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kosztowała przebudowa ulicy Kopernika

W niedzielę, 9 grudnia
wielu mieszkańców odwiedziło starogardzki Jarmark Bożonarodzeniowy.
Nic dziwnego, bo od rana
na Rynku królował Św.
Mikołaj i jego świta.
Klimat robiły ustawione wokół północnej strony Rynku liczne kramy, pełne świątecznych drobiazgów, starogardzkie iluminacje, kręcąca się
nieustannie karuzela oraz kolędy i świąteczne
piosenki, śpiewane przez zaproszonych gości.
Ze wszystkich stron czuć było magię świąt.
Najbardziej obleganym miejscem podczas niedzielnej imprezy był oczywiście pokoik Św. Mikołaja. Najczęściej zaglądali do niego najmłodsi
z rodzicami. Mikołaj wraz z elfami chętnie pozował do pamiątkowych zdjęć i każdego malucha obdarowywał słodkościami.
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Dro d z y Mi e s z k ań c y,
jesteśmy w przededniu Świąt Bożego Narodzenia i u schyłku 2018 roku, a jednocześnie na początku nowej
kadencji samorządu. Za nami czas wielkich wyzwań i zmian. Sprostaliśmy im i zrealizowaliśmy ambitne
plany. Przez ostatni rok Starogard był wielkim placem budowy. Prowadziliśmy inwestycje za około 170
mln zł, z czego blisko 100 mln zł udało się miastu pozyskać z Unii Europejskiej. Do największych z nich
należała budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego oraz przebudowa Rynku. Odrestaurowany
budynek dworca kolejowego stał się piękną wizytówką miasta. Podróżni mają też okazję obserwować
zmodernizowaną Aleję Wojska Polskiego, przebudowaną ul. Kolejową. Powstała nowa droga łącząca
ul. Gdańską z Kolejową, a także rondo na skrzyżowaniu Gdańskiej i Grunwaldzkiej. Cały projekt
kosztował blisko 43 mln zł, z tego za 11 mln zł kupiliśmy 11 nowych, ekologicznych i bardzo komfortowych
autobusów polskiej marki Autosan. Cieszę się, że dobrze Państwu służą.
W tym samym czasie odnowiliśmy starogardzki Rynek. Teraz przygotowujemy się do drugiego etapu
rewitalizacji śródmieścia - renowacji murów obronnych, wzdłuż których od strony Wierzycy powstanie
ścieżka widokowo-spacerowa. Udało nam się też przebudować kilka ważnych dróg w mieście, m. in.
ul. Traugutta, Kościuszki i Nowowiejską. Powstała nowa ulica Powstańców Warszawskich. Niedawno
zakończyliśmy przebudowę pierwszego odcinka ul. Kopernika. Kolejny fragment od ronda św. Wojciecha
do ul. Pelplińskiej planujemy rozpocząć w przyszłym roku.
Skupimy się również na mniejszych, ale równie ważnych zadaniach, których celem jest przede wszystkim
poprawa jakości życia mieszkańców. Będziemy kontynuować rozpoczęty w ubiegłej kadencji program
utwardzania dróg gruntowych płytami Yomb, aby zarówno mieszkańcy, jak i służby ratunkowe oraz
porządkowe mogły bez problemu dojechać do posesji. Jednocześnie zamierzamy modernizować
starogardzkie ulice w pełnym standardzie. W pierwszej kolejności będą to ul. Paderewskiego, ul.
Chojnicka, ul. Sobieskiego. W planach mamy budowę mieszkań, w tym komunalnych i socjalnych. W tej
chwili powstaje blok przy ul. Kopernika, w którym będą 24 mieszkania komunalne.
Ważną rolę w rozwoju miasta pełni też Budżet Obywatelski. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców
udało się wybudować wiele placów zabaw, siłowni pod chmurką i boisk wielofunkcyjnych. Budżet
Obywatelski przyczynił się również do powstania Parku Nowe Oblicze. Zaczęliśmy od siłowni – projektu
dwóch licealistek. Dzisiaj jest to piękna przestrzeń publiczna w tym roku nagrodzona jako jedna
z najładniejszych na Pomorzu. Miejsce do wypoczynku i rekreacji z nowoczesnym skateparkiem. Nadal
będziemy dbać o estetykę miasta oraz budowę skwerków, miejsc do wypoczynku i rekreacji. Starogard
ma wiele potrzeb. Zrobimy wszystko, żeby je zaspokoić, tak by nasze miasto stawało się coraz bardziej
przyjaznym miejscem do życia.
Dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam zrealizować zamierzone cele, w tym władzom samorządu
wojewódzkiego, radnym działającym na rzecz miasta oraz Wam, Drodzy Mieszkańcy, za wyrozumiałość
wobec niedogodności wynikających z realizacji zadań. Od zawsze niezwykle ważne było dla mnie pojęcie
wspólnoty, dlatego też wszystkich, którym zależy na dobru naszego miasta, zapraszam do współpracy.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzę Państwu zdrowia, szczęścia,
miłości i wzajemnej życzliwości, a także wszelkiej pomyślności zarówno w życiu prywatnym, jak
i zawodowym.
Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

grudzień 2018

INWESTYCJE

2018 W KALEJDOSKOPIE

Po nowemu jeździmy ul. Kopernika

3

STYCZEŃ

Pierwszy etap przebudowy ul. Kopernika dobiegł końca. Od ronda św. Wojciecha do ul. Lubichowskiej kierowcy jeżdżą po nowej nawierzchni, a piesi
chodzą po wyremontowanych chodnikach. Miasto wydało na to ponad 3
mln zł. Od grudnia obowiązuje tu nowa organizacji ruchu.

Modernizację podzielono na
dwa etapy. Na początku grudnia 2018 r. Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg S.A. zakończyło
budowę pierwszego fragmentu ulicy na odcinku od skrzyżowania z Aleją Jana Pawła
II (rondo św. Wojciecha) do
skrzyżowania z ul. Lubichowską. Prace trwały 7 miesięcy
od początku maja do końca
listopada. Budowa kosztowała
blisko 3,2 mln złotych. Zadanie
zostało dofinansowane kwotą

1,2 mln złotych z rządowego
programu na rzecz rozwoju
oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej
infrastruktury drogowej. Za
przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu ok. 800 tys.
zł zapłaciło Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
STAR –WiK Sp. z o.o.
– Mieszkańcy mogą korzystać
z kolejnej wyremontowanej
ulicy, która spełnia aktualne
standardy – mówi Tadeusz

