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Rekordowy Bieg Szpęgawski
Tegoroczna biegowa wiosna na Kociewiu rozpoczęła się rekordowo. 8 kwietnia 2018 r. na starcie jubileuszowego
35. Biegu Szpęgawskiego stanęło prawie 600 biegaczy. Najszybciej z czasem 17:10 trasę 5,8 km pokonał Joseph
Mutwanthei z Machakos. Wśród pań zwyciężyła Dominika Nowakowska. Na metę przybiegła z czasem 20:32.
35. Bieg Szpęgawski przeszedł do historii jako
najliczniejszy z biegów organizowanych dotąd
w stolicy Kociewia. Były to też pierwsze oficjalne
Mistrzostwa Starogardu Gdańskiego w biegu
ulicznym.
Od samego startu mordercze tempo narzucił
Kenijczyk Muno, czyli Joseph Mutwanthei z Machakos, który do mety nie pozwolił się nikomu
wyprzedzić. Bieg zakończył z czasem 17:10. Od
pierwszego kilometra towarzyszyli mu w czołówce Marokańczyk Abderraahim Elasri z Benslimane i Mateusz Drąg z Tychów. Uciekającej
grupie, w której znaleźli się też Łukasz Kujawski
z Żukowa, Mateusz Niemczyk ze Starogardu
Gdańskiego i Piotr Pobłocki z Lęborka przewodzili Polacy. Jako drugi na metę z czasem 17:24
wbiegł Mateusz Drąg, a trzecie miejsce na podium wywalczył mistrz Polski w biegach na 5000
m i 3000 m z przeszkodami sprzed 5 lat i czwarty zawodnik mistrzostw Europy juniorów na
pierwszym z tych dystansów z roku 2007 – Łukasz Kujawski (17:28). Starogardzianin Mateusz
Niemczyk ostatecznie uplasował się na miejscu
piątym z czasem 17:58. Cała szóstka liderów pokazała doskonałą formę i kondycję.
– Czułem się doskonale podczas biegu, mimo
że ten dystans nie jest moim ulubionym. Miałem
wczoraj dobry trening w Gnieźnie. W biegu na
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Olimpiada Wiedzy
o Bezpieczeństwie

Zwyciężczynią tegorocznej edycji Olimpiady została Emilia Niedziałek z Gdańska.
Drugie miejsce zajęła Agata Freitag ze Starogardu Gdańskiego, a trzecie Marek Gross
z Rumii. Wielki finał odbył się 22 marca.
Jego gospodarzem było Miasto Starogard
Gdański.

Temat XI edycji tego uznanego już
konkursu był niezwykle aktualny, ale
też bardzo trudny. Młodzież musiała
zmierzyć się z hasłem „Stop smogowi!”. Podczas pierwszych dwóch etapów konkursu uczestnicy sprawdzili
swoją wiedzę z zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Ci, którzy
znaleźli się w trzecim etapie musieli
przygotować autorski projekt. Na
każdego finalistę czekały atrakcyjne
nagrody.
Nagrodą główną w konkursie był
darmowy indeks na wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia,
ufundowany przez Gdańską Wyższą
Szkołę Humanistyczną. Zwyciężczyni Emilia Niedziałek odebrała go
z rąk rektora GWSH prof. zw. dr hab.

Zbigniewa Machalińskiego. – Bardzo
cieszą mnie wszystkie nagrody. Każda z nich jest naprawdę cenna. Jednak to głównie o indeks na studia
walczyłam podczas tej Olimpiady.
Teraz do matury, którą zdaję w przyszłym roku, podejdę dużo spokojniej
– powiedziała pełna emocji zwyciężczyni konkursu.
W XI edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Starogard Gdański
odegrał ważną rolę. Nasze miasto
było nie tylko gospodarzem finału,
ale i czynnym uczestnikiem konkursu. Do ostatniego etapu zakwalifikowało się czworo starogardzian:
Aleksandra Zagórska (I LO), Natalia
Bruska (II LO), Paulina Stangel i Agata Freitag (ZSE).
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Dzień Motyla
Szkoła w wiosennych barwach, dzieci niczym kolorowe motylki, wszyscy uśmiechnięci i pełni szczęścia. Tak 23 marca w PSP
Nr 8 kolejny raz świętowano Dzień Motyla,
czyli Dzień Wrażliwości na potrzeby Drugiego Człowieka.
W klasach odbywały się zajęcia
warsztatowe mające na celu zwrócenie uwagi dzieci na potrzeby ludzi
chorych i cierpiących, zwłaszcza tych
którzy przebywają w hospicjum.
Dzieci przebrane za motylki – jako
symbol delikatności – wykonywały
prace plastyczne, pisały listy i wiersze o motylach, wiośnie, a przede
wszystkim pięknie ludzkiego serca.
Akademia pod hasłem „Hospicjum
to też życie. Dobrze widzi się tylko
sercem…” była podsumowaniem
całej akcji. Recytowane przez dzieci
wiersze, odgrywane scenki, a także
piosenki towarzyszące uroczystości
wzruszyły zarówno zaproszonych
gości – osoby, które każdego dnia
zajmują się pomaganiem innym lu-

dziom, jak i dyrektor szkoły Magdalenę Wąsowicz.
Podczas tegorocznych obchodów

30 lat w zawodzie

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 6 im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim Ryszard Hapoński obchodzi w tym
roku 30-lecie swojej pracy zawodowej. Prezydent miasta Janusz Stankowiak podziękował mu za dotychczasowy wysiłek.
– Pierwszą pracę w zawodzie podjąłem jako nauczyciel techniki w Szkole
Podstawowej Nr 49 w Gdańsku, gdzie
również przez krótki czas uczyłem
wychowania fizycznego. Następnie
jako instruktor pracowałem w dawnej Szkole Podstawowej Nr 8 w Sta-

rogardzie Gdańskim oraz w Ognisku
Pracy Pozaszkolnej – opowiada Ryszard Hapoński.
Przełomowym momentem w rozwoju zawodowym pana Ryszarda
było otwarcie we wrześniu 1995 r.
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9

Dnia Motyla zbierano zabawki,
książeczki dla dzieci będących pod
opieką Hospicjum im Ks. Eugeniusza
Dutkiewicza w Gdańsku.
– Cieszę się, że mamy takich uczniów
i ich rodziców oraz nauczycieli, którzy tak chętnie angażują się w różnorodne akcje organizowane na
rzecz pomocy innym. Z całego serca
im za to dziękuję – powiedziała wicedyrektor Anna Byczkowska. – Proszę, wraz z nadejściem wiosny nieście jak motylki Waszą delikatność,
wrażliwość i optymizm wszędzie
tam, gdzie będziecie, a świat będzie
jeszcze piękniejszy – dodała.

(Zespołu Szkół Publicznych, a obecnie Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 6 im. Jana Pawła II), w której otrzymał pracę na stanowisku nauczyciela
techniki.
– Mając niepowtarzalną szansę
wpływu na rozwój nowej szkoły,
z entuzjazmem od podstaw tworzyłem pracownię techniki wraz z zapleczem. Dbałem o rozwój zainteresowań i zdolności uczniów, prowadząc
choćby Szkolne Koło Modelarskie,
czy Szkolne Koło Wychowania Komunikacyjnego. Od roku 2000 zacząłem także uczyć informatyki. Pracowałem nad rozwojem zdolności
uczniów (m. in. poprzez prowadzenie
Szkolnego Koła Informatycznego)
i pod kątem informatycznym modernizowałem pracownie informatyczne
szkoły. Moi wychowankowie odnosili
sukcesy na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, a także ogólnopolskim – mówi pan Ryszard.
Ryszard Hapoński od 2011 r. pełni
funkcję dyrektora Zespołu Szkół Publicznych, obecnie Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 6. Przed objęciem
tego stanowiska przez cztery lata był
zastępcą dyrektora Zespołu Szkół
Publicznych. Za swoją działalność zawodową otrzymał nagrody Dyrektora Szkoły, Prezydenta Miasta, a także
w roku 2016 „Medal Komisji Edukacji
Narodowej”.
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11 nowych autosanów

Produkcja autobusów, które pod koniec maja przyjadą
do Starogardu jest już bardzo zaawansowana. Przekonali się o tym prezydent Janusz Stankowiak i wiceprezydent Przemysław Biesek-Talewski, którzy w dniach
26 i 27 marca odwiedzili zakład w Sanoku. Skorzystali
z zaproszenia prezesa firmy Autosan Michała Stachury.

