunął się
zwycięzca Arkadiusz Gardzielewski
z klubu Rzeżęcin WKS Śląsk Wrocław. Wśród kobiet najlepsza okazała
się Oksana Yurchuk (Ivano Ukraina
MK Luchesk). Najszybszym zawodnikiem ze Starogardu Gdańskiego
został Robert Czerwiak, a najlepszą
starogardzianką zawodów Weronika Wójcik-Wicka. Podczas 26. Biegu
Kociewskiego najstarszą reprezen-

tantką naszego miasta była Krystyna Sadkowska. Naszym najstarszym
biegaczem natomiast Piotr Grycner.
Zorganizowana została zbiórka pieniędzy i nakrętek dla chorego na
mukowiscydozę Nikodema Jóźwiaka.
Gościem honorowym zawodów był
paraolimpijczyk Adrian Imianowski,
który zajął piąte miejsce w rzucie
dyskiem podczas Igrzysk Paraolimpijskich 2016 w Rio de Janeiro.

Deyna naukowo

Z okazji okrągłej rocznicy jego urodzin zorganizowano między innymi wielkie sportowo-muzyczne wydarzenie DEYNA ’70 z LOTOSEM i ENERGĄ, a w sam dzień urodzin
sesję naukową.

Konferencję „Kazimierz Deyna –
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin”
zorganizowała Pomorska Szkoła
Wyższa w Starogardzie Gdańskim
we współpracy z Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Urzędem
Miasta. Uczestnicy sesji mieli okazję wysłuchać dziewięciu prelegentów, którzy opowiadali o różnych
aspektach życia naszego wybitnego
piłkarza. Referaty wygłosili: prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz
Stankowiak, adiunkt Muzeum Ziemi
Kociewskiej Zbigniew Potocki, ks.
Marcin Kunda, Zbigniew Schwarz,
Patryk Gabriel, Dariusz Skalski, Justyna Wełmińska, Wiesław Wika
i Błażej Mierzejewski. Swoimi wspo-

mnieniami o Kaziu podzielił się jego
przyjaciel z San Diego, specjalny
gość konferencji Janusz Marciniak.
Sporo emocji wzbudziła wystawa
zdjęć Kazimierza Deyny. Znalazły się
na niej zarówno te ze stadionów, jak
i te prywatne, które nigdy wcześniej
nie były publikowane. W ramach
prezentu urodzinowego dla Kazika,
do jego rodzinnego miasta przywiózł je Janusz Marciniak. W dniu
urodzin wybitnego piłkarza rodem
ze Starogardu Gdańskiego prezydent miasta Janusz Stankowiak oraz
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
Marzena Klein złożyli kwiaty pod
upamiętniającą go tablicą przy stadionie miejskim jego imienia.

Gala sportu

13 października w Starogardzkim Centrum
Kultury podczas miejskiej Gali Sportu uhonorowano najlepszych sportowców, trenerów i działaczy, którzy odnosili sukcesy
w 2016 roku.
Najlepsi sportowcy

Miniony rok należał przede wszystkim do olimpijczyków. Igrzyska
w Rio przyniosły mieszkańcom
Starogardu mnóstwo sportowych
emocji i wrażeń. Nasze miasto zaistniało w nich w sposób szczególny za
sprawą starogardzianki Oktawii Nowackiej, która wywalczyła brązowy
medal olimpijski w pięcioboju. Nic
więc dziwnego, że to właśnie ona po
raz kolejny została najlepszym sportowcem roku w naszym mieście. Statuetkę Najlepszego Sportowca Roku
2016, dyplom i nagrodę z rąk prezydenta odebrał tata Oktawii.
Wśród najlepszych sportowców
znalazło się również czterech zawodników, którzy reprezentują starogardzkie kluby sportowe. Nagrody w kolejności od II do V miejsca
odebrali: Adrian Sulewski – brązowy
medalista na Mistrzostwach Świata
w Dublinie, członek kadry narodowej, Wiktoria Wierzba – srebrna medalistka na Mistrzostwach Polski Juniorów w czwórboju nowoczesnym
oraz reprezentantka Polski w Pucharze Europy Juniorów w czwórboju
nowoczesnym, Rafał Nguyen-Van
– Mistrz Polski Light – Contact i Full
– Contact, członek kadry narodowej oraz Krzysztof Kamysz, który
w ubiegłym roku zdobył brązowy
medal na XVII Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kalaki Eskrima.