Błędzki – zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych. – Jezdnia ma 6 metrów
szerokości. Przejścia dla pieszych są doświetlone, a jedno
z nich dodatkowo wyposażone w azyl bezpieczeństwa. Po
obu stronach jezdni pojawiły
się wyremontowane chodniki, zatoczki autobusowe, a na
przystankach nowe wiaty.
W przyszłym roku drogę przeznaczoną dla pieszych i rowerów, od wjazdu na os. Koper-

nika do skrzyżowania z Aleją
Jana Pawła II pokryjemy dodatkową warstwą nawierzchni
w kolorze czerwonym, która
będzie kontynuowana na II
etapie przebudowy tj. od ronda do ul. Pelplińskiej – dodał
wiceprezydent.
W związku z przebudową ulicy
Kopernika zmieniła się organizacja ruchu w obszarze skrzyżowania z ul. Reymonta. Teraz
pierwszeństwo mają kierowcy
jadący ul. Kopernika, a wszyscy kierowcy wyjeżdżający z ul.
Reymonta muszą ustąpić im
pierwszeństwa – bez względu
na to, czy auto przemieszcza
się po ul. Kopernika od strony ul. Lubichowskiej czy Jana
Pawła II.
Rozpoczęcie prac przy przebudowie drugiego odcinka
Kopernika od skrzyżowania
z ul. Pelplińską do ronda św.
Wojciecha zaplanowane jest
na II kwartał 2019 roku.
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Noworoczne Spotkanie
Mieszkańców

Orszak Trzech Króli

Starogard miastem monitorowanym

Starogard Gdański od 2001 roku monitorowany jest przez Komendę Powiatową Policji. Od poniedziałku 3 grudnia miasto obserwuje również Straż Miejska. Niedawno na wjazdach do Starogardu pojawiły się tablice informujące
o tym, że miasto jest objęte monitoringiem. W tej chwili w mieście działa 27
kamer, w przyszłym roku i latach kolejnych ich liczba wzrośnie do ok. 100.
Funkcjonujący od roku 2001
monitoring wizyjny miasta
Starogard Gdański niejednokrotnie przyczynił się do
usprawnienia
postępowań
dowodowych i innych oraz
ujawnienia sprawców przestępstw i wykroczeń. Dzięki
niemu np. ujawniono osobę,
która latem uszkodziła wiatę
w Parku Nowe Oblicze. Koszt
jej naprawy wyniósł 18 tys. zł.
Ze względu na to, że sprawca
nie miał ukończonych 17 lat,
do jej zapłacenia zobowiązani zostali rodzice sprawcy. Nie
byłoby to możliwe, gdyby nie
kamery rejestrujące.
Do tej pory piecze nad miejskim monitoringiem sprawowała wyłącznie Komenda Po-

wiatowa Policji. Obserwowała
m.in. Rynek, ul. Kościuszki,
Kanałową, czy Park Nowe Oblicze. Od 3 grudnia 2018 roku
miasto zaczęła monitorować
Straż Miejska. W jej nowej siedzibie przy ul. Kolejowej znajduje się specjalne pomieszczenie z czterema dużymi ekranami, na których dyżurny obserwuje: Aleję Wojska Polskiego,
ulice: Kolejową, Hillar, Gdańską
oraz Dworzec PKP. Funkcjonariusze widzą też wszystkie
skrzyżowania w okolicy, przejazd kolejowy oraz nowe rondo na ul. Gdańskiej. Kontrola
śródmieścia wraz z przyległymi ulicami, którą sprawuje
Policja, docelowo ma być również przekazana do SM w Starogardzie Gdańskim.
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Pierwsza starogardzianka

Inauguracja obchodów
25-lecia reaktywacji
Starogardzkiego Bractwa
Kurkowego
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12. Bieg Charytatywny
„Policz się z cukrzycą”

Wizyta delegacji z Chin
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26. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

Wystarczyło dziesięć dni, aby przyjaźń polsko-chińska
w Starogardzie rozkwitła. Wspólne wycieczki, zajęcia sportowe i lekcje pomogły im się zintegrować. Uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 8 swoich nowych przyjaciół z Chin
pożegnali koncertowo. Zagrali, zaśpiewali i zatańczyli dla
nich. W zamian Chińczycy pokazali tradycyjny taniec z wachlarzami oraz zagrali na chińskich instrumentach.

Obie strony wyraziły chęć
kontynuowania współpracy i podpisania partnerstwa
pomiędzy miastami. Chińczycy zaprosili starogardzian
do Luohe. Prawdopodobnie
w maju nastąpi kolejna wymiana polsko – chińska. Tym
razem do Chin pojedzie delegacja z grupą polskiej młodzieży z SP8.

Kolejny defibrylator w mieście

Od listopada nowy defibrylator znajduje się przy głównym wjeździe na
Stadion Miejski im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim. Jest dostępny 24 godziny na dobę.
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Bal Integracyjny w PSP nr 1

III Dobroczyny
Bal Prezydencki

– To małe i proste w obsłudze
urządzenia, które ma za zadanie przywrócić akcję serca,
umieściliśmy przy głównym
wjeździe na Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny przy
Ośrodku Sportu i Rekreacji
w porozumieniu z firmą Maximus Broker z Torunia – informuje dyrektor OSiR Marzena
Klein. – Lokalizacja urządzenia stanowi kluczową rolę ze
względu na liczne wydarzenia
sportowe i kulturalne, które
skupiają w tym miejscu wielu
ludzi – dodaje dyrektor.
Jego obsługa jest nieskomplikowana i bardzo przejrzysta. Może go użyć osoba bez
przeszkolenia medycznego.
Defibrylator AED sam analizuje EKG poszkodowanego
i wykrywa, kiedy defibrylacja
jest wskazana. Przy urządzeniu
znajduje się tabliczka z ilustro-

waną instrukcją, jak skutecznie
działać w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy. Dodatkowo sposób postępowania wskazywany jest
poprzez komendy głosowe
wydawane przez urządzenie.
Do tej pory w ramach akcji
„Kociewie nadaje rytm” defibrylatory umieszczono na budynkach:
– Starostwa Powiatowego
w Starogardzie Gdańskim przy
ul. Kościuszki 17,
– I Liceum Ogólnokształcącym
w Starogardzie Gdańskim przy
ul. Hallera 34,
– II Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim
przy ul. Kościuszki 131,
– Zespołu Szkół Zawodowych
w Starogardzie Gdańskim przy
ul. Paderewskiego 11,
– Technikum w Owidzu przy ul.
Szkolnej 6,
– Centrum Handlowego w Sta-

rogardzie Gdańskim przy ul.
Zblewskiej 10c,
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Ocyplu przy ul. Kociewskiej 22.
Dla przypomnienia – od końca

czerwca 2016 defibrylator AED
– jest również dostępny 24
godziny na dobę w Urzędzie
Miasta przy ul. Gdańskiej 6.
Znajduje się na parterze w korytarzu, tuż koło windy.
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Weekend
pełen cudów

8 i 9 grudnia upłynęły w naszym
mieście na pakowaniu i rozwożeniu
prezentów, które przygotowali darczyńcy i wolontariusze tegorocznej
Szlachetnej Paczki. W sumie było to
3329 osób. Wszystkie paczki kosztowały łącznie 127 660 zł, z czego
wynika, że średnio na jedną obdarowaną rodzinę przypadło około
2 600 zł. Takiego wyniku jeszcze
w naszym rejonie nie było.

