Kazimierz
Jankowski,
zasłużony
piłkarz
i trener piłki
nożnej
obchodził
80. urodziny.

W Starogardzie
coraz jaśniej
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Starogard gotowy
na nowy rok szkolny
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ponad

2700
opraw oświetleniowych zostanie
wymienionych na
ulicach Starogardu

W nowym roku szkolnym
2018/2019 pierwszy dzwonek zabrzmi w poniedziałek 3 września. Tego dnia
naukę w starogardzkich
szkołach podstawowych
rozpocznie ponad 4 tys.
uczniów, a w miejskich
przedszkolach ponad 1,5
tys. maluchów. Wszystkie
placówki są gotowe na ich
przyjęcie.
W poniedziałek 3 września naukę w sześciu publicznych szkołach podstawowych rozpocznie
4804 uczniów. Tego dnia również 1518 przedszkolaków spędzi pierwszy dzień nowego roku
szkolnego w publicznych samorządowych
i niesamorządowych placówkach.
- To będzie wyjątkowy rok, bo w maju w procesie rekrutacyjnym do następnego etapu
edukacji udział wezmą uczniowie klas 8 oraz
ostatni uczniowie z likwidowanych gimnazjów.
To oznacza, że  w przyszłym roku 1053 uczniów
będzie aplikować do szkół średnich – podkreśla Maciej Kalinowski, zastępca prezydenta ds.
spraw społecznych. - Jest to skutek wprowadzonej w ubiegłym roku przez rząd - reformy
oświaty.
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Mur nabrał kolorów

Skatepark cieszy
W Parku Nowe Oblicze powstał skatepark, na który czekało wielu
mieszkańców Starogardu Gdańskiego.
Plac ma wymiary 35 m x 24 m
i kształt wieloboku. Podzielony jest
na pięć sekcji. Każda z nich składa
się z mini ramp, poręczy i pochylni.
Są banki, boxy, quoter turn, stairs
z rail’em, jump stair z rail’em i wiele
innych urządzeń. Koszt inwestycji
wyniósł blisko 700 tys. zł.
– Rok temu, podczas uroczystego
otwarcia Parku Nowe Oblicze obiecałem mieszkańcom, że powstanie
tutaj skatepark. Tak się stało. Dzisiaj
wspólnie możemy otwierać tę inwestycję. Jeden z największych pro-

fesjonalistów, który jeździ po wielu
tego typu parkach w Polsce powiedział, że ten to jeden z najlepszych.
Poza tym jeszcze w tym roku chcemy w Parku Nowe Oblicze wybudować plac zabaw dla najmłodszych

Rok temu, podczas uroczystego
otwarcia Parku Nowe Oblicze obiecałem mieszkańcom, że powstanie
tutaj skatepark. Tak się stało.

Raport z parku

13 lutego br. firma Eco-Zet rozpoczęła
przebudowę starogardzkiego parku. Jego
modernizacja to jeden z elementów projektu unijnego, który Miasto realizuje wspólnie z Gminą Wiejską Starogard Gdański
oraz Nadleśnictwem Starogard. Aktualnie
w parku przebudowywane są ścieżki, fontanna, oczko wodne i taras widokowy.

Mimo że, od lutego 2018 roku Park
Miejski stanowi plac budowy, właściwe roboty rozpoczęły się w czerwcu.
Powodem opóźnienia był brak stosownych pozwoleń. Zaraz po ich
uzyskaniu ekipa budowlana firmy
Eco-Zet rozpoczęła modernizację

– powiedział Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.
Podczas otwarcia skateparku swoje
umiejętności zaprezentowali czołowi sakterzy w kraju. Po pokazie
przeprowadzili warsztaty.

parku od uporządkowania infrastruktury podziemnej oraz przebudowy alejek spacerowych, fontanny
i tarasu widokowego. Zajęła się też
umocnieniem brzegu stawu i budową parkingu przy ul. Hallera w pobliżu Hali Sportowej im. Gerarda

FOTO: KRZYSZTOF RUDEK

– Żeby ozdobić ścianę przy Skateparku zaprosiłem grafficiarzy z Gdańska,
Jeleniej Góry, Wrocławia, Piły, Torunia
i Częstochowy. Wykonaliśmy ją w tzw.
monochromie (szary + czerwień). Kolory nawiązują do małej architektury
Parku Nowe Oblicze. Żółty kolor, który
pojawił się w postaciach Tusego i Keisa
to nawiązanie do herbu. Charaktery,
czyli postacie, w których specjalizuje
się Rose rozweselają mur – powiedział
Ktoś, inicjator dzieła.

Nad literami przy starogardzkim
Skateparku pracował również Soyski. – W Starogardzie graffiti współtworzyłem też w 2015 r., kiedy na
ścianie upamiętnialiśmy postać
Kazimierza Deyny. W sumie graffiti
tworzę od 1996 r. W 2004 r. zacząłem zajmować się tym trochę intensywniej, ale wciąż jest to przede
wszystkim moja pasja – powiedział
artysta, który tym razem pozostawił
w naszym mieście napis „Soyo”.

FOTO: KRZYSZTOF RUDEK
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Przy skateparku na terenie Parku Nowe
Oblicze powstało kolorowe graffiti.

Podolskiego vis a vis „Biedronki”.
Parking na początku wrześniu zostanie oddany do użytku.
- W najbliższym czasie  rozpocznie
się renowacja umocnień brzegów
Wierzycy. Większość zaplanowanych prac w parku zostanie wykonana w tym roku – mówi zastępca
prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Przemysław Biesek-Talewski.
– Zależy nam na tym, aby wykonać
jak najwięcej elementów projektu,
który cały czas jest udoskonalany.
Wiąże się to z otrzymanym  dofinansowaniem projektu ze środków Unii
Europejskiej w ramach RPO WP.
Władze Miasta apelują też do mieszkańców Starogardu o przestrzeganie postawionych na obu wejściach
do parku oznakowań o zakazie poruszania się i spacerowania.

sierpień 2018
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W Starogardzie coraz jaśniej
Rozpoczęła się wymiana oświetlenia ulicznego w Starogardzie. Nowe oprawy w technologii LED zainstalowano już
m. in. na ulicy Unii Europejskiej. Łącznie w mieście wymienionych zostanie ponad 2 700 opraw sodowych.
Koszt inwestycji to ok. 4,8 mln złotych, z czego 73% dofinansuje Unia
Europejska. Zadanie jest realizowane
w ramach projektu „Wymiana opraw
oświetleniowych w MOF Starogard
Gdański”. Cały projekt zakłada modernizację ponad 4000 ulicznych
lamp na terenie trzech gmin: Gminy
Miejskiej Starogard Gdański, Gminy

Starogard Gdański i Gminy Bobowo.
Realizacja zadania potrwa do końca
2018 roku.
Oprawy oświetleniowe wymieniać
zaczęto od. ul. Zielonej, Derdowskiego, Unii Europejskiej, Reymonta,
Kleeberga, Obrońców Poczty Gdańskiej oraz Armii Krajowej.

Nowa jakość
W bazie MZK Starogard Gdański jest już
11 nowych autobusów marki Autosan. Za
ponad 11 mln zł wyprodukowała je dla
miasta fabryka w Sanoku.

11 mln

tyle kosztowało 11
nowych autobusów,
85% kosztów pokryła
Unia Europejska

Niskopodłogowe autobusy są klimatyzowane. Z łatwością wjedzie do
nich wózek dziecięcy, czy inwalidzki.
Maksymalnie zmieści się w nich 87
osób, w tym min. 21 pasażerów
będzie podróżować na siedzącą.
Wyposażone są w trzy pary drzwi
w układzie 2-2-2 oraz automaty
do kupna biletów. Pojazdy chociaż
spalinowe, mają ekologiczne silniki, a także sporo udogodnień dla
mieszkańców.