Najlepsi trenerzy

Najwyżej oceniony został trener

pływania UKS „Ósemka” – Mariusz
Noetzel i to on otrzymał tytuł Najlepszego Trenera Roku 2016. Jego
podopieczni uczestniczyli w Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży
w Dwuboju i Trójboju zdobywając
wysokie miejsca w rankingu najlepszych pływaków na Pomorzu
i w Polsce. Drugie miejsce zajął
szkoleniowiec bokserów Łukasz Rusiewicz, a trzecie trener naszych kickbokserów Tomasz Janowicz.

Działacz Sportowy
i Impreza Roku 2016

Po raz pierwszy w tym roku Kapituła
Konkursowa przyznała nagrody dla
Działacza Sportowego Roku oraz
Imprezy Sportowej Roku. Zdaniem
Kapituły osobą, która w sposób
szczególny zasłużyła na tytuł Działacza Sportowego Roku 2016 został
Jacek Meier – przyjaciel i największy
fan Klubu Piłkarskiego Starogard,

obecnie jego prezes. Tytuł Imprezy
Sportowej Roku 2016 otrzymał 25.
Bieg Kociewski.
Tradycyjnie uhonorowano utalentowanych młodych sportowców.
Wśród nagrodzonych znaleźli się:
Paulina Cybulska (Kociewski Klub
Biegacza), Laura Wiśniewska („KaEmKa”), Oliwia Milkowska („KaEmKa”), Weronika Budzyła („KaEmKa”),
Oliwia Szweda („KaEmKa”), Michał
Baska (KS „Beniaminek 03”), Kacper
Kurkowski (KS „Beniaminek 03”),
Alan Kurszewski (KS„Beniaminek
03”), Lucjan Wiśniewski (KS „Beniaminek 03”), Marcin Wolski (Pomorskie Centrum Dalekowschodnich
Sztuk i Sportów Walki), Mateusz
Malinowski (Pomorskie Centrum
Dalekowschodnich Sztuk i Sportów
Walki), Błażej Nowacki (UKS „Ósemka”), Jakub Piotrowski (UKS „Ósemka”), Dominik Lemka (KP Starogard),
Filip Jędrzyński (KP Starogard), Mateusz Romanowski (KP Starogard),
Szymon Stosik (KP Starogard), Kornelia Szarmach (UKS „Piramida”)
Malwina Zielińska (UKS „Piramida”),
Zofia Kosecka (UKS „Piramida”),
Szymon Adamczyk (UKS „SET Starogard”), Maciej Burczyk (UKS„SET
Starogard”), Patryk Mońka (KP Starogard), Grzegorz Kamiński (SKS),
Karolina Urban (UKS „Ósemka”).
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Fotorelacje wydarzeń

znajdziesz na stronie internetowej www.starogard.pl
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COP już działa

Środowisko NGO w Starogardzie doczekało się wreszcie własnego miejsca spotkań,
które sprzyja ich wzajemnemu poznawaniu
się, wsparciu i rozwojowi. Na razie eksperci
prowadzą tylko konsultacje. Spotkania odbywają się tymczasowo w Urzędzie Miasta,
ale już wkrótce COP przeniesie się do pomieszczeń Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Centrum Organizacji Pozarządowych działa w Starogardzie od września. W grudniu 2016 r. Starogardzka
Rada Organizacji Pozarządowych,
reprezentująca w mieście NGO-sy,
podpisała z władzami miasta porozumienie o współpracy. COP jest
skutkiem tego porozumienia. Zadanie zorganizowania i poprowadzenia COP Miasto zleciło Fundacji
M.A.P.A. Obywatelska.
Na razie działalność Centrum ogranicza się do prowadzonych przez
specjalistów konsultacji. Tymczasowo odbywają się w budynku
Urzędu Miasta, w pok. 127 (pokój
Pełnomocniczki ds. NGO) w każdą środę oraz czwartek od godz.
15:30-18:30. Prowadzą je specjaliści
– ekspert, animator i doradca ds.
NGO oraz ekonomii społecznej Piotr
Stec – prezes Fundacji M.A.P.A. (tel.
666 812 944) oraz doradczyni COP
Malbork, trenerka z wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu NGO

Dialog i współpraca
Dorota Wiśniewska ( tel. 503 845
796, cop.starogardgdanski@gmail.
com). Spotkanie należy wcześniej
umówić telefonicznie.
Docelowo w niedalekiej przyszłości
eksperci przeniosą się do pomieszczeń Ośrodka Sportu i Rekreacji
(OSIR), gdzie aktualnie trwają prace
adaptacyjne. Pomieszczenia OSiR-u są przystosowane do potrzeb
organizacji i funkcji, które ma pełnić
Centrum. Ma to być przede wszystkim przestrzeń wspólna dla wszystkich organizacji, które przychodząc
do COP będą liczyć na wsparcie tak
ze strony innych organizacji, jak i ze
strony urzędników.