Jedną paczkę przygotowywało 67 osób. Podczas finałowego weekendu wolontariusze
odwiedzili 49 rodzin z rejonu
Starogardu Gdańskiego. To
nie tylko samo miasto, ale też
okoliczne wsie takie, jak Osowo Leśne, Wda, Brzeźno Wielkie, Kokoszkowy.
– Radość i wzruszenie obdarowanych dawało nam jeszcze
więcej motywacji do działania,
a przede wszystkim do tego,
by razem z rodzinami móc
otwierać te magiczne prezenty
przygotowane przez naszych
wspaniałych darczyńców. Ten
weekend cudów był piękny.
Z całego, wypełnionego radością, serca chciałbym podziękować mojemu zespołowi nie-
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samowitych SuperW. Dziękuję
ludziom, którzy poświęcali
swój prywatny czas, przeszli
i przejechali masę kilometrów,
by dotrzeć do rodzin, ogromną ilość przegadanych godzin,
ale przede wszystkim dziękuję
za profesjonalne podejście do
sprawy i organizacje magicznego Finału Szlachetnej Paczki! Jesteście dla mnie bohaterami naszego rejonu i nie tylko
– powiedział lider tegorocznej
akcji w Starogardzie Gdańskim
Michał Hinc.
W tym roku rodziny odwiedzało 14 wolontariuszy, a 23
w ogóle pomagało przy organizacji Finału. Akcję wspierał
także DPS Szpęgawsk.
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Choinka już świeci
W dniu, kiedy wszyscy czekają na
wizytę Św. Mikołaja wielu mieszkańców naszego miasta pojawiło
się na Rynku, aby wspólnie z prezydentem rozświetlić ustawioną przy
Ratuszu Staromiejskim choinkę. Już
wcześniej ulice ozdobiły świąteczne
iluminacje.
Tuż obok choinki, tak jak powinno być, stoją prezenty.
W pobliżu dumnie świeci się
też herb miasta, a także ramka
z napisem „Starogard Gdański”, przy której można zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie.
Wyjątkowy mikołajkowy wieczór rozpoczął zespół Fefer-

nóski. Mieszkańcy razem z nim
śpiewali pastorałki. Dzieciom
Mikołaj rozdawał cukierki,
a potem chętnie pozował
z nimi do zdjęć.
Miasto rozświetlają w sumie 244 ozdoby. Duża część
z nich zakupiona została
w tym roku.

ciątka Jezus. Przedstawienie
zakończyło się wspólnym tańcem, do którego zaproszono
wszystkie dzieci.
Dużo działo się również na scenie. Jako pierwsze wystąpiły
Fefernóski, czyli po kociewsku
pierniczki. Kolędy i świąteczne
piosenki zaśpiewały też dzieci

i młodzież ze Starogardzkiego
Centrum Edukacji Muzycznej
oraz finaliści I edycji Talent Show
UTALENTOWANI. W świątecznym klimacie zagrała też Orkiestra Dęta Starogardzkiego
Centrum Kultury. Występy zakończył zespół wokalno-muzyczny z Gdyni – Hals.

Kto chciał, mógł skosztować
pysznej grochówki, którą serwowali strażacy i wziąć udział
w świątecznych konkursach.
Organizatorami Jarmarku byli:
Starogardzkie Centrum Kultury
i Stowarzyszenie „Nasz Starogard”. Partnerem imprezy było
Stowarzyszenie „Pozytywni”.

Wierzyczanki 2017

LUTY

20

23

W świątecznym klimacie

Najmłodszym
uczestnikom
Jarmarku najwięcej radości
i frajdy – oprócz św. Mikołaja –
sprawiła wenecka karuzela.
Główną atrakcją dnia był występ ulicznego Teatru Cztery
Żywioły. W bardzo widowiskowy sposób aktorzy opowiedzieli historię narodzin Dzie-
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Odnaleziono fundamety
starego ratusza

Turniej Czterech Narodów
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Prosto z Gibraltaru

Niedawno do Starogardu wróciła
czteroosobowa ekipa rowerzystów
ŻPK Team, która przez trzy miesiące dojechała rowerami na Gibraltar.
W ten sposób czterech śmiałków
uczciło 100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości.
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VIII Memoriał
Zbigniewa Rompy

23 listopada uczestnicy wyprawy Mateusz Demski i Mikołaj Tkaczyk odwiedzili Prezydenta Miasta Starogard
Gdański Janusza Stankowiaka,
który całe przedsięwzięcie
objął swoim patronatem. Rowerzyści wyposażeni byli we

flagi Polski i Starogardu Gdańskiego. Na blisko 4000 km
trasie promowali nasze miasto
i kraj. Mieli ze sobą też wiele
miejskich gadżetów, które rozdawali napotkanym osobom.
Opowiadali im o miejscu,
z którego pochodzą.

Starogardzianom Mateuszowi
i Mikołajowi podczas wyprawy
towarzyszyli mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego Arkadiusz
Telewski (ur. w Starogardzie
Gdańskim ) i Kamil Zawistowski.
Zwieńczeniem ich podróży było
zapalenie zniczy i złożenie kwia-

tów pod pomnikiem tragicznie
zmarłego Władysława Sikorskiego. To był hołd dla Polaka,
który walczył o wolność Polski.
Cała czwórka wróciła z wyprawy bardzo zadowolona. Już
planują kolejne. Ich następnym
celem będzie Skandynawia.

Rekordowa zbiórka

25

Starogard od lat włącza się w ogólnopolską akcję Świątecznej Zbiórki
Żywności. W tym roku w dwa dni
wolontariusze zebrali prawie 3 tys.
kg produktów w 6 sklepach. Zbiórkę w naszym mieście zorganizowało
Stowarzyszenie „Można Inaczej”.

Gramy dla Ani
- koncert charytatywny

KWIECIEŃ

Ofiarom Stanu Wojennego
13 grudnia z okazji 37. rocznicy
wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Władze miasta oraz delegacje najważniejszych instytucji
złożyły wiązanki kwiatów pod Krzyżem na placu przy Muzeum Ziemi
Kociewskiej.
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Finał I edycji
Utalentowanych

35. Bieg Szpęgawski

W niedzielę 13 grudnia 1981
roku o godzinie 6:00 rano Polskie Radio nadało wystąpienie
generała Wojciecha Jaruzelskiego, w którym poinformował Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady
Państwa stanu wojennego na
terenie całego kraju.
– Jeszcze 12 grudnia przed
północą władze komunistyczne rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i Solidarności. W ciągu kilku dni
w 49 ośrodkach internowania
umieszczono około 5 tysięcy
osób. W ogromnej operacji
policyjno-wojskowej uczestniczyło w sumie 70 tysięcy
żołnierzy i 30 tysięcy milicjan-

tów, użyto 1750 czołgów, 1900
wozów bojowych i 9 tysięcy
samochodów. Do dzisiaj tak
zwana „Noc Generała” to jedno z najbardziej pamiętnych
wydarzeń w najnowszej historii Polski. Mówi się przecież nawet, że 13 grudnia 1981 roku
był dniem, który zmienił nasz
kraj – w okolicznościowym
przemówieniu
powiedział
harcmistrz Wojciech Mokwa
ze starogardzkiego hufca ZHP.
Ks. dziekan Józef Pick odmówił
modlitwę za wszystkich pokrzywdzonych w tym trudnym
dla Polski czasie. Po uroczystości wszyscy udali się do kościoła pw. św. Mateusza, gdzie
odprawiona została Msza Św.
w intencji ofiar stanu wojennego.