– Wszystkie są wyposażone w system głosowego zapowiadania przystanków, biletomaty, ekrany LCD
z informacją pasażerską oraz autokomputery – mówi Piotr Pawłowski
z Miejskiego Zakładu Komunikacji.
11 niskopodłogowych autobusów
SANCITY miasto kupiło w ramach
projektu „Budowa i skomunikowanie
węzła integracyjnego w Starogardzie
Gdańskim” za ponad 11 mln zł. 85 %
kosztów pokryła Unia Europejska.
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Osiedle nad Jarem
się zmienia

Mieszkańcy os. Nad Jarem już niedługo doczekają się nowych miejsc
postojowych oraz wzmocnienia jednej z dróg wewnętrznych.

Mają nowy sprzęt

Prezydent Janusz Stankowiak przekazał
Ochotniczej Straży Pożarnej nowy sprzęt.
Z funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości kupiła go Gmina Miejska Starogard
Gdański.

Inicjatorem tych zmian jest radny
Rady Miasta Daniel Olszewski.
– Mieszkańcy naszego osiedla
narzekali na niską jakość drogi, na
której teraz stoimy. Doskwierała im
też niewystarczająca ilość miejsc
do zaparkowania samochodów.
Postanowiłem to zmienić – mówi
Daniel Olszewski.

Wykonawcą prac na os. Nad
Jarem jest Przedsiębiorstwo Robót
I n ż y n i e r y j n o - M e l i o r a c y j nych
„EKOBUD-STAROGARD” Sp. z o.o.
w Starogardzie Gdańskim, której
siedziba znajduje się przy ul.
Traugutta 56.
Prace polegają na wzmocnieniu
istniejącej
drogi
wewnętrznej

Remont dachu

570 tys. złotych będzie kosztować remont dachu i elewacji starogardzkiego kina „Sokół”.
Budynek kina „Sokół” liczy ponad
100 lat. Od 1996 roku funkcjonuje jako jednostka Starogardzkiego
Centrum Kultury. W jego wnętrzu
znajduje się wielka sala widowiskowa, która pomieści 343 osób. Przez
wiele lat obywały się tu codziennie
projekcje filmów polskich i zagranicznych, a także premiery i spotkania autorskie z aktorami, reżyserami
i pisarzami. Kino było miejscem spotkań mieszkańców, władza miasta,
przedszkolaków, uczniów i stowarzyszeń z okazji różnych uroczystości czy gali. Organizowano tam
też koncerty muzyczne, spektakle
kabaretowe oraz przedstawienia teatralne.

W lutym 2018 roku kino „Sokół”
zostało zamknięte. Powodem były
pęknięcia na suficie. Z przeprowadzonej ekspertyzy wynikało, że kawałek podwieszonego sufitu może
w każdej chwili się oderwać i spaść
na głowy zgromadzonej w środku
publiczności.
Po rozbiórce sufitu okazało się, że
dach łukowy jest w bardzo złym
stanie, dlatego zostanie rozebrany
i zastąpiony dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Z początkiem
września rozpocznie się odnawianie
elewacji. Sala widowiskowa i cały
obiekt zostaną ponownie otwarte
w październiku.

o nawierzchni gruntowej płytami
YOMB oraz wykonaniu nowych
miejsc
postojowych
również
utwardzonych
płytami
YOMB.
Planowany termin zakończenia prac
to koniec sierpnia bieżącego roku.
Ich koszt wyniesie ok. 235 tys. zł.

Według podpisanej umowy Miasto
zakupiony sprzęt użyczyło OSP na
10 lat.
– Z funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości zakupiono dla Ochotniczej Straży Pożarnej Starogard
Gdański cylinder rozpierający R 410
z zestawem końcówek wymiennych

używany przy uwalnianiu osób zakleszczonych w pojeździe, jak też przy
innych zdarzeniach np. w katastrofach budowlanych oraz piłę ręczną
do cięcia szkła klejonego używaną
w ratownictwie drogowym – powiedział Marek Liss z OSP.

sierpień 2018
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BUDŻET OBYWATELSKI

Budżet Obywatelski 2019
– znamy zwycięzców

2 lipca podliczono głosy oddane na projekty w Budżecie Obywatelskim 2019. Spośród 12 projektów infrastrukturalnych i 3 społecznych mieszkańcy Starogardu wybrali siedem zwycięskich pomysłów
na łączną kwotę 923 220 tys. zł. W 2019 roku wykonane zostaną
wszystkie projekty społeczne i cztery projekty infrastrukturalne.

Na 37 761 osób uprawnionych do
głosowania w Starogardzie Gdańskim, mieszkańcy oddali 2883 głosy, co stanowi 7,64 procentową
frekwencję. Za pomocą głosowania
elektronicznego głosy oddało 2450
mieszkańców, a w sposób tradycyjny
zagłosowały 433 osoby.
Głosowanie trwało od 18 czerwca do 1 lipca. Każdy głosujący miał
prawo oddać dwa głosy jeden na
projekt infrastrukturalny i jeden na
społeczny. Największą liczbę głosów
otrzymały następujące zwycięskie
projekty:

Projekty społeczne

Czy wiesz, czym oddychasz? Ogólnomiejski system monitorowania
jakości powietrza. Wnioskodawca
Anna Lembicz. Szacunkowa wartośc
projektu 30 tys. zł. Na projekt oddano
1022 głosy.
Lekki tornister. Wnioskodawca Katarzyna Olszewska. Szacunkowa wartość projektu 30 tys. zł. Na projekt
oddano 1022 głosy.
Kolego buduj z LEGO – zajęcia
edukacyjne. Wnioskodawca Izabela
Gutowska. Szacunkowa wartość projektu 30 tys. zł. Na projekt oddano 552
głosy.

Projekty infrastrukturalne

Wyrobisko – Tor rekreacyjny dla
rowerów górskich i BMX – Nad
Jarem/Piekiełki.
Wnioskodawcy
Bartosz Molin, Mirosław Stemplewski, Wojciech Hercke. Szacunkowa
wartość projektu to 210 000,00 zł.
Na projekt oddano 419 głosów.
Odnawiamy Ściegiennego. Wnioskodawcy Danuta Szwoch i Barbara
Nowak. Szacunkowa wartość projektu to 203 220 zł. Na projekt oddano 406 głosów.
Sportowe Przylesie – etap I. Wnioskodawcy Jarosław Krzemiński,
Hanna Bielang i Katarzyna Dobek.
Szacunkowa wartość projektu to 210
000,00zł. Na projekt oddano 393
głosy.
Starogard Gdański bezpiecznym
miastem dla pieszych – etap
I. Wnioskodawcy Anna Szyszkowska-Marquardt i Marek Marquardt.
Szacunkowa wartość projektu to 210
000,00 zł. Na projekt oddano 286
głosów.
Pozostałe projekty uzyskały następującą liczbę głosów :
1. Deskowisko to nie wszystko!!! –
278 głosów

2. Przywróćmy świetność Parkowi
Kocborowskiemu – etap I – 262
głosy
3. Budowa placu zabaw „Jacek
i Agatka” – etap II – 231 głosów
4. Skwer przy Południowej – etap
II – 199 głosów
5. Chodnik na Łapiszewie – 150
głosów
6. Utwardzenie betonowymi płytami ulic Świętojańskiej i Łabędziej
– 122 głosów
7. Nasza przestrzeń – Skwer św.
Wojciecha – 71 głosów
8. Starogard – bawi dźwiękami. Muzyczny plac zabaw – 60 głosów.
Prezydent Janusz Stankowiak podziękował wszystkim wnioskodawcom za udział w Budżecie Obywatelskim 2019 i budowanie obywatelskiego społeczeństwa w Starogardzie Gdańskim. Każdemu wręczył
pamiątkowy dyplom. Podziękował
tez wszystkim współpracownikom
zaangażowanym w organizację BO
2019. Zwycięskie pomysły na zmianę najbliższej okolicy w Starogardzie
Gdańskim zostaną zrealizowane
w 2019 roku.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Wodny świat

Plac zabaw Akademia Fiku-Miku przy ul.
Skłodowskiej-Curie i Buchholza wzbogacił się o nowy element – zestaw Wodny
Świat, czyli śluzy i korytka, które są dla
dzieci wielką frajdą. Nowość plac pozyskał
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.
W październiku 2017 r. projekt Katarzyny
Oleksiuk i Marty Reszkiewicz zajął II miejsce w głosowaniu na projekty rejonowe.