8 listopada br. o godz. 16.00 w sali 102
Urzędu Miasta odbędzie się prezentacja
serwisu WITKAC.
Witkac.pl to unikalne narzędzie, znacznie ułatwiające współpracę urzędów z organizacjami
pozarządowymi. Jest to kompleksowy system
informatyczny usprawniający m. in. ogłaszanie
konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie
i weryfikację sprawozdań.
Witkac.pl generuje wiele korzyści, w tym oszczędność czasu, zmniejszenie
ilości popełnianych błędów oraz łatwiejszą komunikację między kontrahentami. Dzięki niemu przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych mogą skierować więcej energii na realizację zadań dla społeczności lokalnych, poświęcając niezbędne minimum czasu na formalności.

Składanie ofert w odpowiedzi na konkursy
ogłaszane przez Gminę Miejską odbywać się
będzie przez serwis Witkac, dlatego prosimy
o udział w spotkaniu.

Starogardzka Rada Organizacji Pozarządowych zakończyła w tym
roku pierwszą kadencję swojej działalności. 3 października, na III
Forum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie przedstawiciele
trzeciego sektora wybrali jej nowy skład. Spotkanie było okazją do
podsumowań i podziękowań.
W Restauracji Ogródek odbyło się III
Forum Organizacji Pozarządowych.
W spotkaniu uczestniczyło ponad
20 przedstawicieli stowarzyszeń
i organizacji działających w Starogardzie Gdańskim. Gośćmi byli
prezydent Janusz Stankowiak, wiceprezydent Maciej Kalinowski, radni
Rady Miasta, Marek Olechnowicz,
szef Pomorskiej Rady Organizacji
Pozarządowych oraz Janina Lubawska – przedstawiciel lokalnego biznesu. Po przywitaniu uczestników

oraz prezentacji przybyłych na spotkanie, Dorota Dorau członek SROP
I kadencji przedstawiła zebranym
sprawozdanie z dwuletniej działalności Starogardzkiej Rady.
Kulminacyjnym punktem Forum
był wybór nowej Starogardzkiej
Rady Organizacji Pozarządowych
na II, tym razem trzyletnią kadencję.
Spośród kandydatów wybrano sześcioosobową Radę, której skład jest
następujący:
Przewodniczący – Marcin Ka-

Niosą pomoc zwierzętom
Starogardzki oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w tym roku świętował
swoje 15-lecie. Uroczystość była doskonałą
też okazją do podziękowań i wręczenia legitymacji świeżo upieczonym inspektorom.

szubowski – Klub Sportowy Beniaminek 03
Wiceprzewodnicząca – Aneta Kocik
– Caritas przy Parafii NSPJ
Wiceprzewodnicząca – Agnieszka
Szweda – UKS „Kociewie”
Sekretarz – Joachim Choina – Stowarzyszenie Regionalna Grupa Popularyzacji Mikrohistorii
Członek – Wojciech Mokwa – Związek Harcerstwa Polskiego
Członek – Andrzej Grabowski – Stowarzyszenie Młodzi Demokraci.

Misją Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce jest działanie na
rzecz humanitarnego traktowania
zwierząt, poszanowania ich, objęcia
ochroną, otoczenia opieką, kształtowanie właściwego stosunku do nich,
a także działanie na rzecz ochrony
środowiska. Jako oddział w Starogardzie Gdańskim, Towarzystwo
działa na terenie naszego miasta,
ale również w okolicach. Organizacja
bezinteresownie pomaga potrzebującym zwierzętom. Stara się rozwiązać problem bezdomności zwierząt,
a także doskonali metody zapobiegania nadpopulacji psów i kotów. Inspektorzy Towarzystwa interweniują
w sytuacjach, w których zwierzętom
dzieje się krzywda. Na swoim koncie
mają wiele zakończonych sukcesem
akcji. Udało się podczas nich uratować wiele zwierzaków.
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Droga Nowowiejska-Rzeczna
Nad Jarem
Nowowiejska
Jagiełły
Skarszewska
Cm. Łapiszewo

C-3

B. Monte Cassino
Al. Jana Pawła II
Sobieskiego – objazd
Kanałowa - objazd
Hallera
Gdańska
Derdowskiego
Skarszewska
Cm. Łapiszewo

C-2

B. Monte Cassino
Al. Jana Pawła II
Pomorska
Al. Niepodległości
Jagiełły
Sikorskiego
Gdańska
Derdowskiego
Skarszewska
Cm. Łapiszewo