Do akcji włączyły się Biedronka, Lidl, Netto i Intermarche.
Dzięki hojności mieszkańców Starogardu i okolic oraz
wsparciu firmy IGLOTEX wolontariusze zebrali 2781,5 kg
żywności. W akcji bezinteresownie pomagało 96 osób,
w tym 6 kierowców.
Zebrane jedzenie jeszcze

przed Bożym Narodzeniem
trafi do potrzebujących. Podczas całej zbiórki w siedzibie
Stowarzyszenia „Można Inaczej” pracował osobny sztab
ludzi, którzy zliczali poszczególne produkty w celu przygotowania raportu dla Banku
Żywności. Te same osoby na
bieżąco pakowały paczki. 412
z nich już trafiło do ubogich
rodzin, a kolejne powędrują
do nich w najbliższym tygodniu.
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Mikołajkowy wieczór dla Hospicjum

7

KWIECIEŃ

Aniołowo dla Hospicjum to nie pierwsza charytatywna akcja, którą zorganizowali Kociewiacy dla hospicjum w Starogardzie Gdańskim.
Organizatorzy przygotowali
dla nich ręcznie robione Anioły, kartki świąteczne z rysunkami dzieci, a także piękny kalendarz na 2019 rok wypełniony pracami dzieci z akcji Łąka
dla Hospicjum.
Cegiełki zrobili mieszkańcy
domów pomocy społecznej,
uczniowie szkół podstawowych, przedszkoli miejskich,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
ale
również mieszkańcy Smętowa, Osieka i Ocypla. Dochód
z cegiełek przeznaczony zostanie na opiekę nad chorymi
w terminalnym stadium choroby nowotworowej – podopiecznych starogardzkiego
Hospicjum przy Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym Medpharma w Nowej Wsi.
Punktem Kulminacyjnym wieczoru pełnego niespodzianek

było rozstrzygnięcie konkursu
rysunkowego na świąteczną
kartkę.
W kategorii przedszkolaki wyróżnienia otrzymały: Apolonia
Delke, Laura Trzoska, Milena
Ośka, Michał Neumann, Julia
Ziemba i Agata Dorau.
I miejsce zajęła Joanna Mikołajczyk z MPP nr 6
II miejsce zajęły ex aequo Malwina Żyjewska z MPP nr 2 i Łucja Stan z MPP nr 3
III miejsce zajęła Aleksandra
Rogaczewska z MPP nr 4.
W kategorii uczniowie szkół
podstawowych wyróżnienie
otrzymała Aleksandra Szarmach z Lubichowa
I miejsce zajęła Aleksandra
Dorau z PSP nr 8
II miejsce zajęła Klaudia Jakubowska z PSP nr 3
III miejsce zajął Sebastian Tokarski z PSP nr 1.

14-15

Weekend z Ewą Błaszczyk
i Remigiuszem Grzelą

W kategorii osoby niepełnosprawne wyróżnienie otrzymała Aleksandra Szmaglińska ze Środowiskowego Domu
Samopomocy w Starogardzie
Gdańskim
I miejsce zajął Piotr Bukowski ze Środowiskowego Domu
Samopomocy w Starogardzie
Gdańskim
II miejsce zajęła Gizela Wi-

cek z Dziennego Domu Senior+
III miejsce zajął Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piecach.
Nagrody w konkursie ufundowali: Wójt Gminy Starogard
Gdański, Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze Medpharma
oraz Stowarzyszenie „Można
Inaczej”.

Mówili STOP

16-20

Akcja „1000 drzew
na 100-lecie Odzyskania
Niepodległości Polski

Konferencja pn. „STOP Krzywdzeniu. RAZEM można więcej” była
podsumowaniem wielomiesięcznej
pracy ludzi zajmujących się na co
dzień pomocą pokrzywdzonym.

Nowa kierownik
Przychodni

Po pozytywnej rekomendacji komisji konkursowej 26 listopada Prezydent Miasta powołał na kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni
Lekarskiej w Starogardzie Gdańskim
Patrycję Dziewiątkowską-Dudek.

– Objęcie stanowiska Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej
w Starogardzie Gdańskim jest
dla mnie wielkim wyzwaniem.
Wśród szerokiego spektrum
wykonywanych obowiązków
zawodowych w Urzędzie Miasta Starogard Gdański znajdował się m.in. nadzór, koordynacja i współpraca w ochronie

zdrowia, co mam nadzieję,
ułatwi mi wykonywanie obowiązków na nowym stanowisku. Dołożę wszelkich starań,
aby Przychodnia Lekarska
funkcjonowała przynajmniej
na tym samym poziomie na
jakim funkcjonowała do tej
pory – mówi Patrycja Dziewiątkowska-Dudek,
która
swoje nowe obowiązki pełni
od 10 grudnia.

Konferencja podzielona była
na trzy sesje tematyczne
(dziecko, rodzina i specjaliści). Poruszono takie tematy,
jak rozpoznawanie sytuacji
krzywdzenia dziecka, diagnoza tej sytuacji w Starogardzie,
konsekwencje wczesnodziecięcych traum relacyjnych, jak
również czym jest, a czym nie
jest terapia poznawczo-beheawioralna dzieci i młodzieży.

Szukano odpowiedzi na pytania: Jak wychowywać bez
przemocy?, Jak wspierać swoje
dzieci?, Jak być szczęśliwym
rodzicem, szczęśliwych dzieci? oraz Gdzie jest początek
szczęśliwego dzieciństwa?
Projekt współfinansowany ze
środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

26

I Piknik
Kociewiacy dla Hospicjum
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Najfajniej w Polsce „lubi ludzi”
Paulina Szulc została Najfajniejszym Wolontariuszem w Polsce. Zadecydowali o tym internauci, którzy wybrali ją spośród 16 kandydatów reprezentujących poszczególne województwa. 16 grudnia statuetkę wręczyła jej Joanna Jędrzejczyk na uroczystej Gali Szlachetnej Paczki TVN w Warszawie.