Zestaw wodny jest w skali Pomorza
unikatowy. Tworzą go oryginalne
formy i niebanalne wzornictwo, które sprawiają, że jest on idealnym dopełnieniem Akademii.
Na pikniku pojawili się: zastępca
prezydenta miasta ds. społecznych Maciej Kalinowski, projek-

tantka zestawu Anna Lembicz, realizator projektu z ramienia Urzędu Miasta Mirosław Cymanowski,
wykonawca Adam Kowalczyk oraz
oczywiście
pomysłodawczynie
Marta Reszkiewicz i Katarzyna
Oleksiuk. Najważniejsze były jednak dzieci, dla których przecież
powstał Wodny Świat.
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Pomoc dla uczniów
Do 15 września mieszkańcy Starogardu
mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.
Słuchacze kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych mogą to zrobić do 15 października.

Uczeń rozpoczynający lub kontynuujący naukę może otrzymać pomoc
finansową na wydatki szkolne, jeśli:
· mieszka w Starogardzie Gdańskim;
· znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę
w rodzinie w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także
gdy uczeń pochodzi z rodziny
niepełnej;
· dochód w rodzinie nie jest większy niż 514 zł (stan na 1 sierpnia
2018 r., od 1 października 2018 r.
– 528 zł) netto na osobę.
Kto może złożyć wniosek:
· rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego ucznia;
· pełnoletni uczeń (do ukończenia
24 roku życia);
· słuchacz kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników
służb społecznych (do ukończenia 24. roku życia);
· dyrektor szkoły.
Wymagane dokumenty:
wniosek  można pobrać:

OŚWIATA

Fotorelacje wydarzeń

· na

stronie Ośrodka w zakładce
„pomoc materialna dla uczniów”;
· w punkcie obsługi w Ośrodku wejście A, al. Jana Pawła II 6.
Wniosek musi być wypełniony, kompletny  - z wymaganymi załącznikami, podpisany.
Wniosek zostanie rozpatrzony
na podstawie dochodów rodziny
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty
dochodu – z miesiąca złożenia wniosku.
Do wniosku należy dołączyć:
· w przypadku zatrudnienia: zaświadczenie pracodawcy lub
oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych
w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku;
· w przypadku utraty dochodu:
dokument określający datę
utraty dochodu np. świadectwo
pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
· w przypadku otrzymywania alimentów: odpis prawomocnego
orzeczenia sądu zasądzającego
alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub
ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów
dobrowolnych
oświadczenie
własne lub dowody wpłaty;

w
przypadku
przekazywania
alimentów
na
rzecz osób spoza rodziny:
odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę
zawartą przed mediatorem,
przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość
zapłaconych alimentów;
· w przypadku niealimentacji:
zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji
alimentów należnych za miesiąc
poprzedzający złożenie wniosku
lub oświadczenie o wysokości
wyegzekwowanych alimentów;
• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
 na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni
rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
 opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym
(w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania,
oświadczenie o osiągniętym
dochodzie oraz dowody opłaty
składek w ZUS;
• w przypadku pobierania renty/
emerytury: decyzja ostatniej
waloryzacji renty/emerytury;
• w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
wyrażonego w hektarach przeliczeniowych.
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•

Miejsce złożenia dokumentów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim
al. Jana Pawła II 6
sierpień - wrzesień 2018 r.
poniedziałek – piątek godz.
8.00 – 18.00
październik 2018 r.		
poniedziałek – piątek godz.
8.00 – 15.30
Forma złożenia wniosku:
osobiście - poprzez złożenie
wniosku w Ośrodku;
• przez Internet, przy pomocy
elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (www.
epuap.gov.pl).

•

Opłaty
Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Na wyprawkę
300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosi świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.
Szacuje się, że każdego roku ze świadczenia „Dobry start” w Starogardzie Gdańskim
skorzysta około 7 tys. dzieci
Kto może skorzystać ze świadczenia?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku każdemu dziecku,
które rozpoczyna rok szkolny lub
kontynuuje naukę w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej
do ukończenia przez nie 20 roku
życia. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności będą otrzymywać
wsparcie do 24 roku życia. Wypłata
świadczenia „Dobry Start” nie jest
uzależniona od dochodu. Programem nie są objęte dzieci w zerówce.
Jak otrzymać świadczenie „Dobry
Start”?
Wystarczy złożyć wniosek. Może to
zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,
a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wnioski o świadczenie „Dobry start”
można złożyć osobiście lub elektronicznie. Można je pobrać ze strony
ministerstwa
https://www.mpips.
gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie. Przyjmuje je i rozpatruje Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6 .
Online Wniosek 300 plus można
złożyć za pośrednictwem rządowej
platformy „Empatia” – www.empatia.mrpips.gov.pl. W wypełnieniu
wniosku pomoże kreator na stronie.
Ale, żeby złożyć wniosek ONLINE
(Dobry Start)300 plus należy założyć konto na portalu „Empatia” przy
użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Ustawa przewiduje, że osoby, które
złożą wniosek w lipcu lub w sierpniu, otrzymają świadczenie do 30
września. Jeśli złożą po tym terminie, otrzymają pieniądze w kolejnym
miesiącu i następnym, w zależności
od daty ich złożenia. Ostateczny
termin ubiegania się o świadczenie
„Dobry Start” upłynie 30 listopada
2018 r. Po tym terminie wnioski nie
będą rozpatrywane.
Od 1 lipca Ośrodek przyjmuje nie
tylko wnioski na 300+
– Co ważne, w tych samym okresie przyjmowane będą wnioski
o świadczenie 500+, świadczenia
rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Pozwoli
to mieszkańcom na złożenie wniosku o różne świadczenia podczas
jednej wizyty w Ośrodku – mówi
dyrektor MOPS Urszula Ossowska.
– Zachęcam jednak rodziców, aby
korzystali z elektronicznej formy
ich składania. Unikną ręcznego wypełniania papierowych wniosków
i emocji wyczekiwania w kolejkach.
Poza tym jest to szybszy i wygodniejszy sposób ubiegania się o pomoc, który gwarantuje wypłatę
świadczenia w pierwszej kolejności.
Ze swojej strony zapewniam, że jak
tylko otrzymamy środki z budżetu
państwa, postaramy się wypłacić je
wcześniej niż określają to ustawowe terminy. Chcemy, aby pieniądze,
które mają wspomóc rodzinę w wyposażeniu ucznia do szkoły, trafiły
do nich jeszcze przed rozpoczęciem
roku szkolnego, czyli przed 3 września 2018 r.