C-1

Rozkład na dzień 30, 31 października 2017

B. Monte Cassino
Al. Jana Pawła II
Pomorska
Al. Niepodległości
Jagiełły
Sikorskiego
Gdańska
Derdowskiego
Skarszewska
Cm. Łapiszewo

C -1

Rozkład na dzień 01 listopada (środa)2017

Szczegółowe informacje tel. 58 5623001,02 (dyspozytornia), www.mzk.starogard.pl

W dniach 30, 31 października i 1 listopada 2017 r., Miejski Zakład Komunikacji uruchamia dodatkowo trzy linie specjalne C-1, C-2, C-3, ułatwiające dojazd do cmentarzy. Autobusy tych linii
kursować będą 30, 31 października (poniedziałek, wtorek) od 9.45 do 16.45 z częstotliwością co 60 min., a 1 listopada (środa) od godz. 9.00 do 17.00 z częstotliwością co 10 min. Ceny
i ważność biletów według obowiązującej taryfy opłat. Obowiązują wszystkie przystanki na trasie oraz dodatkowy dla linii C-3 ul. Skarszewska (przed przejazdem kolejowym).

INFORMACJA
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Dyżury radnych

O Puchar Przechodni

W sobotę 21 października niepodległościowe strzelanie o Puchar Przechodni Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim zgromadziło 9 drużyn.

Wszyscy zawodnicy do walki stanęli
z wolą zwycięstwa i chęcią zdobycia
pucharu. Ostatecznie wygrała drużyna Komendy Powiatowej Policji,
drugie miejsce zajęła drużyna KAZ

DYSTRYBUCJA ze Skarszew, a trzecie
Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili i zadeklarowali przybycie na kolejne turnieje.

Panel dyskusyjny
o Szpęgawsku
O przyczynach eksterminacji ludności Pomorza we wrześniu 1939 roku, jej przebiegu i liczbie ofiar 29 września w starogardzkim kinie Sokół rozmawiali dr Mateusz Ignatowicz, dr Jacek Pudliszewski, prof.
dr hab. Grzegorz Berendt oraz ks. prof. dr
hab. Anastazy Nadolny. Dyskusyjny panel
poprowadził sekretarz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej Ryszard Szwoch.

Powszechna Akcja Deratyzacji
Od 2 do 30 listopada 2017 r. w Starogardzie
Gdańskim przeprowadzona zostanie powszechna akcja deratyzacji. Jej celem jest
ograniczenie populacji myszy i szczurów oraz
zapobieganie przenoszeniu chorób zakaźnych na ludzi i zwierzęta przez gryzonie.
Deratyzacji zostaną poddane piwnice i zsypy oraz miejsca najbardziej
narażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze
technicznej na terenie Starogardu
m.in. zakłady pracy, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki biurowe, gospodarcze, produkcyjne,
pomieszczenia i hale produkcyjno-usługowe, socjalne, sklepy, hurtownie, magazyny, gospodarstwa rolne,
kotłownie, składy, wiaty, boksy z pojemnikami na odpady itp., urządzenia
i sieci kanalizacji sanit. miejskiej, prywatne przyłącza kanalizacyjne itp.
Trutkę należy wyłożyć w dniach od 2

Prawie dwie godziny trwała panelowa dyskusja w Kinie Sokół na temat
Zbrodni w Szpęgawsku w świetle
niemieckiego planu eksterminacji
ludności na Pomorzu. 29 września
naprzeciw siebie usiadły osoby
z różnych środowisk badawczych,
które podzieliły się swoją wiedzą
opartą na badaniach przyczyn eksterminacji ludności Pomorza we
wrześniu 1939 roku, jej przebiegu
i liczby ofiar.

Oprócz historyków na sali zasiedli
również członkowie rodzin ofiar,
włodarze samorządowi, osoby duchowne, historycy, regionaliści, pedagodzy, uczniowie szkół oraz wiele
innych osób, którym temat dyskusji
jest bliski.
Po spotkaniu uczestnicy dyskusji
obejrzeli wystawę poświęconą ofiarom niemieckich mordów na ludności Pomorza przygotowaną przez
Instytut Pamięci Narodowej.

do 10 listopada i pozostawić do dnia
25 listopada uzupełniając ją w miarę
spożywania przez gryzonie. Od 26
do 30 listopada należy zebrać pozostałe trutki oraz padłe gryzonie.
Miejsca wyłożenia trutek należy
oznakować informacją: UWAGA TRUCIZNA! Takie miejsca powinny być
stale nadzorowane.
Nadzór i kontrolę nad przebiegiem
akcji sprawować będzie Straż Miejska.
Pamiętajmy, że efekty deratyzacji będą widoczne tylko wówczas,
gdy wszyscy w tym samym czasie zastosują się do powyższych zaleceń.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.
oferuje do wynajęcia
lokal użytkowy o pow. 48,03 m2

przy ul. Hallera 2 w Starogardzie Gdańskim
Informacja: tel. 58 562 24 33 wew. 33 lub 58 562 53 21 wew. 33

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.)