03

20

Piknik rodzinny w Strzelnicy
w okazji 100-lecia
Niepodległości

‚

Grubba 60 z Butterfly

Co roku po zakończeniu akcji
spośród tysięcy wolontariuszy zaangażowanych w Szlachetną Paczkę wybierany jest
jeden – najfajniejszy, który jest
dla innych drogowskazem i liderem. W tym roku do finału
stanęło 16 kandydatów, reprezentujących poszczególne
województwa. Zwycięzcę wybrali internauci w drodze głosowania na portalu interia.pl.
Najwięcej głosów i tytuł Najfajniejszego Wolontariusza w Polsce otrzymała Paulina Szulc ze
Starogardu Gdańskiego.
– Dziękuję wszystkim, którzy
głosowali na mnie. Dziękuję,
że codziennie pamiętaliście
i poświęciliście odrobinę czasu
by ten głos oddać. Wiedziałam, że dostanę bardzo duże

wsparcie od Starogardu, nie
spodziewałam się jednak, że
aż tak duże. Dziękuję. Dziękuję
też wszystkim, którzy włączyli się w akcję promującą moją
osobę, zwłaszcza dziękuję Michałowi Hincowi. To dla mnie
wspaniała przygoda być tutaj,
chociaż TVN to nie miejsce dla
mnie. Za dużo gwiazd, kamer
i reflektorów. Wolę być skrytym pomocnikiem, ale bardzo
się cieszę, że zostałam tym
najfajniejszym – powiedziała
jeszcze pełna emocji tuż po
uroczystości Paulina Szulc.
– Wszyscy jesteśmy mega
dumni z Pauliny, bo to ona
najbardziej motywowała nas
do pracy. Działa w Szlachetnej
Paczce od samego początku
– zawsze zaangażowana na

Biblioteka ma
nowego szefa
Dotychczasowy dyrektor biblioteki Radosław Spychalski z przyczyn
osobistych zrezygnował z pełnienia swojej funkcji. Od 15 listopada
pełniącą obowiązki dyrektora MBP
jest Anna Zagłoba-Góralska, która
do tej pory była naczelnikiem Wydziału Informacji Społecznej Urzędu Miasta.
– Nowe stanowisko na pewno
jest dla mnie wyzwaniem, ale
też szansą rozwoju. To bardzo
motywujące. Będę dbać o to,
żeby Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty

21

Poetycki wieczór z Dorotą
Landowską i Mariuszem
Bonaszewskim

100%. To nasz cichy, lokalny
bohater. Teraz również ogólnopolski. Jest liderem wśród
wszystkich wolontariuszy SuperW. Osobiście Paulina jest
moją bratnią duszą i wierzyłem, że wygra. Ten tytuł należy

się jej bezapelacyjnie. Jestem
bardzo dumny i szczęśliwy, że
to ona jest Najlepsza! – powiedział Komendant Hufca Michał
Hinc – tegoroczny Lider Szlachetnej Paczki w Starogardzie
Gdańskim.

Modraczek gotowy
na Święta

Tegoroczne jasełka w Miejskim
Przedszkolu Publicznym Nr 6 „Modraczek” były wyjątkowe. Połączono
je bowiem z podziękowaniem dla rodziców, którzy pomogli wyremontować jedną z sal dydaktycznych.

była jak najbardziej przyjazna
i otwarta dla Czytelników oraz
by wychodziła naprzeciw ich
oczekiwaniom – zapewniła
Anna Zagłoba-Góralska.

Prezydent wręczył podziękowania i upominki rodzicom,
którzy wsparli remont sali dydaktycznej. Otrzymali je: Anna
i Krzysztof Przybysz, Marzena
Olszewska i Piotr Zdończyk,
Alicja i Piotr Negowscy, Karolina i Marcina Nierzwiccy,
Maria i Paweł Dobbek, Karina
i Daniel Borzyszkowscy, Edyta
i Tomasz Laskowscy, Wioleta

i Dariusz Milewscy, Karolina
i Łukasz Kamińscy, Agnieszka i Łukasz Knitter, Monika
i Krystian Krenscy, Karolina
Kuśnierz, Aleksandra i Łukasz
Sikorscy.
Spotkanie było także okazją do
złożenia sobie świątecznych
życzeń i podzielenia się opłatkiem.
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Strażacy z OSP podsumowali rok 2018

9

CZERWIEC

12 grudnia na ostatnim posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, strażacy-ochotnicy ze Starogardu Gdańskiego podsumowali rok 2018 i podziękowali władzom miasta za wsparcie.
Oprócz prezesów gminnych
jednostek OSP, uczestniczyli
w nim prezydent miasta Janusz Stankowiak, wiceprezydent ds. społecznych Maciej
Kalinowski, starosta powiatu
starogardzkiego
Kazimierz
Chyła, etatowy członek zarządu powiatu Wioleta Strzemkowska-Konkolewska
oraz
naczelnik Wydziału Promocji
Gminy Starogard Gdański i wiceprezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP Tomasz
Rogalski.
Prezydent wyraził też wolę do
dalszego wspierania Ochotniczej Straży Pożarnej. To, w jaki
sposób władze miasta wsparły
OSP w 2018 roku przedstawił
wiceprezes OSP w Starogardzie Gdańskim Marcin Łuszczyński. W swojej krótkiej

prezentacji podsumował rok
2018. Podkreślił, że Ochotnicza Straż Pożarna w Starogardzie Gdańskim uczestniczyła
w 260 zdarzeniach. Z najważniejszych inwestycji OSP
wymienił zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego MAN
za 774,9 tys. zł, modernizację
wozu STAR-MAN za 258,3 tys.
zł oraz zakup sprzętu ratowniczego ze starogardzkiego
Budżetu Obywatelskiego za
kwotę 141 tys. zł. Gmina Miejska Starogard dofinansowała
zakup wozu bojowego kwotą
200 tys. zł, a do modernizacji
samochodu ratowniczo-gaśniczego dołożyła 60 tys. zł.
Prezes OSP Starogard Gdański
Łukasz Zblewski podziękował
władzom miasta za wsparcie,
ale przede wszystkim podzię-

01

kował całej ekipie „wydziału
bojowego”, który dołożył się
do tych inwestycji, rezygnując
z przysługującego im ekwiwalentu.
Zanim jednak członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej przeszli do omówie-

nia poszczególnych punktów
porządku posiedzenia, prezydent symbolicznie przekazał
prezesowi Ochotniczej Straży
Pożarnej Łukaszowi Zblewskiemu sprzęt ratowniczy, którego zakup sfinansowany został w całości z miejskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

To był pracowity
okres

04

Międzynarodowy Turniej
Piłki Siatkowej

Pogrzeb Marii Orlikowskiej-Płaczek

Chyba nikt nie ma wątpliwości,
że starogardzki oddział Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów działa prężnie. 23 listopada podczas zebrania sprawozdawczego podsumowali mijający rok.
– W tym roku zorganizowaliśmy szereg imprez kulturalnych i rekreacyjnych, do
których zaliczyć należy naszą
słynną Spartakiadę oraz liczne wycieczki krajowe i zagraniczne. Cieszymy się, że tak
chętnie i licznie biorą w nich
Państwo udział. To sprawia,
że jeszcze bardziej chce nam
się działać – powiedział przewodniczący PZERiI w naszym
mieście Jan Brdak.
– Zdecydowanie największym
wyzwaniem są dla nas sztandarowe już imprezy o zasięgu
powiatowym, czyli Koncert
Pieśni Maryjnych i Kościelnych, wspomniana już Spartakiada Sportowa ZERiI oraz
jesienny Przegląd Twórczości
Artystycznej – kontynuował
Jan Brdak.
Zarząd koła poinformował
o zbliżających się imprezach,