Więcej informacji znajdziecie na stronie www.mops.starogard.pl
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1 Starogard gotowy

na nowy rok szkolny

PREZYDENT MIASTA
STAROGARDU GDAŃSKI

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele
i Pracownicy Oświaty

Szkoły i przedszkola w Starogardzie
Gdańskim już w ubiegłym roku przystosowały się do nowej sytuacji, wynikającej z reformy. Niemniej okres
wakacji wykorzystały na wykonanie
bieżących remontów i odnowienie
pomieszczeń tak, aby uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny w warunkach sprzyjających ich bezpieczeństwu i nauce.
Prace najczęściej dotyczyły odświeżenia i wymalowania sal lekcyjnych,
korytarzy szkolnych i klatek schodowych, czyszczenia podłóg, remontu
parkietów w salach gimnastycznych,
łazienek, i kuchni. Starogardzkie placówki oświatowe wydały na ten cel
blisko 350 tys. zł.
W Szkole Podstawowej nr 8 zakończono termomodernizację budynku.
Wymienione zostały wszystkie  kaloryfery. Szkoła była ostatnim z czterech
obiektów ocieplonych w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł
ciepła i energii”, realizowanym z 85%
dofinansowaniem z Unii Europejskiej.
Wykonało ją Przedsiębiorstwo „STELLA”.   Zadanie kosztowało blisko 1,4
mln zł. W ramach bieżących remontów szkoła wzbogaciła się o nowe
stojaki na rowery dla uczniów i wykładziny w salach lekcyjnych.  Z własnych

środków wydala na to ponad 11 tys. zł.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 na
poprawę warunków wydała 45 tys. zł.
W budynku przy ul. Zblewskiej część
sal lekcyjnych została odmalowana,
część zaadaptowana i wyposażona w meble na potrzeby oddziałów
przedszkolnych. Sale informatyczne
wyposażono w nowy sprzęt komputerowy.  Pojawiły się nowe szatnie
szkolne, a w szatniach na basenie wy-

mieniono szafki ubraniowe. Odświeżono toalety, naprawiono i pomalowano część pomieszczeń socjalnych
na pływalni i w szatniach sportowych.
Nowa okładzina pojawiła się też na
schodach zewnętrznych prowadzących do pływalni. W budynku przy

Po wakacyjnym odpoczynku w nowy rok szkolny wszyscy wchodzimy z nadziejami, marzeniami i planami. Nauczyciele podejmują nowe wyzwania lub kontynuują pracę, by ich wychowankowie osiągnęli jak najlepsze wyniki w nauce
i rozwijali pasje.
Wszyscy troszczymy się o to, aby warunki do nauki i zabawy w szkołach oraz
przedszkolach były jak najlepsze, a dzieci i młodzież mogły z nich w pełni korzystać.
Przed przedszkolakami, uczniami, nauczycielami, a także pracownikami oświaty rok pracy, której efekty widać będzie dopiero po wielu latach. Pamiętajmy, że
„wszystko co doskonałe, dojrzewa powoli”.
U progu nowego roku szkolnego życzę Wam cierpliwości, zdrowia, wiary we
własne możliwości, a także sukcesów w pracy i nauce.
						
						

ul. Szwoleżerów Rokitniańskich naprawiono prysznice w szatniach oraz
pomalowano pomieszczenia szkolne.
Szkoła Podstawowa nr 3 skupiła się
przede wszystkim   na odświeżeniu
i pomalowaniu wielu szkolnych pomieszczeń -  gospodarczych, lekcyjnych, sekretariatu, łazienek i kuchni.
Wyczyszczono podłogi w salach
lekcyjnych i położono syntetyczne
wykładziny. W sumie na wakacyjne
remonty szkoła wydała ponad 21 tys.
zł. Największy koszt stanowiło cyklinowanie i lakierowanie parkietu dużej sali gimnastycznej oraz naprawa
wentylacji dachu budynku.
W PSP nr 4 przeprowadzono kompleksowy remont łazienek dla chłopców w nowym budynku szkoły, który
kosztował blisko 34 tys. zł.  Odmalowano też dwie ściany korytarza na II
piętrze starego budynku szkoły, sale
lekcyjne, piwnice, łazienki, czytelnię,

Prezydent Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

szatnie przy sali gimnastycznej oraz
ściany zewnętrzne nowej szkoły.
Pojawił się podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Łączny koszt prac wyniósł ponad 38 tys. zł.
Na odświeżeniu sal lekcyjnych, łazienek, wc, klatki schodowej, balustrad
zewnętrznych, wejścia do budynku
i płotu oraz na cekolowanie i pomalowanie kuchni  Szkoła Podstawowa
nr 3 wydała blisko 43 tys. zł, a SP nr
2 na pomalowanie lamperii na korytarzu szkolnym i klatce schodowej,
usunięcie zacieków i plam na sufitach
oraz pomalowanie lamperii w stołówce szkolnej - 22 tys. zł.

września – powiedział wiceprezydent Maciej Kalinowski. – Na pewno
wraz z wakacjami zakończą się prace
adaptacyjne wewnątrz budynków,
aby dzieci mogły bezpiecznie kontynuować naukę. Wszystkie szkoły
i przedszkola są przygotowane na ich
przyjęcie.
To jednak nie koniec zadań, jakie
czekają starogardzki samorząd w zakresie oświaty. W latach 2019-2020
miasto planuje wydać ok. 4,4 mln złotych na budowę hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 8. W marcu
złożyło wniosek do Ministerstwa
Sportu i Rekreacji o dofinansowanie

W okresie letnim, remonty w swoich
budynkach przeprowadziły również
miejskie przedszkola.  Łącznie wydały
na to ponad 160 tys. złotych.
- Praktycznie wszystkie remonty
powinny zakończyć się z dniem 1

inwestycji ze środków rządowych
w wysokości do 50% wartości inwestycji. Planowany koszt budowy hali
to 7,2 mln. Aktualnie Miasto czeka na
informację z Ministerstwa.
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Fotorelacje wydarzeń

znajdziesz na stronie internetowej www.starogard.pl
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Hulajnogi w „Modraczku”
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 otrzymało hulajnogi. Wszystko to za sprawą projektu „Mobilne Przedszkole – Aktywny Maluch”, przygotowanego przez Polską Unię
Mobilności Aktywnej, której członkiem jest
nasze miasto.

Nauczyciele z awansem
23 sierpnia odbyła się uroczystość nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego pedagogom, którzy po odbyciu stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy zdali egzamin i złożyli przed
Prezydentem Miasta ślubowanie.
Do licznej grupy nauczycieli mianowanych w starogardzkich przedszkolach i szkołach podstawowych
dołączyło siedem osób. Awans
zawodowy otrzymali: Aleksandra
Bednarska-Nowak, nauczycielka
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr
3; Magdalena Szopińska, nauczy-

cielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4  z Oddziałami Integracyjnymi; Karol Szarmański, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi;
Lucyna Wartalska, nauczycielka
Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi;

Czuj, czuj, czuwaj

Ten harcerski okrzyk rozlega się nie tylko
po lesie, ale tym razem po Wyspie Sobieszewskiej. Od 6 do 16 sierpnia trwał tam
bowiem Zlot ZHP Gdańsk 2018. Zorganizowano go na 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego i odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Starogard Gdański reprezentowała liczna grupa harcerzy z naszego
Hufca ZHP.

Sercem imprezy było utworzone niemal na 100 ha Wyspy Sobieszewskiej miasteczko zlotowe
z całą potrzebną infrastrukturą.
Centrum logistyczne wydarzenia
ulokowano z kolei w kompleksie targowym Amber Expo. Codzienne na trasie między Letnicą
a Wyspą oraz na zajęcia w różnych
częściach województwa harcerzy
woziło 85 autokarów.
Codziennie na zlotowej scenie odbywały się koncerty oraz spotkania z ciekawymi osobistościami,

jak na przykład z pisarką Katarzyną Bondą, czy podróżnikiem Aleksandrem Dobą.
Prezydent
Miasta
Starogard
Gdański Janusz Stankowiak, jego
zastępca ds. techniczno-inwestycyjnych Przemysław Biesek-Talewski oraz członek Zarządu Powiatu
Starogardzkiego Patryk Gabriel
zwiedzili niemal całe miasteczko
zlotowe na Wyspie Sobieszewskiej. Najwięcej emocji wzbudziło
oczywiście spotkanie z harcerzami ze Starogardu Gdańskiego.

