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Z kulturą chińską są za pan brat
Grupa 11 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8 odwiedziła zaprzyjaźnione ze
Starogardem miasto Luohe w Chinach. Przez 10 dni od 14 do 23 maja starogardzka
młodzież poznawała chińską kulturę, zwyczaje i kuchnię. Zwiedziła też wiele
historycznych miejsc w prowincji Henan.

4-5

150
tys. zł

tyle otrzymało miasto na Otwarte Strefy Aktywności

Prowincja Henan leży we wschodnich
Chinach, na południe od Rzeki Żółtej.
Zamieszkuje ją ok. 2,8 mln ludności. Partnerskie miasto Luohe leży w centrum
prowincji. Liczy ponad 500 tys. mieszkańców. Jest to stare miasto o długiej
historii i wspaniałej kulturze. Powstało
w północnej dynastii Wei, a rozkwitało
w dynastiach Ming i Qing. W 1986 roku
zostało przekształcone w miasto prowincjonalne. Potocznie nazywane jest pierwszym „słynnym chińskim miastem żywności”. Słynie przede wszystkim z przemysłu
spożywczego. Grupa Shuanghui to największe na świecie skupisko firm, zajmujących się przetwórstwem mięsa.
Od 2016 roku Luohe jest partnerskim miastem Starogardu Gdańskiego. W grudniu
2018 roku gościliśmy w naszym mieście
11 uczniów Podstawowej Szkoły Eksperymentalnej w Luohe. 13 maja 11 dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 8 w Starogardzie
wraz z dyrektorem szkoły i dwiema nauczycielkami pojechali do Chin z rewizytą.
Towarzyszyła im trzyosobowa delegacja
z Urzędu Miasta.
Wymiana młodzieży to efekt porozumienia pomiędzy szkołami: Szkołą Podstawową Nr 8 i Luohe Experimental Modele School (LEMS). Uroczyste podpisanie
porozumienia odbyło się 17 maja w Luohe w obecności władz miasta Luohe,
przedstawicieli LEMS oraz polskiej delegacji. Dokument podpisali dyrektorzy
obu szkół. Współpraca dotyczyć będzie
nie tylko wymiany młodzieży, ale również
doświadczeń, wiedzy i umiejętności w zakresie nauczania.
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Przebudowa drugiego odcinka
Ponad 5 mln zł będzie kosztował remont ulicy Kopernika. Przebudowa obejmie odcinek od skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II
do skrzyżowania z ul. Pelplińską. Inwestycję wykona firma Strabag z Pruszkowa. Prace potrwają do listopada 2019 r.
Ulica Kopernika to ważna droga
w mieście. Łączy największe blokowiska z drogami wyjazdowymi na
Lubichowo, Tczew i Pelplin. Zameldowanych przy niej jest prawie 1200

osób, a działalność prowadzi ponad
120 firm. W roku 2018 firma PBD ze
Starogardu przebudowała pierwszy
jej odcinek od skrzyżowania z ulicą Lubichowską do skrzyżowania

z Aleją Jana Pawła II. Kolejny etap
wykona firma STRABAG Sp. z o.o.
z Pruszkowa.
W piątek 26 kwietnia prezydent
miasta Janusz Stankowiak podpi-

sał z pełnomocnikami spółki Mariuszem Schabem i Michałem Kubiakiem umowę na przebudowę
drugiego odcinka ulicy od skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Pelplińską.
Ulica Kopernika – podobnie jak na
pierwszym odcinku – będzie miała 6
metrów szerokości. Po obu stronach
powstaną nowe chodniki, a po stronie północnej na odcinku od ronda
św. Wojciecha do ul. Pelplińskiej ciąg
pieszo-rowerowy. Wykonawca przebuduje całą infrastrukturę podziemną, tj. kanalizację deszczową i sanitarną wraz z przyłączami w zakresie

pasa drogowego oraz usunie kolizje
z sieciami teletechnicznymi i gazową. Przy przejściach dla pieszych
pojawią się azyle bezpieczeństwa.
Przebudowane zostanie oświetlenie. Miejska spółka komunalna
„STAR-WiK” zajmie się przebudową
kanalizacji sanitarnej i wodociągu na
remontowanym odcinku.
Inwestycja finansowana jest ze środków własnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Jej koszt wyniesie
5 148 195,25 zł. Miasto stara się
o dofinansowanie inwestycji w ramach tzw. Funduszu Dróg Samorządowych.

pojawią się tam: stół integracyjny do
gier edukacyjnych, kosze na śmieci,
tablice informacyjne, dodatkowa
zieleń oraz 6 urządzeń do ćwiczeń
na powietrzu (twister, wioślarz, wahadło, orbitrek, steper i wyciąg górny).
Natomiast OSA przy ul. Ściegiennego, Sowiej i Kleeberga będą miały
charakter rozszerzony. Składać się
będą ze sprawnościowego placu
zabaw dla dzieci, siłowni plenerowej
oraz strefy relaksu. W każdej z nich
wykonane zostaną prace ziemne,
związane z przygotowaniem podłoża – pod nawierzchnię trawiastą
i piaskową. Alejki spacerowe zostaną utwardzone kostką brukową, co

umożliwi dostęp na teren osobom
z niepełnosprawnościami ruchowymi. W strefie relaksu znajdą się ławki
z oparciem, stoliki do gier edukacyjnych (chińczyk/szachy/warcaby),
kosze na śmieci, tablice edukacyjne
i stojaki na rowery. Plac zabaw wyposażony zostanie w zestaw sprawnościowy, równoważnię i poziome
drabinki, a w siłowni pod chmurką
staną: ławeczki wzmacniające mięsnie brzucha, orbitrek, huśtawki
wzmacniające mięsnie bioder, talii
i nóg, wioślarz sportowy oraz wypychacz i przyciągacz, które kształtują
mięśnie ramion i pleców. Planuje się
też nowe nasadzenia zieleni, a cały
kompleks zostanie ogrodzony.

Miasto otrzymało 150 tysięcy
Otwarta Strefa Aktywności (OSA) to ogólnodostępne miejsce do
zabawy, ćwiczeń i relaksu. Cztery takie kompleksy rekreacyjne
powstaną niebawem w Starogardzie Gdańskim. Miasto otrzymało na ich budowę 150 tys. zł. dofinansowania z Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Łączny koszt inwestycji wyniesie ponad 350
tys. zł.
Otwarte Strefy Aktywności to program rządowy, uruchomiony przez
Ministerstwo Sportu i Rekreacji
w 2018 roku. Miasta i gminy w Polsce mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę ogólnodostępnych siłowni plenerowych, stref
relaksu czy placów zabaw o charakterze sprawnościowym. Ważne, aby
obiekty skierowane były do różnych
grup wiekowych i służyły międzypokoleniowej integracji społecznej.
Przy ul. Sadowej i pomiędzy ulicami Wybickiego oraz Grunwaldzką
powstaną otwarte strefy relaksu
o charakterze podstawowym. Istniejące tam place zabaw, wybudowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, powiększone zostaną
o siłownię plenerową oraz strefę
relaksu. Oprócz ławek z oparciem,
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W parku miejskim coraz piękniej

Starogardzki Park Miejski zmienia swój wizerunek. Modernizacja trwa od ubiegłego roku. Jest jednym z elementów projektu unijnego, który Miasto realizuje wspólnie z Gminą Wiejską Starogard Gdański oraz Nadleśnictwem Starogard. Aktualnie wykonawca przebudowuje most na trakcie im. A.I Goldfarba.

Starogard Gdański jako jedno
z nielicznych miast w Polsce, może
pochwalić się parkiem miejskim
w samy centrum miasta. Jego przebudowa zbliża się właśnie do końca.
Ekipa budowlana firmy Eco-Zet rozpoczęła modernizację starogardzkiego parku w czerwcu 2018 roku
od uporządkowania infrastruktury
podziemnej oraz przebudowy alejek
spacerowych, fontanny i tarasu widokowego. Oczyściła staw i umocniła
jego brzeg, otwierając go dla odwiedzających. Zlikwidowała okalające go
murki, a nad wodą pojawił się drewniany podest. Równocześnie wykonawca umocnił brzeg rzeki Wierzyca
i wybudował po niedostępnej do tej
pory stronie rzeki – ścieżkę spacerową wzdłuż murów obronnych. Zieleń

na terenie parku została uporządkowana i urozmaicona. Kompozycje
ułożono piętrowo. Pojawiły się tam
nowe drzewa, krzewy i mnóstwo
kwiatowych rabatek. Na ukończeniu
jest też trakt wschód-zachód, gdzie
w miejsce starej fontanny zainstalowana została nowa – fontanna posadzkowa. Miejsce wodnych zabaw
współgra z sąsiadującą z nim tężnią
solankową.
– Aktualnie wykonawca przebudowuje stary most na przejściu od ul
Chojnickiej w kierunku ul. Hallera, na
trakcie im. A.I. Goldfarba. Do końca
czerwca obecny most zostanie rozebrany, a na jego miejscu pojawi się
nowa konstrukcja – powiedział Janusz Karczyński naczelnik Wydziału
Techniczno-Inwestycyjnego.

Wykonawca ma zadanie przywrócić
mu jego łukowy kształt i odrestaurować w dawnym stylu. Most swoim
wyglądem będzie nawiązywał do

historii miasta z XIX wieku. Dodatkowo na zejściu od strony Starostwa
pojawi się zjazd i podjazd dla osób
niepełnosprawnych.