Szyją od 1957 roku

Prezydent od początku kadencji konsekwentnie spotyka się z lokalnymi przedsiębiorcami. 14 marca Janusz
Stankowiak odwiedził Zbigniewa Gulgowskiego, prezesa zarządu Spółdzielni Inwalidów Pomorzanka.
Chociaż Pomorzanka skończyła już 60 lat, ciągle aktywnie działa na rynku usług szwalniczych. Dawniej słynęła wyłącznie z produkcji
rękawic ochronnych i pościeli. Praca odbywała
się nie tylko w zakładzie, ale również w domach
zatrudnionych. Popularne było wówczas tzw.
chałupnictwo.
Dzisiaj 60% produkcji to pokrycia foteli lotniczych. Panie szyją też ubrania robocze, siatki
maskujące, kaptury ochronne, daszki i szelki dla
psów. 90% tych wyrobów trafia do zagranicznych kontrahentów z Niemiec, Danii i Szwecji.
Starogardzka spółdzielnia jest też producentem mundurów. – Nie przestaliśmy szyć pościeli, ale robimy to na mniejszą skalą i na eksport –
mówił prezes Gulgowski. – Produkujemy około
1000 kompletów miesięcznie, w zależności od
potrzeb klienta. Sezonowo szyjemy też kołdry
oraz elementy wyposażenia sypialni. Zdarzyło
się nam nawet szyć pokrycie na łóżko dla królowej duńskiej – pochwalił się gospodarz. – Jesteśmy elastyczni i otwarci. Mówiąc szczerze,
wszystko co można uszyć, uszyjemy.

Obecnie w czterech szwalniach pracuje około
80 szwaczek, ale w całym zakładzie zatrudnionych jest 130 osób. 70% kadry stanowią osoby niepełnosprawne. – Od początku jesteśmy
Zakładem Pracy Chronionej. Pracują u nas
osoby z I, II i III grupą inwalidzką. Wiele z nich
potrzebuje stałej opieki, którą im zapewniamy.
Podobnie jak dodatkowy urlop oraz dotacje do
wyjazdów rehabilitacyjno-leczniczych W spółdzielni znajduje się też gabinet lekarski i sala
rehabilitacyjna – kontynuował prezes.
Jedynym problemem spółdzielni jest brak młodych wykwalifikowanych szwaczek. – Nasza
kadra się starzeje i nie ma komu zastąpić pań,
które często są już na emeryturach i dorabiają
sobie u nas. Brakuje nam szwaczek, krawcowych i mechaników maszyn – przyznał.
Zbigniew Gulgowski zasygnalizował władzom
miasta, potrzebę przywrócenia w Starogardzie
dawnych szkół zawodowych. – Kiedyś w Starogardzie był Zespół Szkół Skórzanych. Dzisiaj
trudno nawet o ucznia, który chciałby się w ramach praktyk w zakładzie przyuczyć do zawodu – wyjaśniał prezes spółdzielni.

Miasto zakupiło 11 nieskopodłogowych autobusów z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie
Gdańskim”. Wniosek przygotował i wynegocjował zespół złożony z pracowników urzędu
i Miejskiego Zakładu Komunikacji pod przewod-

nictwem wiceprezydenta Przemysława Bieska-Talewskiego. Autosany kosztują ponad 11 mln
zł, ale Miasto zapłaci tylko 1,35 mln zł, czyli za niespełna dwa pojazdy. Podatek VAT z tytułu ich zakupu zostanie miastu zwrócony, a 85 % kosztów
kwalifikowanych pokryje Unia Europejska, która
dofinansowuje wyżej wspomniany projekt.

Starogard Liderem Innowacji

Gmina Miejska Starogard Gdański otrzymała tytuł „Lidera Innowacji”. Nagrodę przyznała miastu Fundacja
Promocji Gmin Polskich.
12 marca prezydent Janusz Stankowiak odebrał w Urzędzie Marszałkowskim statuetkę
i dyplom „Lidera Innowacji”. Gmina Miejska
Starogard Gdański otrzymała to wyróżnienie za
wdrożenie praktycznych rozwiązań komunikacyjnych, opartych na nowoczesnych technolo-

giach. Ich zastosowanie ułatwiło mieszkańcom
kontakt z Urzędem i poprawiło jakość ich życia
poprzez usprawnienie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw. Posłużyła temu np. aplikacja BLISKO.
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Zabytek odzyska swój blask

Przedsiębiorstwo Handlowe STELLA wyremontuje budynek przy
ul. Kościuszki 65. Ma na to 7,5 miesiąca. Po remoncie dawna szkoła nr 5 będzie siedzibą Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny.
Prace budowlane ruszą na początku kwietnia. Ich koszt to prawie
2 mln zł. Projekt jest elementem rewitalizacji śródmieścia.

Budynek przy ul. Kościuszki 65 został
wzniesiony przed 1939 r. Wpisany
jest do gminnego rejestru zabytków.
Na początku działała w nim preparanda, czyli szkoła uzupełniająca dla
młodzieży, która nie ukończyła 7 klas
szkoły podstawowej, a przygotowywała się do zawodu nauczyciela. Później przez wiele lat mieściła się w nim
specjalna szkoła podstawowa nr 5.
Od kilku lat obiekt jest niezagospodarowany. Aby ocalić zabytek przed
zniszczeniem, władze miasta objęły
go projektem pn. „Rewitalizacji Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”.
– Ze starego gmachu szkolnego pozostanie tylko bryła zewnętrzna – informuje wiceprezydent Przemysław
Biesek-Talewski. – Zmieni się funkcja
i przeznaczenie budynku. Planujemy
zakończyć remont pod koniec tego
roku tak, aby Centrum ruszyło od
stycznia 2019 r.
Do przetargu na przebudowę budyn-

ku przystąpiły trzy firmy ze Starogardu Gdańskiego. Wygrało Przedsiębiorstwo Handlowe STELLA Andrzej
Stella oferując najniższą cenę. 28
marca prezydent Janusz Stankowiak
podpisał umowę z wykonawcą.
– Prace planujemy rozpocząć zaraz
po świętach, w pierwszym tygodniu
kwietnia – powiedział Andrzej Stella. – Będziemy chcieli jak najszybciej
uporać się z zadaniem, żeby było jak
najmniej zamieszania.
Kompleksowa przebudowa obejmie
ściany, stropy i dach. Odnowiona zostanie elewacja budynku. Wymienione będą drzwi, okna, sufity i posadzki. Obiekt zostanie dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku będzie wyrównane z poziomem terenu. W środku 3 z 4 toalet będą dostosowane
również dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a na piętro będzie można
wjechać windą osobową. W celu za-

chowania ochrony czystości powietrza wykonana będzie nowoczesna
niskoemisyjna kotłownia gazowa,
zamontowane zostaną okna o niskim
współczynniku przenikalności cieplnej, a ściany zewnętrzne docieplone.
Cała inwestycja będzie kosztować 1
998 000 zł. 65% tych kosztów, czyli
ponad 1,2 mln zł pokryje Unia Europejska ze środków EFS RPO WP 20142020. Budowa zakończyć ma się do
15 listopada 2018 r.
Po przebudowie powstanie tam
Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny. Na jego funkcjonowanie Gmina otrzymała 95% dofinansowania,
czyli 2 850 000 zł. Z własnych środków dołoży jedynie kwotę 150 000
zł. W nowo powstałym Centrum
kompleksową pomoc otrzymają

rodziny z obszaru objętego rewitalizacją, które mają problemy opiekuńczo-wychowawcze lub nie radzą
sobie z uzależnieniami, czy przemocą domową, zagrożone ubóstwem
i wykluczeniem społecznym. Będzie
to placówka wsparcia dziennego,
w której odbywać będą się zajęcia
opiekuńcze, specjalistyczne i tzw.
praca podwórkowa. Dzieci i młodzież
będą mogły uczęszczać do świetlicy
socjoterapeutycznej, która otwarta
będzie 5-6 dni w tygodniu przez 4-5
godzin dziennie po południu i wieczorem oraz w soboty.