Małgorzata Rutkowska, nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6; Karolina Krzemińska,
nauczycielka Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 2; Monika Paraszczuk, nauczycielka Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 2.

W „Modraczku” powstał certyfikowany Przedszkolny Punkt Mobilności, dzięki któremu możliwe będzie
wypożyczanie hulajnóg balansowych i klasycznych, aby wykorzystać je do podróży z przedszkola
do domu i z powrotem. Przedszko-

laków z „Modraczka” do jazdy na
hulajnogach nie trzeba będzie przekonywać. Same chętnie ćwiczyły.
Dużo frajdy sprawiło im też rozpakowywanie prezentów i składanie
sprzętu.
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ta nauki, a także szansą zaprezentowania przez młodych uczonych
własnego dorobku naukowego.
Gościem Konferencji był Marszałek
Senatu RP dr Stanisław Karczewski.
Najwięcej studentów przyjechało ze
Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Rodzinnej, które jest głównym koordynatorem tegorocznych
praktyk.

Medyczne praktyki
Od ponad 40 lat przez dwa tygodnie lipca studenci z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego praktykują w Kociewskim
Centrum Zdrowia oraz Przychodni Lekarskiej przy ul. Hallera. Naukę łączą z odpoczynkiem, zabawą i poznawaniem okolicy.
Ich nieodłącznym opiekunem jest prof. Kazimierz Andrzej Wardyn – Honorowy Obywatel Miasta Starogard Gdański.

Fotorelacje wydarzeń

znajdziesz na stronie internetowej www.starogard.pl
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Z myślą o seniorach
8 sierpnia podczas XIV posiedzenia Rady
Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański w ręce seniorów oddany został praktyczny informator z myślą właśnie o nich.

Studenci, oprócz codziennych wizyt
w szpitalu i przychodni, mieli wiele
sposobności do integracji i zacieśniania przyjaźni.
Obozy medyczne w Starogardzie
Gdańskim ponad 40 lat temu zainicjował dr hab. n. med. prof. zwyczajny Kazimierz Andrzej Wardyn.
Od urodzenia związany z Kociewiem. Znakomity lekarz, humanista
i pasjonat historii Polski, a od 2007
roku Honorowy Obywatel Miasta
Starogard Gdański. Pomógł wielu
starogardzianom diagnozowanym
i leczonym w Warszawie. Dzięki jego
wsparciu i uporowi w Starogardzie
powstał ośrodek dializ, którego pomysł zrodził się właśnie podczas studenckich praktyk.
–Przez te wszystkie lata przez Starogard przewinęło się ponad 5000

W tym roku do Starogardu przyjechało ponad dziewięćdziesięciu studentów II, III, IV, V roku I i II Wydziału
Lekarskiego Akademii Medycznej
w Warszawie. Uwieńczeniem ich
pracy była Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych
WUM. Po raz szesnasty do Starogardu zjechali się znani i cenieni profesorowie nauk medycznych oraz
studenci z Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi i po raz pierwszy Bangladeszu.
Konferencja co roku jest doskonałą
okazją do wysłuchania wykładów
eksperckich, kontaktu uzdolnionej
młodzieży z osobistościami świastudentów. Wielu z nich jest dzisiaj
znakomitymi lekarzami, którzy leczą
zarówno w Polsce, jak i za granicą –
w Anglii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, a nawet w Republice
Południowej Afryki. Każdy student,
który był tu na praktyce, bez względu jak potoczyła się jego zawodowa
kariera, bardzo miło wspomina te
letnie obozy w Starogardzie. Myślę,
że dla miasta to doskonała promocja, bo stolica Kociewia wpisuje się
w ich serca i umysły jako miasto
otwarte, przyjazne i niezwykle gościnne– dodaje prof. Wardyn.

Publikacja „Przyjazny Starogard
dla Seniorów” powstała z inicjatywy starogardzkiej Rady Seniorów.
Zawiera informacje dotyczące
spraw osób starszych. Dowiedzą
się z niego m. in. o swoich uprawnieniach i przywilejach, ale przede
wszystkim o możliwościach jakie
niosą instytucje działające w naszym mieście.
Oferta Miasta Starogard Gdański

skierowana do osób starszych jest
bogata. Instytucje takie, jak: Uniwersytet III Wieku; Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
Starogardzkie Centrum Kultury;
Ośrodek Sportu i Rekreacji; Miejska Biblioteka Publiczna; Muzeum
Ziemi Kociewskiej, czy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie” oferują wiele możliwości spędzania
czasu, edukacji i rekreacji.
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Pamięci Mistrza
W ostatni weekend sierpnia w Miejskiej Hali
Sportowej odbył się XXIII Międzynarodowy
Turniej Tenisa Stołowego XIV Memoriał im.
Andrzeja Grubby. Tradycyjnie celem imprezy było uczczenie pamięci olimpijczyka,
wybitnego sportowca, wielokrotnego reprezentanta i mistrza Polski, tenisisty stołowego, a także popularyzacja tego sportu
wśród dzieci i młodzieży.

W dwudniowych rozgrywkach
udział wzięło ponad 200 zawodników m. in. z obwodu kaliningradzkiego, Elbląga, Lęborka, Chojnic,
Kalisza, Bydgoszczy, Ostródy, Warszawy, Torunia, Kwidzyna, Chełmna,
Gdańska, Rumii, Sierakowic, Grudziądza. W sobotę rozegrano kategorie: skrzat, żak, młodzik, kadet, junior, młodzieżowiec. W niedzielę zaś
rywalizowali dorośli w kategoriach:
senior, weteran, amator. Na turnieju
obecni byli rodzice Andrzeja Grubby –  Pani Ludomira i Pan Alojzy, jak

również rodzeństwo Mistrza: Marzena Kowalska oraz Jerzy Grubba.
Organizatorem turnieju był Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Starogardzie
Gdańskim.
Współorganizatorami
byli: KS Beniaminek 03, UKS Sobowidz, UKS Rudno, II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim.
Pierwszego dnia turnieju odbyło się
uroczyste otwarcie imprezy, którego   dokonali: prezydent miasta Janusz Stankowiak, państwo Ludomira
i Alojzy Grubbowie wraz z córką Ma-

rzeną Kowalską, naczelnik Wydziału
Kultury, Sportu i Promocji Regionu
Starostwa Powiatowego Jacek Toczek, członek Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Jan Strzelczyk oraz
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
Marzena Klein.
Po wręczeniu nagród regulaminowych uczestnicy turnieju wraz z zaproszonymi gośćmi udali się pod
tablicę upamiętniającą Andrzeja
Grubbę, by złożyć kwiaty i uczcić
jego pamięć.

Rowerem na Gibraltar Herosi przedsiębiorczości
Czteroosobowa ekipa rowerzystów ŻPK Team
w sposób szczególny właśnie czci 100-lecie
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dwóch starogardzian Mikołaj Tkaczyk i Mateusz Demski oraz dwóch
mieszkańców Wodzisławia Śląskiego Arkadiusz Telewski (ur. w Starogardzie Gd.) i Kamil Zawistowski
wybrali szczególny sposób uczczenia roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zorganizowali „Starogard Gdański

– Gibraltar Bike Expedition 2018”.
Zamierzają w 12 tygodni przejechać
na rowerach trasę ok. 4000 km, aby
złożyć kwiaty pod pomnikiem, tragicznie zmarłego Władysława Sikorskiego.
Patronat nad wyprawa objął Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.