czyli o wieczorku andrzejkowym (25 listopada) i wieczorku sylwestrowym (30 grudnia).
Przewodniczący Komisji Kultury Józef Gerigk przedstawił
plany imprez na przyszły rok.
Spotkanie było znakomitą
okazją do podziękowań dla
sponsorów, którzy pomagają rejonowemu oddziałowi
Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów. Pamiątkowe puchary otrzymali:
Prezydent Miasta Starogard
Gdański Janusz Stankowiak,
Henryk Kinder, Robert Gorczyca i Edmund Herold. Na
uroczystości osobiście nie
mogli pojawić się Mariusz
Popławski i Zenon Błański,
ale puchary już wkrótce trafią
w ich ręce.
Podziękowanie i puchar wręczono także najstarszemu
członkowi koła, a jednoczenie

jego sztandarowemu Bernardowi Okrojowi.
– Dziękuję za zaproszenie na
dzisiejsze spotkanie. To wyjątkowy moment, ponieważ nie
tak dawno zakończyłem swoją
pierwszą kadencję urzędowania. Teraz jestem na początku
drugiej. Myślę, że wspólnie

będziemy działać tak samo
aktywnie jak do tej pory. Postaramy się zrobić wszystko,
żeby tych działań na rzecz
starogardzkich seniorów było
jeszcze więcej – powiedział
prezydent miasta Janusz Stankowiak.

09-10

Święto Kawalerii

10

„Uszyj z nami misia” - akcja
charytatywna dla Niny

10
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20 lat minęło

3 grudnia upłynęło równo 20 lat od
pierwszej wystawy Pawła Wyborskiego. Z tej okazji w Galerii Autorskiej w Klubokawiarni Szafa w Starogardzie Gdańskim zaprezentował
ekspozycję „Kilka starych/kilka nowych”.

16

16

20

Triathlon Energy

Festiwal kolorów

Pierwsza wystawa artysty
otwarta została 3 grudnia
1998 w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. – Z okazji tej
okrągłej rocznicy prezentuję
w Szafie obrazy najstarsze,
z lat 1997–2002. Nie mam już
dostępu do tych dawnych obrazów, pozostało ich niewiele.
Kilka z nich udało się wypożyczyć dla potrzeb tej wystawy:
mandylion bursztynowy, dwie
piety, jakiś bardzo wczesny
surrealizm, pierwsze całuny.
Obok nich znalazło się parę
prac zupełnie nowych, ukończonych ostatnio. Celowo zestawiam obrazy, które dzieli co
najmniej piętnaście lat, a czasami nawet powyżej dwudziestu. Na tym polegać ma
właśnie sens tej wystawy – na
konfrontacji starego z nowym.
Bo sens rocznicy to poszukiwanie ciągłości, tego poczucia
zgodności między minionym
a obecnym, ale też między

aktualnym a nadchodzącym –
powiedział Paweł Wyborski.
Wydarzenie
zorganizowane zostało ramach projektu
objętego stypendium kulturalnym Prezydenta Miasta
Starogard Gdański. – Przy tej
okazji bardzo dziękuję lokalnym władzom, które tak bardzo mnie wspierają. Jestem
trzykrotnym stypendystą kulturalnym Prezydenta Miasta,
laureatem Kociewskiego Gryfa
dla twórcy Roku 2015, a także
– w 2016 roku – nominatem
do Wierzyczanki w dziedzinie
kultury. Odwiedzając rozmaite
miasta w związku z wystawami, zawsze podkreślam fakt
„bycia stąd”, swoich głębokich
związków ze Starogardem
i Kociewiem oraz zrośnięcia ze
starogardzkim środowiskiem
kulturalnym. Cieszę się z tego
i jest to źródło mojej dumy –
mówił artysta.

45-lecie Towarzystwa
Miłośników Ziemi
Kociewskiej

2 grudnia w Restauracji Centrum
wystąpiła Ania Szarmach – starogardzianka o nieprzeciętnym głosie.
Zakup nowych autobusów
marki Autosan

Do 20 grudnia w Galerii „A” podziwiać można wyjątkową wystawę fotografii zatytułowaną „Dobranoc,
Starogard!”. Jej autorem jest Michał
Majewski, który w bardzo oryginalny sposób pokazuje nasze miasto
nocą. Wernisaż wystawy odbył się
30 listopada.

Miejskie krajobrazy, zapisane
w kadrach Michała Majewskiego urzekają subtelnością
wyrazu, malowniczością i tajemnicą. Przypominają obrazy
malowane na płótnie z przełomu XIX i XX wieku.
– Prace z cyklu „Dobranoc, Starogard!” zacząłem robić właściwie przez niewinną zabawę
na Facebooku. Pewnej nocy
wrzuciłem wieczorne ujęcie
miasta i napisałem właśnie tak
jak brzmi nazwa tej ekspozycji.

Z nowej płyty
25

Nocny Starogard

Piewczyni miłości i otwartości
na drugiego człowieka zaprezentowała utwory z najnowszej płyty „Shades of Love”.

Klimat, jaki stworzyła podczas
koncertu na długo pozostanie
w pamięci tych, którzy przyszli
jej posłuchać.

To się wielu osobom bardzo
spodobało. Potem okazało
się, że nawet do tego stopnia,
że niektórzy nie mogli zasnąć
bez takiej „Dobranocki” – mówił autor wystawy Michał Majewski.
Wernisaż uświetnił występ
kwartetu wokalnego Amoroso. Wystawa została zrealizowana przy wsparciu
Gminy Miejskiej Starogard
Gdański w ramach Inicjatywy
Lokalnej.
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Najstarszy starogardzki piłkarz
Alfons Jabłoński skończył 95 lat. Z tej okazji 7 grudnia odwiedzili go prezydent miasta Janusz Stankowiak oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta
Marek Jankowski.
Pan Alfons urodził się 9 grudnia 1923 r. Od zawsze związany jest ze Starogardem Gdańskim, chociaż wiele lat spędził
poza nim. Służył w wojsku
w Newcastle. To właśnie na
tamten okres przypada jego
największa aktywność sportowa. – Nie mogę powiedzieć, że
w piłkę nożną grałem zawodowo. To było raczej hobbystyczne, ale na boisku spędziłem
wiele godzin. Przeważnie grałem na skrzydle, prawym lub
lewym. Doskonale pamiętam
mecz, który w wojsku rozegra-

liśmy z Anglikami. Byli bardzo
brutalni, ale my się nie daliśmy.
Wygraliśmy 3:2. Ja strzeliłem
dwa gole – uśmiecha się solenizant.
Alfons Jabłoński w piłkę grał
od dziecka. – Już jako mały
chłopiec biegałem z kolegami
po boisku. Wtedy było zupełne inaczej niż teraz. Nie było
takich pięknych stadionów.
Często graliśmy po prostu
w błocie. Piłki szyliśmy sami.
Najtrudniej grało się, kiedy
taka piłka nasiąkła wodą, bo
robiła się bardzo ciężka. Dla

nas nie stanowiło to jednak
większej przeszkody – opowiada pan Alfons.
Po powrocie z wojska mężczyzna zatrudnił się jako blacharz. Pracował bardzo ciężko
na starogardzkich dachach. –
Ten zawód był wyczerpujący.
Wymagał dużej siły fizycznej.
Trzeba było umieć utrzymać
się na takim dachu, a nie pracowało się przecież w naturalnej pozycji. Dzisiaj odczuwam
tego skutki. Chociaż dzięki
sportowi pewnie mniejsze niż
moi koledzy – mówi.