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 radnymi klubu Platformy Obywatelskiej mogą umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu
Biura Rady Miasta - 58 530 60 25.
Radni klubu radnych Nasz Starogard: czwartki od 17.00 do 18.00
w Biurze Stowarzyszenia Nasz
Starogard, Rynek 27 nad Bankiem
Millenium, 3 piętro. Można też
umawiać się telefonicznie pod
numerem telefonu Biura Rady
Miasta - 58 530 60 25.

Zgony

1. Henryk Baranowski l. 74
2. Edward Słomiński l. 73
3. Zofia Kopeć l. 90
4. Danuta Furgalska l. 58
5. Tadeusz Klasa l. 59
6. Urszula Bieś l. 80
7. Zygmunt Brzoskowski l. 87
8. Paweł Strehlau l. 81
9. Jerzy Rogowski l. 75
10. Grzegorz Cyman l. 63
11. Stanisław Sowiński l. 85
12. Krystyna Świeczkowska l. 79
13. Tadeusz Lange l. 66
14. Urszula Rutkowska l. 74
15. Weronika Woroch l. 84
16. Zbigniew Szczygielski l. 80
17. Henryk Pikuła l. 80
18. Franciszek Kraszewski l. 82
19. Zdzisława Kuchta l. 51
20. Emilia Wruk l. 41
21. Zdzisław Ziółek l. 54
22. Zygmunt Pałkowski l. 86
23. Edward Kaszubowski l. 70
24. Zygmunt Preising l. 91
25. Elżbieta Ryk l. 80
26. Helena Osowska l. 77
27. Wanda Semkło l. 90
28. Józef Guz l. 71
29. Urszula Stasiewicz l. 79
30. Teofil Meger l. 92
31. Maria Damaszk l. 85
32. Antoni Czapski l. 89
33. Władysław Ciosański l. 87
34. Roman Lewy l. 77
35. Sławomir Zielonka l. 44
36. Stanisław Murawski l. 65
37. Waleria Damrat l. 91
38. Irena Słoma l. 87
39. Agnieszka Skwarlińska l. 84
40. Roman Komorowski l. 58
41. Felicja Tocha l. 76
42. Andrzej Fojut l. 58
43. Antoni Kotkiewicz l. 78
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PRZETARGI

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW 34706, obr. 1, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr działki / ulica

1

2

Pow.
w m2
3

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
4

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23%VAT)
5

315.000,00

wadium w zł
6

31.500,00

postąpienie minimalne
w zł
7

1.

1/4
gen. A. Fieldorfa „Nila”
VII przetarg

3.401

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

3.150,00

2.

1/5
gen. A. Fieldorfa „Nila”
VII przetarg

3.432

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

320.000,00

32.000,00

3.200,00

3.

1/6
gen. A. Fieldorfa „Nila”
VII przetarg

3.167

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

295.000,00

29.500,00

2.950,00

4.

1/7
gen. A. Fieldorfa „Nila”
VII przetarg

3.335

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

315.000,00

31.500,00

3.150,00

5.

1/8
gen. S. Roweckiego”Grota”
VII przetarg

3.825

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

360.000,00

36.000,00

3.600,00

6.

1/9
gen. S. Roweckiego”Grota”
VII przetarg

2.814

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

270.000,00

27.000,00

2.700,00

7.

1/10
gen. S. Roweckiego”Grota”
VII przetarg

2.836

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

275.000,00

27.500,00

2.750,00

8

1/11
gen. S. Roweckiego”Grota”
VII przetarg

3.220

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

300.000,00

30.000,00

3.000,00

9.

1/14
gen. S. Roweckiego”Grota”
VII przetarg

2.884

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

280.000,00

28.000,00

2.800,00

10.

1/16
gen. S. Roweckiego”Grota”
VII przetarg

3.197

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

300.000,00

30.000,00

2.700,00

11.

1/18
M. Niemojewskiego
VII przetarg

3.529

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

330.000,00

33.000,00

3.300,00

12.