Pomóżmy spełnić marzenia i zdobyć dla dzieci oraz szkół zaangażowanych w projekt GAMA Akademia Koszykówki sprzęt koszykarski o wartości prawie 50 tys. zł. Wystarczy zagłosować.
Pomysł polega na wzbogaceniu
projektu „Gama Akademia Koszykówki”, działającego od roku 2016
na terenie powiatu starogardzkiego
oraz tczewskiego o formę rywalizacji z prawdziwego zdarzenia. Mamy
8 szkół podstawowych i w każdej
z nich zorganizujemy 2 razy w tygodniu zajęcia ogólnorozwojowe
o profilu koszykarskim. Byłaby to
dla dzieci klas 1-3 okazja do wzięcia
udziału w turniejach koszykarskich.
3 turnieje, które mają odbyć się w 3
różnych miastach w ramach Superligi pozwoliłyby na rozwój umiejętności koszykarskich dzieci, a przede
wszystkim dałyby możliwość zdobycia niezbędnego sprzętu.
Partner: KLUB SPORTOWY KOCIEWSKA AKADEMIA KOSZYKÓWKI
Głosowanie potrwa do 14 października na stronie internetowej
www.herosiprzedsiebiorczosci.pl
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Trener skończył 80 lat
Zasłużony piłkarz i trener piłki nożnej obchodził niedawno okrągłe urodziny. Życzenia
złożył mu prezydent miasta. Okazją do spotkania była także 35. rocznica zdobycia przez
zespół MZKS Wierzyca Starogard Gdański
prowadzony przez Kazimierza Jankowskiego
wicemistrzostwa Polski juniorów.

Triumf Polaków i Hiszpanów

W niedzielę 26 sierpnia w Starogardzie Gdańskim zakończył się trwający trzy dni VI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Polpharma Deyna Cup Junior 2018. W rozgrywkach uczestniczyło 360 zawodników w wieku 8 i 9 lat. Reprezentowali 24 kluby sportowe
z 9 zaprzyjaźnionych państw. W kategorii ośmiolatków zwyciężyła
Legia Warszawa, a wśród dziewięciolatków najlepsi byli piłkarze
z Hiszpanii – Valencia CF.
również przedstawicieli gospodarzy.
W sumie 360 zawodników i trenerów z 24 klubów sportowych. W tym
dwie drużyny, w których barwach
grał Kazimierz Deyna – Manchester
City oraz Legia Warszawa.
Zawodnicy walczyli w dwóch kategoriach wiekowych U-8 i U-9. Mimo
młodego wieku pokazali na boisku
bardzo wysoką klasę, dostarczając
kibicom wiele emocji. Zwycięskie
puchary w szale radości w kategorii
młodszych podnieśli zawodnicy Legii Warszawa, a starszej – Hiszpanie
z Valencii CF.

Już po raz szósty w przedostatni
weekend sierpnia młodzi adepci
piłki nożnej z 9 zaprzyjaźnionych
państw europejskich spotkali się na
Stadionie Miejskim im. Kazimierza
Deyny. Do Starogardu na VI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej
Polpharma Deyna Cup Junior 2018
przyjechali z Anglii, Hiszpanii, Czech,
Ukrainy, Białorusi, Rosji, Turcji i Litwy.
Oczywiście nie zabrakło zawodników z czołowych klubów Polskiej
Ekstraklasy takich, jak Legia Warszawa, Lech Poznań, Pogoń Szczecin
i Jagiellonia Białystok, dwóch zespołów z czerwcowych eliminacji – Błękitni ze Stargardu i Jedynka Reda, jak

– Wielu starogardzian do dzisiaj
wspomina ten mecz. To była historyczna chwila. Razem ze swoją
drużyną dokonał Pan czegoś niezwykłego – mówił prezydent Starogardu Janusz Stankowiak.
– Pewne jest, że takich tłumów jak
wtedy, nasz miejski stadion później
już nie widział. Czuliśmy, że mieszkańcy są z nami i bardzo nam kibicują. To nam pomogło. Chyba wręcz
poniosło do zwycięstwa. Wierzyca
zawsze miała wiernych kibiców –
powiedział Kazimierz Jankowski.
Swoje słowa udokumentował zdjęciami, które pokazywał prezydento-

wi miasta. Każda z fotografii, które
pan Kazimierz przechowuje w albumach ma osobną, niezwykle ciekawą historię.
Kazimierz Jankowski w SKS grał 13
lat zdobywając 83 bramki. W 1962
roku ukończył kurs pomocnika
instruktora piłki nożnej i od tego
czasu rozpoczął karierę trenerską.
W latach 1978-2000 był trenerem
MZKS Wierzyca Starogard Gd –
trampkarze młodsi i starsi, juniorzy
i seniorzy (awans seniorów w 1990
roku do III ligi, zdobycie w 1983 roku
wicemistrzostwa Polski juniorów
starszych).

Do największych osiągnięć zakończonej w 2013 roku pracy trenerskiej zaliczyć należy:
• 1983 r. zdobycie z drużyną MZKS Wierzyca Starogard Gd. Wicemistrzostwa Polski Juniorów Starszych
• 1997 r. zdobycie wraz z synem Markiem Mistrzostwa Polski w Pucharze
Kuchara z reprezentacją Makroregionu Pomorskiego
• 1995 r. zdobycie wraz z synem Markiem z reprezentacją Gdańska Wicemistrzostwa Polski w Pucharze Kuchara
• 1990 r. zdobycie z drużyną seniorów MZKS Wierzyca Starogard Gd. awansu do III ligi i po rocznym pobycie utrzymanie zespołu w tej lidze.

SPROSTOWANIE
W ostatnim wydaniu „Starogardzkiego Ratusza” wkradł się błąd. W artykule pt.
„Sezon pełen sukcesów” pisaliśmy, że KP Starogard zdobyło regionalny Puchar
Polski i że ta sztuka dotychczas nie udała się żadnej innej drużynie ze Starogardu. Wcześniej, a dokładnie 21 czerwca 1984 r. Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim zdobyła Wierzyca Starogard pod wodzą trenera Zenona Kroplewskiego.
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Dla Powstańców
Warszawy
Mieszkańcy Starogardu wspólnie z prezydentem Januszem Stankowiakiem, przewodniczącym Rady Miasta Jarosławem Czyżewskim oraz harcerzami uczcili pamięć poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku.

Dzień chwały
polskiego oręża
15 sierpnia żołnierze, kombatanci, kapłani, władze samorządowe oraz mieszkańcy
miasta uczcili Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej obchodzone w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

sierpień 2018

Szanowni Mieszkańcy
Miasta Starogard Gdański
Dobiega końca siódma kadencja samorządowa.
Dane mi było od początku przemian społecznych
w naszym kraju tj. od 1990 roku, być radnym Rady
Miasta w Starogardzie Gdańskim przez sześć kadencji. Przez wszystkie te lata starałem się być
blisko starogardzian, wsłuchiwać się w ich głos
i działać dla dobra miasta.
Obecnie, jest to moja ostatnia kadencja samorządowa. Nie zamierzam więcej kandydować. Dziękuję za współpracę wszystkim koleżankom i kolegom
radnym kolejnych kadencji oraz pracownikom
samorządowym. Serdeczne podziękowania składam tym mieszkańcom Starogardu, którzy na mnie
głosowali w kolejnych wyborach samorządowych.
Dziękuję mojej rodzinie, a szczególnie żonie za to,
że wspierała mnie i cierpliwie znosiła moją nieobecność w domu.
Zawsze bliskie mi były wartości chrześcijańskie
i patriotyczne oraz słowa naszego umiłowanego
Ojca św. Jana Pawła II, który powiedział: „Polityka to roztropna troska o dobro wspólne”.
Mimo, iż nie będę już czynnie uczestniczył w życiu samorządu, w dalszym ciągu będę wspierał
wszystkie inicjatywy i wszystkich tych, którzy działać będą dla dobra naszego miasta.
			Z pozdrowieniami

			oraz wyrazami szacunku
			dla wszystkich Starogardzian
V-ce Przewodniczący
			Rady Miasta
			Stanisław Kubkowski

Coroczne święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest najlepszą
okazją, by wyrazić nasz powszechny
i szczery dowód uznania dla zasług
żołnierskich w czasach pokoju. Dlatego właśnie tego dnia prezydent
Starogardu Gdańskiego wręczył odznaczenia zasłużonym.
Następnie uroczyście odczytano
Apel Pamięci. Delegacje władz sa-

morządowych oraz najważniejszych
miejskich instytucji złożyły kwiaty
pod tablicą poświęconą poległym
i zmarłym żołnierzom 2. Pułku Ułanów Legionów Polskich i 2. Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich oraz
pod pomnikiem Jana Pawła II. Miejskie obchody święta Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej zakończyła msza
św. w intencji Ojczyzny, Miasta
i Wojska Polskiego.

