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Park odmłodnieje

13 lutego br. firma Eco-Zet rozpoczęła przebudowę starogardzkiego parku. Jego modernizacja to jeden z elementów projektu unijnego, który Miasto realizuje wspólnie
z Gminą Wiejską Starogard Gdański oraz Nadleśnictwem Starogard. Park ozdobią odrestaurowane alejki, nowe ławki i lampy. Dzieci będą miały gdzie się bawić, a dorośli
– odpoczywać. W parku pojawi się mała tężnia solankowa i pierwszy profesjonalny
wybieg dla psów. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie jesienią będziemy spacerować po
nowo zaprojektowanej i zaaranżowanej przestrzeni zielonej w centrum miasta.
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tyle drzew zostanie
zasadzonych w naszym
mieście na 100-lecie
Odzyskania Niepodległości

W marcu 2016 roku Miasto otrzymało z Unii
Europejskiej ponad 9 mln zł na zagospodarowanie cennych przyrodniczo obszarów rzeki
Wierzycy. W dniu 7 marca 2017 roku prezydent
Janusz Stankowiak podpisał z prezesem firmy Eco-Zet – Mirosławem Zblewskim umowę
na realizację miejskiej części inwestycji. Firma
z Kalisk Kościerskich realizuje to zadanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Chociaż projekt
przebudowy parku był gotowy już w ubiegłym
roku, wykonawca musiał uzyskać wiele pozwoleń, aby rozpocząć prace.

Z myślą o przyszłości
- z powrotem do przeszłości

Park odmłodnieje. Zostanie uporządkowany i odnowiony. Wykonawca umocni brzeg
Wierzycy. Umożliwi mu to budowę na terenie
parku ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rzeki, która
stanie się jego ozdobą. Główne drogi komunikacyjne północ-południe i wschód–zachód
zostaną zachowane. Rozgałęziać się będą od
nich mniejsze alejki. Oba trakty wyłożone będą
płytami granitowymi o wielkości 60×60 cm. Na
ich przecięciu powstanie reprezentacyjny placyk widokowy, na który przeniesiony zostanie
pomnik starogardzkiej Wierzyczanki. Wokół
pojawi się więcej kwiatów, krzewów i drzew.
Nowa roślinność zostanie zaprojektowana
piętrowo. Wszystkie stare, chore i spróchniałe
drzewa, które są w tej chwili  usuwane z parku,
zastąpią młodsze okazy, tak aby ich liczba się
nie zmieniła. W parku zasadzone zostaną klony,
głogi, świerki pospolite, dęby szypułkowe, buki,
lipy, brzozy, graby i białe wierzby, które będą
cieszyć przyszłe pokolenia.
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Tajemnice Rynku

Czy odkryte gotyckie mury to ściany ratuszowych piwnic? Czy w podziemiach rynku ukryte są średniowieczne skarby? Na te
i inne pytania na temat prowadzonych na
Rynku prac archeologicznych odpowiada
archeolog – Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska.
Na starogardzkim rynku prace remontowe wrą. Miasto realizuje projekt pn. „Rynek od Nowa”. W połowie tego roku możemy spodziewać
się całkiem odmienionego, nowoczesnego i czystego serca naszego
miasta. Ale nowoczesność i postęp
to nie wszystko. Nie wolno zapominać o historii, która, rzec można,
dosłownie wyłania się na naszych
oczach spod ziemi, ukazując nam to,
co zapomniane było przez wieki.
Historia starogardzkiego ratusza
wiąże się z historią samego miasta.
Z piśmienniczych źródeł wynika,
że po nadaniu praw miejskich, był
jednym z pierwszych budynków postawionych przez Krzyżaków. Dzisiaj
już wiemy, że jego pierwotna zabudowa, znacząco różniła się od tej,
którą znamy obecnie. Na przestrzeni lat przeszedł wiele metamorfoz.
Jednak istnieje cecha wspólna, która
spina dzieje starogardzkiego ratusza swoistą klamrą – są to gotyckie
podpiwniczenia. Opowiedziała nam
o nich archeolog Lidia Grzeszkiewicz
– Kotlewska, która dokonała swoistego odkrycia.
– Na południowej stronie Rynku
znaleźliśmy gotyckie mury ceglane, pochodzące prawdopodobnie
z XIV wieku. Na razie widzimy tylko korony ścian średniowiecznych
piwnic. Potwierdzają one bardzo
solidną zabudowę śródrynkową.
Mury są szerokie. Prawdopodobnie
zostały rozebrane w schyłkowym
średniowieczu. Wydaje się, że już
w tamtych czasach wielkość zabudowy centrum rynku pomniejszono
albo zmieniono na inny budynek.
Niemniej jednak śmiało możemy

powiedzieć, że pierwotny ratusz był
dwa razy a może więcej większy od
obecnego. Dzięki temu odkryciu
wiemy też, dlaczego zachowane
pod budynkiem Ratusza gotyckie
piwnice są takie niekompletne. Wychodzi na to, że te pomieszczenia
są zaledwie małym fragmentem
większej budowli. Mamy nadzieję,
że uda nam się ustalić jej wielkość.
Prawdopodobnie to jest cała kondygnacja, która sięga w głąb ziemi do
3-3,5 metra.
Pani archeolog zaznaczyła, że dalsze prace archeologiczne będą zależały od decyzji władz miasta i wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Dodała, że to co w tej chwili zostało
odkryte w kolejnej fazie musi być
eksplorowane ręcznie.
– W tych piwnicach mogą znajdować się cenne zabytki, które po
pierwsze datują, a po drugie mogą
stanowić ciekawe eksponaty do
zobaczenia w muzeum – wyjaśniła
dalej archeolog. – Do tej pory znaleźliśmy kilka naczyń ceramicznych,
w tym jedno o wartości poznawczej
i ekspozycyjnej, gdyż da się je ładnie wykleić. Znaleźliśmy też przęślik
i parę monet, głównie z czasów nowożytnych. Tak naprawdę odkrycie
prawdziwych skarbów średniowiecznych jest dopiero przed nami,
zwykle gdzieś na wysokości 0,5 metra powyżej posadzki.
Na razie konserwator wojewódzki
zalecił ratownicze badania archeologiczne pod budowę planowanej
tam fontanny. To pozwoli badaczom
zejść w głąb ziemi do nietkniętych
ręką ludzką warstw, czyli tzw. calca.
Dalsze badania zależeć będą od po-

siadanych środków finansowych, ponieważ, jeżeli faktycznie odkryte zostaną całe mury, z miejsca będą musiały być zabezpieczone. Będzie potrzebny projekt ich zabezpieczenia,
doraźna konserwacja, a także pomysł
na to, co dalej. Najprawdopodobniej
po zbadaniu i zadokumentowaniu
znalezisk, część zostanie zasypana.
– Mam jednak nadzieję, że uda nam
się określić poziom posadzek. Przypuszczam, że będzie zbliżony do tych,
które są pod obecnym Ratuszem.
Skrzętnie dokumentujemy każdy pojawiający się fragment zabudowy murowanej – dodała archeolog.
Władze miasta zastanawiają się nad
możliwością wyeksponowania części
gotyckich piwnic, jeśli zostaną faktycznie odsłonięte, poprzez połączenie ich z wyjściem z istniejących
piwnic ratuszowych od strony południowej.
– Być może nakryjemy fragmenty murów przeszkleniami, tak aby
mieszkańcy i turyści spacerując po
Rynku, mieli okazję zajrzeć do starych, gotyckich wnętrz – powiedział
wiceprezydent Przemysław Biesek
–Talewski. – Ważne jest to, że zarówno większa, jak i mniejsza ekspozycja
w tym przypadku nie będzie kolidować z projektem.
Gdyby zapadła decyzja o dalszych
pracach archeologicznych, zdaniem
pani archeolog, teren udałoby się
uporządkować w dwa miesiące. Jednakże do zimy wymagana będzie
konkretna decyzję o zabezpieczeniu
wykopalisk, aby odsłonięte mury nie
rozsadziły wody opadowe.
– To wszystko wymaga dodatkowych środków i dużego nakładu
pracy, niemniej jednak życzyłabym
sobie i wszystkim ciekawskim wejścia kiedyś do średniowiecznego Ratusza w Starogardzie – z uśmiechem
zakończyła archeolog.

Unijne pożyczki dla firm
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ mikro i mali przedsiębiorcy,
a także osoby planujące założenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z nisko oprocentowanych pożyczek.
Mikropożyczka do 100 tys. zł oraz
Pożyczka Rozwojowa od 100 tys. do
300 tys. zł dostępne są z oprocentowaniem już od 0,93% w skali roku,
bez prowizji oraz wymaganego wkładu własnego. Pożyczki przeznaczone
są na finansowanie przedsięwzięć
rozwojowych przedsiębiorstw z terenu województwa pomorskiego.
W każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca zapraszamy do Urzędu Miasta
Starogard Gdański na bezpłatne konsultacje prowadzone przez Pomorski
Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., który
zajmuje się udzielaniem Mikropożyczek oraz Pożyczek Rozwojowych na
podstawie umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Łącznie na pożyczki dla przedsiębiorców Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Sp. z o.o. dysponuje kwotą ponad 33
mln zł.
Doradcy Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. udzielać będą
bezpłatnych informacji o możliwym

wsparciu oraz warunkach i dokumentach wymaganych przy ubieganiu się o unijne pożyczki. Konsultacje
dla przedsiębiorców ze Starogardu
Gdańskiego i okolic, oprócz Urzędu Miasta, odbywać się będą także
w Starogardzkim Klubie Biznesu,
w każdą drugą i czwartą środę miesiąca.
Terminy najbliższych konsultacji:
Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.
Gdańska 6, pok. 111, w godz. 9:00 –
17:00 – 21 lutego, 7 marca, 21 marca
2018
Starogardzki Klub Biznesu, ul. Kościuszki 27/12 (Centrum Biznesu
Szwarc), w godz.9:00 – 14:00 – 28 lutego, 14 marca, 28 marca 2018
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp.
z o.o., ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk,
tel. 58 302 20 05 o/ Tczew: Dom
Przedsiębiorcy, ul. Obrońców Westerplatte, tel. 607 927 167 www.pfp.
gda.pl, e-mail: biuro@pfp.gda.pl
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Budowa ruszy na wiosnę
Specjalny plac do wyczynowej jazdy na rolkach, deskach i rowerach
powstanie w Parku Nowe Oblicze. Miłośnicy rolkowego szaleństwa
mogą liczyć na zabawę jeszcze przed wakacjami.