Nowe bardziej atrakcyjne miejsce
w parku znajdzie też starogardzka
Wierzyczanka. Stanie na reprezentacyjnym placu widokowym, na
skrzyżowaniu głównych ścieżek
spacerowych mniej więcej na wysokości starogardzkiej Fary.
Prace w parku wykonawca realizuje
zgodnie z harmonogramem, ustalonym z inwestorem. Do wykonania pozostała przebudowa traktu
północ-południe, uporządkowanie zieleni w okolicy mostu, montaż urządzeń na placu zabaw oraz
instalacja małej architektury.
Projekt pn. „Zachowanie wartości
przyrodniczych i krajobrazowych
korytarza ekologicznego doliny
Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” realizowany jest w ramach RPO WP na lata
2014-2020, Działanie 11.4. Ochrona
różnorodności biologicznej.Miasto
otrzymało z Unii Europejskiej ponad 9 mln zł na zagospodarowanie
cennych przyrodniczo obszarów
rzeki Wierzycy. Całkowita wartość
zadania to ponad 12 mln zł.
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Projekty Budżetu
Obywatelskiego 2020
Do nowej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Starogardu
złożyli 19 wniosków. 13 z nich dotyczy inwestycji, a pozostałe inicjatyw społecznych. 13 wniosków nadesłano tradycyjną pocztą, a resztę
przez Internet.

Głosowanie 17-30.06.2019

Poniższa tabela przedstawia
zakres rzeczowy zadań:
Nazwa zadania

Wnioskodawca

maj 2019

Wskutek weryfikacji do głosowania zostało dopuszczonych 17 wniosków. Propozycje w zakresie działań społecznych, po niewielkich modyfikacjach, przeszły do etapu głosowania w niezmienionej ilości. Spośród projektów inwestycyjnych do głosowania przeszło 11 wniosków. W wyniku weryfikacji jeden został odrzucony z przyczyn formalnych, drugi wycofany przez wnioskodawcę.
Narealizacjęnajlepszychpomysłówzarezerwowanyjest1mlnzł.Otym,którepropozycje zwyciężą zdecydują mieszkańcy miasta. Głosować będzie można od 17
do30czerwcawformiepapierowejlubelektronicznej(nastroniebo.starogard.pl).
Losowanie numerów odbędzie się 3 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w sali 102
Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6.

Opis projektu

Koszt

Rodzaj

Z kulturą na Ty

Ryszard Hapoński

30 000,00

Społeczny

Cykl konferencji „Zdrowszy
Starogardzianin”

Wyjazd do wybranego przez wychowawcę teatru lub muzeum znajdującego się w Gdańsk, Sopot, Gdynia uczniów szkoły Podstawowej nr 6 w Starogardzie Gdańskim.

Monika
Gancarewicz,
Tomasz Wyroślak

30 000,00

społeczny

RAZEM wolni i silni

Katarzyna
Rozkwitalska

Projekt przewiduje przeprowadzenie 10 konferencji w temacie zdrowia w Starogardzie Gdańskim.
Mają one przyczynić się do wzrostu wiedzy starogardzian o zwiększeniu świadomości w zakresie profilaktyki zdrowia oraz wspomaganiu leczenia metodami naturalnymi dolegliwości takich
jak: boreliozy, chorób serca, tarczycy, bólu stawów, kręgosłupa, redukcji stresu, potęgi pożywienia
w podniesieniu odporności czy walce z nowotworami. Prelegentami będą lekarze, profesorowie,
doktor biologii, dietetycy, sportowiec, osoby posiadające dużą wiedzę o tematyce zdrowia i leczenia w tym metodami naturalnymi, dla których najważniejszy jest zdrowy i szczęśliwy człowieka.

30 000,00

społeczny

Osiedlowy Ogród Społeczny –
sposób na międzypokoleniową
integrację mieszkańców

Anna Lembicz,
Dorota Bury, Anna
Karolina Sprengel

Celem projektu jest organizacja działań społecznych w postaci zajęć cyklicznych, wśród których
wymienić można kurs tańca, naukę gry na instrumentach, kurs komputerowy, zajęcia sportowe, w tym siatkówka, tenis stołowy oraz imprezy rekreacyjne takie jak Dzień Dziecka, ogniska,
zabawy taneczne, warsztaty terapeutyczne, dla mieszkańców miasta skupionych wokół propagowania idei trzeźwego stylu życia. Celem projektu jest propagowanie wartości życia wolnego
od uzależnień poprzez działania, które wpisują się w profilaktykę i szeroko pojętą prewencję.
Odbiorcami działań mogą być wszyscy mieszkańcy miasta.

Projekt zakłada stworzenie wspólnymi siłami poprzez dzieci, młodzież i seniorów ogrodu społecznego, miejsca które wszyscy wspólnie zaprojektują i będą go pielęgnować.

30 000,00

społeczny

Zdrowy, radosny, sprawny maluszek Marcin Kaszubowski Projekt zakłada realizację cyklu zajęć sportowo – rekreacyjnych adresowanych do około 960

30 000,00

społeczny

Starogardzka Szkoła Rozwoju

Marcin Karwowski

29 600,00

społeczny

Ekologiczna osada w dolinie
Wierzycy z naturalnym torem
zjazdowym
Nasza przestrzeń Skwer św.
Wojciecha – Etap 1

Marcin Kaszubowski Projekt zakłada wykonanie ekologicznej osady rekreacyjno edukacyjnej w dolinie Wierzycy, która obejmuje całoroczną zjeżdżalnię ekologiczną, sześć szałasów drewnianych wolnostojących,
wyposażonych w stoły drewniane do gier planszowych

210 000,00

inwestycyjny

Bartosz
Szadokierski

210 000,00

inwestycyjny

210 000,00

inwestycyjny

Projekt zakłada stworzenie bezpiecznego placu zabaw „Majowy Gaj” dla małych dzieci oraz
miejsce spotkań dla seniorów przy ul. Wróblewskiego. Zostaną zakupione nowe urządzenia do
zabawy i rozwoju fizycznego dla małych dzieci.

210 000,00

inwestycyjny

Projekt ma na celu odnowienie i przebudowanie terenu wokół bloków 1,3,3a i 5 przy ulicy Ściegiennego. Projekt przewiduje naprawę utwardzonej nawierzchni przy blokach służącej pieszym i samochodom, odnowienie chodnika przy blokach, oświetlenie podwórka, naprawa trawników, naprawa
istniejących schodów łączących chodniki przy ulicy Ściegiennego. Projekt jest kontynuacją BO 2019
i dotyczy utwardzenia kostką ciągów pieszo jezdnych o pow. 800m2 oraz zakupu wiat śmietnikowych.
Tomasz Szymborski, Projekt zakłada modernizację boiska do gry w piłkę nożną poprzez zamontowanie piłko chwyPiotr Negowski
tów, utwardzenie powierzchni do gry w kosza oraz zamontowanie kosza a także montaż oświetlenia na placu przy skrzyżowaniu ulic Południowej i Bohaterów Monte Casino. Realizacja projektu daje możliwość aktywnego wypoczynku mieszkańcom miasta.

210 000,00

inwestycyjny

210 000,00

inwestycyjny

dzieci w wieku 4 – 6 lat uczęszczających do starogardzkich przedszkoli publicznych i prywatnych.
Zajęcia projektowe będą miały na celu poszerzenie wśród dzieci zainteresowań związanych ze
sportem i aktywnym trybem życia, doskonalenie koordynacji ruchowej i orientacji przestrzennej,
a także pobudzanie procesów kreatywnego myślenia. Za realizację projektu odpowiedzialny będzie zespół wykwalifikowanych trenerów, instruktorów oraz nauczycieli posiadających certyfikaty potwierdzające ukończenia kursów specjalistycznych z zakresu pracy z dziećmi.

Mini ROWER park ul. Nowowiejska/ Bartosz Molin
Mirosław
Sędzickiego / Nierzwickiego
Stemplewski,

Powstanie placu zabaw „Majowy
Gaj” dla małych dzieci i miejsca
integracji dla seniorów przy ul.
Wróblewskiego – etap 1
Odnawiamy Ściegiennego etap II

Skwerek przy Południowej –
kompleksowo na sportowo

Monika
Gancarewicz,
Monika Zielińska,
Piotr Chrzanowski
Barbara Nowak,
Danuta Szwoch,

Projekt przewiduje możliwość rozwoju dla starogardzian. Projekt zakłada diagnozę potrzeb rozwojowych mieszkańców Starogardu Gdańskiego oraz zorganizowanie 12 darmowych szkoleń
skierowanych zgodnych z potrzebami.

Projekt zakłada remont asfaltowych chodników na skwerze św. Wojciecha, budowę nowych ścieżek
w miejsce wydeptanych traktów oraz dostosowanie chodników dla osób niepełnosprawnych poruszających się na rowerach oraz z wózkami w szczególności od strony osiedla Księdza Henryka Szumana.
Projekt zakłada remont ścieżek i miejscowe poszerzenie głównych ciągów komunikacji do szerokości 2,5m. Stworzenie rowerowej pętli bezpieczeństwa, montaż 6 kamer wysokiej rozdzielczości
oraz stworzenie nowej ścieżki dla dzieci, dorosłych i seniorów przy terenie zielonym na osiedlu
Wiejska w Starogardzie Gdańskim działki 237/19, 202, 238/2 obręb 19
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Komfort i bezpieczeństwo klientów

Galeria Neptun w Starogardzie Gdańskim działa 4 lata. 8 maja gościem jej właścicieli - Mariusza Szwarca i Tomasza Pastwy był prezydent miasta. Janusz Stankowiak zobaczył jak budynek funkcjonuje od zaplecza i jak jest zabezpieczony, aby klienci Galerii czuli
się w nim bezpiecznie i komfortowo. Była to jego druga wizyta
z cyklu spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami w tej kadencji.