Nowości z budowy węzła komunikacyjnego
Prace przy budowie integracyjnego węzła komunikacyjnego nabierają tempa. Do zakończenia inwestycji pozostało ponad 5 miesięcy. Budowa współfinansowana jest z funduszy
unijnych w ramach RPO WP na lata 2013-2020. Zadanie realizuje firma Strabag z Pruszkowa. Jej koszt to 34 mln zł.
Ta największa inwestycja w mieście
rozpoczęła się w marcu 2017 r. Zadanie obejmuje przebudowę kompleksu budynków dworca PKP oraz układu komunikacyjnego wokół, m.in.
ulicę M. Hillar, ul. Kolejową, część ul.
Gdańskiej i przede wszystkim Aleję
Wojska Polskiego. Przy dworcu kolejowym wybudowany zostanie też
nowy dworzec autobusowy, liczne
parkingi oraz wiaty przystankowe
dla pasażerów autobusów.
Przebudowa ulicy Kolejowej na odcinku od ul. Skarszewskiej do Alei
Wojska Polskiego jest już na ukończeniu. Ekipy budowlane rozpoczęły
modernizację ostatniego odcinka ul.
Kolejowej – do ul. Traugutta. Wiąże się z tym zmiana organizacji ruchu skierowanego obecnie na ulicę
Grunwaldzką i Skorupki.
Na Alei Wojska Polskiego pracownicy firmy Strabag kończą budowę
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Obecnie po stronie wschodniej Alei
od ulicy Wybickiego do drogi kra-

Całe zadanie realizowane jest w partnerstwie i składa się z trzech kluczowych elementów. Placówkę wsparcia
dziennego poprowadzi Fundacja
Rozwoju Edukacji i Społeczności
Lokalnych „In Fortes”. Zajęciami podwórkowymi zajmie się Związek
Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Gdańska Hufiec Starogard. Natomiast specjalistyczne poradnictwo
rodzinne poprowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Łącznie wsparcie
otrzyma 150 osób. Projekt realizowany będzie przez 3 lata.

jowej 22 dwie ekipy przygotowują podbudowę pod nawierzchnię
z kostki kamiennej. Po zakończeniu tych prac wykonana zostanie
podbudowa pod nawierzchnię po
zachodniej stronie ulicy wraz z ułożeniem chodnika. Do wykonania
pozostała jeszcze instalacja elektryczna oraz monitoring. Do końca
sierpnia na Alei powinny pojawić się
kamienne płyty i kostka, która wyznaczy chodniki i ścieżkę rowerową
wzdłuż ulicy.
Najbardziej zaawansowane są prace
w budynku dworca PKP. Po zakończeniu inwestycji podróżnym służyć
będą poczekalnie, nowe kasy, część
gastronomiczna oraz zaplecze sanitarne. Na piętrze powstać ma wystawa dokumentująca proces przebudowy, a docelowo opisująca historię
komunikacji publicznej w Starogardzie Gdańskim.
Trwają prace remontowe w budynku
sąsiadującym z dworcem, w którym
mieścić się będzie siedziba Straży
Miejskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku dworca rozpoczęła się
też budowa placu manewrowego
i peronów. W czerwcu rozpocznie
się budowa ronda na skrzyżowaniu
ulicy Gdańskiej z ulicą Grunwaldzką
i Skorupki. Potrwa do końca sierpnia.
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Ulicę Kopernika
przebuduje PBD S.A.
Wydział Techniczno-Inwestycyjny starogar-dzkiego magistratu rozstrzygnął przetarg
na modernizację nawierzchni ulicy Kopernika. Inwestycję wykona Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Jej koszt to ponad 3 mln zł.
Prace potrwają do końca września.

Rewitalizacja ruszyła

Jeszcze w tym roku wygląd zmienią dwie starogardzkie ulice w centrum miasta. Fragment Chojnickiej i Rycerską przebuduje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Projekt jest elementem rewitalizacji
miasta. 28 marca prezydent Janusz Stankowiak podpisał z prezesem firmy Grzegorzem Rozmusem umowę na wykonanie zadania.

– Chcemy, aby uliczki w centrum
Miasta nabrały odpowiedniego klimatu. Odtworzymy więc brukowo-kamienną nawierzchnię wszystkich
ulic, które objęte zostały projektem
„Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”. W sumie w ramach
projektu do końca 2020 r. swój wygląd zmienią ulice: Kellera, Kozia, Paderewskiego, Plac 16 Dywizji, Sambora, Spichrzowa i Szewska – wyjaśnia Przemysław Biesek-Talewski,
zastępca prezydenta Starogardu.
Przebudowa ulicy Chojnickiej obejmie odcinek od Rynku do ul. Szewskiej, natomiast ulicy Rycerskiej – od

ul. Chojnickiej w górę do Centrum
Biznesu Szwarc. Remont wykona
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.
Starogardzka firma jako jedyna złożyła ofertę w przetargu. Ulice oprócz
nowego, granitowego chodnika zyskają jezdnię z kostki kamiennej.
Wcześniej przebudowana zostanie
infrastruktura podziemna.
Cała inwestycja kosztować będzie
prawie 1,9 mln zł. 65% tych kosztów,
czyli ponad 1,2 mln zł pokryje Unia
Europejska ze środków EFS RPO WP
2014-2020. 260 tys. zł zapłaci Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR–WiK za przebudowę sieci

1,9 mln

tyle będzie kosztować
remont ulic Chojnickiej
i Rycerskiej

wodociągowej i kanalizację sanitarną.
Remont ulic powinien się zakończyć
na początku lipca 2018 roku.

28 marca prezydent Janusz Stankowiak podpisał z prezesem PBD S.A.
Grzegorzem Rozmusem umowę na
budowę ulicy Kopernika – etap I.
Do końca września tego roku firma
przebuduje odcinek od skrzyżowania z ul. Lubichowską do skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II, z wyłączeniem skrzyżowań.
– W tej chwili opracowujemy koncepcję organizacji ruchu, jaka będzie obowiązywać podczas robót
budowlanych – powiedział kierownik budowy Piotr Ludwik – Jak tylko
otrzymamy zgodę na wprowadzenie
zmian w ruchu, rozpoczniemy przebudowę. Prace zaczniemy na odcinku od ronda z Aleją Jana Pawła II do
wjazdu na osiedle Kopernika.
Nowa ulica Kopernika będzie miała
6 metrów szerokości. Po obu stronach powstaną nowe 2-metrowe
chodniki, a po stronie północnej na

odcinku od ul. Reymonta do ul. Sienkiewicza również ścieżka rowerowa.
PBD przebuduje całą infrastrukturę
podziemną. Wybuduje nową kanalizację deszczową i sanitarną wraz
z przyłączami w zakresie pasa drogowego, przebuduje sieć wodociągową oraz usunie kolizje z sieciami
teletechnicznymi i gazową. Ulica
zostanie doświetlona, a przy przejściach dla pieszych pojawią się azyle
bezpieczeństwa.
Inwestycja finansowana jest ze środków własnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Budowę kanalizacji
sanitarnej i wodociągu w kwocie 792
tys. zł sfinansuje Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji STAR –
WiK Sp. z o.o. Rozpoczęcie robót
budowlanych planowane jest w połowie kwietnia. Budowa potrwa do
końca września 2018 r.
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Aplikacja „Blisko”
Miasto uruchomiło bezpłatną aplikację „Blisko” przeznaczoną dla każdego posiadacza smartfona. Za jej pomocą mieszkańcy Starogardu, którzy zainstalują ją na
telefonach, w kilka sekund dowiedzą się o nadchodzącym w mieście zagrożeniu lub wydarzeniu.
Aplikacja „Blisko” to jeden z elementów systemu wczesnego ostrzegania SISMS, za pomocą którego można otrzymać informacje,
dotyczące m.in. występujących niepokojących
zdarzeń czy spraw, które interesują mieszkańców. Nadawcy, czyli podmioty oraz instytucje
zarejestrowane w systemie SISMS (m.in. urzędy
gmin i miast, spółki energetyczne, wodociągowe) mogą powiadamiać o różnych zdarzeniach na trzy sposoby: przez aplikację „Blisko”,
która gwarantuje dostęp do najszerszej liczby
nadawców, mailem, gdzie przesyłane są pełne
informacje lub sms-em, którym wysyłane są
krótkie wiadomości.
– System SISMS to narzędzie, dzięki któremu
możemy błyskawicznie dotrzeć do miesz-

kańców. Do zarejestrowanej osoby wysyłamy
ostrzeżenie lub inne informacje o zagrożeniach
w formie maila lub publikacji w aplikacji „Blisko”,
którą można za darmo pobrać i zainstalować
w swoim telefonie. W obu przypadkach możemy załączać pliki w formacie JPG lub PDF, które
zawierają dodatkowe wiadomości np. mapki,
ulotki, zdjecia – tłumaczy Anna Zagłoba-Góralska, naczelnik Wydziału Informacji Społecznej
Urzędu Miasta Starogard Gdański.
– Oprócz ostrzeżeń użytkownik aplikacji „Blisko” może zadeklarować, że chce otrzymywać
informacje o ważnych wydarzeniach w mieście,
związanych z kulturą, sportem, utrudnieniami
komunikacyjnymi, czy sprawami społecznymi –
dodaje Anna Zagłoba-Góralska.