1/19
M. Niemojewskiego
VII przetarg

3.464

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

325.000,00

32.500,00

3.250,00

13.

1/20
gen. S. Roweckiego”Grota”
VII przetarg

2.892

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

250.000,00

25.000,00

2.500,00

14.

1/21
M. Niemojewskiego
II przetarg

4.792

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane

415.000,00

41.500,00

4.150,00

Nieruchomości ww. (poz.1-14) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej). Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt
zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w § 12 pkt 6 określa ograniczenia w zagospodarowaniu działek nr: 1/14, 1/20 i 1/21, 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.
W poz. 1-13: pierwszy przetarg przeprowadzono 1 czerwca 2016 r., drugi 27 lipca 2016 r., trzeci 21 września 2016 r., czwarty 7 grudnia 2016 r., piąty 15 marca 2017 r., a szósty 6 września 2017 r.
W poz. 14 pierwszy przetarg przeprowadzono 6 września 2017 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 6 grudnia 2017 r. (środa) o godz 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 r.
(czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie
uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. W dniu 5 grudnia 2017 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. Nr 2016 r. poz. 2147 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 w rejonie ulic: Alei Wojska Polskiego, Małgorzaty Hillar i Kolejowej (II przetarg) – działka nr 100/6 o pow. 1 538 m², obręb
13, KW 24793; cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 250 000,00 zł (dwieściepięćdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości 25 000,00 zł (dwadzieściapięćtysięcyzłotych); postąpienie minimalne 2 500,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem C1.54.MW.1,U1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej,
komercyjnej wraz z towarzyszącymi parkingami i zielenią.
Cały proces inwestycyjny, w tym konieczne przebudowy uzbrojenia technicznego, nowonabywca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń (brak wpisów w dziale III i IV KW 24793).
Działka nr 100/6 ma dostęp do drogi publicznej ul. Małgorzaty Hillar za pośrednictwem działki nr 100/4, obr. 13, zapisanej w KW 50913, która zostanie obciążona nieodpłatną służebnością drogową dla każdoczesnego
nabywcy nieruchomości – działki nr 100/6 w celu umożliwienia komunikacji do drogi publicznej – ulicy Małgorzaty Hillar. Konieczność ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej nieodpłatnej służebności korzystania ze
wszystkich uzbrojeń technicznych znajdujących się na działce nr 100/6, obr. 13. Nowonabywca działki nr 100/6 zobowiązany będzie do nieodpłatnego udostępnienia terenu, przy granicy z działką nr 100/5, obr. 13, celem
przeprowadzenia w działce nr 100/6 kolektora kanalizacji sanitarnej. Nowonabywca działki nr 100/6 zobowiązany będzie do nieogradzania nieruchomości. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 20 września 2017 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 8 listopada 2017 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 3
listopada 2017 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 7 listopada 2017 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty
zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania
i Urbanistyki tel. 58-5306079.
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2016 r. poz. 2147) 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. z 2014, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW GD1A/00012723/8, obr. 21, według wykazu w tabelce:

Postąpienie
minimalne
w zł

Lp.

Nr działki / ulica

Pow.
w m2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23% VAT)

Wadium
w zł

1

2

3

4

5

6

1.

195/2
ulica: Powstańców
Warszawskich - Danuty
Siedzikówny „Inki”

7.473

3.U - teren zabudowy usługowej z zielenią towarzysząca, usługi z zakresu usług poziomu podstawowego, takich jak np.: szkoły, przedszkola, żłobki, przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie, domy
opieki społecznej, obiekty kultury, muzeów, wystaw, obiekty sportu i rekreacji
7.U/US - teren usług publicznych z towarzyszeniem usług sportowych i terenów zieleni
- teren publiczny

850.000,00

85.000,00

8.500,00

2.

195/3
ulica Danuty
Siedzikówny „Inki”

4.507

3.U - teren zabudowy usługowej z zielenią towarzysząca, usługi z zakresu usług poziomu podstawowego, takich jak np.: szkoły, przedszkola, żłobki, przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie, domy
opieki społecznej, obiekty kultury, muzeów, wystaw, obiekty sportu i rekreacji

600.000,00

60.000,00

6.000,00

7

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 i 2) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 22 listopada 2017 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 16 listopada 2017 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 21 listopada 2017 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia
uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II
piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW 34706, obr. 5, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr
działki

Pow.
w m2

Położenie

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza
w zł (zawiera 23%
VAT)
6

wadium

postąpienie
minimalne

7

8

1

2

3

4

5

1.