Celem spotkania było pokazanie
prezydentowi zaplecza jednego
z największych obiektów w mieście,
czyli pełną infrastrukturę działu
utrzymania Galerii w eksploatacji.
Zwyczajowo galeria handlowa kojarzy się wszystkim z miejscem robienia zakupów, korzystania z różnego
rodzaju usług, z miejscem towarzyskich spotkań, kinem czy fitnessem.
Niewielu zastanawia fakt, że jest to
ogromne przedsiębiorstwo, które, aby działało bezawaryjnie, wymaga właściwej organizacji pracy,
nadzoru, kontroli i odpowiednich

zabezpieczeń. Jego najważniejszym
zadaniem jest bowiem zapewnienie
klientom komfortu i bezpieczeństwa.
– Rocznie galerię odwiedza ok. 4,5
mln ludzi. Kiedy zaczynaliśmy działalność w 2015 roku punktów handlowych było ok. 50. Dzisiaj jest ich
ponad 90. W pierwszym roku działalności dziennie Galerię odwiedzało ok. 10 tys. klientów, dzisiaj ponad
14 tys., czyli w pełnym tygodniu od
poniedziałku do niedzieli obsługujemy blisko 100 tysięcy osób. Trochę dotknęła nas ustawa o zakazie

Plac Street Workout

Łukasz Stasiak

Budowa placu zabaw „Jacek
i Agatka” Etap II
Aktywne przejścia dla pieszych
i progi zwalniające - ulica Hallera,
Kościuszki i Kochanki – etap II

Beata
Odziemkowska
Kamil Szyszkowski,
Waldemar
Koziczkowski

Budowa parkingu przy ul. Fryderyka Katarzyna Górecka,
Chopina – etap I
Budowa mini skate parku przy ulicy
Sowiej i Starzyńskiego

Ryszard Hapoński,

handlu w niedzielę, ale nieznacznie
– powiedział Patryk Piechowski manager ds. marketingu. – Jeśli chodzi
o parking, dziennie odwiedza nas
ok. 2,5 tysiąca aut. Przyjeżdżają do
nas mieszkańcy z okolicznych gmin
powiatu starogardzkiego, ale też
mieszkańcy Tczewa, Malborka i Kościerzyny.
W obsłudze Galerii zatrudnionych
jest 9 osób: w dziale technicznym
pracuje 5 osób, 2 osoby w marketingu i 2 osoby w księgowości.
Dodatkowo jest 12 etatów w ekipie
sprzątającej.

Po pomieszczeniach technicznych
gości oprowadzili Sebastian Czerniak, dyrektor Galerii i szef działu
technicznego Janusz Kitowski. Prezydent zobaczył przepompownię,
która zabezpiecza budynek w wodę
w razie pożaru, agregat prądotwórczy, który uruchamia się automatycznie w sytuacjach kryzysowych,
w razie zaniku energii elektrycznej
i który zasila urządzenia bezpieczeństwa: ewakuacji, oświetlania,
oddymiania i napowietrzania oraz
jedną z pięciu rozdzielni elektrycznych i pomieszczenie techniczne
z systemem nadzorującym ewakuację z budynku. Gospodarze wnikliwie tłumaczyli im zasady działania
poszczególnych urządzeń oraz rolę,
jaką pełnią dla prawidłowego funkcjonowania całego obiektu.
Ciekawostką był spacer po dachu
budynku, na którym umieszczone
są potężne urządzenia wentylacyjne, napowietrzające i oddymiające.
Uwagę gości przykuła też stacja
ładowania pojazdów elektrycznych
w podziemnym garażu.
– Mamy dwie stacje ładowania elektrycznego. Do końca roku firma
Energa zaoferowała użytkownikom
możliwość ładowania aut za darmo
– poinformował dyrektor Galerii.
Spotkanie zakończyły rozmowy na
temat inwestycji w mieście. Mariusz
Szwarc i Tomasz Pastwa opowiedzieli prezydentowi o swoich planach wobec placu vis a vis Galerii
Neptun.

Projekt zakłada utworzenie placu do uprawiania sportu i spędzania aktywnie wolnego czasu na
świeżym powietrzu. Projekt skierowany jest głównie do młodzieży. Lokalizacja projektu to Działki Kocborowskie ul. Sadowa (Boisko).
Projekt zakłada budowę placu zabaw o charakterze kompleksowym z urządzeniami zabawowymi między ulicą Skarszewską, Wybickiego i Alei Wojska Polskiego.
Celem projektu jest przebudowa istniejących przejść na pieszych poprzez zastosowanie inteligentnych urządzeń, których zadaniem będzie poprawa widoczności pieszych korzystających
z przejścia bez sygnalizatorów świetlnych na ulicach o wzmożonym ruchu komunikacyjnym oraz
zastosowanie progów zwalniających.
Celem projektu jest wykonanie parkingu i utwardzenie ulicy dojazdowej wraz z wykonaniem odwodnienia terenu w rejonie ul. Chopina w pobliżu ulicy Chojnickiej. Budowa parkingu zniweluje
problem braku miejsc parkingowych dla mieszkańców pobliskich nieruchomości w szczególności przy ul. Chopina oraz ul. Piłsudskiego. W ramach BO 2020 projekt zakłada realizację I etapu
projektu, czyli odwodnienie i utwardzenie drogi na działce 525/12 na odcinku 70-80 m.
Projekt zakłada budowę mini skateparku typu PUMPTRACK przy ulicy Sowiej i Starzyńskiego, który użytkowany będzie przez osoby jeżdżące na rowerach, rolkach, deskorolkach itp.. dowolnym
wieku. Budowa PUMTRACK byłby pierwszym tego typu torem w okolicy Starogardu Gdańskiego.

– Plac podzieliliśmy na dwa sektory
– powiedział Mariusz Szwarc. – Na
części od ulicy Kościuszki zamierzam wybudować pomieszczenia
usługowo-handlowe oraz mieszkania. Zabudowa będzie sięgać istniejących w tym obszarze budynków.
Architektonicznie zachowa styl właściwy dla starego miasta. Projekt
jest gotowy, więc prace powinny
ruszyć jeszcze w tym roku – dodał
prezes firmy Broker.
Tomasz Pastwa jest w trakcie opracowywania projektu. – Projekt jest
na ukończeniu. Jesteśmy na etapie przygotowywania wizualizacji
– powiedział. – Chciałbym jeszcze
w tym roku uzyskać pozwolenie
na budowę. W części od ul. Pomorskiej zamierzam wybudować
duży obiekt handlowy, który będzie
uzupełnieniem ofert handlowej na
starogardzkim rynku. Planuję tam
uruchomić sklep z wykończeniówką
i wyposażeniem wnętrz. Oczywiście obiekt będzie komponował się
z otoczeniem. Powinien być gotowy
do 2021 roku.
Obie inwestycje będzie oddzielała
wewnętrzna droga z parkingiem.
Pod każdym budynkiem ma powstać też parking podziemny, a na
skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II
z wjazdem do Galerii i nowo powstałych inwestycji pojawi się prawdopodobnie rondo. Jego zasadność
analizuje firma Traffic. Chodzi o to,
aby przejazd był płynny i nie korkował miasta.
60 000,00

inwestycyjny

210 000,00

inwestycyjny

210 000,00

inwestycyjny

210 000,00

inwestycyjny

210 000,00

inwestycyjny
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Święto
Flagi

Dzień Zwycięstwa
74 lata temu w Europie zakończyła się II
wojna światowa. W jej wyniku zginęło
około 6 milionów Polaków. Aby uczcić ich
pamięć, co roku cały kraj świętuje dzień 8
maja jako Dzień Zwycięstwa.

Po
raz
piętnasty obchodziliśmy
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Jest to jedno z najmłodszych
świąt
państwowych.
Tego dnia prezydent Starogardu
Gdańskiego Janusz Stankowiak rozdawał biało-czerwone flagi miesz-
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kańcom. Kilkaset symbolicznych
flag w postaci chorągiewek trafiło
w ręce nowych właścicieli. Mimo

niesprzyjającej w tym roku pogody,
flagi z radością przyjmowali zarówno starsi, jak i młodsi mieszkańcy
Starogardu.

Ksiądz dziekan Józef Pick odmówił
modlitwę za tych, którzy walczyli
na wszystkich frontach świata i później jako Żołnierze Wyklęci o wolną
Polskę. Przedstawiciele władz miasta, powiatu i gminy złożyli kwiaty
pod pomnikiem. Wiązanki składały

też delegacje kombatantów, służb
mundurowych oraz stowarzyszeń.
Uroczystość uświetniły znane patriotyczne piosenki w wykonaniu
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim.

– Jestem patriotką, kocham swój kraj.
Co roku wywieszam flagę na swoim balkonie. To wspaniały czas, aby
każdy Polak włączył się w obchody
narodowych świąt i pokazał dumę ze
swojej przynależności oraz tożsamości narodowej. Taka akcja to bardzo
dobry pomysł, flaga nie kosztuje wiele, ale każdy, kto do tej pory nie miał
swojej z chęcią zabierze ją do domu
– mówiła pani Dorota.