Nowe mieszkania komunalne

Do końca 2019 r. 24 rodziny zamieszkają w nowym bloku komunalnym. Budowa rozpocznie się w maju. Projekt finansuje starogardzkie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Ziemi Kociewskiej we współpracy z Gminą
Miejską Starogard Gdański. Bank Gospodarstwa Krajowego dofinansuje przedsięwzięcie kwotą 1,5 mln zł.

Trzykondygnacyjny blok powstanie na działce
przy ul. Kopernika za blokiem nr 24 vis a vis Lidla. Będzie się składał z 9 mieszkań jednopokojowych o powierzchni mieszkalnej 28,05 m2, 9
mieszkań jednopokojowych z salonem połączonym z aneksem kuchennym o powierzchni
41,39 m2, 2 mieszkań dwupokojowych z salonem połączonym z aneksem kuchennym
o powierzchni 49,25 m2 i 4 mieszkaniami trzypokojowymi również z salonem połączonym
z aneksem kuchennym o łącznej powierzchni
61,35 m2. Dwa mieszkania na parterze zostaną
przysposobione dla osób niepełnosprawnych.
We wszystkich lokalach będzie przedpokój
i łazienka. Zostaną oddane w standardzie pod
klucz.

Mieszkania będą własnością gminy, a prawo
do zamieszkania w nich otrzymują osoby, które
nie spełniają warunków otrzymania lokalu socjalnego. Z kolei ich dochody są zbyt niskie, aby
starać się o kredyt na zakup własnego mieszkania. Przyznanie lokalu będzie więc pewną formą
pomocy społecznej.
– Wielu mieszkańców Starogardu Gdańskiego
nie stać na zakup własnego mieszkania – powiedział prezydent Janusz Stankowiak. – Dlatego
potrzebujemy nowych lokali, które moglibyśmy
im zaoferować. Chciałbym, aby takich inwestycji, jak ta przy ul. Kopernika, było w Starogardzie
jak najwięcej. Cała inwestycja będzie kosztować
3 318 140, 75 zł.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2019
Nr
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

Przygotowanie Uchwały

Konsultacje regulaminu

Podjęcie Uchwały przez Radę Miasta

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców

Powołanie Zespołu ds. Opiniowania projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego – Zarządzenie Prezydenta

Termin zgłaszania projektów

Termin prac Zespołu ds. Opiniowania

Termin realizacji zadania
02.2018

24.01. – 04.02.2018
02.2018

11.04.2018, godz. 17.00
05.2018

30.04. – 18.05.2018
21 – 25.05.2018

Uzupełnianie formularzy zgłoszeniowych

21 – 25.05.2018

Możliwość wycofania projektów

Do 31.05.2018

Ogłoszenie wstępnej listy projektów

Losowanie numerów i ogłoszenie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie

Powołanie Komisji Wyborczej Budżetu Obywatelskiego – Zarządzenie Prezydenta

Termin głosowania

14

Prace Komisji Wyborczej Budżetu Obywatelskiego

16

Wprowadzenie do budżetu Gminy

15

Zadanie

Ogłoszenie wyników

28.05.2018
01.06.2018

04 – 08.06.2018

18.06 – 01.07.2018
02.07.2018
03.07.2018
11.2018
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Odwiedziny młodzieży
9 kwietnia starogardzki magistrat odwiedzili niemieccy i polscy
uczniowie biorący udział w wymianie młodzieży. Mieli okazję porozmawiać z prezydentem Starogardu Gdańskiego.

Wymiany młodych mieszkańców Diepholz i Starogardu na stałe weszły już
do tradycji obu miast. Pierwsza odbyła się 20 lat temu. To doskonała okazja
do poznania historii, kultury i codziennego życia partnerskiego miasta.
Młodzi Niemcy chętnie zadawali prezydentowi Januszowi Stankowiakowi
pytania. Chcieli się dowiedzieć jak

Jak ryba w wodzie

Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
– Odział Rejonowy
w Starogardzie Gd.
organizuje następujące
imprezy, na które
serdecznie zaprasza:

Niektórzy pasażerowie patrzą z niedowierzaniem, a kierowcy z lekką zazdrością.
W Starogardzie Gdańskim za kierownicą
miejskiego autobusu usiadła pierwsza kobieta. Jak zapowiada Miejski Zakład Komunikacji niedługo będzie miała w zajezdni
koleżankę.
Uśmiechnięta, pogodna, życzliwa,
ale przede wszystkim profesjonalna
i zdecydowana – tak oceniają nowego kierowcę miejskich autobusów
pasażerowie. Angelika Witek przewozi starogardzian już ponad miesiąc. Można ją spotkać na wszystkich
liniach MZK
– Z reguły ludzie reagują bardzo pozytywnie. Niektórzy nawet gratulowali mi odwagi. Byli też tacy, którzy
podchodzili i zaglądali po raz drugi
do mojej „dziupli”, żeby upewnić się
czy rzeczywiście za kierownicą siedzi
kobieta. Pewien pan, wsiadając do
autobusu, powiedział – „O, kobieta
za kierownicą, ciekawe czy dojadę
do domu?”, ale zrobił to z uśmiechem – wspomina pani Angelika.
Uprawnienia na prowadzenie au-

tobusu zdobyła w 2015 r., ale już
wcześniej jeździła samochodami
ciężarowymi. Jazda to jej pasja, którą
łączy ze sportem, trenując triathlon
w starogardzkim klubie TRI Starogard Gdański.
Złośliwi uważają, że kobieta za sterami większego pojazdu to niebezpieczeństwo, bo kierownica jest
większa i potrzeba więcej siły, by
kierować autobusem. Pani Angelika
łamie ten stereotyp.
– Jeśli jest wspomaganie, to nie ma
większego problemu z prowadzeniem. Dla mnie nie ma różnicy czy
kieruję samochodem osobowym,
ciężarowym czy autobusem. Uważam też, że nieważne jest, czy autobus prowadzi kobieta czy mężczyzna. Liczą się zdolności i uprawnie-

długo pełni już swój urząd, jak w Polsce wyglądają wybory samorządowe,
jakie są najstarsze zabytki miasta,
jakie dyscypliny sportowe są najbardziej popularne wśród starogardzkiej
młodzieży. Zapytali też oczywiście
o to, ile razy prezydent był w Diepholz i co mu się tam najbardziej podobało.

29.04 b.r. /niedziela/
godz. 15:00-21.00
– wieczorek taneczny
w Galerii Smaków

nia. Trzeba to czuć i lubić – powiedziała nowa pracownica MZK.
Dodała, że zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na niej spoczywa. – Nie mogę się spóźnić do
pracy, bo autobus musi wyjechać
na czas. Ludzie chcą dojechać do
pracy, szkoły. Trzeba się trzymać
rozkładu, płynnie włączać do ruchu.
Za to wszystko odpowiada kierowca. Wiadomo, że różne rzeczy mogą
się zdarzyć na trasie, ale jestem na to
przygotowana – zapewnia pani An-

gelika. – Lubię tę pracę. Przewożenie
mieszkańców Starogardu sprawia mi
dużo radości i satysfakcji.
– Nie mieliśmy żadnych obaw, przyjmując panią Angelikę na to stanowisko. Ma bardzo duże doświadczenie
w tym zawodzie. Przed przyjściem
do naszej firmy wykonywała podobną pracę u innego przewoźnika
– mówi zastępca dyrektora MZK ds.
technicznych Piotr Pawłowski.