Pan Alfons grał w piłkę nożną
w starogardzkim „Włókniarzu”.
– Doskonale pamiętam i bardzo dobrze wspominam ten
czas. Było zupełnie inaczej niż
teraz. Chociaż graliśmy z innymi klubami, nigdy nie było
między nami niezdrowej rywalizacji. Wszyscy byliśmy kolegami. Przeżyliśmy razem wiele
przygód. Nigdy nie zapomnę
jak jeździliśmy na mecze starą
ciężarówką. Było niewygodnie,
ale za to jak radośnie – opowiada Pan Alfons.
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SIERPIEŃ

24

25
Mikołajkowe granie
Mikołajkowe Granie to turniej dla
amatorów siatkówki, którzy kochają grać i wykorzystają każdą okazję,
by zmierzyć się z innymi pasjonatami tej dyscypliny sportu.
Od 12 lat do Starogardu
Gdańskiego przyjeżdżają drużyny z całego Pomorza oraz
reprezentanci takich miast,
jak: Bydgoszcz, Toruń, Morąg,
Olsztyn. Mecze trwają całe
dnie, a przerwy między nimi
to niepowtarzalna okazja do

spotkań, rozmów i nawiązania
nowych znajomości.
W XII edycji zawodów wśród
kobiet zwyciężyła drużyna
Positive Team. Spośród mężczyzn najlepsi okazali się SKS
Volleyball, a w kategorii mieszanej P&P.

Otwarcie skateparku

Polpharma Deyna Cup
Junior

XIV Memoriał
Andrzeja Grubby

WRZESIEŃ

04

Odsłonięcie muralu

11

12

INFORMACJE

2018 W KALEJDOSKOPIE

Bądźmy gotowi na zimę

WRZESIEŃ

08

Spartakiada Emerytów

Zbliża się okres zimowy, dlatego
przypominamy najważniejsze zasady utrzymania zimowego dróg
w mieście.

Straż Miejska
w nowym budynku

Starogardzka Straż Miejska przeprowadziła się do nowej siedziby.
Od poniedziałku 3 grudnia funkcjonuje w odrestaurowanym i wyremontowanym budynku przy dworcu PKP przy ul. Kolejowej.

16

19

21

Mecz charytatywny
- „Dom dla Anioła”

grudzień 2018

Wejście do nowej siedziby
Straży Miejskiej znajduje się
z boku budynku. Jest dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Strażnicy mają do dyspozycji parter,
piętro i piwnice. Na parterze
znajdują się biura oraz dyżurka z pomieszczeniem do
monitorowania miasta. Biura
są przestronne i funkcjonalnie
zaprojektowane. Każdy pokój
jest nowocześnie umeblowany
i wyposażony w sprzęt komputerowy.

Na piętrze budynku znajduje
się zaplecze socjalne – szatnie, łazienki z prysznicami oraz
niewielka stołówka. Piwnica
przeznaczona została na pomieszczenia gospodarcze i archiwum.
- Cieszy nas też nowoczesny
monitoring. Będziemy mogli
szybko interweniować, wysyłając patrol w miejsca zdarzeń,
które zaobserwujemy na monitorach – mówi komendant
Jarosław Cysarczyk.

W Starogardzie bieżącym odśnieżaniem ulic, chodników
i parkingów zajmuje się Miejski
Zakład Komunikacji. W przypadku intensywnych opadów
śniegu bądź powstania niebezpiecznych oblodzeń na
drogach i chodnikach mieszkańcy mogą interweniować
całodobowo u dyspozytora
zimowego utrzymania dróg
(ZUD) pod następującymi numerami: tel. (58)56-230-02 lub
kom. 661 969 331.
Właściciele posesji muszą też
pamiętać o obowiązku zapewnienia czystości i porządku
wzdłuż swoich nieruchomości.
Do ich zadań należy sprzątanie
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy
granicy budynków.
Właściciel nieruchomości nie
jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest
dopuszczony płatny postój lub
parkowanie pojazdów samochodowych.
Ważne jest też, aby kierowcy
nie pozostawiali (szczególnie
w porze nocnej) pojazdów na
ulicach, gdyż utrudnia to usunięcie śniegu z jezdni, a niejednokrotnie
uniemożliwia
przejezdność.

Ponadto informujemy, że na
terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański poza drogami gminnymi zlokalizowane
są drogi innych zarządców tj.:
• Droga krajowa nr 22 ( ulice: Zblewska ,Jagiełły, Sikorskiego
i
Mickiewicza)
• Droga wojewódzka nr 222 (
ulice: Gdańska, Al. Niepodległości, Pomorska i Pelplińska)
• Drogi Powiatowe – ulice:
Skarszewska,
Lubichowska,
Droga Owidzka i odcinek drogi ok. 150m od drogi krajowej
nr 22 w kierunku na Rywałd
Wszelkie uwagi dotyczące zimowego utrzymania
w/w dróg należy kierować odpowiednio do:
1/ drogi krajowe – Obwód
Drogowy w Bytoni
tel. (58) 58-84-426 lub 606928- 562,
2/ drogi wojewódzkie – Rejon
Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim
tel. (58) 56-269-70 lub 609690-207,
3/ drogi powiatowe – Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
tel. (58) 532-14-01 lub (58)
562-34-61

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

ETZT - Rowerowa środa

Browar Kociewski Cup

OGŁASZA PIĄTY 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.

Nr
działki

Pow.
w m2

Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławczaw zł
(zawiera 23% VAT)

Wadium
w zł

Postąpienie
minimalne
w zł

1

2

3

4

5

6

7

1.

193

974

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

107.000,00

10.700,00

1.070,00

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., drugi 23 maja 2018 r., trzeci 8 sierpnia 2018 r., a czwarty 31 października 2018 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 16 stycznia 2019 r. (środa) o godz 10:00 w sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.
Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 10 stycznia 2019 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 15 stycznia 2019 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.

grudzień 2018

PRZETARGI

2018 W KALEJDOSKOPIE

Urząd będzie nieczynny

W sobotę 22 i 29 grudnia 2018 r. Urząd Miasta Starogard Gdański będzie przyjmował interesantów w standardowych godzinach pracy. W wigilię 24 grudnia
oraz w ostatni dzień roku 31 grudnia 2018 r. Urząd będzie nieczynny.

13

PAŹDZIERNIK

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy w okresie przedświątecznym chcieliby zgłosić się w sprawach urzędowych
w inny dzień niż powszednie, Urząd Miasta Starogard Gdański będzie czynny w sobotę 22 grudnia oraz sobotę 29 grudnia 2018 roku.
Zarówno Biuro Obsługi Klienta, jak i pozostałe wydziały Urzędu Miasta będą działać jak w dni powszednie od godz. 7.30 do godz. 15.30.
W wigilię 24 grudnia oraz w ostatni dzień roku 31 grudnia Urząd Miasta będzie nieczynny.