Ku czci naszego patrona

W tym roku minęły 1022 lata od męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. Starogard Gdański, jak zawsze, pamiętał o swoim patronie.
Uroczystości ku jego czci odbyły się 29 kwietnia.
Przy pomniku upamiętniającym
biskupa męczennika zebrali się
duchowni, władze miasta, gminy
i powiatu, kombatanci, przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń oraz
mieszkańcy. Wspólnie uczcili pamięć św. Wojciecha, który w czerwcu 1998 r., podczas obchodów
800-lecia miasta, został ogłoszony
patronem Starogardu Gdańskiego.
Uroczystość rozpoczął proboszcz
parafii p.w. św. Wojciecha ks. Janusz Lipski. Biskup Ryszard Kasyna odmówił „Akt oddania miasta
w opiekę św. Wojciecha”. Delegacja władz miasta, gminy i powiatu
złożyła kwiaty pod figurą naszego
patrona. Uroczystości zakończyła
wspólna modlitwa. Następnie wszyscy uczestnicy przemaszerowali na
mszę św. do kościoła p.w. św. Wojciecha. O oprawę muzyczną zadbała
Orkiestra Dęta ze Starogardzkiego
Centrum Kultury.

Wiwat maj, piękny maj!
Konstytucja 3 Maja to jedna z najważniejszych ustaw w Polsce, druga uchwalona
konstytucja na świecie i pierwsza w Europie. Jej ustanowienie było próbą radykalnego uzdrowienia państwa polskiego
i wyeliminowania znaczących wpływów
ówczesnych mocarstw. W Starogardzie
Gdańskim oficjalne uroczystości z okazji
228. rocznicy jej uchwalenia odbyły się
przy Pomniku Niepodległości.
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Piknik w Strzelnicy

W na terenie strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbył się II Pikniku Rodzinnym.
Na scenie wystąpili wokaliści
finału drugiej edycji konkursu
„Utalentowani”, Fefernóski, akrobaci
Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Piramida” oraz tancerze szkoły
tańca Esta Fiesta i Zumba Gold.
Imprezę uroczyście otworzył prezes
Bractwa
Kurkowego
Zbigniew
Bona. – Nasze bractwo zostało
założone 668 lat temu. Należy do
najstarszych w Polsce. Honorowym
bratem naszego bractwa jest św. Jan

Paweł II, któremu podczas pobytu
w Pelplinie wręczyliśmy Pierścień
Św. Katarzyny – powiedział brat
Jarosław Czyżewski.
Odbył się konkurs malowania
portretu z zamkniętymi oczami
oraz zawody strzeleckie. Całemu
wydarzeniu towarzyszyła wystawa
prac plastycznych i rękodzielniczych
wykonanych przez studentów
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„S-Centrum”.

Finał Starogardzkich Dni Rodziny

Tradycją stało się już, że Starogardzkie Dni Rodziny kończy marsz
ulicami miasta. W tym roku odbył się pod hasłem „Miłość większa
niż...”. Zakończył się w Parku Nowe Oblicze, gdzie na jego uczestników czekało mnóstwo atrakcji.
Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Starogardzkie Rodziny
oraz Bractwo Małych Stópek. Przyświeca im idea otoczenia każdej
rodziny modlitwą, propagowanie
modelu tradycyjnej rodziny opartej
na wartościach chrześcijańskich ze
szczególnym zwróceniem uwagi na
ochronę życia we współczesnym
świecie.
– Starogardzkie Dni Rodziny są mocnym głosem starogardzian opowia-

dających się za tradycyjnymi wartościami. Dzisiaj obchodzimy także
Dzień Matki, więc udział zarówno
w „Marszu dla Życia i Rodziny”, jak
i w zorganizowanym na terenie Parku Nowe Oblicze festynie ma poniekąd znaczenie podwójne – mówił
zastępca prezydenta Starogardu ds.
społecznych Maciej Kalinowski.
W ramach Starogardzkich Dni Rodziny odbyły się dwa konkursy
plastyczne: „Mam prawo być dziec-

Marsz Białymi Plamami
Od 21 do 29 czerwca 2019 – 10 osób pokona łącznie blisko 160 km, by pokazać, że
z rakiem jelita grubego można wygrać i nie
warto się poddawać! Bo rak to nie wyrok!
Uczestnicy marszów wezmą udział w 6
spotkaniach profilaktycznych, by nakłonić
do badań jak najwięcej osób i dać nadzieję
tym, którzy usłyszeli już diagnozę.
Dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego takie spotkanie profilaktyczno-edukacyjne odbędzie się 21 czerwca
2019 r. (piątek) o godz. 16:00 w Centrum
Rehabilitacyjno-Leczniczym
MEDPHARMA, w Nowej Wsi Rzecznej przy ul. Leśnej 1A. W programie:
garść praktycznych informacji nt. pro-

filaktyki raka jelita grubego, spotkanie
z uczestnikami „Marszu Białymi Plamami – Profilaktyka Raka Jelita Grubego”, poczęstunek oraz upominek
dla każdego uczestnika spotkania.
Wymarsz uczestników marszu ze
Starogardu Gdańskiego nastąpi 22
czerwca 2019 r. (sobota) o godz.

kiem” oraz „Wybieram Życie” skierowane do wszystkich szkół podstawowych, a także dzieci i młodzieży
z dziecięcych i młodzieżowych grup
działających przy parafiach oraz
instytucjach pożytku publicznego
w Starogardzie Gdańskim. Sfinansowano je ze środków Fundacji PZU.
Festyn prowadziła Martyna Łangowska-Siembida. O oprawę muzyczną zadbał zespół Gabi Gąsior &
Holy Noiz.

9:30 spod budynku z muralem „Rzeczywistość zaskakuje – nie daj się
zaskoczyć, zrób kolonoskopię”, który
znajduje się tuż przy skrzyżowaniu
z ul. Mickiewicza z ul. Gdańską. Zapraszamy mieszkańców Starogardu
Gdańskiego do odprowadzenia maszerujących.
Marsz jest organizowany w ramach
projektu „Marsz Białymi Plamami
dostępu do diagnostyki raka jelita
grubego”, który wpisuje się w ogólnopolską akcję Fundacji OnkoRejs-Wybieram Życie – „OnkoRejs Granicami
Polski” i jest częścią projektu, którego beneficjentem jest Copernicus
Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Projekt
jest współfinansowany przez Unię
Europejską, w ramach Regionalnego
Programu operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 20142020.

Z okazji Dnia Strażaka
Starogardzka Ochotnicza Straż Pożarna
zorganizowała spotkanie, podczas którego
jej członkom wręczone zostały odznaki za
wysługę lat oraz wyróżnienia za zaangażowanie w działalność jednostki.
Brązowym medalem „Za Zasługi
dla Pożarnictwa” odznaczony został
Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.
Odznaki za wysługę lat otrzymali:
Tadeusz Kosecki (65 lat), Jolanta
Czyryk (40 lat), Wiesław Wrzesiński
(20 lat), Bożena Kosecka (15 lat), Ryszard Adamowski (10 lat), Sławomir

Lewandowski (10 lat), Agnieszka
Modrzejewska (10 lat), Michał Swobodziński (10 lat).
Za zaangażowanie w działalność jednostki wyróżnieni zostali:
Agnieszka Modrzejewska, Michał
Kosater, Szymon Benert, Marcin
Łuszczyński, Grzegorz Glaner.
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Wszystko o monitoringu

,,Monitoring wizyjny – aspekty prawne
monitoringu wizyjnego” – to temat zorganizowanej 23 maja w Urzędzie Miasta
Starogard Gdański konferencji dla Straży
Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego.

Pojawili się na niej przedstawiciele
osiemnastu straży: z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Rumi, Kwidzyna, Kartuz,
Chojnic, Słupska, Pelplina, Tczewa,
Malborka, Wejherowa, Pruszcza
Gdańskiego, Władysławowa, Lęborka oraz Straż Gminna i Miejska z Kościerzyny.
W dzisiejszych czasach monitoring
wizyjny pełni w Waszej pracy rolę
kluczową. Powstaje przecież coraz

więcej skwerków, placów zabaw,
miejsc rekreacji. Zabezpieczenie ich
w sposób osobowy jest wręcz niemożliwe. Nie możecie być przecież
wszędzie. Myślę, że to spotkanie
umożliwi Państwu wymianę doświadczeń i pozwoli zdobyć nową
wiedzę – podczas otwarcia konferencji mówił Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.
Mariusz Goździejewski i Przemysław

Bądź odpowiedzialny
Do połowy czerwca trwa zorganizowana
przez Straż Miejską akcja dotycząca właściwej opieki nad zwierzętami. Ma nie tylko
prewencyjny, ale i edukacyjny charakter.
Przeprowadzane przez strażników
kontrole dotyczą w szczególności zasad wyprowadzania psów na
smyczy i w kagańcach, sprzątania po
pupilach w miejscach publicznych,
czyli na trawnikach lub chodnikach.
– Sprawdzamy także czy w jakichś
obszarach miasta psy biegają samopas. W takich przypadkach podejmujemy działania prewencyjne –
mówi zastępca komendanta Straży
Miejskiej w Starogardzie Gdańskim
Krystyna Kwidzińska-Kulas.
Akcja pod nazwą „Bądź odpowiedzialnym opiekunem psa” ma również charakter edukacyjny. W szkołach podstawowych przeprowadzone zostaną pogadanki, które
wyjaśnią uczniom m. in. jak należy
postępować w razie spotkania z samotnie wałęsającym się psem.