15.09-28.09 b.r. – koło
PZERiI w Skarszewach
organizuje wycieczkę
do Grecji i posiada
jeszcze 4 wolne miejsca.
Cena: 2.450,- zł
Zapisać można się
w naszym biurze – Urząd
Miasta, ul. Gdańska 6,
p.027
lub w biurze Glob Tour
przy ulicy Chojnickiej.
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Rekordowy Bieg Szpęgawski

Tegoroczna biegowa wiosna na Kociewiu rozpoczęła się rekordowo. 8 kwietnia 2018 r. na starcie jubileuszowego
35. Biegu Szpęgawskiego stanęło prawie 600 biegaczy. Najszybciej z czasem 17:10 trasę 5,8 km pokonał Joseph
Mutwanthei z Machakos. Wśród pań zwyciężyła Dominika Nowakowska. Na metę przybiegła z czasem 20:32.

10 km zająłem szóstą pozycję. Dzisiaj od początku narzuciłem szybkie
tempo. Trochę przeszkadzał boczny
wiatr, dlatego czas był gorszy od
oczekiwanego. Aktualnie przygotowuję się do maratonu – powiedział
zwycięzca Biegu Szpęgawskiego –
Joseph Mutwanthei.

Wśród pań od początku faworytką
była mieszkanka Kiełpina Dominika
Nowakowska. Po 5 latach od ostatniego startu i zwycięstwa ponownie stanęła na najwyższym podium
w kategorii pań. Bieg zakończyła
z czasem 20:32. Drugie miejsce wywalczyła Ewelina Paprocka z Nowej

Miasto stawia na sport
14 klubów sportowych otrzyma w tym
roku 620 tys. zł na szkolenie sportowe,
w szczególności dzieci i młodzieży. 150 tys.
zł przeznaczono na szkolenie w piłce nożnej seniorów. Dodatkowo 23 tys. zł otrzymały cztery kluby na działania promujące
zdrowy styl życia, zawody sportowe i organizację turniejów. Łącznie 793 tys. złotych.

Niwiński z Gdańska oraz 70-letnia Maria Mączka z Gdańska. Najmłodszą zawodniczką była 8-letnia
Agnieszka Stosik, a zawodnikiem
13-letni Karol Makiła.
W Biegu Szpęgawskim po raz trzeci pobiegł prezydent miasta Janusz
Stankowiak.
Główny Bieg poprzedziły starty
dzieci i młodzieży, którym patronowała firma Ola Kaliska, przy wsparciu
firmy Iglotex. We wszystkich biegach
towarzyszących wystartowało blisko
700 młodych biegaczy. Na mecie
czekały na nich upominki. Po bie-

gach wszyscy kontynuowali zabawę
w Strefie Ruchu, którą przygotował
tytularny sponsor imprezy. Dorośli
mieli okazję przetestować obuwie
z kolekcji Kalenji, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce i posilić się po wyczerpującym biegu.
Na zakończenie imprezy dla wszystkich finiszerów organizatorzy przygotowali słodką przekąskę. Jubileuszowy tort zafundowała piekarnia
Kropek Piotra Kropidłowskiego.
Organizatorem imprezy był Ośrodek Sportu i Rekreacji.

koszykówki – 107 tys. zł, piłki siatkowej – 73 tys. zł, sportów walki – 54
tys. zł, pływania i pięcioboju – 30 tys.
zł, akrobatyki – 27 tys. zł, piłki ręcznej
– 15 tys. zł, lekkoatletyki – 13 tys. zł,
strzelania – 10 tys. zł i tenisa stołowego – 6 tys. zł
Dla przypomnienia pieniądze na

sport w Starogardzie dzielone są na
podstawie wag (kryteriów), które
w 2015 r. wypracowała Starogardzka Rada Sportu. Ocenie poddawane
są osiągnięcia sportowe, liczba zawodników trenujących w klubie,
wkład własny oraz kosztowność
dyscypliny.

Wsi Lęborskiej (20:47), a na trzecim
uplasowała się Marta Łagownik
z Gdańska (20:51). Najszybszą starogardzianką była Monika Dubiella
z Lubichowa, uczennica II Liceum
Ogólnokształcącego.
Wśród najstarszych biegaczy po raz
kolejny znaleźli się 84-letni Stanisław

Z kwoty 793 tys. zł, zaplanowanej
w budżecie na sport – 10 tys. zł przeznaczono na działania wspierające
i promujące zdrowy styl życia, 13
tys. zł otrzymały trzy kluby na zawody i turnieje sportowe. 150 tys. zł
przeznaczono na szkolenie sportowe
w piłce nożnej, udział we współzawodnictwie sportowym, organizację
i udział w rozgrywkach sportowych
oraz innych imprezach sportowych
w kategorii seniorów, grających
w najwyższej klasie rozgrywkowej
w Starogardzie Gdańskim. Pozostałe
620 tys. zł podzielono pomiędzy 14
klubów i stowarzyszeń z przeznaczeniem na szkolenie sportowe w szczególności dzieci i młodzieży.
Nowością w tym roku był sposób
wnioskowania o środki. Kluby i stowarzyszenia składały oferty za pośrednictwem nowego systemu WITKAC.pl. Zgodnie z przyjętą w 2016 r.
zasadą podziału pieniędzy ze względu na dyscyplinę sportową podobnie, jak w ubiegłym roku najwięcej
środków przeznaczono na rozwój:
piłki nożnej – 435 tys. zł, następnie
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Dotacje na kulturę

6 kwietnia prezydent Starogardu Gdańskiego podpisał umowy
z działającymi na rzecz kultury stowarzyszeniami, które otrzymały
dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej otrzymało wsparcie finansowe na prowadzenie Archiwum
Kociewskiego. Parafialny Zespół
Caritas przy parafii p. w. Miłosierdzia
Bożego w Starogardzie Gdańskim
na VII warsztaty gospel „Muzyką żyć
i budować patriotyzm”. Stowarzyszenie „Kobiety Kwiaty Kociewia” na
warsztaty florystyki ludowej „Takie
kwiatki”. Stowarzyszenie „Kultura
Kociewia” na VI Pomorskie Dni Kontrabasowe. Starogardzkie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki na działanie
pod nazwą „Indochiny inspirują do
podróży”. Stowarzyszenie Starogard
2030 na akcję „100 drzew i mural na
100-lecie Niepodległej” oraz na „Pokolorujmy Starogard Muzyką po raz
kolejny”. Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Pinokio”
natomiast na inicjatywę „Jestem Polakiem-Kociewiakiem”.
W sumie na dotacje przeznaczono
kwotę 20 000 zł.

Młodzi i utalentowani

Agata Makowska, Oliwia Bierna i Szymon Szweda to zwycięzcy starogardzkiego talent show „Utalentowani”. 6 kwietnia w SCK odbył
się finał pierwszej edycji konkursu.
Podczas gali finałowej zobaczyć
mogliśmy 14 występów dzieci z klas
4-6 szkoły podstawowej. Szymon
Szweda zajął I miejsce w kategorii

wokalnej, Oliwia Bierna w tanecznej.
Agata Makowska zaprezentowała
wymagający układ gimnastyczny,
który przyniósł jej nie tylko wygraną

w kategorii artystycznej, ale i nagrodę publiczności.
– Dla mnie ten występ był stresujący.
Kosztował mnie dużo nerwów, ale
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Wielkie
wydarzenie kulturalne

W sobotę 14 kwietnia o godz. 18:00 zobaczymy monodram „Oriana Fallaci. Chwila,
w której umarłam” w reżyserii i wykonaniu
Ewy Błaszczyk do tekstu Remigiusza Grzeli.
Tego samego wieczoru ten ceniony pisarz
i dziennikarz odbierze medal „Za zasługi
dla Starogardu Gdańskiego”. W niedzielę
15 kwietnia o godz. 16:00 odbędzie się promocja książki „Podwójne życie reporterki.
Fallaci. Torańska” i spotkanie z jej autorem
Remigiuszem Grzelą, które poprowadzi
Barbara Szczepuła.
– Jestem szczęśliwy, że 14 kwietnia
Ewa Błaszczyk zagra nasz monodram „Oriana Fallaci. Chwila, w której umarłam” w moim rodzinnym
mieście. Dla mnie to też podwójnie
ważne wydarzenie, bo po spektaklu odbiorę medal „Za zasługi dla
Starogardu”. Wszystkich bliskich,
przyjaciół, znajomych ze Starogardu i okolic zapraszam do spotkania
i wspólnego świętowania. W związ-

ku z oficjalnym charakterem imprezy
do sprzedaży trafiła niewielka pula
biletów. – na swoim profilu na Facebooku napisał Remigiusz Grzela.
Spektakl poświęcony jest jednej
z najważniejszych dziennikarek
świata. Prapremiera odbyła się 24
listopada 2017 r. w Teatrze Studio
w Warszawie.
Bilety do nabycia w recepcji SCK
oraz na stronie www.sck.art.pl

na pewno warto było wziąć udział
w „Utalentowanych”. Zachęcam
wszystkie dzieci do startu w kolejnych edycjach. Nie będziecie żałować – powiedziała Agata Makowska.
Finał pierwszej edycji talent show
zorganizowanego przez Starogardzkie Centrum Kultury uświetniła
obecność uczestniczek telewizyjnego programu „The Voice Kids”.
Zuzia Jabłońska, Gabrysia Piotrowska i Swietłana Boguska dały popis

swoich umiejętności wokalnych oraz
wsparły jury w ocenie występów finalistów „Utalentowanych”.
W jury talent show zasiedli: Ewa
Roman (dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury), Łukasz Rocławski (pracownik SCK, instruktor
tańca, dziennikarz), Dariusz Szymański (lider i wokalista zespołu
Darius Group) oraz Michał Nagórski (menadżer i członek zespołu
Dwa plus Dwa).
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Zagraliśmy dla Ani