PODZIĘKOWANIE
W imieniu mieszkańców ul. Chełmońskiego dziękuję panu
radnemu Markowi Jankowskiemu za zaangażowanie i pomoc
w realizacji remontu chodnika przy ul. Andersa pomiędzy ul.
Chełmońskiego a ul. Boh. Monte Cassino.
					B. Szweda

Dyżury radnych

Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski - poniedziałki
w Biurze Rady Miasta od godz.
16.30, czwartki w Osiedlowym
Domu Kultury przy ul. Reymonta
od godz. 16.30.
Radni klubu radnych PiS: wtorki
od 15.00 do 16.00 w Biurze Rady
Miasta.
Radni klubu radnych PO: Osoby
zainteresowane spotkaniem radnymi klubu Platformy Obywatelskiej mogą umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu
Biura Rady Miasta - 58 530 60 25.
Radni klubu radnych Nasz Starogard: czwartki od 17.00 do 18.00
w Biurze Stowarzyszenia Nasz
Starogard, Rynek 27 nad Bankiem
Millenium, 3 piętro. Można też
umawiać się telefonicznie pod
numerem telefonu Biura Rady
Miasta - 58 530 60 25.

Zgony
1. Edmund Redzimski l. 66
2. Henryk Wanta l. 75
3. Helena Samulewska l. 80
4. Patryk Malek l. 25
5. Jacek Abramczyk l. 79
6. Adam Szella l. 65
7. Leszek Gendzierski l. 50
8. Marian Grębski l. 64
9. Urszula Kusowska l. 74
10. Anna Reszczyńska l. 95
11. Mirosław Wawrzyńczak l. 69
12. Irmgarda Baumann l. 76
13. Ryszrad Włoch l. 48
14. Arkadiusz Rok l. 56
15. Jerzy Król l. 66
16. Jan Bednarski l. 94
17. Zygmunt Stosik l. 82
18. Helena Bobkowska l. 98
19. Władysław Szalewski l. 88
20. Edward Dombkowski l. 85
21. Gertruda Chachowska l. 88
22. Roman Zadurski l. 52
23. Lucyna Walkiewicz l. 24
24. Halina Kalkowska l. 85
25. Stefania Kolaska l. 86
26. Zenon Porazik l. 68
27. Zenon Paradowski l. 72
28. Halina Marks l. 68
29. Zenon Wieczorek l. 60
30. Zbigniew Górecki l. 64
31. Eleonora Bogdanowicz l. 79
32. Genowefa Wojciechowska l. 80
33. Felicja Lubińska l. 73
34. Zygmunt Wojtasik l. 82
35. Edmund Kodritzki l. 74
36. Gertruda Jędrzejewska l. 92
37. Krystyna Anders l. 66
38. Jerzy Bonk l. 75
39. Krystyna Michalak l. 61
40. Tadeusz Formicki l. 84
41. Jadwiga Męczykowska l. 86
42. Krystyna Sielska l. 81
43. Piotr Zieliński l. 62
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OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 24 sierpnia 2018r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.)
podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych w wyborach do Rady Miasta Starogard
Gdański zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.
NUMER
OKRĘGU

1

2

3

4

GRANICE OKRĘGU
al. Wojska Polskiego, Bociania, Brzozowa, Ceynowy, Dąbka, Derdowskiego, Dmowskiego, Dobrzańskiego-Hubala, Dominika,
Generała Augusta Fieldorfa „Nila”, Gdańska, Graniczna, Hillar, Gołębia, Grunwaldzka, Grzybka, Jaskółcza,
Jastrzębia, Kalinowskiego, Kleeberga, Kocborowska, Kochanki, Kochanki-Leśnictwo, Kochanki-Strażnica Kolejowa, Kolejowa,Kołłątaja, Korczaka, Kormorania, Krasickiego, Kręta, Krucza, Kryzana, Kutrzeby, Kwiatowa, Legionów,Leśna, Lipowa, Łabędzia, Łąkowa, Majowa, Nagórskiego, Niemojewskiego, Obrońców Poczty Gdańskiej,Osiedlowa, Pawia,Pola, Poprzeczna,
Północna, Rogali, Generała Stefana Roweckiego „Grota”, Sadowa, Skarszewska bez nr 2 , Skorupki, Słowackiego, Sowia,
Starzyńskiego, Stolarska, Sucharskiego, Świętojańska, Traugutta, Tuwima, Unruga, Wiosenna, Księdza
Podpułkownika Wryczy, Wybickiego, Kardynała Wyszyńskiego, Zamenhofa, Zielona, Żabia, Żurawia, Żytnia.
Abrahama, aleja Armii Krajowej, Andersa, Asnyka, Basztowa, Bądkowskiego, Boczna, Bohaterów Monte Cassino, Browarowa,
Cesarza, Chełmońskiego, Chojnicka, Cicha, Darowana, Droga Owidzka, Edmunda Falkowskiego, Farmaceutów,Antoniego
Górskiego, Gryfa Pomorskiego, Hermanowska, Heweliusza, Jabłowska, Jaszczurkowców, Kanałowa, Kellera, Kilińskiego, Kleszczyńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, ul.Kopernika, Kozia, Kraziewicza, Krótka, Krzywa, Księżycowa, Maczka, Matejki, Józefa
Milewskiego, Norwida, Obrońców Wybrzeża, Okulickiego, Olimpijczyków Starogardzkich, Orzeszkowej, Osiedle Nad Stawem,
Osiedle 800-lecia, Owidzka, Paderewskiego, Pelplińska, Pillara, Plac 16 Dywizji, Plac Koszarowy, Podgórna, Południowa, Pomorska, Przedmieście, Przejezdna, Prusa, Przy Młynie, Rataja, Ryszarda Rebelki, Rodziny Czosków,Rolna, Rycerska,Rynek,Sambora,Jana Schulza, Sienkiewicza, Słoneczna, Sobieskiego, Spichrzowa, Staszica, Stefańskiego, Szewska, Szornaka, Sychty, ul.
Szumana, os. Szumana, Tczewska, Trakt Ariego Izaaka Goldfarba, Unii Europejskiej, Wiśniowa, Witosa, Wodna, Wróblewskiego,
Zajezdna, Żeromskiego.
al. Jana Pawła II, al. Niepodległości, Blocka, Bohaterów Westerplatte, Braterska, Bukowa, Bursztynowa, Dąbrowskiego, Dębowa, Drzymały, Dzierżonia, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasprzaka, Kasztanowa, Kociewska, Korytybska,
Lange, Leszczynowa, Lubichowska, Ogrodowa, Okrężna, Osiedle 60-lecia Odzyskania Niepodległości, Osiedle Kopernika do
n-ru 15, Osiedle Kopernika od n-ru 23, Reymonta, Rodzinna, Skośna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Tulipanów, Wierzbowa,
Złota, Żwirki i Wigury.
Gertrudy Babilińskiej, Bajana, Balewskiego, Bilikiewicza, Bohaterów Getta, Borówkowa, Brejskiego, Broniewskiego, Buchholza,
Curie-Skłodowskiej, Chopina, Danusi, Dolna, Droga Nowowiejska, Działkowa, Gimnazjalna, Górna, Alojzego Pawła Gusowskiego, Hallera, Harcerska, Iwaszkiewicza, Jacobsonów, Jagiełły, Jagodowa, Jeżynowa, Juranda ze Spychowa, Kopicza, Magazynowa, Maja, Malinowa, Mickiewicza, Murarska, Nad Wierzycą, Nierzwickiego, Orlińskiego, Osiedle Konstytucji 3 Maja, Osiedle
Nad Jarem, Osiedle Piastów, Parkowa, Piaskowa, Piłsudskiego, Polna, Powstańców Warszawskich, Poziomkowa, Przanowskiego, Rzeczna, Schwabe, Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, Sędzickiego, Danuty Siedzikówny „Inki”, Sikorskiego, Skalskiego,
Skarszewska nr 2, Skarżyńskiego, Sportowa, Szarych Szeregów, Szpitalna, Szturmowskiego, 2 Pułku Szwoleżerów, Ściegiennego, św. Elżbiety, Wiejska, Zachodnia, Zblewska, Zbożowa, Żołnierzy Wyklętych.