1 Park odmłodnieje
Z kolei most, po którym wejdziemy
do niego od ulicy Chojnickiej, zostanie odrestaurowany w dawnym stylu. Wykonawca przywróci mu jego
łukowy kształt.   Swoim wyglądem
będzie nawiązywał do historii miasta z XIX wieku i z pewnością stanie
się jedną z ważniejszych atrakcji naszej miejskiej „oazy zieleni”.

W parku będziemy
oddychać jodem

Dotychczasowa fontanna zostanie
całkowicie rozebrana, a na jej miejscu powstanie nowa posadzkowa
z zachowaniem kształtu i wielkości
obecnej. W sąsiedztwie fontanny

wybudowana będzie mała tężnia
solankowa.   Będzie to zamknięty
obiekt w kształcie altanki.
Tężnia będzie miała kształt sześciokąta o średnicy 10 metrów i powierzchni ok.  65 m.kw. Jej drewniana konstrukcja, wykonana z litego
drewna, wypełniona zostanie gałązkami tarniny. W środku zainstalowana zostanie specjalna pompa z obiegiem zamkniętym. Solanka z pompy
przepompowana będzie na najwyższy poziom konstrukcji, skąd spłynie
swobodnie w dół po gałązkach tarniny, ulegając przy tym rozproszeniu
i odparowaniu. Wokół powstanie aerozol bogaty w jod i mikroelementy,

które mają właściwości lecznicze
zwłaszcza w profilaktyce schorzeń
górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, nadciśnienia tętniczego,
alergii, ogólnego wyczerpania itp.  
Cały obiekt będzie oświetlony 10
lampami.

Z widokiem na Farę
i mury obronne

Pobliski staw zostanie oczyszczony
i otwarty dla odwiedzających. Zlikwidowane zostaną okalające go
murki, a nad wodą zainstalowany
zostanie drewniany podest o wymiarach 1,8m x 3,8m. Na środku stawu  pojawi się podświetlany tryskacz
wody, które z pewnością umili każdy
spacer. W parku będzie też można
usiąść i odpocząć w nowej, drewnianej wiacie z ławeczkami i stołami.
Kształtu i miejsca nie zmieni natomiast taras widokowy, który kończy
trakt pieszy wschód-zachód. Miejsce
widokowe na Kościół św. Mateusza
i mury obronne zostanie jedynie odrestaurowane i zmodernizowane.

Na tę inwestycję z niecierpliwością
czekają miłośnicy wyczynowej jazdy
na deskorolkach rolkach, hulajnogach i BMX-ach. Budowa skateparku
w Starogardzie Gdańskim rozpocznie się wiosną, jak tylko pozwolą na
to warunki pogodowe. Wybuduje
go firma M.P.G. z Łagiewnik, która
wygrała ogłoszony przez miasto
przetarg. Oprócz zaproponowania
najniższej ceny, wykonawcę wyróżnia wieloletnie doświadczenie
w branży. Firma z Łagiewnik ma na
swoim koncie ponad sto podobnych
realizacji.
Zgodnie z projektem rozbudowy
Parku Nowe Oblicze skatepark powstanie w tylnej części Parku, do-

kładnie w jego północno-wschodnim narożniku. Będzie miał kształt
wieloboku o wymiarach 35 m x 24
m. Podzielony zostanie na 5 sekcji,
które wyposażone zostaną m.in.
w place startowe, mini rampy, banki, boxy, quoter turn, stairs z rail’em,
jump stair z rail’em i wiele innych
urządzeń. Skaterzy będą mogli doskonalić swoje umiejętności na kilku
poziomach jazdy.
Nowe miejsce do aktywnego uprawiania sportów ma powstać do 15
czerwca br., tak aby na wakacje Park
Nowe Oblicze od rana do wieczora
tętnił życiem. Koszt budowy skateparku to 683 880 złotych.

Bezpieczne spacery, relaks
i dobra zabawa staną się
codziennością

Pierwszy profesjonalny
wybieg dla psów

W parku powstaną dwa place zabaw
dostosowane dla dzieci z rożnych
grup wiekowych. Na pierwszym bawić się będą dzieci młodsze w wieku
od 1 do 6 lat, a na drugim starsze
w wieku 7 – 13 lat. W granicach placu
zabaw znajdą się huśtawki dla maluchów i tzw. „bocianie gniazdo”, karuzela tornado, piaskownica, zestaw
do wspinania się i zjeżdżania, zestaw
z mostkiem, huśtawki typu ważka
i lapidarium, czyli piramida majów.
Na wodnym placu zabaw pojawią się
dodatkowo: pompa, korytko, łopatki
do przelewania wody, bramka, zraszacz w kształcie parasola, a nawet
koparka. Oprócz urządzeń do zabawy staną tam typowe przyrządy
do fitnessu i rekreacji, czyli: orbitrek,
biegacz, wioślarz i twister. W ten
sposób park posłuży zarówno małym, jak i starszym do tego, by nie
tylko odpoczywać, ale też aktywnie
spędzać wolny czas.  Plac zabaw będzie oświetlony i monitorowany.

W parku nie tylko my odnajdziemy
radość, ale również nasi pupile i milusińscy.  Na drugim końcu głównego
szlaku wschód – zachód zaplanowano bowiem wybieg dla psów z torem
przeszkód. Obręcz dla psa, słupki do
slalomu, tunel, równoważnia stała
i wahadłowa to tylko kilka z jego elementów. Nie zabraknie też ławeczek
dla opiekunów i specjalnych koszy
na śmieci, które będą wyposażone
w podajniki z torebkami na psie odchody. Nasi czworonożni przyjaciele
będą mieli w Starogardzie pierwszy,
profesjonalny plac zabaw. Zgodnie
z projektem od strony północnej
parku wykonawca wybuduje dwa
parkingi, które w razie potrzeby będą
służyły jako miejsce do organizacji
imprez plenerowych. Na głównych
ciągach pojawią się też kamery monitorujące teren. Park ozdobią nowe
ławki, stylowe kosze na śmieci oraz
nowoczesne lampy oświetleniowe.
Pojawi się też odnowiony stoł do
planszówek, z wmurowaną w blat
planszą do gry w szachy.

Projekt „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”, realizowany jest w ramach RPO WP na lata
2014-2020, Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej.
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Pudełko rzecz niezbędna

Prezydent Starogardu odwiedził kolejne lokalne przedsiębiorstwo. We wtorek, 13
lutego br. gościł go nowy prezes firmy Akomex – Grzegorz Łajca. Goście zobaczyli
proces produkcji opakowań, w których starogardzka firma specjalizuje się od 1992
roku.
Chyba nie ma wśród nas osoby, która nie miała
do czynienia z produktami firmy Akomex. Czy
to kupując lekarstwa, czy zwykłą żarówkę, czy
np. wędzonego łososia lub mrożonki, zawsze
otrzymujemy je w mniejszych lub większych
pudełkach albo opakowaniach. To właśnie w ich

produkcji specjalizuje się firma ze Starogardu.
Produkują głownie opakowania spożywcze do
bezpośredniego użytku oraz farmaceutyczne.
– Produkcja opakowań wymaga kilku procesów
technologicznych oraz dużej precyzji. Poza tym
zarówno w branży spożywczej, jak i farmaceu-

Postawili na rozrywkę

30 stycznia prezydent Janusz Stankowiak był gościem
Andrzeja Stelli właściciela firmy STELLA oraz Aleksandry Bańko właścicielki Kręgielni Kula Bowling.

W ubiegłym roku Firma PH Stella obchodziła
trzydziestolecie swojej działalności.
– W latach 80-tych na tym terenie moja siostra
ze szwagrem uprawiali ogrodnictwo. – powiedział Andrzej Stella. -  W tamtych czasach biznes
wyznaczały trendy. Jak była moda na sprzedaż
lodów, to na ulicy Hallera było kilka budek.
Kiedy pojawił się trend warzywników również
otworzyłem sklepik. Z czasem zamieniłem go
na komis. Różnymi rzeczami handlowaliśmy, ale
najwięcej zysków przyniosła nam sprzedaż płytek ceramicznych. Sprowadzaliśmy je żukiem po
jednej palecie – 1,5 metra z Białegostoku. Handlowali nimi zwykli białostoczanie, mieszkający
w blokach. Zwoziliśmy te płytki windami. To było
szaleństwo. Do dzisiaj pracujemy w tej branży,
ale już na mniejszą skalę niż kilka lat temu. Teraz
wyłącznie sprzedajemy glazurę i armaturę do łazienek pod indywidualne zamówienia klientów
– dodał właściciel Stelli.  