Ewa Roman z Dariuszem Szymańskim wykonali piosenkę Anny Jantar
i Zbigniewa Hołdysa „Ktoś między
nami”. Magdalena Kijak i Sławomir
Hoduń z SCK zaśpiewali hit Maryli
Rodowicz „Ale to już było”, a wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie” Ewa Sommerfeld
i uczestnik licznych programów muzycznych, finalista „Voice of Poland”
Przemek Radziszewski „Radość najpiękniejszych lat” z repertuaru Anny
Jantar.
Wszystkie duety zebrały gorące
oklaski, a potem przeprowadziły
licytacje. Zdobyć można było m.in.
kurs nauki języka angielskiego dla
dziecka, voucher do salonu kosme-

Prawie 9 000 zł udało się zebrać podczas
koncertu charytatywnego dla chorej na
nowotwór złośliwy kości piętowej Ani Kodryckiej. Impreza odbyła się 25 marca.
Przyciągnęła sporo osób. Nie ma w tym nic
dziwnego, bo organizatorzy zadbali o różnorodne atrakcje.
Na scenie Starogardzkiego Centrum
Kultury wystąpili m.in. Ewelina Rytelewska, zespół Sunny Money, czy
śpiewający wodzirej Krzysztof Gdaniec. Największa część publiczności,
z bohaterką imprezy – Anią Kodrycką na czele, czekała jednak na nie-

zwykłe muzyczne duety. Prezydent
Miasta Starogard Gdański Janusz
Stankowiak razem z wokalistką Gosią Zielińską zaśpiewali utwór „Kołysanka” znany z repertuaru Patrycji
i Grzegorza Markowskich. Dyrektor
Starogardzkiego Centrum Kultury

tycznego, biżuterię, czy też obrazy,
a nawet rzeźbę. Publiczność chętnie
otwierała swoje serca i portfele.
Podczas imprezy zorganizowanej
przez Starogardzkie Centrum Kultury mieliśmy też okazję podziwiać
pokaz mody strażackiej, zjeść coś
pysznego oraz skorzystać z usług
kosmetycznych. O rozrywkę w Parku
Nowe Oblicze zadbała Ochotnicza
Straż Pożarna ze Starogardu Gdańskiego. Strażacy zaprezentowali m.
in. cięcie samochodu specjalistycznym sprzętem, a także umożliwili
chętnym obejrzenie panoramy Starogardu z wysokości.
Ania Kodrycka z Więckowych ma 32
lata. Jest mężatką i mamą 3-letniego

KATARZYNKA z małym grantem
Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii pw. św. Katarzyny KATARZYNKA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim otrzymało mały grant w kwocie 5 000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc biednym i bezdomnym”.
To finansowe wsparcie KATARZYNKA wykorzysta na pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans. Musi to zrobić do 12 czerwca
2018 r.

30 marca przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii pw. św. Katarzyny prezes zarządu
Tomasz Dróżkowski oraz członek zarządu Dariusz Nenca podpisali w Urzędzie Miasta stosowną umowę.

kwiecień 2018

chłopca. W marcu 2017 r. otrzymała
diagnozę: nowotwór złośliwy kości
piętowej – Mięsak Ewinga. Rozpoczęło się skomplikowane leczenie,
kilka miesięcy chemioterapii. Niestety, konieczna była amputacja. W lipcu kobieta straciła nogę do poziomu
podudzia. Niedawno okazało się, że
doszło do rozsiewu choroby do płuc
i wątroby. W tej chwili kontynuowane jest leczenie systemowe. Ania
przeszła dotąd przez 14 serii chemioterapii. Nie wiadomo ile jeszcze
przed nią, ale nie traci nadziei i czeka
na poprawę wyników.
Ania marzy o odzyskaniu, choć
w części, dawnej sprawności. Żeby
było to możliwe, niezbędne jest

kosztowne leczenie, rehabilitacja
oraz zakup protezy, której cena to
22 000 zł. Dodatkowym obciążeniem finansowym jest konieczność
regularnego dojeżdżania z Więckowych do Centrum Onkologii w Warszawie, czyli ok. 400 km.
– Dzisiaj jestem bardzo szczęśliwa.
To niezwykłe, że tyle osób przyszło
tu, żeby mnie wesprzeć. Czuję ich
dobre fluidy i bardzo się cieszę, że
bezinteresownie chcą mi pomóc. To
niezwykłe. Zebrane pieniądze przeznaczę na leki, rehabilitację i dojazdy
do Warszawy – tuż po koncercie powiedziała Ania Kodrycka.

kwiecień 2018
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Sportowe nadzieje

Dyżury radnych

10 kwietnia prezydent miasta wręczył stypendia brązowym medalistom Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14.
Wsparcie finansowe otrzymał również
Mistrz Polski Juniorów Starszych w koszykówce Grzegorz Kamiński.

Zmiana trasy autobusów

Autobusy miejskie, które do tej pory jeździły przez Rynek, od 10 kwietnia kursują
ulicami: Kanałową, Tczewską, Sobieskiego i Kościuszki. Przystanek dla pasażerów
wsiadających i wysiadających na Rynku od
strony ul. Hallera tymczasowo ustawiony
został przy skrzyżowaniu ul. Kanałowej z ul.
Podgórną.
Na młodzieżowych mistrzostwach
polski rozegranych w Ustce sportowcy z Beniaminka 03 Starogard
Gdański wywalczyli trzecie miejsce.
W decydującym meczu Kociewiacy
pokonali drużynę z Torunia 3:0. Dla
naszych młodych piłkarzy brązowy
medal to pierwszy tak znaczący sukces.
– Nie było łatwo, ale się udało. Nasz
czas dzielimy pomiędzy szkołę a treningi, które regularnie odbywamy
trzy razy w tygodniu. Wymaga to
od nas przede wszystkim samodyscypliny. Nie mamy z tym problemu,
bo bardzo lubimy to, co robimy –
powiedział kapitan drużyny Konrad
Nowak.
Oprócz Konrada, 10 kwietnia sty-

pendia sportowe, otrzymali: Kryspin
Ossowski, Krzysztof Wetta i Kamil
Roll z tej samej drużyny.
Wsparcie otrzymał także młody koszykarz Grzegorz Kamiński z GKK
Arka S.A. Sportowiec nie mógł odebrać stypendium osobiście. W jego
imieniu zrobili to rodzice, którzy
przy okazji opowiedzieli o planach
Grzesia na najbliższą przyszłość.
– Wasze osiągnięcia to doskonała
promocja naszego miasta i kolejny
dowód na to, że tu rodzą się gwiazdy. Życzę Wam wielu dalszych sportowych triumfów oraz wytrwałości,
która jak wierzę, przyniesie jeszcze
mnóstwo wspaniałych efektów –
mówił prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 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 działki niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, KW GD1A/00049442/2, obr. 21, według wykazu
w tabelce:
Lp.
1.

1

Nr
działki
193

2

Pow.
w m2
974

3

Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
4

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

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23% VAT)
107.000,00

5

Wadium
w zł
6

10.700,00

Postąpienie minimalne
w zł
1.070,00

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. wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV KW
GD1A/00049442/2). Pierwszy przetarg przeprowadzono 14 marca 2018 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 23 maja 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 17 maja 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 22 maja 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.