LICZBA
RADNYCH
W OKRĘGU
WYBORCZYM

Miejska Komisja Wyborcza ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, sala nr 101, tel. 58-530-60-18.
														
Prezydent Miasta Starogard Gdański
															
/-/ Janusz Stankowiak
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PRZETARGI
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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 TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

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

Pow.
w m2

Nr działki / ulica

Cena wywoławcza
w zł (zawiera
23%VAT)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

postąpienie
minimalne
w zł

wadium
w zł

1

2

3

4

1.

1/4
gen. A. Fieldorfa „Nila”

3.401

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

5

315.000,00

31.500,00

6

7

3.150,00

2.

1/5
gen. A. Fieldorfa „Nila”

3.432

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

320.000,00

32.000,00

3.200,00

3.

1/6
gen. A. Fieldorfa „Nila”

3.167

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

295.000,00

29.500,00

2.950,00

4.

1/7
gen. A. Fieldorfa „Nila”

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.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 11 kwietnia 2018 r., a drugi 27 czerwca 2018 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 5 września 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
30 sierpnia 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 4 września 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 TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

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

Nr działki

Pow.
w m2
3

Przeznaczenie w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
4

Cena wywoławcza
(zawiera 23% VAT) w zł
5

wadium
w zł
6

postąpienie
minimalne w zł

1

2

1.

13/106

1.681

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

163 000,00   

16 300,00   

7

1 630,00   

2.

13/107

1.339

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

130 000,00   

13 000,00   

1 300,00   

3.

13/108

1.312

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

128 000,00   

12 800,00   

1 280,00   

4.

13/109

1.049

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

102 000,00   

10 200,00   

1 020,00   

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz
przepisami prawa.
Nieruchomości wymienione w poz. 1 - 4  wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00024991/4.
Dozbrojenie terenu (działek w poz. 1-4) w infrastrukturę techniczną, tj. sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, ujęto we wnioskach do projektu Budżetu Miasta Starogard Gdański na rok 2019.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 4 kwietnia 2018 r., a drugi 27 czerwca 2018 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 5 września 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 30 sierpnia
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 4 września 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 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. ks. Piotra Ściegiennego (I przetarg) –  działka nr 3/46 o pow. 805 m², obręb 18, KW 24988;
cena wywoławcza (w tym 23 % VAT)  91 000,00 zł (dziewięćdziesiątjedentysięcyzłotych); wadium w wysokości 9 100,00 zł (dziewięćtysięcystozłotych); postąpienie minimalne 910,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem D1.33.P3 – tereny obsługi komunikacji – parkingi, zespoły garaży, w tym garaży wielostanowiskowych.
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 (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej). Przez działkę nr 3/46 przebiega sieć gazowa.
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 19 września 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 13
września 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 18 września 2018 r. (wtorek) od godz. 1200 do 1500 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania
i Urbanistyki tel. 58-5306079.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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 (V 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., drugi 21 lutego 2018 r., trzeci 9 maja 2018 r., a czwarty 18 lipca 2018 r.
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 19 września 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 13
września 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 18 września 2018 r. (wtorek) od godz. 1200 do 1500 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty
zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania
i Urbanistyki tel. 58-5306079.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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 (II 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). Pierwszy przetarg przeprowadzono 23 maja 2018 r.
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 12 września 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 6
września 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 11 września 2018 r. (wtorek) od godz. 1200 do 1500 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania
i Urbanistyki tel. 58-5306079.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 14 sierpnia 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 331/08/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, obejmujące jedną pozycję: 1) ul. Nad Wierzycą – działka nr 204/10 o pow. 61 m², obręb 14, KW 9454, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej – 7.MW.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 332/08/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany nieruchomości, obejmujące
jedną pozycję: 1) ul. Jaskółcza – działka nr 8/21 o pow. 1 206 m², obręb 4, KW 64932, teren zabudowy techniczno – produkcyjnej, magazyny i hurtownie, bazy i składy, wyklucza się zabudowę mieszkaniową – A.75.P2,U1.
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. 58530 6075.
															Prezydent Miasta Starogard Gdański
																Janusz Stankowiak

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 31 lipca 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 310/07/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
na cele statutowe – urządzenie infrastruktury – budowa stacji transformatowrowej 110/15 kV – Główny Punkt Zasilania Starogard – Kocborowo w Starogardzie Gdańskim, obejmujące jedną pozycję: 1) ul. Graniczna działka nr 187/71 o pow. 2.002 m2, obręb 5, KW 34706, teren zieleni ogólnodostępnej, dopuszcza się funkcje obsługi inżynieryjnej – Z2.
Dnia 7 sierpnia 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 319/08/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym – na poszerzenie sasiedniej nieruchomości,
obejmujące jedną pozycję: 1) osiedle Nad Jarem – działki nr: 2/241  i 2/242  o łącznej pow. 1.246 m2, obręb 19, KW 47397 i KW 67699.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 320/08/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące cztery pozycje:
1) - 4) ul. Jarosława Iwaszkiewicza – działki nr: 179/157, 179/158, 179/160 i 179/161, obręb 12, KW 24974, przeznaczenie – teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji,
z dopuszczeniem funkcji usługowej, administracji, biur związanych z prowadzoną działaklnością.
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)5306075.
													 		
Prezydent Miasta Starogard Gdański			
																Janusz Stankowiak

ZAPOWIEDZI IMPREZ

31 sierpnia
Godz. 18:00, sala widowiskowa
Starogardzkiego Centrum
Kultury, koncert The Ride
Back i Blue Willmingtons

1 września
Godz. 4:45, Pomnik Poległych
i Zamordowanych Harcerzy
przy ul. Mickiewicza, obchody
79. rocznicy wybuchu II
wojny światowej

2 września
Galeria Neptun, III Turniej
Szachowy o Puchar Galerii
Neptun

8 września
Stadion Miejski im. Kazimierza
Deyny, XIV Powiatowa
Spartakiada Emerytów,
Rencistów, Inwalidów
i Osób Niepełnosprawnych
Godz. 17.00, parking przy
hotelu Ren, 6. Festiwal Piwa

13 września
Godz. 19:00, sala widowiskowa
Starogardzkiego Centrum
Kultury, warsztaty „Dama
w akcji”

14 września
Muzeum Ziemi Kociewskiej,
wystawa prac Kazimierza
Butowicza pt. „Ludzie
Z Mojego Kraju”

14 września
Godz. 17:00, Starogardzkie
Centrum Kultury, Music
Express Tour

16-22 września
Europejski Tydzień
Zrównoważonego
Transportu

15 września
Dzień Serca
Muzeum Ziemi Kociewskiej,
Europejskie Dni
Dziedzictwa

21-22 września
Miejska Hala Sportowa im.
Andrzeja Grubby, Browar
Kociewski Cup

6 października
27. Bieg Kociewski
z Polpharmą