Prezydent był ciekawy, skąd wziął się pomysł na
branżę rozrywkową. Zapytał – kto wpadł na to,
aby powstała tu kręgielnia?
– Oczywiście tata  - odpowiedziała Aleksandra
Bańko. – Jest w gorącej wodzie kapany. Jak coś
wymyśli, od razu przechodzi do działania. Przysłowiowa „lampeczka” się zapaliła i w ciągu kilku
miesięcy zostałam menedżerką kręgielni.
– Kiedy ograniczyliśmy sprzedaż płytek pod
klienta, zwolniły się nam magazyny. Na jednym
poziomie 850 m kw. Trzeba było zrobić coś z tą
pustą przestrzenią – kontynuował pan Andrzej.
– W marcu będziemy obchodzić trzecie urodziny kręgielni Kula Bowling – dodała właścicielka.
– Cały czas poszerzamy naszą ofertę rozrywek.
Pomysłów nie brakuje. Mamy wspaniałą kadrę.
W kręgielni na dole gromadzi się gównie młodzież, a na piętrze można spokojnie posiedzieć
z rodziną, przyjaciółmi, coś zjeść i wypić. Można
też się zabawić. W każdy wtorek organizujemy

tycznej obowiązują rygorystyczne obostrzenia
w zakresie bezpieczeństwa i jakości. Tu nie ma
miejsca na pomyłki. Największym wyzwaniem
są opakowania do lekarstw na receptę. Pomieszanie tabletki z opakowaniem może grozić
śmiercią osoby chorej. Dlatego stosujemy spe-

quizy. To doskonały sposób na integrację i ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu. Mamy
już stałych bywalców tej zabawy, ale niejednokrotnie bywało tak, że wygrywali goście, którzy
przypadkiem będąc w tym czasie w restauracji,
przyłączali się do gry. Mamy tu też oddzielną
salkę imprezową z niedużym pomieszczeniem
do tańca. Są też profesjonalne stoły do biliarda
i paintball, który cieszy się dużą popularnością.
W planach jest pokój zagadek. Chcemy też powiększyć naszą kręgielnię i połączyć ją tunelem
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cjalne zabezpieczenia, a każdy produkt zanim
wyjdzie do klienta, przechodzi kwarantannę,
czyli trafia do poczekalni, gdzie sprawdzana
jest jego jakość. To samo dotyczy opakowań
dla  branży spożywczej – powiedział dyrektor
produkcji Janusz Jaroszyński.
Swoje produkty firma Akomex sprzedaje firmom, tzw. pakerom, którzy pakują w nie produkty i rozsyłają po całym świecie. 25% produkcji trafia bezpośrednio na export.  
– Tak naprawdę nasze opakowania i pudełka
można znaleźć wszędzie, również w Starogardzie. M.in. produkujemy opakowanie do popularnych tabletek przeciwbólowych Ibuprom
– dodał dyrektor Jaroszyński.
Firma Akomex powstała w 1992 roku. W 2010
roku sprzedana została do Funduszu Highlander Partners, a rok później przeniosła się z ulicy Zblewskiej na ul. Jabłowską do Pomorskiej
Strefy Ekonomicznej. W 2014 roku dołączyła do
niej firma Druk Pak. W tym czasie Akomex  rozbudował się i powiększył produkcję. Wprowadzając się do Strefy firma dysponowała halami
o powierzchni 1800 m.kw. Dzisiaj pod dachem
ma zagospodarowane  9210 m. kw. W tej chwili
w obu zakładach w Starogardzie i Aleksandrowie Kujawskim zatrudnionych jest blisko 500
osób, w tym tylko trzech obcokrajowców.
- Trwamy w procesie nieustannego rozwoju –
poinformował dalej Janusz Jaroszyński - Nie
ma roku, żebyśmy czegoś nowego nie kupili,
albo nie udoskonalili. Staramy się wymieniać
maszyny co 2 lata. W 2016 i 2017 roku firma
zamontowała dwie i pół nowej linii technologicznej.
Prezydent miasta, któremu towarzyszyli jego
zastępca Przemysław Biesek-Talewski, naczelnik Wydziału Inicjatyw Gospodarczych Tadeusz
Błędzki oraz Edward Sobiecki – dyrektor biura
SKB ZP z dużą ciekawością zwiedzili halę produkcyjną.
podziemnym z obecną hurtownią, którą przeniesiemy do budowanych przez firmę ojca pomieszczeń przy ulicy Skarszewskiej. Poza tym
myślimy o zagospodarowaniu dachu i letnim
ogrodzie.
W 1997 roku pan Andrzej rozszerzył swoją działalność o wykonawstwo. Przyznał, że branża
budowlana daje większe możliwości rozwoju.
– W budownictwie dużo łatwiej o pracownika
– przyznał gospodarz – wystarczy dobry fachowiec, który ma dwóch, trzech pomocników.
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1000 drzew na stulecie
1000 drzew zakupią władze miasta Starogardu w 2018 roku. Wspólnie z mieszkańcami zasadzą je w pasach drogowych, na skwerach
i terenach zielonych miasta. Pierwsze 500 sztuk powędruje do ziemi już w kwietniu. Tyle samo zasadzanych zostanie w październiku. Będzie to jedna z form uczczenia w Starogardzie roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
W tym celu Miasto przygotuje zieloną mapę Starogardu, na której wskaże miejsca, gdzie każdy mieszkaniec,
bądź grupa starogardzian będą
mogli posadzić swoje własne drzewko. Wybrane miejsca muszą zostać
zweryfikowane pod względem lokalizacyjnym, własnościowym oraz
zgodności z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.
Mapa powstanie do końca marca
i zostanie opublikowana na stronie
miasta www.starogard.pl oraz na
profilu facebookowym.
Akcja „1000 drzew na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę”
zostanie przeprowadzona w dwóch
etapach. Pierwsze 500 drzew zostanie zasadzonych w kwietniu. Druga
partia powędruje do ziemi w październiku.
W akcji może wziąć udział każdy,
kto ma ochotę i komu przyroda nie
jest obojętna Prezydent zaprasza
wszystkich mieszkańców Starogar-

Będziemy świętować
cały rok
W roku 2018 obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Z okazji jubileuszu mieszkańcy Starogardu będą
mogli uczestniczyć w wielu wydarzeniach
towarzyszącym obchodom.
du, szczególnie dzieci, ich rodziców
i młodzież. Swoje drzewo posadzić
będą mogły też grupy mieszkańców, przedszkolaki, szkoły, drużyny
sportowe, wspólnoty, stowarzyszenia, instytucje i inni, którzy wyrażą
taką wole.
Dodatkowo każdy, kto przyłączy się
do akcji, będzie mógł oznaczyć swoje drzewo wybranym przez siebie
imieniem, które zawiśnie na tablicz-

Bieg „Tropem Wilczym”
„Tropem Wilczym” to powoli zapisujący się
w tradycji bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych
na 1963 m. Długość dystansu jest symboliczna, wspólna dla wszystkich miast, które
organizują u siebie taką imprezę. W 1963
roku zginął bowiem ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek. Bieg w Starogardzie Gdańskim rozpocznie się 4 marca
o godz. 12:00.

ce wraz z datą zasadzenia. W ten
sposób stanie się dla nowej rośliny
nieformalnym opiekunem.
Terminy sadzenia zostaną ustalone
na początku kwietnia. Poinformujemy o nich w odrębnym artykule na
stronie miasta i Facebooku
Akcja wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę w Starogardzie Gdańskim.

Dzień 1 marca to święto honorujące
i upamiętniające żołnierzy polskiego
podziemia antykomunistycznego
i antysowieckiego, które działało w latach 1944 – 1963 w obrębie
przedwojennych granic RP. Święto
to stało się okazją do zorganizowania biegu pn. „Tropem Wilczym”.
W Starogardzie Gdańskim uczestnicy wystartują z ul. Kanałowej i pobiegną ulicami: Kanałowa, Hallera,
Mickiewicza, Norwida, Tczewska,
Kanałowa (1 pętla). Bieg zakończą
na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny.
Zgłaszać można się pod adresem:
http://www.elektronicznezapisy.pl
oraz w biurze zawodów w dniu imprezy w godz. 9:00 – 11:30. Start jest
bezpłatny.
Imprezie towarzyszyć będzie wystawa pn. „Rzeź wołyńska” eksponowana w Galerii Neptun w dniach
26 lutego – 9 marca, a także konkurs
plastyczny na projekt pocztówki
z okazji państwowych obchodów
100-lecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej informacji:
http://www.osir.com.pl

1 marca
Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych
Otwarte spotkanie dla mieszkańców miasta z okazji Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Godz. 19:00
Miejsce: rondo im. mjr.   Zygmunta
Szendzielarza „Łupaszki”
Organizator: Klub Gazety Polskiej
4 marca
Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych
- Bieg “Tropem Wilczym”
Organizator: OSiR
2 maja
Święto Flagi Państwowej,
- Piknik dla mieszkańców, atrakcje
przygotowane przez ZHP Starogard
Gdański, koncert  
Miejsce: Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
3 maja
Obchody uchwalenia Konstytucji
3-go Maja
- uroczystość przy Pomniku Niepodległości na ulicy Paderewskiego
- Msza św. na Rynku
15-17 czerwca
Ogólnopolski Turniej Strzelecki
- Piknik dla mieszkańców
Organizator: Kurkowe Bractwo
Strzeleckie
29-30 czerwca
Dni Starogardu
Organizator: OSiR
Bicie rekordu Polski w śpiewaniu
Hymnu Narodowego
Organizator: SCK

1 sierpnia
Obchody wybuchu Powstania
Warszawskiego
Miejsce: Pomniki Poległych i Pomordowanych Harcerzy.
Organizator: ZHP
Wrzesień/ październik
Impreza milenijna Dnia Seniora
z akcentem niepodległościowymi
Organizator: Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów
październik/grudzień
Wystawa z cyklu „Sztuka Polska”
Organizator: SCK

OBCHODY DNI CENTRALNYCH
100. ROCZNICY ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
10 listopada
Koncert piosenki żołnierskiej
11 listopada
Narodowe Święto Niepodległości
- uroczystości przy pomniku
- Msza św.
- marsz “Ku Wolności”,
- żywa flaga
- gra miejska
- uroczysta warta przy Pomniku
Poległych i Pomordowanych Harcerzy w Starogardzie Gd.
12 listopada
Koncert zespołu “Maleo Reggae
Rockers” i Panny Wyklęte
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Nasza Magda najlepsza