Mandat za brak smyczy u pupila
może wynieść do 500 zł. Tyle samo
możemy zapłacić za pozostawienie

Osadowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przedstawili
przebieg i wyniki kontroli prowadzonych w Strażach Gminnych
i Miejskich województwa pomorskiego oraz omówili nieprawidłowości. Inspektor Ochrony Danych
Osobowych Urzędu Miasta Starogard Gdański Anna Moritz-Prostko
poruszyła aspekt ochrony danych
w kontekście monitoringu wizyjnego. O tym, jakie cechy powinna
mieć osoba obsługująca monitoring
mówił operator monitoringu wizyjnego w Starogardzie Gdańskim
Marek Marquardt. Komendant Straży Miejskiej w Rumii Roman Świrski
opowiedział natomiast o wspólnych
działaniach Prefektury Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego w 2019 r.
Podczas konferencji ogłoszono także, że nowym prefektem wybrano
zastępcę komendanta Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim Krystynę Kwidzińską-Kulas. Jej zastępcami zostali komendant SM w Rumi
Roman Świrski oraz komendant
SM w Kartuzach Krzysztof Pawłowski. Rzecznikiem Prefektury Straży
Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego jest Rzecznik SM
w Gdańsku Wojciech Siółkowski. Koordynatorem zaś starszy inspektor
SM w Starogardzie Gdańskim Wojciech Tucholski.

nieczystości po swoim pupilu. Za
oba przewinienia sąd może nałożyć
na właściciela psa grzywnę w wysokości do 1000 zł.
Partnerami akcji Straży Miejskiej są:
Urząd Miasta Starogard Gdański,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie”, OTOZ Animals, Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami w Polsce,
Clawer oraz SMS Group.
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Nowe aplikacje

Niedawno powstała nowa aplikacja na telefon, która ma ułatwić dostęp do aktualnych informacji o wydarzeniach w najbliższej okolicy.
Aplikacja nosi nazwę „Kalendarz
Wydarzeń”. Na razie dostępna jest
na telefony z systemem Android, ale
w przyszłości będzie działać też na
innych urządzeniach. Bez problemu
można pobrać ją darmowo z Google play.
Niewątpliwą zaletą „Kalendarza Wydarzeń” jest przejrzysty układ, krótkie opisy wydarzeń, dokładna lokalizacja oraz kontakt do organizatora.
Nowość to także zakładka zgloszenie.starogard.pl. Kierowana jest do
mieszkańców Starogardu Gdańskiego, którzy za jej pomocą i pod podanym wyżej adresem mogą zgłaszać awarie lub utrudnienia w swojej
najbliższej okolicy. Zgłoszenia mogą
dotyczyć uszkodzeń i dewastacji,
stanu dróg, komunikacji, zwierząt,
odśnieżania, śmieci, bezpieczeństwa i porządku oraz problemów
wodno-kanalizacyjnych,
lokalowych, czy z zielenią.
Po wypełnieniu formularza wygeneruje się kod, który umożliwi zdobycie informacji na temat tego, co

stało się ze sprawą, gdzie została
skierowana i czy już jest zamknięta.
Wszystkiego tego można dowiedzieć się w zakładce „Aktualny status”.
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Z kulturą chińską są za pan brat

Polscy uczniowie oprócz eksperymentalnej szkoły podstawowej
odwiedzili technikum zawodowe
i szkołę sportową. Uczestniczyli
w wielu zajęciach m.in. z dyplomacji,
robotyki i geografii. Poznali tajniki
chińskiej tradycji parzenia herbaty.
Zobaczyli jak przygotowuje się chińską operę. Uczyli się kaligrafii, robienia wycinanek z papieru, farbowania
i malowania tkanin oraz wschodnich
sztuk walki.

- Wyprawa do Chin to jedno z najbardziej niezapomnianych przeżyć
w moim życiu. Na pewno zapamiętam je do końca życia. Poznałam
niezwykłych ludzi, z którymi podobnie jak moi szkolni koledzy i koleżanki bardzo się zaprzyjaźniłam.
Wierzę, że ta przyjaźń będzie trwała
i wszyscy będziemy ją kontynuować.
Największe wrażenie zrobił na mnie
Klasztor Shaolin i wizyta w Parku
Narodowym, gdzie zetknęłam się
z całkiem inną kulturą i tradycją.
Chyba dla nas wszystkich zaskoczeniem była kuchnia chińska. Azjatyckie jedzenie bardzo się różni od
polskiego. Mieliśmy okazję posmakować wielu egzotycznych potraw,
zup i przystawek, których w Polsce
skosztować chyba nie można. Największym jednak zaskoczeniem
była dla mnie szkoła i to w jakich warunkach tamtejsi uczniowie się uczą
i jak dużo czasu w niej spędzają. I to,
że na długich przerwach ustawieni
klasami biegają wokół bieżni 6 kółek
– wspomina Weronika Maciejewska – jedna z uczestniczek wymiany
młodzieżowej.
- Chińczycy to osoby przyjazne, zaradne i bardzo dokładne. Otrzymaliśmy od nich wiele dowodów sympatii. Wspaniale się nami opiekowali
podczas całego pobytu w Chinach.
Nie warto wierzyć w większość stereotypów o Chińczykach, ponieważ
są nieprawdziwe. Ci których spotkałam są naprawdę życzliwymi gospodarzami, są pomocni, otwarci i czuć

od nich ogromny optymizm, mimo
iż żyją w całkiem innych realiach niż
polskie – dodała Julia Grzywacz.
Podczas, gdy młodzież poznawała chińską kulturę i zwyczaje, prezydent miasta Janusz Stankowiak,
wiceprzewodniczący Rady Miasta
Marek Jankowski i rzecznik prasowy
prezydenta miasta Magdalena Dalecka odwiedzili największe w Chinach targi żywności 17. FOOD EXPO.
Uczestniczyli w ich uroczystym

otwarciu oraz odwiedzili kilkunastu
spośród 1000 wystawców. Wcześniej spotkali się z panem Hao Huijie
sekretarzem partii komunistycznej
(CPC) Komitetu Ludowego China
Luohe. Prezydent zaprosił pana Hao
Huijie do Starogardu w sierpniu,
gdy ten będzie odwiedzał Konsulat

zrobiło wyjątkowo barwne przedstawienie muzyczno-teatralne z tradycyjną chińską muzyką, tańcem
i śpiewem, które przygotowali nauczyciele i studenci Technological
College (technikum zawodowego).
Młodzież TC oraz zaproszeni goście
z entuzjazmem przyjęli też pokaz
polskiego poloneza, który podczas
przedstawienia zatańczyli uczniowie
SP 8. Niespodzianką dla wszystkich
był występ prezydenta miasta Starogard Gdański. Janusz Stankowiak
zaśpiewał piosenkę Louisa Armstronga „What a Wonderful World”,
zdobywając uznanie i sympatię ponad 400 osób na widowni.
Atrakcją pobytu polskiej delegacji
w Chinach była wizyta w słynnym
Klasztorze Shaolin w Dengfeng oraz
parku narodowym w Kaifeng (Millennium City Park). Zobaczyli m.in.
starożytne łodzie chińskie, budynki
z dynastii Song (pieśni) oraz pagody
czyli grobowce mistrzów klasztoru
Shaolin. Zwiedzili też jeden z najstarszych mostów Xiaoshang.
Uczniowie mieli również okazję indywidualnie spotkać się z rodzinami
swoich chińskich przyjaciół. Korzystając z zaproszenia, odwiedzili ich
w domach, poznając przy tym warunki ich codziennego życia.
- Niezwykle bogaty program wymiany młodzieży polsko-chińskiej,
który przygotowało miasto Luohe

Nowi dyrektorzy

10 maja Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak powołał na nową,
pięcioletnią kadencję dyrektorów trzech
miejskich przedszkoli i trzech szkół podstawowych. Swoje funkcje obejmą z dniem
1 września 2019 r.

Dyrektorów w dniach 7-8 maja
wyłoniły komisje konkursowe. Ich
decyzją dyrektorem Miejskiego
Przedszkola Publicznego Nr 3 w Starogardzie Gdańskim została Maria
Ziemer, dotychczasowa dyrektor;
Miejskiego Przedszkola Publicznego
Nr 4 Alicja Prokopów, dotychczasowa dyrektor; Miejskiego Przedszkola
Publicznego Nr 8 Zofia Czerwińska,
dotychczasowa dyrektor; Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 2 Mariola
Ałtyn, dotychczasowa dyrektor; Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej Nr 3
Robert Jurek, dotychczasowy wicedyrektor tej szkoły. Nowym dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi wybrana została Monika Sengerska, dotychczasowy pedagog
szkolny tej placówki.
Konkurs na stanowisko dyrektora
Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi nie został rozstrzygnięty.

Na patriotyczną nutę
9 maja na scenie Kina „Sokół” rozbrzmiały utwory patriotyczne. Wszystko za sprawą IX Przeglądu Piosenki Przedszkolnej
organizowanego przez MPP Nr 3 „Miś
Uszatek”. Mogliśmy podziwiać występy
wokalne dzieci z dziesięciu starogardzkich
przedszkoli.