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. Janina Michna l. 90
2. Jadwiga Kuchta l. 72
3. Joanna Data l. 73
4. Kazimiera Strąk l. 94
5. Stefan Wróbel l. 70
6. Jan Kosznik l. 73
7. Jan Domachowski l. 85
8. Henryk Buchholc l. 59
9. Piotr Chabowski l. 66
10. Marianna Łukowska l. 93
11. Urszula Łuszkiewicz l. 86
12. Andrzej Zapotoczny l. 54
13. Cecylia Brzozowska l. 95
14. Aleksander Gadomski l. 69
15. Wacław Jabłoński l. 92
16. Andrzej Kamiński l. 67
17. Ryszard Karbowski l. 67
18. Jan Eich l. 52
19. Stanisława Gorlewska l. 78
20. Józef Falgowski l. 79
21. Ludwika Kośmider l. 79
22. Joanna Warmbier l. 93
23. Renata Fandrejewska l. 68
24. Tadeusz Treder l. 80
25. Kazimierz Ossowski l. 90
26. Zygmunt Bednarski l. 63
27. Franciszek Niedziela l. 86
28. Zofia Piotrzkowska l. 89
29. Edward Jabłonka l. 70
30. Elżbieta Nowak l. 78
31. Danuta Skonieczna l. 62
32. Anna Sawicka l. 76
33. Hieronim Walczak l. 88
34. Mirosław Burczyk l. 56
35. Jerzy Streng l. 58
36. Halina Kujawska l. 69
37. Sylwester Biesik l. 88
38. Elżbieta Wojewódka l. 81
39. Krystyna Nierzwicka l. 88
40. Joanna Michna l. 89
41. Adam Pawelec l. 60
42. Michał Cieszyński l. 80
43. Bożena Sikora l. 52
44. Jerzy Grabowski l. 62
45. Krystyna Kowalczyk l. 68
46. Gerard Serocki l. 81
47. Andrzej Tuszyński l. 50
48. Lech Ćwiek l. 82
49. Helena Pawlik l. 73
50. Krystyna Wendt l. 76
51. Adam Montewski l. 64
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2018 r. poz. 121 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 TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

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

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

2.

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

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

Postąpienie minimalne
w zł

850.000,00

85.000,00

600.000,00

60.000,00

7

8.500,00

6.000,00

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz
przepisami prawa. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 22 listopada 2017 r., a drugi 21 marca 2018 r. Nieruchomości ww. (poz. 1 i 2) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 czerwca 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
14 czerwca 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 19 czerwca 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 2018 r. poz. 121 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 PIĄTY 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.
1

Nr
działki
2

Pow.
w m2
3

Nr KW
4

Przeznaczenie w planie
5

Cena wywoławcza
w zł (zawiera 23%
VAT)
6

wadium
7

postąpienie
minimalne
8

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

Nieruchomości w/w (poz. 1-7) wolne są od obciążeń i zobowiązań.Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 sierpnia 2017 r., drugi 11 października 2017 r., trzeci 10 stycznia 2018 r. a czwarty 14 marca 2018 r
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 23 maja 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 17
maja 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 22 maja 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 2018 r. poz. 121 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 SIÓDMY 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

Pow.
w m2
3

Przeznaczenie w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
4

Cena wywoławcza
(zawiera 23% VAT)
5

wadium
6

postąpienie
minimalne
7

1.

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., piąty 6 grudnia 2017 r., a szósty 21 marca 2018 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 20 czerwca 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
14 czerwca 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 19 czerwca 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 2018 r. poz. 121 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, KW 34706, obr. 1, według wykazu w tabelce:
Lp.
1

Pow.
w m2

Nr działki / ulica
2

3

Cena wywoławcza
w zł (zawiera
23%VAT)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
4

1.

1/4
gen. A. Fieldorfa „Nila”

3.401

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

2.

1/5
gen. A. Fieldorfa „Nila”

3.432

3.

1/6
gen. A. Fieldorfa „Nila”

4.

5

postąpienie
minimalne
w zł

wadium
w zł
6

7

315.000,00

31.500,00

3.150,00

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

320.000,00

32.000,00

3.200,00

3.167

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

295.000,00

29.500,00

2.950,00

1/7
gen. A. Fieldorfa „Nila”

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”

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”

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”

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”

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”

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”

3.197

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

300.000,00

30.000,00

3.000,00

11.

1/18
M. Niemojewskiego

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

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”

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

4.792

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

415.000,00

41.500,00

4.150,00

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. 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, w związku z czym działki nr 1/14, 1/20 i 1/21 w części wyłączone są z zabudowy.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 kwietnia 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
5 kwietnia 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 10 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. 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 2018 r. poz. 121 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 działki niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim, KW 34706, obr. 5, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Położenie

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

2

3

4

5

1.

187/35

425

ul. Graniczna

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2)

Cena wywoławcza
w zł (zawiera 23%
VAT)

Wadium

Postąpienie
minimalne

46 500,00 zł

7

4 650,00 zł

8

6

470,00 zł

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działki we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz
przepisami prawa. Ww. nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 20 września 2017 r., drugi 22 listopada 2017 r., a trzeci 24 stycznia 2018 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 kwietnia 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
12 kwietnia 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 17 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. 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 2018 r. poz. 121 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 (III 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; Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działki we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego
terenu oraz przepisami prawa. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 6 grudnia 2017 r., a drugi 21 lutego 2018 r.
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 9 maja 2018 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 4 maja 2018 r.
(piątek) 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 8 maja 2018 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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NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 13 marca 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 117/03/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dotyczące dwóch lokali, o których kupno wystąpili ich najemcy: 1) ul. Grunwaldzka 39/14 – działka nr 120/9 o pow. 1 429 m², obręb 13, KW 36361, 2) ul. Skarszewska 2c/10 - działka
nr 390/8 o pow. 210 m², obręb 13, KW 33526.
15 marca 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 120/03/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujące sześć
pozycji: 1)-6) dotyczy 6 lokalizacji na placach gier i zabaw pod automaty wendingowe.
Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia
i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306076.
													
Prezydent Miasta Starogard Gdański
														Janusz Stankowiak
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 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