Starogardzianka Magda Jassak odniosła kolejny sukces
w telewizyjnym programie „Jaka to melodia?”. Bez najmniejszego problemu wygrała finał odcinka wyemitowanego na antenie w sobotę 24 lutego.
Magda uwielbia muzykę. Nie wyobraża sobie
bez niej życia. Codziennie słucha radia oraz piosenek w serwisie YouTube. Nic więc dziwnego,
że wiele utworów potrafi rozpoznać po jednej
nutce. Znów udowodniła to w popularnym programie „Jaka to melodia?”. Współzawodnicy nie
mieli żadnych szans w walce o finał odcinka.
Dziewczyna również na tym etapie poradziła
sobie rewelacyjnie. Ani przez chwilę nie zawahała się przy żadnej z piosenek, których tytuły
musiała podać. Prowadzącego Roberta Janowskiego zadziwiła znajomością daty powstania
jednego z finałowych utworów.
– To był już mój czwarty występ w tym programie. Wcześniej także wygrywałam odcinki, ale
do tej pory nie udało mi się jeszcze zwyciężyć
w finale. Teraz osiągnęłam ten cel i bardzo się
z tego cieszę. Nie sama wygrana jest jednak najważniejsza. Poznałam wielu wspaniałych ludzi:
Roberta Janowskiego, który także poza kamerami jest przesympatyczny; gwiazdy estrady;
osoby, z którymi grałam oraz wszystkich z produkcji. Udział w takim programie jest świetną
przygodą. Miałam okazję od kulis zobaczyć
jak tworzy się telewizyjne show. To wspaniałe –
z uśmiechem opowiada Magda Jassak.
Za starogardziankę kciuki trzymało mnóstwo
mieszkańców miasta. W każdym jej występ
wzbudził wielkie emocje. Największe chyba jednak, oczywiście poza rodziną i bliskimi, w pracownikach Urzędu Miasta, z którymi Magda
na co dzień współpracuje. W poniedziałek, po
sobotniej emisji programu, sukcesu dziewczynie
osobiście pogratulował prezydent miasta.
– Pani Magdo, oglądałem program. Przed telewizorem siedziało nas sporo. Wszyscy byliśmy
z Panią myślami i mocno trzymaliśmy kciuki.
Z każdym kolejnym odgadniętym utworem byliśmy pod coraz większym wrażeniem. Szczerze

Przyjazna biblioteka

Audiobooki, spotkania autorskie, prelekcje, pogadanki
i wspólne głośne czytanie to propozycje Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starogardzie dla osób niewidomych i niedowidzących. Osoby z dysfunkcją wzroku
mogą korzystać z ponad dwustu książek do słuchania.

muszę przyznać, że jestem z Pani bardzo dumny.
Myślę, że nie tylko ja, ale i wszyscy mieszkańcy
Starogardu Gdańskiego – powiedział Janusz
Stankowiak.
Magda Jassak jest osobą dotkniętą autyzmem.
Swoją postawą pokazuje, że takie zaburzenie
to wcale nie wyrok. Pracuje w Urzędzie Miasta,
gdzie radzi sobie bardzo dobrze. Sumiennie wykonuje swoje obowiązki i świetnie dogaduje się
z koleżankami i kolegami. – Pracuje mi się tutaj
cudownie. Ludzie są fantastyczni. Dzisiaj wszyscy gratulują mi sukcesu. Wiem, że szczerze cieszą się razem ze mną – mówiła dziewczyna.

W styczniu br. dwudziestu czterech członków
Starogardzkiego Koła Polskiego Związku Niewidomych spotkało się w Bibliotece. Jej pracownicy przygotowali dla nich specjalną ofertę
czytelniczą, zapraszając do częstszego odwiedzania Biblioteki. Osoby z dysfunkcją wzroku
dowiedziały się, że mogą korzystać z ponad
dwustu audiobooków w głównej siedzibie przy
ul. Paderewskiego i ponad dwustu w filiach.
Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci.
Zbiory bowiem obejmują klasykę, lektury, fantastykę, biografie, pozycje popularnonaukowe,
bajki i inne gatunki literackie.

Organizatorzy spotkania zadbali o przyjemną
klubową atmosferę. Zachęcali członków Koła
do udziału w spotkaniach autorskich, prelekcjach, pogadankach, odczytach i innych wydarzeniach, które na bieżąco organizuje Biblioteka. Dowiedzieli się też, że mogą przyłączyć
się do Klubu Zdrowia i uczestniczyć w jego
spotkaniach w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Dzieciom Biblioteka zaproponowała inną
ciekawą formą przyjaźni z lekturą, mianowicie
uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach pn.
„Wspólne Czytanie”.

Dla dużych rodzin i seniorów taniej
Osiemnastym partnerem starogardzkiej KDR, a zarazem nowym partnerem Karty Seniora został salon
optyczny KJK s.c. 13 lutego prezydent Janusz Stankowiak podpisał porozumienie z dwiema z trzech właścicielek Justyną Burczyk i Katarzyną Plattą. Mieszkańcy
miasta z rodzin wielodzietnych oraz seniorzy mogą
uzyskać 10% rabatu na zakup okularów korekcyjnych.
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Oni wspierają kulturę
16 lutego dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury Ewa Roman podziękowała
darczyńcom i patronom, którzy przez cały
2017 rok wspierali działania SCK. Podziękowania przekazała w imieniu wszystkich
współpracowników.
W podziękowaniu za otwartość
i życzliwość dla inicjatyw kulturalnych
wyróżnienie „Mecenasa Kultury 2017”
otrzymali: Alfred Portee – dyrektor
Zespół Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Praktycznego, prezes
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Star-Wik Sp. z o.o – Joanna
Myślińska, Rafał Głodek – prezes
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
„Starkom” Sp. z o. o, Rafał Etmański –
prezes Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych „Stary Las” sp. z o o,
Zenon Błański – prezes Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim,
Mariusz Popławski- prezes Sieć Sklepów Gama, Roman Tomczak z Nadleśnictwa Starogard, państwo Hanna

i Piotr Pobłoccy z Kwiaciarni Pobłoccy,
Bogusława i Nol Dolan – Access English. Tytuł otrzymali również: firma
Dovista Sp .z o .o. Wędkowy , Stefan
Lubawski, Polpharma S.A Zakłady
Farmaceutyczne, 12.Klub Motocykli
Dawnych, Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Starogardzie Gdańskim, EGA spółka
z o.o. Spółka Komandytowa oraz Elektrociepłownia Starogard Gdański.
Wśród „Przyjaciół Kultury 2016”, którzy swoim zaangażowaniem sprawili,
że Starogard Gd. wprost tętnił kulturalnym życiem i obfitował w wydarzenia kulturalne, znaleźli się: Ireneusz
Majkowski prezes Majkowski Brokers
Sp z o.o., starosta Powiatu Starogardzkiego Leszek Burczyk, wójt Gminy

Wierzyczanki 2017

Laureaci tegorocznych Wierzyczanek zostali wyłonieni spośród 26 nominowanych
do tego wyróżnienia.

Kultura

Nagrodę Prezydenta Miasta w kategorii kultura otrzymał Wojciech
Gdaniec za charyzmę muzycznego
lidera, który skutecznie pomaga naj-

młodszym rozwijać ich muzyczne
pasje. 16 lat temu założył orkiestrę
kameralną „Pro Simfonica”. To właśnie tam uczniowie i absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej

Starogard Gdański Stanisław Połom,
Jolanta Dudek – Restauracja Słoneczna, Mariusz Szwarc właściciel Galerii
Neptun, Stowarzyszenie Pozytywni,
nadleśniczy Bronisław Szneider, Jerzy
Miąsko szef starogardzkiego McDonald’s, Mariusz Szwoch – Studio
Mario, Krzysztof Śliwa prezes firmy Hanseatic Coal&Coke Trading
Polska Sp z o.o. , Michał Majewski

i Magdalena Cholewa dyrektor
Grodziska Owidz
Szczególne podziękowania popłynęły w stronę starogardzkich mediów. Wśród wyróżnionych znalazły się redakcje: magazynu Verizane, Gazety Kociewskiej, Dziennika
Bałtyckiego, Wieści z Kociewia,
Dzień Dobry Starogard oraz Radia
Głos i Radia Gdańsk.

Wieczór umilił pokaz tańca baletowego w wykonaniu podopiecznych pani Janiny Czyszak. Agnieszka Bierła zatańczyła interpretację
baletową pt. „Światło Księżyca”,
a Zosia Lichy wykonała interpretację baletową pt. ”Łabędź”. Na scenie wystąpili też laureaci XXV Nocy
Bardów: Laura Stuba oraz Wiesław
Chrzanowski.

wydarzeniem sportowo- kulturalnym w mieście w 2017 roku.

no angażuje się w rozwój lokalnego
sportu.

w Starogardzie mogą dalej kontynuować i rozwijać swoje talenty. Wojciech Gdaniec był jednym z siedmiu
nominowanych do nagrody.

Inicjatywy Społeczne

W kategorii inicjatywy społeczne
o Nagrodę Prezydenta rywalizowało
ośmiu nominowanych. Wierzyczankę otrzymał Jarosław Janaszek pomysłodawca i inicjator imprezy
Deyna `70 z Lotosem i Energą, która
była bezapelacyjnie największym

Gospodarka

W kategorii Gospodarka, Zespół
Nominujący wziął pod lupę dziewięć przedsiębiorstw. Wśród mikro i małych przedsiębiorstw za
skuteczne propagowanie działań
proekologicznych
„Wierzyczankę
2017” otrzymała firma „Koltel” Tadeusz Kolbusz, która od ponad 15
lat z powodzeniem działa w branży
usługowej, zajmując się odbiorem
odpadów komunalnych i ochroną
środowiska.
Druga „Wierzyczanka 2017” w tej
kategorii trafiła do Henryka Kindera – prezesa firmy „POLMET”.
W jego imieniu nagrodę odebrała
córka Paulina Kinder–Czajkowska
– dyrektor ds. marketingu w firmie.
O zwycięstwie zadecydowała proinwestycyjna postawa właściciela, który od wielu lat przejawia wyjątkową
aktywność na gospodarczej mapie
Starogardu Gdańskiego oraz moc-

Nagroda Honorowa

Honorowa „Wierzyczanka 2017” powędrowała w tym roku do Księdza
Józef Picka. W świetlicy Cor–Cordium, którą stworzył radość odnajdują osoby niepełnosprawne, upośledzone umysłowo, a także dzieci
i młodzieży. Stacja opieki Caritas,
której przewodzi, zapewnia opiekę
nad chorymi i starszymi.
Po raz pierwszy Gala „Wierzyczanek” odbyła się w Hali Miejskiej im.
Andrzeja Grubby. Mimo zmiany
miejsca, po raz kolejny był to bardzo
udany wieczór. Umilił go zwycięzca jubileuszowej XXV Nocy Bardów – Kamil Zaremski z zespołem
Requiem. Gwiazdą gali był Tomasz
Stockinger, który przyjechał do Starogardu z polsko-amerykańskim
spektaklem muzycznym pt. „Moonlight Vehicle”.  
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Razem przez 50 lat

Świętujące „Złote Gody” pary, 25 stycznia
okolicznościowymi medalami prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej uroczyście odznaczył prezydent miasta Janusz Stankowiak oraz przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski.
Tym razem medale za długoletnie
pożycie małżeńskie otrzymali: Helena i Remigiusz Łoś, Janina i Fran-

ciszek Spica, Wanda i Brunon Prętcy, Krystyna i Wiktor Mikołajczyk,
Halina i Ryszard Słomińscy, Renata

i Andrzej Kwaśniewscy, Teresa i Jan
Mistelscy, Renata i Edwin Brzezińscy,
Janina i Zygfryd Buczyńscy, Danuta
i Jerzy Wojak, Barbara i Józef Piwowarczyk, Bogumiła i Zygmunt Lewandowscy.  
O muzyczną oprawę małżeńskich
jubileuszy w siedzibie Urzędu Miasta zadbali Grzegorz i Joachim Ollerowie.
Wszystkim Jubilatom życzymy wielu kolejnych, przepełnionych szczęściem lat wspólnego życia. Niech
mijają one w otoczeniu kochającej
rodziny, dzieci i wnuków. Wszystkiego Najlepszego!