Chiński w Gdańsku oraz firmy, należące do Shuanghui Grup w Polsce
i na Węgrzech. Podczas spotkania
obie strony zamierzają kontynuować podjęte rozmowy na temat
dalszej współpracy opartej na wymianie gospodarczej i kulturalnej.
Prawdopodobnie w październiku
z okazji 70.rocznicy polsko-chińskiej
współpracy na szczeblu krajowym,
Starogard odwiedzi też grupa artystów z Luohe, która przybliży mieszkańcom miasta elementy chińskiej
kultury.
Duże wrażenie na gościach z Polski

dla naszych uczniów, na pewno na
długo, jeśli nie na zawsze pozostanie w naszej pamięci – powiedziała
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8
- Magdalena Wąsowicz. – Dla młodzieży to było naprawdę niezwykłe
doświadczenie zarówno ze względu
na obcowanie z zupełnie inną kulturą, jak i możliwość porównania stylów życia, nauki i warunków do rozwoju. Uczniowie mieli też doskonałą
okazję do rozmowy w języku angielskim, co zdecydowanie przełożyło się na poprawę ich językowych
umiejętności – dodał dyrektor.

Tegoroczny
Przegląd
Piosenki
Przedszkolnej poświęcony był pamięci osób walczących o wolną Polskę. „Powiewa flaga, gdy wiatr się
zerwie, a na tej fladze biel i czerwień.

Czerwień to miłość, biel serca czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste”. Dzieci w pełnym zrozumieniu
przedstawiły przygotowane utwory.

WYDARZENIA
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Starogardzka noc kultury

18 maja po raz kolejny odbyła się Noc Muzeów. W ośmiu punktach obejrzeć można było wystawy, filmy, wspiąć się na ściankę,
czy posłuchać mrocznych opowieści przy ognisku.

Klubokawiarnia Szafa postawiła
w tym roku na prace Zofii Sumczyńskiej. Przedstawione były prace
związane z 25-leciem pracy twórczej
autorki. Fotografie z kolekcji „Dobranoc, Starogard!” Michała Majewskiego zobaczyć było można w Galerii
Autorskiej 24B.
Szeroki harmonogram przygotowało Muzeum Ziemi Kociewskiej. Wszystkie budynki Muzeum
obwieszone zostały kolorowymi
kartkami z praktycznymi wskazówkami, które pochodzą z publikacji

Sala 215

„Perły Wiedzy” wydanej w Starogardzie Gdańskim w 1912 roku.
W budynku administracyjnym przy
ul. Bocznej dostępna była wystawa
piw i browarów „Od jasnego Artusa
do dubeltowego Koźlaka” oraz odtworzony został film „Regina Matuszewska… o sobie”. Na piętrze dużą
atrakcją okazały się zabawy plastyczne dla dzieci, czy m. in. prelekcja Ryszarda Grądmana „W kręgu sekretów i legend krzyżackich”. W Ratuszu
natomiast dostępna była wystawa
„Każdy krok zostawia ślad. Obuwie

28 kwietnia, z okazji Międzynarodowego
Dnia Tańca, Starogardzkie Centrum Kultury zorganizowało imprezę pn. „Sala 215
– IV Przegląd Działań Tanecznych SCK”.
Dzieci i młodzież na co dzień biorąca
udział w zajęciach tanecznych miała możliwość pokazania swojego talentu szerszej
publiczności.

historyczne ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku”.
Muzeum 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich udostępniło ekspozycję,
którą można było obejrzeć z przewodnikiem oraz umożliwiło spotkanie ze szwoleżerami.
Z okazji 200-setnej rocznicy urodzin
Stanisława Moniuszki, Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała wystawę „Stanisław Moniuszko – Ojciec
Polskiej Opery Narodowej”.
W tym roku po grodzie i podgrodziu
w Owidzu snuły się słowiańskie demony, zaś opowieści przy ogniu opowiadali Elżbieta Żukowska oraz duet
Łowcy Słów. W przerwach pomiędzy
opowieściami śpiewały dziewczyny
z grupy Vatra – pieśni tradycyjne.
Noc Muzeów zakończyła się w SCK,
gdzie wystąpili wokaliści Starogardzkiego Centrum Edukacji oraz odbył
się koncert orkiestry dętej pod batutą Anastazji Senkavets. Wśród osób,
które przyniosły ulotki z pieczątkami
z każdego z punktów programu rozlosowane zostały nagrody.

Przegląd rozpoczął się występem
grupy baletowej pod czujnym okiem
Janiny Czyszak, absolwentki Szkoły
Baletowej w Bytomiu. Ogromnym
aplauzem został nagrodzony taniec
najmłodszej grupy baletowej dziewczynek w wieku 5 i 6 lat. Był to ich
pierwszy występ przed tak dużą publicznością.
Do muzyki z baletu „Don Kichot” zatańczyła Zosia Lichy, finalistka ostatniego konkursu Utalentowani.
W hip-hopie zaprezentowały się
cztery grupy wiekowe. Ich trenerem
jest Jakub „Grędziu” Gręda , tancerz
z 25 letnim doświadczeniem, absolwent AWFiS w Gdańsku. Instruktor, choreograf nauczyciel tańca
i akrobatyki w Ogólnokształcącej
Szkole Baletowej w Gdańsku oraz
nauczyciel wychowania fizycznego.
W Starogardzkim Centrum Kultury
prowadzi zajęcia dla młodzieży oraz
dzieci od lat 7. Najstarszą grupą Jakuba Grędy jest New Flight, która na
turnieju zaprezentowała swoje solowe popisy.
Zajęcia z tańca towarzyskiego prowadzą nauczyciele z wieloletnim
doświadczeniem. Są to wychowan-

Jubileuszowa wystawa

Zofia Sumczyńska – starogardzianka z wyboru – malarka, witrażystka, ilustratorka
i bajkopisarska – tworzy od 25 lat. Jubileusz swojej twórczej pracy świętowała 6
maja 2019 roku w Galerii Autorskiej Klubokawiarnia Szafa. Zaproszonym gościom
pokazała wybrane obrazy z lat 2012-2016
i podzieliła się swoją miłością do sztuki.
– Maluję i rysuję od dziecka, a że
zwyczajowo działalność twórczą liczy się od pierwszej indywidualnej
wystawy, właśnie mija 25 lat od tamtej chwili. Jest więc powód do świętowania. Te 25 lat twórczej pracy to
dla mnie czas wyjątkowy. Przeżyłam
w nim wiele pięknych chwil jako

artystka – powiedziała Zofia Sumczyńska. – Tworząc, wychodzę z założenia, że obrazy powinny wywoływać pozytywne uczucia estetyczne.
Samo malowanie daje mi poczucie
nieskrępowanej wolności. Każdy obraz jest dla mnie wyzwaniem.

kowie Edwarda Kowalke, twórcy
ponad czterdziestoletniego i jednego z najstarszych w Polsce – Klubu
Tańca Towarzyskiego „Impuls” od
początku działającego w Starogardzkim Centrum Kultury. To właśnie tam Janusz Lewandowski oraz
Beata Wałkuska dzielą się ze swoimi

podopiecznymi pasją i ogromnymi
zdolnościami, które na przestrzeni
kilkudziesięciu lat zdobywali m. in.
na turniejach ogólnopolskich oraz
zagranicznych. Ich tancerze zaprezentowali walc angielski, tango, quickstep, a także foxtrot.

maj 2019
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Andrzej Grubba
skończyłby 61 lat

Był 3-krotnym olimpijczykiem, medalistą
Mistrzostw Świata i Europy oraz 26-krotnym
Mistrzem Polski w tenisie stołowym. Karierę
rozpoczął w Starogardzie Gdańskim.

Z okazji 61. rocznicy urodzin
Andrzeja Grubby kwiaty pod
upamiętniającym go pomnikiem
złożyli jego mama Ludomira
Grubba, dyrektor Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
Marzena Klein oraz zastępca
prezydenta miasta ds. społecznych
Maciej Kalinowski.

Rozegrano eliminacje
Escola Futbol z Pruszcza Gdańskiego i Mały
Jeziorak z Iławy zagrają w Międzynarodowym Turnieju Deyna Cup Junior 2019
w sierpniu tego roku.
Przez dwa dni 25 i 26 maja przez
Stadion Miejski im. Kazimierza
Deyny przewinęło się ponad 500
młodych piłkarzy. Przyjechali do
Starogardu z całej Polski m.in. Łodzi,
Poznania, Solca Kujawskiego, Bydgoszczy, Elbląga, Słupska, Lęborka,
Iławy, Gdańska, Kartuz, Pruszcza
Gdańskiego i Tczewa. Eliminacje rozegrano w dwóch rocznikach.