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, KW 34706, obr. 1, 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

postąpienie
minimalne
w zł

1

2

3

4

5

6

7

1.

1/4
gen. A. Fieldorfa „Nila”

3.401

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

315.000,00

31.500,00

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

Nieruchomości ww. (poz.1-14) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w § 12 pkt
6 określa ograniczenia w zagospodarowaniu działek nr: 1/14, 1/20 i 1/21, znajdujących się w zasięgu wyznaczonej na rysunku planu strefie ochronnej szerokości 50 m od granicy działki cmentarza, 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., drugi 27 czerwca 2018 r., trzeci 5 września 2018 r., a czwarty 31 października 2018 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 16 stycznia 2019 r. (środa) o godz 10:30 w sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.
Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 10 stycznia 2019 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 15 stycznia 2019 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.

06

07

12

13

27. Bieg Kociewski

Otwarcie Rynku Od Nowa

Otwarcie odrestaurowanego
Dworca PKP i Al. Wojska
Polskiego

Mecz KP Starogard - Lechia
Gdańsk z okazji 10-lecia
klubu

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 PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic: Krętej i Granicznej, KW GD1A/00034706/3, obr. 5,
według wykazu w tabelce:
Lp.

14

16

26

Koncert Ireny Santor z okazji
otwarcia Dziennego Domu
SENIOR+

Nowy teren rekreacji
Kochanki

Wystawa z cyklu
„Sztuka Polska”

Nr działki

Pow.
w m2

Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza
w zł (zawiera wartość
i podatek VAT - 23%)
5

wadium
w zł

postąpienie
minimalne
w zł

6

7

1

2

3

4

1.

187/9

963

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
altan, garaży (02.MN)

129 200,00

12 920,00

1 300,00

2.

187/11

959

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
altan, garaży (02.MN)

128 600,00

12 860,00

1 290,00

3.

187/73

1.264

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
altan, garaży (05.MN)

158 800,00

15 880,00

1 590,00

4.

187/74

1.264

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
altan, garaży (05.MN)

158 800,00

15 880,00

1 590,00

5.

187/75

1.264

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
altan, garaży (05.MN)

158 800,00

15 880,00

1 590,00

6.

187/76

736

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
altan, garaży (05.MN)

98 700,00

9 870,00

990,00

7.

187/77

735

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
altan, garaży (05.MN)

98 600,00

9 860,00

990,00

8.

187/78

764

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
altan, garaży (05.MN)

102 500,00

10 250,00

1 030,00

9.

187/79

1.237

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
altan, garaży (05.MN)

155 400,00

15 540,00

1 560,00

10.

187/80
187/99

1.097
276

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
altan, garaży (02.MN)

172 500,00

17 250,00

1 730,00

11.

187/7
187/100

803
173

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
altan, garaży (02.MN)

130 900,00

13 090,00

1 310,00

12.

187/81

1.460

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
altan, garaży (02.MN)

183 400,00

18 340,00

1 840,00

13.

187/82

1.510

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
altan, garaży (02.MN)

189 700,00

18 970,00

1 900,00

14.

187/83

1.503

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
altan, garaży (02.MN)

188 800,00

18 880,00

1 890,00

15.

187/84

964

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
altan, garaży (02.MN)

123 100,00

12 310,00

1 240,00

16.

187/85

964

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
altan, garaży (02.MN)

123 100,00

12 310,00

1 240,00

17.

187/86

871

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi
nieuciążliwe, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, altan, garaży (06.MN,U)

122 300,00

12 230,00

1 230,00

18.

187/87

872

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi
nieuciążliwe, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, altan, garaży (06.MN,U)

122 400,00

12 240,00

1 230,00

19.

187/88

871

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi
nieuciążliwe, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, altan, garaży (06.MN,U)

122 300,00

12 230,00

1 230,00

20.

187/90

1.505

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
altan, garaży (02.MN)

189 100,00

18 910,00

1 900,00

21.

187/91

1.668

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
garaży (02.MN)

209 500,00

20 950,00

2 100,00

22.

187/92

886

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
garaży (02.MN)

113 200,00

11 320,00

1 140,00

23.

187/93

1.177

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
garaży (02.MN)

147 900,00

14 790,00

1 480,00
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24.

187/94

780

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
garaży (02.MN)

104 600,00

10 460,00

1 050,00

25.

187/95

850

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
garaży (02.MN)

114 000,00

11 400,00

1 140,00

26.

187/96

739

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych,
garaży (02.MN)

99 100,00

9 910,00

1 000,00

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy ww. dzialek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiazujacym miejscowym planem zagowspodarowania dla tego terenu oraz przezpisami prawa. Nieruchomości ww. (poz. 1-26) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 9 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.
Gdańska nr 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 3 stycznia 2019 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 8 stycznia 2019 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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LISTOPAD

04

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) 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 ÓSMY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

III O.T.T.T Memoriał
Edwarda Kowalke

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

Nr działki

Pow.
w m2

Nr KW

Przeznaczenie w planie

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23% VAT)

5

6

wadium
7

postąpienie
minimalne

1

2

3

4

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

8

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.

187/2

840

12723

2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, wolnostojącej

88 000,00 zł

8 800,00 zł

880,00 zł

4.

187/3

843

12723

2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, wolnostojącej

88 000,00 zł

8 800,00 zł

880,00 zł

5.

187/4

718

12723

2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, wolnostojącej

72 000,00 zł

7 200,00 zł

720,00 zł

6.

187/5

766

12723

2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, wolnostojącej

75 000,00 zł

7 500,00 zł

750,00 zł
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Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym
planemzagospodarowaniaprzestrzennegodlategoterenuorazprzepisamiprawa.Nieruchomościw/w(poz.1-6)wolnesąodobciążeńizobowiązań.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 sierpnia 2017 r., drugi 11 października 2017 r., trzeci 10 stycznia 2018 r., czwarty 14 marca 2018 r., piąty 23
maja 2018 r., szósty 8 sierpnia 2018 r., a siódmy 31 października 2018 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 23 stycznia 2019 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.
Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 17 stycznia 2019 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 stycznia 2019 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. 2204) 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

11

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

Nr działki

Pow.
w m2

Przeznaczenie w uchwalonym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza
(zawiera 23% VAT)
w zł

wadium
w zł

postąpienie
minimalne
w zł

1

2

3

4

5

6

7

1.

13/106

1.681

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

163 000,00

16 300,00

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. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 4 kwietnia 2018 r., drugi 27 czerwca 2018 r., trzeci
5 września 2018 r., a czwarty 31 października 2018 r. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 23 stycznia 2019 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 stycznia 2019 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 stycznia 2019 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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Wystawa o historii
harcerstwa w Starogardzie

„Marsz ku Wolności”

XXVI Noc Bardów im.
Ryszarda Rebelki