Stypendia dla twórców kultury

Dwudziestu starogardzkich artystów otrzymało wsparcie w postaci
stypendium Prezydenta Miasta.

100 lat Pani Stanisławy

29 stycznia Stanisława Piątkowska skończyła 100 lat. Z tej okazji odwiedził ją prezydent miasta ze współpracownikami oraz
członkowie zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie”.
Na urodzinach dostojnej jubilatki nie
zabrakło również najbliższej rodziny.
Pani Stanisława urodziła 4 dzieci: Jerzego, Urszulę, Irenę i Ryszarda. Jerzy
już niestety nie żyje. Ma 17 wnucząt
(13 wnuczek i 4 wnuków) oraz 30 prawnuków. Kiedy dzieci pani Stasi zaczęły chodzić do szkoły, ona podjęła pracę zawodową. 22 lata przepracowała
w Polfie. Gdy przeszła na emeryturę,
z pasją pielęgnowała ogródek. – Zawsze lubiłam też szydełkować. Całej
rodzinie zrobiłam ciepłe skarpety. Zajmowałam się tym jeszcze rok temu.
Teraz trochę szwankuje mi już wzrok.

Nie za bardzo mogę więc też czytać,
ale oglądam telewizję. I to bez okularów – opowiada pani Stanisława.
– Mama do dzisiaj rządzi w kuchni.
Ja zajmuję się tylko zaopatrzeniem –
powiedziała córka jubilatki, pani Irena. Dodała jeszcze, że pani Stasia jest
w domu główną księgową. Wszystkie
rachunki musi mieć pod kontrolą.
Na przeżycie 100 lat w zdrowiu Stanisława Piątkowska ma następującą
receptę – Trzeba dużo i chętnie pracować, wtedy czas ucieka bardzo szybko. Człowiek nie zdąży się obejrzeć,
a tu nagle mija 100 lat – powiedziała.

Pierwsza starogardzianka

Lidia – córka Aleksandry i Igora jest pierwszą starogardzianką, która przyszła na
świat w 2018 roku.

Stypendium na 2018 r. otrzymali:
Krzysztof Bagorski – na stworzenie
cyklu obrazów i przygotowanie wystawy
Filip Bedla – na podnoszenie umiejętności i kształcenie w dziedzinie
tańca towarzyskiego, udział w międzynarodowym turnieju tańca
w Blackpool w Anglii
Wojciech Belka – na rozwój działalności zespołu Kamil Zaremski
i Requiem
Julia Cyrzan – na podnoszenie kwalifikacji tanecznych
Michał Dudek – na podnoszenie
kwalifikacji tanecznych
Wojciech Gdaniec – na rozwój orkiestry kameralnej Pro Simfonica
i zespołu Singers Novi

Adam Haras – na organizację wystawy autorskiej
Magdalena Haras – na opracowanie
materiałów wydawniczych, przygotowanie wystawy
Artur Hossa – na zakup sprzętu
i materiałów potrzebnych do zorganizowania wystawy „Wydarzenia Patriotyczne i Kulturalne na Pomorzu”
Mariusz Mecka – na wydanie tomiku poezji
Józef Olszynka – na zorganizowanie
wystawy malarstwa techniką akwareli
Krzysztof Paul – na dalszy rozwój
muzyczny
Tomasz Radimonas – na organizację warsztatów muzycznych, nagranie płyty

Paweł Ratajek – na poszerzenie dorobku artystycznego (wyjazd na co
najmniej dwa konkursy akordeonowe)
Seweryn Spręga – na zakup odpowiedniego stroju na zawody taneczne
Edyta Anna Szalewska – na powiększenie dorobku artystycznego
w dziedzinie plastyki
Karol Tiałowski – na wydanie tomiku poezji
Paweł Wyborski – na organizację
wystawy, druk folderów
Irena Zagórska – na przygotowanie
wystawy „Kociewskie dzieci i ich mali
przyjaciele”
Marek Zagórski – na wystawę
w formie ART

Pani Aleksandra urodziła swoją córkę
2 stycznia 2018 roku o godzinie 9:50.
W chwili urodzenia dziewczynka ważyła 3220 g i mierzyła 53 cm. 7 lutego
dziewczynkę i jej rodziców odwiedził
prezydent miasta Janusz Stankowiak.
Rodzice oprócz kwiatów i listu gratulacyjnego dostali fotelik dziecięcy do
samochodu, a maluszek słodkiego

grającego misia. Dodatkowo na znak
przynależności do naszej starogardzkiej wspólnoty, której przewodzi hasło „Starogard – tu rodzą się gwiazdy” -  Lidia otrzymała od prezydenta
wyjątkowy podarunek, czyli malutkie
body z tymże hasłem na pamiątkę
spotkania.  
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OŚWIATA

Fotorelacje wydarzeń

znajdziesz na stronie internetowej www.starogard.pl

Poezja według przedszkolaków
23 lutego już po raz XIV odbył się cykliczny konkurs recytatorski organizowany
przez Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8
„Bajeczka”. Jego tegorocznym celem było
przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się.
W konkursie pod nazwą „Każdy
przedszkolak wie jak bezpiecznym
być” udział wzięły dzieci w wieku 5-7
lat ze wszystkich przedszkoli miejskich, dwóch niepublicznych oraz
PSP Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza.
Pomysłodawczyniami
pierwszych
edycji tych cyklicznych zmagań były
dwie nauczycielki Magdalena Berg
oraz Angelika Wąsowicz. W kolejnych latach w organizację włączyły
się Małgorzata Lekan i Natalia Cherek.
Wszystkich małych uczestników konkursu, wykonawców piosenek oraz
rodziców i gości przywitała dyrektor
Miejskiego Przedszkola Publicznego
Nr 8 „Bajeczka” Zofia Czerwińska.
Występujące dzieci doskonale poradziły sobie z tremą i brawurowo recytowały wiersze, których tematem

przewodnim było bezpieczeństwo.
Jury uznało, że najlepsi okazali się:
Mateusz Kłos z MPP Nr 6 „Modraczek” (I miejsce), Jan Kowalewski
z MPP Nr 6 „Modraczek” (II miejsce),
Nicola Fandrejewska z MPP Nr 5 im.
Janusza Korczaka (III miejsce). Wyróżnienia otrzymały: Dominika Mróz
z PSP Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
oraz Milena Pomierska z MPP Nr 8
„Bajeczka”.  
Milusińscy wzięli też udział w quizie
przeprowadzonym przez Agnieszkę
Pawelec z Komendy Powiatowej Policji. Z zaciekawieniem obejrzały też
pokaz udzielania pierwszej pomocy
przygotowany przez ratownika medycznego Patryka Ronczkowskiego.
Konkurs odbył się pod patronatem
Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

Nowe zasady rejestracji
Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje wyłącznie elektroniczna rejestracja żłobków
lub klubów dziecięcych. To samo dotyczy
wykreślenia obiektu lub zmiany jego danych w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Rejestracja odbywa się za pomocą
systemu teleinformatycznego: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia https://
empatia.mpips.gov.pl/

Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym. Portal Informacyjno-Usługowy
Emp@tia wymaga od podmiotu założenia konta na PIU Emp@tia. Potrzebny jest do tego podpis elektroniczny
lub profil zaufany (informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć na
stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, pod adresem:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski.
Szczegółowe zasady rejestracji na
stronie Ministerstwa oraz na https://
starogard.pl/nowe-zasady-rejestracji-zlobkow-i-klubow-dzieciecych-50817/
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Rozlicz się i zostaw 1%

Rozliczanie PIT 2017 wcale nie musi być przykrym obowiązkiem. Może przynieść wiele korzyści innym, także samemu miastu. „1 procent 2017” może wspomóc
starogardzkie organizacje pożytku publicznego. Złożenie rocznej deklaracji podatkowej PIT w Starogardzie
Gdańskim może zasilić budżet miasta. W ten sposób
ten na pozór uciążliwy obowiązek może stać się przyjemnością.
Z roku na rok coraz więcej starogardzian, decyduje się zostawić swój „1 procent” podatku
w Starogardzie Gdańskim. Zachęcamy do przyłączenia się do tej grupy. W 2016 roku w starogardzkim Urzędzie Skarbowym swój 1% podatku na organizacje w całej Polsce przekazało
ponad 12,5 tys. podatników z całego powiatu
starogardzkiego, w tym  ponad 1000 zostawiło
swój 1% w Starogardzie. Dzięki ich pomocy starogardzkie organizacje pozarządowe w 2017 r.
otrzymały wsparcie w wysokości ok. 71 612,40
zł. Ta kwota może być zdecydowanie  większa,
gdyby wszyscy podatnicy ze Starogardu zostawili swój 1% w rodzinnym mieście.

Co to są organizacje
pożytku publicznego (OPP, NGO)?

Organizacje pożytku publicznego to hospicja,
stowarzyszenia, fundacje, czy kluby sportowe
działające non profit. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe pozyskiwane przez OPP
przeznaczane są na wspieranie prywatnego
lub publicznego dobra, a nie na osiąganie
zysku. Organizacje pomagają podopiecznym
zmagającym się z ciężkimi chorobami, dbają
o nasze materialne i niematerialne dziedzictwo
kulturowe, wspierają środowisko naturalne,
chronią i dbają o zwierzęta lub angażują się
w projekty kulturalne czy sportowe.