Zwycięskie drużyny 23-25 sierpnia
zmierzą się z takimi światowymi
markami, jak: AC Milan, Manchester
City, Borussia Dortmund, Fenerbahçe czy Borussia Mönchengladbach.
Starogardzianie z KS Beniaminek
03 uplasowali się na pozycjach 5-8.
Jako, że są gospodarzami imprezy,
mają gwarantowany start w Turnieju.
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LOTTO Triathlon Energy
– utrudnienia w ruchu
9 czerwca 2019 r., podczas zawodów LOTTO Triathlon Energy, na terenie Skarszew
i Starogardu Gdańskiego w godz. 11:00 –
14:30 nastąpią czasowe utrudnienia w ruchu.
W Skarszewach całkowicie wyłączona z ruchu będzie ul. Starogardzka,
od wyjazdu z ośrodka Borówno
w kierunku Starogardu Gdańskiego.
W samym Starogardzie całkowite wyłączenie z ruchu dotyczy
ulic: Skarszewska – Derdowskiego – Gdańska (ruch wahadłowy na
wiadukcie) – Skorupki – Traugutta –
Dmowskiego – Zielona – rondo Bractwa Kurkowego (na DK 22 ruchem
kierować będzie policja) – Norwida
– Tczewska – Kanałowa.
Utrudnienia pojawią się w północnej
części miasta od ul. Derdowskiego

do ul. Kanałowej. Ich kumulacja przewidywana jest w godz. 12:00 – 14:00.
W ciągu trasy biegowej w godz. 11:30
– 14:30 wyłączone z ruchu zostaną
ulice: Kanałowa – Podgórna – Rynek
– Chojnicka – 2. Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich – nawrót – Chojnicka
– rondo Lubichowska – Kościuszki
– Pelplińska (do DW 222) – nawrót –
Kościuszki – rondo Pitagorasa (przed
rondem nawrót) – Kościuszki – rondo
Lubichowska – Chojnicka – Rynek –
Podgórna –Kanałowa.
W związku z zamknięciem tych ulic
nastąpią również utrudnienia na

ulicach prostopadłych do wyżej wymienionych. Tam, gdzie się uda, odbywał się będzie przejazd poprzeczny przez skrzyżowania. Ruchem będą
kierować osoby uprawnione i policja.
W godzinach 11:00 – 14:30 nastąpi
przerwa w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej dla linii biegnących
trasą zawodów.
W związku z poruszaniem się po
trasie zawodników na rowerach
o dużych prędkościach apelujemy
o zachowanie szczególnej ostrożności i przekraczanie ulic w miejscach
wyznaczonych przy pomocy służb
organizatorów imprezy oraz wolontariuszy.
Za powstałe utrudnienia wszystkich
mieszkańców serdecznie przepraszamy.
Ewentualne pytania można kierować
mailowo na adres organizatora imprezy: biuro@EnergyEvents.pl,
Więcej informacji o LOTTO Triathlon
Energy na stronie internetowej: www.
EnergyEvents.pl

Martyna Alfut nagrodzona
Niedawno zawodniczka KS Ring Kociewie Martyna Alfut zdobyła
tytuł Wicemistrzyni Polski Juniorów w boksie. 27 kwietnia podczas odbywających się w Starogardzie Gdańskim eliminacji do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w tej dyscyplinie pogratulowali jej prezydent miasta Janusz Stankowiak oraz prezes firmy
Polmet Henryk Kinder.
– Boks trenuję od trzech lat. Zaczęło
się w sumie przypadkiem, ale szybko polubiłam ten sport. Najbardziej
podoba mi się w nim to, że wyrabia
charakter i uczy samodyscypliny.
Mistrzostwa Polski Juniorów, na których udało mi się zdobyć II miejsce
były tak naprawdę moimi pierwszymi prawdziwymi zawodami. Wspominam je bardzo dobrze. Na ringu
rywalizacja była bardzo zacięta, ale
poza nim, miałam dobry kontakt
z innymi zawodniczkami. Wszystkie
z szacunkiem podchodziły do przeciwniczek – powiedziała Martyna
Alfut.
Dziewczyna ma 17 lat. Uczy się
w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Starogardzie Gdańskim w klasie
o profilu logistyka. – Swoją przyszłość planuję związać z boksem na
poważnie. Poza sportem, myślę też
o kosmetologii. To zupełnie skrajne
dziedziny, ale myślę, że uda się je
połączyć – mówiła młoda zawodniczka KS Ring Kociewie.
Trenerami Martyny są Łukasz Rusiewicz i Tomasz Zaborowski. – Sukces

naszej zawodniczki bardzo nas cieszy. Takie chwile, jak ta, kiedy zdobyła Wicemistrzostwo Polski Juniorów
są dla nas dobitnym dowodem na
to, że warto uczyć ludzi boksu. Te-

raz z niecierpliwością czekamy na
kolejne tak dobre wyniki reprezentantów naszego klubu – powiedział
Łukasz Rusiewicz.

INFORMACJE
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Płać telefonem
za parkowanie i bilety
Kierowcy w Starogardzie Gdańskim mogą
korzystać z nowej formy płatności w Strefie Płatnego Parkowania. W naszym mieście działa system moBILET.

Po raz osiemnasty

Organizowany przez starogardzki oddział
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Koncert Pieśni Maryjnych
i Kościelnych osiągnął pełnoletność.
Wydarzenie jak zwykle przyciągnęło wielu słuchaczy, ale przede
wszystkim sporo wykonawców. Na
scenie pojawiły się chóry (Jutrzenka
z Lubichowa, Złota Jesień ze Smętowa, Melodia ze Zblewa, Szlachcianki
ze Szlachty, Szpaki ze Skórcza, Chór
Studencki UTW „S-Centrum”), zespoły wokalne (Osieczaki z Osieka, Bambino z Lubichowa, Halka

Jana Pawła II 6 i Środowiskowy Dom
Samopomocy przy ul. Pelplińskiej 3).
– Data dzisiejszego koncertu jest
wyjątkowa. Dokładnie 99 lat temu
urodził się św. Jan Paweł II. Papież
z wszelkim prośbami zwracał się do
Najświętszej Marii Panny. My dzisiejszym spotkaniem podziękujemy
jej za to, że opiekuje się Polską i jako
patronka naszego emeryckiego

System jest dostępny we wszystkich sieciach komórkowych, zarówno dla numerów z abonamentem, jak i na kartę. Aby korzystać
z moBILET-u należy pobrać aplikację ze strony m.mobilet.pl lub
z dedykowanego sklepu z aplikacjami w telefonie. Podczas pierwszego uruchomienia konieczne jest
przeprowadzenie krótkiej rejestracji,
doładowanie konta dowolną kwotą
i już można kupować bilety.
moBILET działa na zasadzie elektronicznej portmonetki – przedpłata
(prepaid) na indywidualny rachunek moBILET, otrzymany podczas
rejestracji. Aby dokonać wpłaty na
konto, użytkownik może skorzystać
z tradycyjnego przelewu bankowego, karty kredytowej, ekspresowego
zasilenia poprzez stronę internetową lub bezpośrednio z aplikacji
mobilnej.
Dzięki intuicyjnej obsłudze zakup

jest bardzo prosty. W celu opłacenia
postoju w strefie, po zaparkowania
należy uruchomić aplikację, wybrać
„Parkowanie”, a następnie miasto,
numer rejestracyjny, czas postoju
i potwierdzić zakup. Po zatwierdzeniu wybranych parametrów system
łączy się z serwerem za pomocą Internetu, a użytkownik otrzymuje aktywny bilet, który jest potwierdzeniem prawidłowo wniesionej opłaty.
System nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. W zależności od
taryfy operatora komórkowego,
użytkownik może ponosić jedynie
dodatkowy koszt połączenia telefonu z Internetem.
moBILET ułatwia życie nie tylko kierowcom, ale też pasażerom komunikacji miejskiej. Umożliwia bowiem
także zakup biletów autobusowych.
Szczegółowe informacje dotyczące systemu dostępne są na stronie
www.mobilet.pl.

Dyżury radnych
Przewodnicząca Rady Miasta
– w każdą środę w godz. od 15:30
do 16:30 w Urzędzie Miasta, pok.
108
Radni klubu radnych „Nasz
Starogard”
– w każdą środę w godz. od 15:00
do 16:00 w Urzędzie Miasta, pok.
108
Radni klubu radnych „Prawo
i Sprawiedliwość”
– w każdy wtorek w godz. 15:00 do
16:00 w Urzędzie Miasta, pok. 108
Radni klubu radnych „Koalicja
Obywatelska”
– w każdy czwartek w godz. od
16:30 do 18:00 w Biurze Poselskim
Posła na Sejm RP Sławomira
Neumanna, ul. Kilińskiego 11
w Starogardzie Gd.
Można też umawiać się
telefonicznie pod numerem Biura
Rady Miasta 58 530 60 25.

Zgony
1. Bernard Bielicki l. 72
2. Ludgarda Dawicka l. 82
4. Wanda Urban l. 87
5. Paweł Rona l. 21
6. Eugeniusz Glinkowski l. 84
7. Gertruda Krzysztofik l. 82
8. Wioletta Plata l. 50
9. Grzegorz Bukowski l. 49
10. Mieczysław Fiał l. 70
11. Stefan Ossowski l. 93
12. Piotr Grabowski l. 52
13. Małgorzata Matyka l. 79

z Osiecznej, Kociewska Familija
i Koło Emerytów z Pinczyna, Sąsiedzi z Borzechowa, Skarszewskie Towarzystwo Śpiewacze ze Skarszew,
zespół wokalny Espero reprezentujący Zamek Kiszewski oraz uczestnicy zajęć w „Dziennym Domu Senior+”), a także podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim (Środowiskowy Dom Samopomocy przy al.

związku czuwa nad nami – powiedział Józef Gerigk.
– Osiemnaście lat to piękny wiek.
Serdecznie gratuluję organizatorom
tego, że konsekwentnie gromadzicie tak wielu wykonawców pieśni
maryjnych i kościelnych. Cieszę się,
że do Starogardu Gdańskiego chętnie przyjeżdżają sąsiedzi z okolicznych miejscowości – mówił wiceprezydent miasta Maciej Kalinowski.