1/118

474

ul. ks. ppłk. Józefa Wryczy

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E3)

56 500,00 zł

5 650,00 zł

2.

187/34

420

ul. Graniczna

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2)

51 000,00 zł

5 100,00 zł

510,00 zł

3.

187/35

425

ul. Graniczna

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2)

51 600,00 zł

5 160,00 zł

520,00 zł

570,00 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.1-3) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 20 września 2017 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 22 listopada 2017 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia
16 listopada 2017 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 21 listopada 2017 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Słonecznej (I przetarg) – działka nr 1/31 o pow. 1 232 m², obręb 28, KW 30436;
cena wywoławcza (w tym 23 % VAT) 130 000,00 zł (stotrzydzieścitysięcyzłotych); wadium w wysokości 13 000,00 zł (trzynaścietysięcyzłotych); postąpienie minimalne 1 300,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem 04U/MN – tereny usług nieuciążliwych w zabudowie zwartej, jako towarzysząca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 6 grudnia 2017 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 11:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 30 listopada 2017 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 5 grudnia 2017 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. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Zielonej (III przetarg) – działka nr 179/125 o pow. 1 159 m², obręb 12, KW 24974;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 120 000,00 zł (stodwadzieściatysięcyzłotych); wadium w wysokości 12 000,00 zł (dwanaścietysięcyzłotych); postąpienie minimalne 1 200,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem 3.P,U – tereny zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów,
dystrybucji; 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 2 sierpnia 2017 r. , drugi 27 września 2017 r.
…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 22 listopada 2017 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 11:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 16
listopada 2017 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 21 listopada 2017 r. (wtorek) od godz. 1200 do 1500 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania
i Urbanistyki tel. 58-5306079.
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Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości, powierzchnia

Lokal mieszkalny położony w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kopernika 32f/25 o pow. 18,01 m2 i piwnica o pow. 2,60 m2, I piętro budynku
znajdującego się na działce nr 65/1 w obrębie 23 o powierzchni 1 265 m2, księga wieczysta nr GD1A/00035824/3

Przeznaczenie nieruchomości lokalowej

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w gruncie 0,0139 części oddawanym w użytkowanie wieczyste

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

Lokal przeznaczony do zbycia Zarządzeniem Nr 349/08/2017 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 22.08.2017 r. podlegającym wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański w okresie od 23.08.2017 r. do 12.09.2017 r. włącznie

Cena wywoławcza
Termin i miejsce przetargu

30 000,00 zł
15 listopada 2017 r. (środa) godz. 1000 sala nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6

Wysokość wadium

3 000,00 zł - płatne do 9 listopada 2017 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 i TBS Ziemi Kociewskiej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Traugutta 56 w Starogardzie Gdańskim,
strony internetowe: 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 5306076, mail: elwira.
narloch@um.starogard.pl

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru
nieruchomości, powierzchnia

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym

Zabudowana nieruchomości gruntowa położona w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Gimnazjalnej, oznaczona geodezyjnie jako działki nr:
56/1 i 57/5 w obrębie 14 o powierzchni łącznej 111 m2 (KW nr GD1A/00000602/7)

Przeznaczenie nieruchomości

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, jedno- i wielorodzinnej, z dopuszczeniem usług wolnostojących lub wbudowanych w obiekty
mieszkalne, usługi zdrowia takie jak np. przychodnie, ambulatoria, gabinety lekarskie, rehabilitacyjne itp., przychodnie weterynaryjne, domy
opieki społecznej, domy opieki osób starszych – C2.3.MU.5

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

Nieruchomość przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr 248/06/2017 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20.06.2017 r.

Wysokość wadium

2 000,00 zł - płatne do 30 listopada 2017 r. na konto Urzędu Miasta nr: 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005
tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański i TBS Ziemi Kociewskiej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Traugutta 56 w Starogardzie
Gdańskim, strony internetowe: bip.starogard.pl i www.starogard.pl
Urząd Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, pokój 204, tel. 58 5306076
mail: elwira.narloch@um.starogard.pl

Cena wywoławcza
Termin i miejsce przetargu

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu
Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe
informacje dot. przetargu

20 000,00 zł
6 grudnia 2017 r. (środa) godz. 12:00 sala nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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 PIĄTY 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

1

2

1.

Pow.
w m2

Przeznaczenie w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza
(zawiera 23% VAT)

postąpienie
minimalne

wadium

3

4

5

6

7

179/157

15 484

3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji,
z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

630 000,00 zł

63 000,00 zł

6 300,00 zł

2.

179/158

11 962

3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji,
z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

500 000,00 zł

50 000,00 zł

5 000,00 zł

3.