Jeśli zdecydujemy się przeznaczyć „1 procent
2017” swojego podatku na ich rzecz, na pewno łatwiej będzie im realizować pomysły, które
służą wszystkim mieszkańcom. To żaden wysiłek, wystarczy w odpowiednią rubrykę formularza PIT wpisać nazwę firmy – organizacji
pożytku publicznego oraz podać numer KRS
(Krajowego Rejestru Sadowego) wybranej organizacji
Dla ułatwienia zamieszczamy listę organizacji, działających na terenie miasta Starogard
Gdański uprawnionych do otrzymania 1%:
Zachęcamy też wszystkich, bez względu na to,
czy są zameldowani w Starogardzie czy nie, do
składania rocznej deklaracji podatkowej PIT
w mieście, w którym mieszkają, pracują i odpoczywają, korzystając z lokalnej komunikacji
i infrastruktury.
Dzięki temu że rozliczymy się w Starogardzie,
część pieniędzy z podatku trafi do budżetu
miasta. W 2017 roku była to kwota ponad 36
milionów złotych. Gdyby jednak wszyscy, którzy mieszkają w Starogardzie nawet tymczasowo  rozliczyli się w tutejszym Urzędzie Skarbowym, tych pieniędzy mogłoby być więcej.
Wówczas miasto  mogłoby w jeszcze większym
stopniu inwestować w nowe chodniki, oświetlenie, komunikację czy obiekty sportowe.  

Wyjazd do Diepholz
W maju br. będziemy świętować w Diepholz 20-lecie
podpisania umowy partnerstwa pomiędzy Starogardem Gdańskim a tym niemieckim miastem. Z tej okazji w dniach 10–13 maja organizowany jest wyjazd do
Diepholz. Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie,
które odbędzie się 15 marca o godz. 18:00 w sali obrad
Urzędu Miasta.
Partnerstwo Starogardu Gdańskiego i Diepholz
dotyczy zarówno współpracy pomiędzy instytucjami oraz organizacjami, jak również wymiany pomiędzy szkołami, a także przyjacielskich
kontaktów między mieszkańcami obu miast.
Od początku współpracy mieszkańcy naszego miasta i okolic wraz ze swoimi rodzinami
są goszczeni podczas wyjazdów do Niemiec
przez członków Stowarzyszenia Partnerstwa
z Diepholz. Mają okazję również gościć ich
w swoich domach. Dwa lata temu odwiedzili
nas goście z Niemiec, w tym roku będziemy
składać im rewizytę.

Stowarzyszenie Partnerstwa pomiędzy Starogardem Gdańskim a Diepholz oraz Urząd Miasta Starogard Gdański organizują wyjazd do
Diepholz w dniach 10–13 maja br.
Wszystkie osoby chętne do nawiązania kontaktów z rodzinami z naszego miasta partnerskiego zapraszamy na spotkanie w dniu
15 marca 2018 r. o godzinie 18:00 w sali obrad
Urzędu Miasta.
Pytania dotyczące szczegółów prosimy kierować pod adres mailowy: stowarzyszeniesd@
interia.pl lub pod numer 694 328 740.

Organizacje Pozarządowe działające na terenie
miasta Starogard Gdański uprawnione do
otrzymywania 1% za 2017 r.:
Starogardzkie Stowarzyszenie Kobiet
z Problemami Onkologicznymi
„Amazonka”
Numer KRS: 0000168137

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Pinokio”
Numer KRS: 0000174927

Stowarzyszenie Wspomagające
Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych
„Można Inaczej”
Numer KRS: 0000174929

Klub Sportowy Beniaminek 03
Numer KRS: 0000212950

Fundacja Szpitala Św. Jana
Numer KRS: 0000235020

Kociewskie Stowarzyszenie Pomocy
Dziecku i Rodzinie
Numer KRS: 0000021452

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół
Działających na rzecz Dzieci
z Dysfunkcjami „Dzieci Kociewia”
Numer KRS: 0000398323

Fundacja - Dom Św. Elżbiety „Nie
Będziesz Sam”
Numer KRS: 0000431399

Polski Związek Niewidomych, Okręg
Pomorski,
Numer KRS: 0000099691 z dopiskiem: Koło
Powiatowe PZN w Starogardzie Gdańskim

Związek Harcerstwa Polskiego,
Chorągiew Gdańska, z informacją:

Uczniowski Klub Sportowy „Libero”
przy Publicznej Szkole Podstawowej
nr 4 w Starogardzie Gdańskim

Numer KRS: 0000273799 z dopiskiem:
Hufiec ZHP w Starogardzie Gdańskim

Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich

Numer KRS: 0000154454 z dopiskiem:
Oddział w Starogardzie Gdańskim

Numer KRS: 0000243663

Numer KRS: 0000258173

Gminny Związek Sportowy
„Kociewie”

Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami w Polsce

Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”

Numer KRS: 0000247578

Numer KRS: 0000069730 z dopiskiem:
Schronisko w Starogardzie Gdańskim

Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty
Kociewia

Polskie Towarzystwo Stwardnienia
Rozsianego z informacją:

Numer KRS: 0000293928

Klub Piłkarski „Starogard”
Numer KRS: 0000318946

Stowarzyszenie „Nasz Starogard”
Numer KRS: 0000380607

Stowarzyszenie „Amor Omnia Vincit”
Numer KRS: 0000019307

Numer KRS: 0000114618 z dopiskiem: koło
w Starogardzie Gdańskim

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną:
Numer KRS: 0000162757 z dopiskiem
w rubryce „cel szczegółowy”: koło
w Starogardzie Gdańskim
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WYDARZENIA

Emocji co nie miara

Pogoń Szczecin i CFS Atletico Cartana z Hiszpanii to
zwycięzcy VI Międzynarodowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej chłopców rocznika 2009 i I Turnieju 4 Narodów w futsalu w Starogardzie Gdańskim.

Pomoc dla osób
z niepełnosprawnością

Od 1 marca składać będzie można wnioski w ramach kolejnej edycji skierowanego do osób niepełnosprawnych programu „Aktywny Samorząd”.

Jak informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiat Starogardzki przystąpił w 2018 r.
do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
MODUŁY I OBSZARY, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE W ROKU 2018 TO:

Przez dwa dni, w sobotę i niedzielę młodzi
adepci halowej piłki nożnej walczyli o medale
i puchary. Rozegrali 180 meczów po 11 minut,
w pięcioosobowych drużynach, w dwóch grupach. Złote medale i puchar Turnieju wywalczyli chłopcy z Pogonii Szczecin. Zaraz za nimi
na podium stanęli Anglicy z Sheffield United,
a trzecie miejsce zajęła Arkonia Szczecin.
Zawodom dziewięciolatków towarzyszył pojedynek trzech narodów w futsalu. Czwarta
drużyna z Niemiec niestety nie dojechała.
Przez trzy dni kibice podziwiali w akcji seniorów z Paryża, Malagi i Starogardu Gdańskiego.
Ostatecznie puchar wywalczyła drużyna CFS
Atletico Cartana z hiszpańskiej Malagi.
Najlepszym zawodnikiem VI Międzynarodowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej chłopców
rocznika 2009 został Hanza z Sheffild United.
Najlepszym bramkarzem okazał się Mariusz
Nowakowski z Arkonii Szczecin, a tytuł najlepszego strzelca otrzymał Alex Michalak z Pogoni
Szczecin.
- Turniej zorganizowaliśmy dla starogardzian
i kibiców futbolu na hali – powiedział Marcin
Kaszubowski prezes KS Beniaminek 03.  – Włączyliśmy się w ten sposób w roczne obchody
stulecia niepodległości Polski, a przy okazji

świętujemy 15-lecie klubu KS Beniaminek 03.
Zaprosiliśmy 20 zespołów z 5 krajów. To szóste
tego typu zawody, ale pierwszy Turniej 4 Narodów.   Ostateczne wyniki VI Międzynarodowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej chłopców
rocznika 2009.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pogoń Szczecin
Sheffild United
Arkonia Szczecin
BKS Bydgoszcz
Soyushor Kaliningrad
Śląsk Wrocław
Legia Warszawa
Lech Poznań
Lechia Gdańsk
UKS Jedynka Reda
Osiczanka Osice
Escola Futbolu
Olimpia Kowno
Jaguar Gdańsk
Beniaminek 03 I Małx Jeziorak Iława
Neman Grodno
Beniaminek 03 II
FA Panavezio
Kolakas Klaipeda

VIII Memoriał Zbigniewa Rompy

Zapraszamy na towarzyski mecz podczas VIII Memoriału Zbigniewa Rompy. 10 marca w ramach Ogólnopolskiego Turnieju starcie lokalnej drużyny Beniaminek
Polmet Starogard z reprezentacją zawodników z Grodna na Białorusi.
Organizatorzy zaplanowali dziesięć pojedynków, podczas których wystąpią najlepsi zawodnicy Okręgu Pomorskiego, dlatego kibice mogą
spodziewać się naprawdę zaciętych pojedynków
na najwyższym sportowym poziomie.

Przed głównym punktem zaplanowanym na
godzinę 17:00, będziemy mogli oglądać zmagania adeptów pięściarstwa we wszystkich kategoriach wiekowych. Planowane rozpoczęcie ok.
godziny 14:00.

MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
Obszar A - likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania.
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 1 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym
Zadanie 2 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne
Zadanie 3 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie
stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego,
otwartego poza studiami doktoranckimi.
Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul.
Gdańskiej 6 oraz na stronie internetowej www.pcprstarogard.pl
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”
W ROKU 2018:
• MODUŁ I - od 01 marca 2018 do 30 sierpnia 2018 r.
• MODUŁ II
ꚛꚛ na semestr letni - od 1 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r.
ꚛꚛ na semestr zimowy - od 1 września 2018 r. do 10 października 2018 r.

Nie musisz się bać i wstydzić!

Być może Ty lub ktoś z Twojego otoczenia doświadcza
przemocy domowej, a nie wiesz gdzie szukać pomocy.