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Gimnazjalnej, znajdującej się na działkach oznaczonych w ewidencji nieruchomości nr: 56/1 i 57/5, obręb 14,
o łącznej powierzchni 111 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD1A/00000602/7, zabudowanej częścią budynku byłej kotłowni o pow. użytkowej 57,89 m2, w którym obecnie znajduje się węzeł cieplny GPEC Starogard sp. z o.o. Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej (prawo dojścia i dojazdu) przez działkę nr 56/2 w obrębie 14, poprzez ustanowioną służebność
gruntową, uwidocznioną w dziale III księgi wieczystej nr GD1A/00010835/2.
Do 30 września 2017 r. obowiązywała umowa użyczenia dot. nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zawarta pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gdański a ZEC „STAR-PEC” sp. z o.o. (poprzednik prawny GPEC
Starogard sp. z o.o.). Budynek nie posiada wydanego świadectwa energetycznego.
Działka nr 57/5 w obrębie 14 zostanie obciążona służebnością dojścia do pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w kondygnacji podziemnej budynku wielorodzinnego, znajdujących się m.in. na działce nr 57/3 w obrębie
14, położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Gimnazjalnej 11 (księga wieczysta nr GD1A/00010835/2).
cena wywoławcza wynosi 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), wadium w wysokości 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), postąpienie minimalne 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych)
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, jedno- i wielorodzinnej, z dopuszczeniem usług wolnostojących lub
wbudowanych w obiekty mieszkalne, usługi zdrowia takich jak np. przychodnie, ambulatoria, gabinety lekarskie, rehabilitacyjne itp., przychodnie weterynaryjne, domy opieki społecznej, domy opieki dla
osób starszych – C2.3.MU.5.
Pierwszy przetarg ogłoszono na dzień 20.09.2017 r., drugi przetarg na dzień 06.12.2017 r., trzeci przetarg na dzień 21.02.2018 r.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 16 maja 2018 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 11:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 10 maja 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.
15 maja 2018 r. (wtorek) od godz. 10:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium z zaznaczeniem oznaczenia nieruchomości 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, pokój 204, II piętro, tel.58 530-6076, warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział
Planowania i Urbanistyki tel.58 530-6079.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 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 (II 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.
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.
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. Pierwszy przetarg przeprowadzono 28 lutego 2018 r.
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 9 maja 2018 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 11:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 4 maja 2018 r.
(piątek) 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 8 maja 2018 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.
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. 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. z 2018 r. poz. 121 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 przy ul. Juliana Tuwima (I przetarg) – działka nr 179/156 o pow. 9 901 m², obręb 12, KW 31918;
cena wywoławcza (w tym 23 % VAT) 500 000,00 zł (pięćsettysięcyzłotych); wadium w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiattysięcyzłotych); postąpienie minimalne 5 000,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem C1.33.P2 – zabudowa usługowa, techniczno-produkcyjna, z zakresu budownictwa,
handlu hurtowego, magazynów, wyklucza się funkcje mieszkalne oraz z zakresu usług o charakterze publicznym.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Przez działkę nr 179/156 przebiega sieć infrastruktury technicznej - kanalizacja deszczowa; konieczność ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej (z wpisem prawa w dziale I KW 40009) służebności korzystania z uzbrojeń podziemnych – kanalizacji deszczowej.
W południowej części działki przebiega napowietrzna linia energetyczna.
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 16 maja 2018 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 11:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 10 maja 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 15 maja 2018 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.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 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 przy ul. Kochanki (I przetarg) – działka nr 22/29 o pow. 13 368 m², obręb 7, KW 24794;
cena wywoławcza (w tym 23 % VAT) 600 000,00 zł (sześćsettysięcyzłotych); wadium w wysokości 60 000,00 zł (sześćdziesiąttysięcyzłotych); postąpienie minimalne 6 000,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.166.P2,U1 – zabudowa techniczno-produkcyjna, magazyny, składy, bazy,
parkingi, garaże, a także zabudowa usługowa.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Przez działkę nr 22/29, obr. 7 przebiega sieć gazowa, a brzegiem linia energetyczna, napowietrzna.
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 16 maja 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 10 maja 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 15 maja 2018 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.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 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 przy ul. Korytybskiej (I przetarg) – działka nr 37/3 o pow. 21 732 m², obręb 32, KW 33982;
cena wywoławcza (w tym 23 % VAT) 550 000,00 zł (pięćsetpięćdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości 55 000,00 zł (pięćdziesiątpięćtysięcyzłotych); postąpienie minimalne 5 500,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej nieruchomość leży w strefie oznaczonej
symbolem (przeważająca część) 23.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i (niewielka część) 21.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
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 37/3, obr. 32 przebiegają napowietrzne linie energetyczne, w północnej części linia średniego napięcia i przez środek działki linia wysokiego napięcia. Wzdłuż ulicy Korytybskiej przebiega sieć wodociągowa,
linia energetyczna i linia telekomunikacyjna.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 23 maja 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 17 maja 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 22 maja 2018 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.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 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 przy ul. Wiosennej (I przetarg) – działka nr 22/21 o pow. 15 188 m², obręb 7, KW 24794;
cena wywoławcza (w tym 23 % VAT) 680 000,00 zł (sześćsetosiemdziesiąttysięcyzłotych);
wadium w wysokości 68 000,00 zł (sześćdziesiątosiemtysięcyzłotych);
postąpienie minimalne 6 800,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.164.ZP,U1 – teren zieleni urządzonej. Parki, zieleńce oraz usługi – w szczególności schroniska dla zwierząt, wyklucza się funkcje mieszkaniowe – w trakcie procedury zmiany funkcji terenu: dla przeważającej części wprowadzenie funkcji mieszkaniowej.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Przez działkę nr 22/21, obr. 7 (przy północnej granicy działki) przebiegają sieci: wodociągowa i kanalizacja deszczowa.
Konieczność ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania z dostępu do sieci: wodociągowej i kanalizacji deszczowej znajdujących się na działce
nr 22/21, obr. 7.
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 16 maja 2018 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 10 maja 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 15 maja 2018 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.

ZAPOWIEDZI IMPREZ

13 kwietnia
Godz. 12:00, Cmentarz przy
ul. II Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich, uroczystości
upamiętniające 78. rocznicę
Zbrodni Katyńskiej
Godz. 18:00, Muzeum
Ziemi Kociewskiej,
wernisaż wystawy
„Pieniądz odrodzonej
Rzeczypospolitej”

14 kwietnia
Stadion Miejski im.
Kazimierza Deyny, mecz V ligi
Beniaminek 03 Starogard
Gdański – Sławek
Borzechowo
Godz. 18:00, sala widowiskowa
Starogardzkiego Centrum
Kultury, „Oriana Fallaci.
Chwila, w której umarłam”,
monodram w wykonaniu
Ewy Błaszczyk do tekstu
Remigiusza Grzeli, bilety
w cenie 50 zł do nabycia
w recepcji SCK oraz na stronie
www.sck.art.pl

15 kwietnia
Godz. 16:00, sala widowiskowa
Starogardzkiego Centrum
Kultury, spotkanie autorskie
z Remigiuszem Grzelą,
promocja książki „Podwójne
życie reporterki. Fallaci.
Torańska”, wstęp wolny
Godz. 18:00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
mecz Polskiej Ligi Koszykówki
Polpharma Starogard
Gdański – BM Slam Stal
Ostrów Wielkopolski

20 kwietnia
Godz. 18:30, sala widowiskowa
Starogardzkiego Centrum
Kultury, koncert Julii
Vikman z zespołem w ramach
cyklu Przystanek Kultura,
bilety w cenie 30 zł do nabycia
w recepcji SCK oraz na stronie
sck-bilety.interticket.pl/

21 kwietnia
Hala Sportowa im. Gerarda
Podolskiego, Amatorski
Turniej Piłki Siatkowej
Godz. 10:00 – 14:00,
Starogardzkie Centrum
Kultury, Rodzinna sobota,
Wietrzenie Szafy w SCK,
stoisko płatne 5 zł

22 kwietnia
Godz. 15:00, sala widowiskowa
Starogardzkiego Centrum
Kultury, Turniej Tańca
Towarzyskiego
„Roztańczony Impuls”, bilety
w cenie 15 zł do nabycia przed
turniejem

26 kwietnia
Godz. 18:30, sala widowiskowa
Starogardzkiego Centrum
Kultury, Dyskusyjny
Klub Filmowy film pt.
„W czterech ścianach
życia”, wstęp: 5, 10 i 12 zł

28 kwietnia
Stadion Miejski im.
Kazimierza Deyny, mecz V ligi
Beniaminek 03 Starogard
Gdański – Pogoń Prabuty

18 kwietnia
Godz. 17:00, sala widowiskowa
Starogardzkiego Centrum
Kultury, wykład UTW
„S-CENTRUM” – „Kolory
wnętrza”, wygłosi Urszula
Bilska

29 kwietnia
Godz. 16:00, sala widowiskowa
Starogardzkiego Centrum
Kultury, Teatr Młodego
Widza – spektakl pt.:
„Tymoteusz wśród
ptaków”, wstęp 5 i 10 zł

1 maja
Stadion Miejski im. Kazimierza
Deyny, mecz III ligi KP
Starogard – Sokół Kleczew

3 maja
Godz. 10:15, przy pomniku
Niepodległości ul.
Paderewskiego obchody
upamiętniające 227
rocznicę uchwalenia
konstytucji 3-go maja
Godz. 13:00 – 16:00, teren
Strzelnicy Bractwa Kurkowego,
ul. Mickiewicza 12, Piknik dla
mieszkańców miasta
Godz. 19:00, plac przy
Muzeum Ziemi Kociewskiej
(w razie niepogody kościół pw.
św. Katarzyny) Śpiewająca
Majówka - Lekcja śpiewania
nr 12 - widowisko poetyckomuzyczne w wykonaniu
Teatru Kuźni Brackiej, wstęp
bezpłatny

7-8 maja
Miejska Hala Sportowa im.
Andrzeja Grubby, Finał
Wojewódzki chłopców
w minisiatkówce we
wszystkich kategoriach
wiekowych

8 maja
Godz. 16:50, przed pomnikiem
Walki i Meczeństwa w latach
1939-1945 przy ul. 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitnianskich,
obchody upamiętniające
73 rocznicę zakonczenia II
Wojny Światowej

12-13 maja
I Turniej Tenisa Ziemnego
OSIR OPEN

13 maja
Stadion Miejski im.
Kazimierza Deyny, mecz V ligi
Beniaminek 03 Starogard
Gdański – Orzeł Subkowy