179/160

8 950

3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji,
z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

380 000,00 zł

38 000,00 zł

3 800,00 zł

4.

179/161

15 099

3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji,
z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

630 000,00 zł

63 000,00 zł

6 300,00 zł

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz
przepisami prawa. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 11 stycznia 2017 r., drugi 22 marca 2017 r., trzeci 21 czerwca 2017 r., a czwarty 13 września 2017 r. Nieruchomości wymienione w poz. 1 i 2 oraz w poz. 4
wolne są od obciążeń i zobowiązań. Dla każdoczesnego nabywcy nieruchomości wymienionej w poz 3, 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 6 grudnia 2017 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 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 5 grudnia 2017 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty
zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu. Bliższych informacji dotyczących nieruchomości
objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących
warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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 PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gryfa Pomorskiego, KW 24792, obr. 23, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr działki

Pow.
w m2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23% VAT)
5

Wadium
w zł
6

Postąpienie minimalne
w zł

1

2

3

4

1.

403/4

962

E.4.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, dopuszcza się sytuowanie zespołów garaży dla użytkowników terenu

105.000,00

10.500,00

7

1.050,00

2.

403/5

1.233

E.4.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, dopuszcza się sytuowanie zespołów garaży dla użytkowników terenu

136.000,00

13.600,00

1.360,00

Cały proces inwestycyjny, w tym konieczne przebudowy uzbrojenia technicznego, nowonabywca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Konieczność ustanowienie na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania ze wszystkich uzbrojeń technicznych znajdujacych się na działkach nr: 403/4 i 403/5, obr. 23.
Nieruchomości ww. (poz. 1 i 2) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV KW 24792). Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 8 listopada 2017 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101
Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 2 listopada 2017 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 7 listopada 2017 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.

ZAPOWIEDZI IMPREZ

28 października
Godz. 18.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
mecz Polskiej Ligi Koszykówki
Polpharma Starogard
Gdański – MKS Dąbrowa
Górnicza.

29 października

12 listopada
Godz. 18.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
mecz Polskiej Ligi Koszykówki
Polpharma Starogard
Gdański – Miasto Szkła
Krosno.

17 listopada

18 listopada
Godz. 13.00, , Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz
III ligi KP Starogard – Elana
Toruń.
Godz. 18.00, Kino Sokół,
XXV Noc Bardów im.
Ryszarda Rebelki – koncert
Stanisławy Celińskiej.
Godz. 18.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
mecz Polskiej Ligi Koszykówki
Polpharma Starogard
Gdański – Turów Zgorzelec.

25 listopada
Godz. 18.00, Kino Sokół, kino
nieme z muzyką na żywo
– Nosferatu – symfonia
grozy, wstęp 15 zł.
Godz. 18.00, Grodzisko Owidz,
koncert mis i gongów
tybetańskich w wykonaniu
Jakuba Leonowicza, wstęp 30 zł.

4 listopada
Godz. 13.00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz III
ligi KP Starogard – Lech II
Poznań.

5 listopada
Godz. 11.00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz
V ligi Beniaminek 03
Starogard – Borowiak
Czersk.
Godz. 10.00 – 22.00,
Miejska Hala Sportowa
im. Andrzeja Grubby,
Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego.
II Memoriał Edwarda
Kowalke.

11 listopada
Hala Sportowa im. G.
Podolskiego, X Turniej Piłki
Nożnej z okazji Święta
Niepodległości Zakładów
Budżetowych, Jednostek
Samorządowych i Spółek
Miejskich

Godz. 18.00, Kino Sokół, XXV
Noc Bardów im. Ryszarda
Rebelki – Przegląd poezji
śpiewanej.

Hala Sportowa im. G.
Podolskiego, Ogólnopolski
Turniej Deyna Autumn Cup
2017 dla rocznika od 2011.

Starogardzkie Centrum
Kultury, Wernisaż
wystawy fotograficzno –
multimedialnej pt. „Wodne
Panny”.

Godz. 17.00, Kino Sokół,
Kabaret Moralnego
Niepokoju, wstęp 75 zł.

do 25 listopada
Do 25 listopada w Muzeum
Ziemi Kociewskiej można
oglądać wystawę pt.
„Historia w kamieniu
i betonie. Fortyfikacje
między Wisłą a Niemnem
1700-1945”, bilety: 3 zł
ulgowy, 5 zł normalny.

do 8 grudnia
Do 8 grudnia w Starogardzkim
Centrum Kultury, można
oglądać wystawę
prac Stanisława Baja
„Malarstwo, rysunek”.