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim przy ul.
Chopina 9 przyjmuje od poniedziałku do piątku – rejestracja od godziny 7:30 do 20:00
pod numerem telefonu 58 562 94 93.
W Centrum uzyskasz bezpłatną pomoc udzielaną przez certyfikowanego konsultanta w zakresie
przeciwdziałania przemocy domowej w rodzinie. Porady udzielane są w kontakcie indywidualnym i grupowym. Ponadto, będąc naszym klientem możesz skorzystać z porady prawnej, socjalnej, psychologicznej, psychiatrycznej.
Tutaj otrzymasz wsparcie, odzyskasz siły witalne, przekonasz się, że przemoc można skutecznie
powstrzymać. Oferta skierowana jest do wszystkich osób dorosłych, niezależnie od tego czy w rodzinie występuje problem alkoholowy czy nie.
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Miasto walczy
o czyste powietrze
Starogardzianie do 20 kwietnia br. mogą
ubiegać się o dotację na wymianę źródeł
energii na bardziej ekologiczne i przyjazne
środowisku. Miasto pokryje część poniesionych przez nich kosztów na dokumentację, zakup i wykonanie nowej instalacji.
W ten sposób wspólnie zawalczą o czyste
powietrze w mieście.
Starogard przystąpił do kolejnej
edycji konkursu „Czyste powietrze
Pomorza – edycja 2018”, którego
organizatorem jest Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Tym
samym zachęca mieszkańców do
wymiany kotłów opalanych węglem
lub koksem na piec gazowy bądź
olejowy, na pompę ciepła lub kotły
opalane biomasą (5 klasy). Mieszkańcy mogą też podłączyć się do
sieci ciepłowniczej. Miasto pokryje
część poniesionych przez nich kosztów na zakup i wymianę instalacji.
Aby uzyskać dofinansowanie takiej
inwestycji należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2018 r.
złożyć wniosek wraz z niezbęnymi
załącznikami w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Zblewskiej 18
lub w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6
(w kancelarii podawczej, pok. nr 01).
Formularz wniosku można pobrać
ze strony internetowej www.starogard.pl Będzie też dostępny w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska, ul.
Zblewska 18, w kancelarii podawczej
Urzędu Miasta, pok. nr 01, ul. Gdańska 6 oraz na stronie internetowej
www.czystemiasto.starogard.pl.

Zwrot do 30%

Kwota dotacji może wynieść maksymalnie do 30% kosztów kwalifikowanych zadnia i będzie uzależniona od liczby złożonych wniosków
(zgodnie z regulaminem konkursu
WFOŚiGW „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2017).
Koszty kwalifikowane zadania, czyli
koszty podlegające zwrotowi, stanowią wydatki poniesione na:
a) dokumentację i nadzór techniczny,

b) demontaż istniejącego źródła ciepła,
c) zakup fabrycznie nowych źródeł
ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
d) wykonanie instalacji wewnętrznej
c.o. i c.w.u.
Dotacja udzielona będzie na modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach, zlokalizowanych na terenie
Miasta Starogard Gdański. Dotyczy
budynków:
– jednorodzinnych, stanowiących
własność osób fizycznych,
– wielorodzinnych, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
– wielorodzinnych, stanowiących
własność Gminy.
Wnioski, które wpłyną do kancelarii
tutejszego urzędu po dniu 20 kwietnia br. nie będą rozpatrywane przez
tutejszy Urząd.
W Starogardzie jest jeszcze sporo
domów jednorodzinnych z indywidualnym ogrzewaniem węglowym.
Program ma na celu zachęcić właścicieli do wymiany ogrzewania, które
z kolei poprawi stan powietrza atmosferycznego w mieście, poprzez
zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów.
W ubiegłym roku Miasto udzieliło
94 dotacji na wymianę ogrzewania
węglowego na inne bardziej ekologiczne. Na ten cel mieszkańcy wydali
ponad 1,6 mln złotych, z tego ponad
440 tysięcy otrzymali dofinansowania.

luty 2018

Nowe miejsce
dla seniorów
Jeszcze w tym roku w Starogardzie Gdańskim powstanie Dzienny Dom „Senior+”.
Miasto otrzymało dofinansowanie z rządowego programu.
Kwota, jaką wsparł nas rząd wynosi
297 671,88 zł.
– Stanęliśmy do otwartego konkursu
ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020
w edycji na 2018 r. i udało się. Otrzymaliśmy dofinansowanie.
Drugą część, czyli podobną kwotę
dołoży Miasto. Dzienny Dom „Senior+” powstanie przy ul. Hallera 19
a (dawne Agro Kociewie). Od maja
do października zajmie się nim Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miasta, który nadzorował będzie
prace remontowo-budowlane, a od
listopada 2018 r. Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej. MOPS zajmie
się ofertą dla seniorów. W placówce
będzie 30 miejsc – powiedział naczelnik Wydziału Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Miasta Tadeusz
Błędzki.
Działalność bieżąca Dziennego
Domu „Senior +” polegać będzie na
realizacji co najmniej 8 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku) podstawowych usług i udzielaniu po-

prawie

300
tysięcy złotych
trafi do miasta na
realizację projektu „Senior+”

mocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum
jednego posiłku, w szczególności
gorącego oraz innych usług wspomagających dostosowanych do
potrzeb seniorów takich, jak: usługi
edukacyjne, kulturalno-oświatowe,
ruchowe lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), terapii zajęciowej.

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Oddziału
Rejonowego w Starogardzie Gd.
uprzejmie informuje,
że w związku z uroczystościami
rocznicowymi Zaślubin Polski
z Morzem, zespół wokalny „Riwiera”
Jednostki Marynarki Wojennej
w Gdyni nie może zaszczycić i umilić nam
uroczystości Dnia Kobiet 9 marca br.,
dlatego całą uroczystość przesuwamy
na dzień 13 marca (tj. wtorek) o godz.
15:00 w sali widowiskowej SCK-u.
Serdecznie zapraszamy!

Dyżury radnych
Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski - poniedziałki
w Biurze Rady Miasta od godz.
16.30, czwartki w Osiedlowym
Domu Kultury przy ul. Reymonta
od godz. 16.30.
Radni klubu radnych PiS: wtorki
od 15.00 do 16.00 w Biurze Rady
Miasta.
Radni klubu radnych PO: Osoby
zainteresowane spotkaniem 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. Roman Szulte l. 62
2. Jan Chodnicki l. 64
3. Adam Cejer l. 44
4. Stefan Cegłowski l. 85
5. Marian Sadecki l. 80
6. Izabela Tomaszewska l. 80
7. Leokadia Tracz l. 90
8. Ryszard Czyżycki l. 67
9. Joanna Pruchnicka l. 83
10. Agnieszka Dorynek l. 75
11. Danuta Dzwonkowska l. 82
12. Lidia Pajkowska l. 65
13. Janina Kamska l. 71
14. Janina Markowska l. 79
15. Roman Szapucki l. 57
16. Waldemar Buczyński l. 53
17. Tadeusz Wirkus l. 68
18. Żaneta Szweminska l. 35
19. Krystyna Kłos l. 84
20. Halina Kolaska l. 88
21. Roman Osnowski l. 69
22. Feliks Stawikowski l. 78
23. Wanda Halbe l. 75
24. Władysław Janus l. 86
25. Maria Jurczyńska l. 73
26. Bernadeta Wądołowska l. 89
27. Józef Płoszyński l. 84
28. Apoloniusz Chabowski l. 90
29. Bogusław Schulz l. 68
30. Grażyna Bruchmann l. 65
31. Zofia Chłopska l. 60
32. Jadwiga Tiałowska l. 90
33. Janina Michna l. 90
34. Jadwiga Kuchta l. 72
35. Joanna Data l. 73
36. Kazimiera Strąk l. 94
37. Stefan Wróbel l. 70
38. Jan Kosznik l. 73
39. Jan Domachowski l. 85
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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 SZÓSTY 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)
5

Wadium
6

Postąpienie
minimalne

3

4

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., czwarty 13 września 2017 r., a piąty 6 grudnia 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 21 marca 2018 r. (środa) o godz 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 15
marca  2018 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 20 marca 2018 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 PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim na osiedlu Nad Jarem, KW GD1A/00047397/7, obr. 19, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr działki

1

2

Pow.
w m2
3

Przeznaczenie w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
4

Cena wywoławcza
(zawiera 23% VAT) w zł
5

wadium
w zł
6

postąpienie minimalne
w zł
7

1.

2/243

1.183

D1.34.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

115 000,00 zł

11 500,00

1 150,00

2.

2/244

1.728

D1.34.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

168 000,00 zł

16 800,00

1 680,00

3.

2/245

949

D1.34.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

95 000,00 zł

9 500,00   

950,00   

4.

2/246

961

D1.34.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

96 000,00 zł

9 600,00   

960,00   

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.
Nieruchomości wymienione w poz. 1 - 4  wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00047397/7.
Działki wymienione w poz. 1-4 mają dostęp do drogi publicznej gminnej - ulicy Droga Nowowiejska za pośrednictwem miejskich działek nr: 2/242 i 2/229 w obr. 19, będących drogą dojazdową wewnętrzną.  
Konieczność ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przezchodu i przejazdu przez dzialki nr: 2/242 i 2/229 w obr. 19, po odłączeniu działki nr 2/242 z KW nr GD1A/00047397/7 do KW nr GD1A/00057705/3,
w której znajduje się już działka nr 2/229.
Dozbrojenie terenu (działek w poz. 1-4) w infrastrukturę techniczną, tj. sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, Gmina Miejska Starogard Gdański planuje do końca roku 2019.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 4 kwietnia 2018 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia
29 marca  2018 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 3 kwietnia 2018 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 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Chojnickiej nr 43 (I przetarg) – działka nr 378/4 o pow. 605 m², obręb 17, KW 29647, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 161 m2 w stanie technicznym awaryjnym – zagrażającym bezpieczeństwu;
cena wywoławcza 160 000,00 zł (stosześćdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości 16 000,00 zł (szesnaścietysięcyzłotych); postąpienie minimalne 1 600,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem C2.79.MU.5 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej śródmiejskiej;  budynek mieszkalny znajdujący się na nieruchomości wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.
W dziale III księgi wieczystej wpisano obciążenie – odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 1006. Dział IV KW nr 29647 wolny
jest od wpisów.
Cały proces inwestycyjny (w tym konieczne rozbiórki) nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
i prawem budowlanym.
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 28 lutego 2018 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 22 lutego
2018 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 27 lutego 2018 r. (wtorek) od godz. 1200 do 1500 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia
uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania
i Urbanistyki tel. 58-5306079.
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 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 nieruchomości zabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Parkowej nr 8, obręb 17, (I przetarg) – nieruchomość stanowi działkę nr 72/13 o powierzchni 2.876 m², KW GD1A/00026223/4
oraz działkę nr 525/20 o powierzchni 408 m², KW GD1A/00034569/0. Nieruchomość jest zabudowana czterema obiektami budowlanymi, w tym: budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 526,00 m², budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 237,60 m²; budynkiem węzła cieplnego o powierzchni użytkowej 62,32 m² i wiatą murowaną śmietnikową o powierzchni zabudowy 22,00 m²;
cena wywoławcza wynosi 847 000,00 zł (osiemsetczterdzieścisiedemtysięcyzłotych); wadium w wysokości 84 700,00 zł (osiemdziesiątczterytysiącesiedemsetzłotych );
postąpienie minimalne 8 470,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Piłsudskiego – Chopina – Parkowa w Starogardzie Gdańskim nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem
03.MW– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, bez usług wbudowanych.
Przez działki nr: 72/13 i 525/20 przebiegają sieci: energetyczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjne (sanitarna i deszczowa) oraz ciepłownicza.
Konieczność ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania z dostępu do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnych znajdujących się na działkach nr:
72/13 i 525/20, obr. 17.
Działy IV KW nr: GD1A/00026223/4 oraz GD1A/00034569/0 wolne są od wpisów.  Działki nr 72/13 i 525/20, obr. 17 wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Cały proces inwestycyjny (w tym konieczne rozbiórki) nowonabywcy ww. działek przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
i prawem budowlanym.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 4 kwietnia 2018 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 29 marca
2018 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 3 kwietnia 2018 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 CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, w rejonie ul. Bohaterów Getta i ul. Gertrudy Babilińskiej, obr. 21, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Nr KW

Przeznaczenie w planie
5

Cena wywoławcza
w zł (zawiera 23%
VAT)

Wadium

Postąpienie minimalne
8

1

2

3

4

6

7

1.

53/4

1.102

49442

17.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej

113 000,00 zł

11 300,00 zł

1 130,00 zł

2.

53/6

1.213

49442

17.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej

124 000,00 zł

12 400,00 zł

1 240,00 zł

3.

187/1

803

12723

2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej

84 000,00 zł

8 400,00 zł

840,00 zł

4.

187/2

840

12723

2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej

88 000,00 zł

8 800,00 zł

880,00 zł

5.

187/3

843

12723

2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej

88 000,00 zł

8 800,00 zł

880,00 zł

6.

187/4

718

12723

2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej

72 000,00 zł

7 200,00 zł

720,00 zł

7.

187/5

766

12723

2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej

75 000,00 zł

7 500,00 zł

750,00 zł

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz
przepisami prawa.
Nieruchomości w/w (poz. 1-7) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 sierpnia 2017 r., drugi 11 października  2017 r., a trzeci 10 stycznia 2018 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 14 marca 2018 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 8
marca 2018 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 13 marca 2018 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 PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ul. Skośnej, KW GD1A/00024991/4, obr. 32, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Przeznaczenie w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
4

Cena wywoławcza
(zawiera 23% VAT) w zł
5

wadium
w zł
6

postąpienie minimalne
w zł

1

2

3

1.

13/106

1.681

E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

163 000,00

16 300,00

7

1 630,00

2.

13/107

1.339

E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

130 000,00

13 000,00

1 300,00

3.

13/108

1.312

E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

128 000,00

12 800,00

1 280,00

4.

13/109

1.049

E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

102 000,00

10 200,00

1 020,00

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.
Nieruchomości wymienione w poz. 1 - 4  wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00024991/4.
Działki wymienione w poz. 1-4 mają dostęp do drogi publicznej gminnej - ulicy Skośnej za pośrednictwem miejskiej działki nr 13/110 w obr. 32; do czasu włączenia tej działki do publicznej drogi gminnej - ulicy Skośnej
zostanie ona (po odłączeniu działki nr 13/110 z KW nr GD1A/00024991/4 do nowej księgi wieczystej) obciążona nieodpłatną służebnością drogową dla każdego nabywcy nieruchomości wymienionych w poz. 1-4,
w celu umożliwienia komunikacji do drogi publicznej.  
Dozbrojenie terenu (działek w poz. 1-4) w infrastrukturę techniczną, tj. sieć kanalizacji sanitarnej i wodociagowej, Gmina Miejska Starogard Gdański planuje do końca roku 2019.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 4 kwietnia 2018 r. (środa) o godz 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29
marca  2018 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 3 kwietnia 2018 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.
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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 nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic: Skarszewskiej i Biskupa Dominika (I przetarg) – działka nr 5/5 o pow. 4 360 m², obręb 1, KW 34 706;
cena wywoławcza (w tym 23 % VAT)  480 000,00 zł (czterystaosiemdziesiąttysięcyzłotych);
wadium w wysokości 48 000,00 zł (czterdzieściosiemtysięcyzłotych);
postąpienie minimalne 4 800,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.29.U1 – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej
towarzyszącej funkcji podstawowej, wbudowanej.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Przez działkę nr 5/5, obr. 1 (przy wschodniej granicy działki - wzdłuż ul. Skarszewskiej) przebiegają sieci: energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna i wodociągowa.
Konieczność ustanowienie na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania z dostępu do sieci wodociągowej znajdującej się na działce nr 5/5, obr. 1.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 marca 2018 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 15 marca
2018 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi
w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 20 marca 2018 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 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, KW GD1A/00049442/2, obr. 21, według wykazu w tabelce:
Pow.
w m2

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23% VAT)

Wadium
w zł

Postąpienie minimalne
w zł

Lp.

Nr działki

1

2

1.

192

1.222

23.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, dopuszcza się
sytuowanie altan i garażu wolnostojącego na samochód osobowy

131.000,00

13.100,00

1.310,00

2.

193

974

23.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, dopuszcza się
sytuowanie altan i garażu wolnostojącego na samochód osobowy

107.000,00

10.700,00

1.070,00

3

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
4

5

6

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 (brak wpisów w dziale III i IV KW GD1A/00049442/2).
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 14 marca 2018 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 8
marca 2018 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 13 marca 2018 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, pok. 204, II
piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 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 nieruchomosci (Dz. U. z 2014, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW GD1A/00012723/8, obr. 21, według wykazu w tabelce:
Lp.
1
1.

Nr działki /
ulica

Pow.
w m2

195/2

7.473

3.U - teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą, 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

4.507

3.U - teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą, 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

2

3

ulica Danuty
Siedzikówny
„Inki”
2.

195/3
ulica: Powstańców Warszawskich - Danuty
Siedzikówny
„Inki”

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
4

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23% VAT)
5

Wadium
w zł
6

Postąpienie minimalne
w zł
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.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 22 listopada 2017 r.
Nieruchomości ww. (poz. 1 i 2) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 marca 2018 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 15
marca 2018 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 marca 2018 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

2 marca
Godz. 19.30, sala widowiskowa
Starogardzkiego Centrum
Kultury, spektakl pt.
„Andropauza 3”, wstęp 80 zł.
Godz. 17.00, Osiedlowy
Domu Kultury ul. Reymonta
1, spotkanie z dietetykiem
Agnieszką Kornacką

3 marca
Hala Sportowa im. G.
Podolskiego, turniej piłki
nożnej.

4 marca
Godz. 12.00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, Bieg
„Tropem Wilczym”.
Godz. 18.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
mecz Polskiej Ligi Koszykówki
Polpharma Starogard
Gdański – AZS Koszalin.

16 marca
Godz. 18.00, sala widowiskowa
Starogardzkiego Centrum
Kultury, koncert
przedwiosenny orkiestry
kameralnej „Pro
Simfonica”, wstęp wolny.
Godz. 19.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
spektakl kabaretowomuzyczny „Szlagierowy
Koktajl Silesia”.

17 marca
Godz. 9.00, Hala Sportowa im.
G. Podolskiego, Amatorski
Halowy Turniej Piłki
Ręcznej.
Godz. 15.00,  Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz III
ligi KP Starogard Gdański –
Wda Świecie.

Stadion Miejski im.
Kazimierza Deyny, mecz V ligi
Beniaminek 03 Starogard
Gdański – Wda Lipusz.

10 marca

Godz. 14.00, Hala Sportowa
im. G. Podolskiego, VIII
Memoriał Zbigniewa
Rompy.

15 marca
Godz. 18.30, sala widowiskowa
Starogardzkiego Centrum
Kultury, Dyskusyjny Klub
Filmowy film pt. „The
Place”, wstęp: 5, 10 i 12 zł.

Godz. 18.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
mecz Polskiej Ligi Koszykówki
Polpharma Starogard
Gdański – Legia Warszawa.

28 marca

31 marca
Godz. 15.00,  Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz III
ligi KP Starogard Gdański –
Wierzyca Pelplin.
Godz. 18.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
mecz Polskiej Ligi Koszykówki
Polpharma Starogard
Gdański – Asseco Gdynia.

Godz. 18.00, sala widowiskowa
Starogardzkiego Centrum
Kultury, Dzień Kobiet, wstęp
5 zł.

Miejska Hala Sportowa im.
Andrzeja Grubby, turniej
piłki siatkowej nadleśnictw.

Godz. 17.00, sala widowiskowa
Starogardzkiego Centrum
Kultury, Koncert „Gramy
dla Ani”, wstęp symboliczna
cegiełka

Stadion Miejski im.
Kazimierza Deyny, mecz
V ligi Beniaminek 03
Starogard Gdański – Czarni
Przemysław.

18 marca

8 marca

25 marca

23 marca
Muzeum Ziemi Kociewskiej,
wernisaż wystawy Reginy
Matuszewskiej
Godz. 18.00, Galeria”A”
Starogardzkiego Centrum
Kultury, wernisaż prac
malarskich Dr hab. Renaty
Zimnickiej-Prabuckiej