14. Irena Krzykowska l. 82
15. Teresa Ziemann l. 87
16. Henryk Pryba l. 76

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Starogardzie Gdańskim zaprasza na
wieczorek taneczny „Noc Kupały”,
który odbędzie się 23 czerwca (niedziela)
w Galerii Smaków.
Organizowana jest też 1-dniowa wycieczka
do Malborka i Parku Jurajskiego 1 czerwca (sobota) oraz
1-dniowa wycieczka do Trójmiasta 13 lipca (wtorek).
Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są
w biurze UM p. 027 od wtorku do piątku
w godzinach od 9:00 do 13:00.

17. Zofia Wiśniewska l. 91
18. Maria Stopa l. 59
19. Gabriela Schulz l. 72
20. Krystyna Szewiel l. 72
21. Józefa Brzozowska l. 65
22. Stanisława Piętak l. 80
23. Małgorzata Plewka l. 43
24. Henryk Kalinowski l. 60
25. Henryk Malinowski l. 58
26. Mariusz Gunther l. 56
27. Bogdan Begger l. 68
28. Barbara Malek l. 60
29. Izabela Buraczyńska l. 56
30. Adam Szreder l. 66
31. Tadeusz Cichowski l. 63
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OGŁOSZENIA

Zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 09 maja 2019r.,
w oparciu o art. 161 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rada Miasta
Starogard Gdański powinna wybrać na kadencję 2020 – 2023 następującą ilość
ławników:
- do Sądu Okręgowego w Gdańsku – 1,
- do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim – 5.
1. ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.).
2. Ławnikiem może być wybrany ten, kto: (art. 158 w/w ustawy)
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co
najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca
szczególną znajomość spraw pracowniczych.
3. Ławnikami nie mogą być: (art. 159 w/w ustawy)
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na
drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw
i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
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Wzór karty zgłoszenia dostępny jest:
- w Urzędzie Miasta Starogard Gdański – Biuro Obsługi Klienta pokój nr 01, przy ul. Gdańskiej 6;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański w zakładce Rada Miasta - VIII
Kadencja – Informacje;
- w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości pod adresem
https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/
Więcej informacji można uzyskać w Biurze Rady Miasta Starogard Gdański - tel. 58 530 6024, 58 530 6025.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
dot. przetwarzania danych kandydatów na ławników
TOŻSAMOŚĆ I DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
4. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: (art. 162 §1 w/w ustawy)

-- prezesi właściwych sądów;
-- stowarzyszenia;
-- inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych;

-- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na
terenie gminy dokonującej wyboru.

5. Termin zgłoszeń kandydatów na ławników.
Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2019 r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta Starogard Gdański po 30 czerwca 2019 roku,
a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
6. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące
dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że
władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece
zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań
do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu
osobistego.
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści
dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną
organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się
również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające
wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być
opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się
również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego
zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
UWAGA:
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty
za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub
zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa

ODBIORCY DANYCH

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH
DANE DOTYCZĄ

PRAWO DO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Starogard
Gdański, w imieniu której działa Prezydent Miasta Starogard
Gdański.
Dane kontaktowe: ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański,
e-mail: ratusz@um.starogard.pl,
tel. 58-530-6006
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
można skontaktować poprzez:
1) e-mail: iod@um.starogard.pl;
2) tel. 58-530-6055;
3) pisemnie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Starogardzie
Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6.
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Radę
Miasta Starogard Gdański procedury wyboru ławników do Sądu
Okręgowego w Gdańsku oraz Sądu Rejonowego w Starogardzie
Gdańskim.
Przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). - (przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze) i przepisach art. 160, 162 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
52 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami
złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników
oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).
Pani/Pan dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom,
którym zostało powierzone przetwarzanie danych na podstawie
zawartych umów, a także innym podmiotom i instytucjom
upoważnionym z mocy prawa. Na mocy art. 162 ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych dane zostaną
przekazane Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku
oraz w przypadku wyboru na ławnika przez Radę Miasta Starogard
Gdański na mocy art. 164 § 1 Prezesowi Sądu Okręgowego
w Gdańsku lub Prezesowi Sądu Rejonowego w Starogardzie
Gdańskim.
Dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne
z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia danych
4) ograniczenia przetwarzania danych,
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem
danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

INFORMACJA, CZY PODANIE
DANYCH OSOBOWYCH JEST
WYMOGIEM USTAWOWYM
LUB UMOWNYM LUB
WARUNKIEM ZAWARCIA
UMOWY ORAZ CZY OSOBA,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ,
JEST ZOBOWIĄZANA DO

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem
ustawowym. Niepodanie danych, w zakresie wymaganym
przepisami prawa, może skutkować pozostawieniem zgłoszenia
kandydata na ławnika bez rozpatrzenia.

ICH PODANIA I JAKIE
SĄ EWENTUALNE
KONSEKWENCJE
NIEPODANIA DANYCH
INFORMACJA
O ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

PRZETARGI
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Zaproszenie do składania ofert
na dzierżawę części nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Rynek oznaczonej w ewidencji nieruchomości jako działka nr 238/6 w obrębie 17
o powierzchni nieprzekraczającej 800 m2, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi księgę wieczystą nr GD1A/00039039/1, przeznaczonych pod
lokalizację dwóch „okresowych ogródków gastronomicznych” – każdy ogródek o powierzchni do 400 m2:
Lokalizacja ogródków gastronomicznych – część południowa Rynku, pomiędzy budynkiem Ratusza a kamienicami od nr 11 do 16.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim: dla
terenu oznaczonego symbolem 51-U/KDD/KX:
funkcja podstawowa: teren zabudowy usługowej (usługi z zakresu administracji, kultury, handlu detalicznego, gastronomii), dróg publicznych dojazdowych i ciągów pieszych;
Maksymalny okres dzierżawy wynosi 3 lata z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa
może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia w każdym czasie, w przypadku naruszenia jakiegokolwiek warunku umowy przez Dzierżawcę.
Umowa – za zgodą obu stron – może zostać zawarta tylko na okres prowadzenia działalności i kontynuowana w okresie 3-letnim. Ostateczny termin podpisania umowy dzierżawy – w ciągu 30 dni, licząc od dnia
otwarcia ofert.
Określa się czas funkcjonowania ogródków:
od poniedziałku do czwartku i w niedzielę od 10:00 do 22:00,
w piątki i soboty od godz. 10:00 do 24:00, z możliwością wydłużenia godziny pracy w sytuacjach, o których mowa w Zarządzeniu Nr 37/01/2019 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 21.01.2019 r. w sprawie
określenia zasady lokalizacji okresowych ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Miejską Starogard Gdański, w tym w pasie drogowym dróg publicznych
gminnych, w obszarze Starego Miasta
Zagospodarowanie terenu musi być zgodne z zasadami, o których mowa w ww. Zarządzeniu Nr 37/01/2019.
Opracowanie zawierające sposób urządzenia i funkcjonowania ogródków gastronomicznych musi być uzgodnione z Powiatowym Konserwatorem Zabytków (PKZ) oraz zaopiniowane przez Wydział Planowania
i Urbanistyki Urzędu Miasta Starogard Gdański (WPIU). Opinia wydawana jest przez WPIU w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia dokumentacji do Urzędu Miasta Starogard Gdański.
Oferta powinna zawierać m.in.:
1) dane osoby prowadzącej działalność lub dane osoby prawnej,
2) powierzchnię ogródka gastronomicznego (nie więcej niż 400 m2),
3) proponowaną wysokość czynszu dzierżawnego netto,
4) opinię WPIU,
5) uzgodnienie od Konserwatora Zabytków,
6) wizualizację ogródka.
Do czynszu należy doliczyć 23% podatku VAT i zaliczki na poczet opłat za korzystanie z mediów (zużycie: prąd, woda i kanalizacja), za wywóz nieczystości stałych (śmieci).
Miesięczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 25 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański, wskazane w umowie.
Dzierżawca zobowiązany będzie do płacenia podatku od nieruchomości i ubezpieczenia prowadzonej działalności.
Wszystkie złożone oferty oceniane będą na podstawie następującego kryterium: najwyższy oferowany czynsz miesięczny netto. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Oferent, z którym zawarto umowę dzierżawy uiszcza kaucję w wysokości 500,00 zł w terminie ustalonym z Gminą Miejską Starogard Gdański, która może wykorzystać wpłaconą kaucję na zaległości w płatności czynszu
lub rozliczania zużycia mediów lub rozliczenia kosztów związanych ze sprzątaniem terenu ogródka i terenu bezpośrednio z nim sąsiadującego (na szerokości 2 metrów) itp. W przypadku nie wykorzystania kaucji, kaucja
ulega zwrotowi po rozwiązaniu umowy na konto wskazane przez Dzierżawcę. Dzierżawca jest zobowiązany w terminie wskazanym w odrębnym zawiadomieniu do uzupełnienia kaucji w przypadku jej wykorzystania
w jakimkolwiek czasie trwania umowy. Nie uzupełnienie wpłaty kaucji we wskazanym terminie może skutkować rozwiązaniem umowy dzierżawy w trybie natychmiastowym – bez wypowiedzenia.
Zaplecze sanitarne/toalety dla klientów korzystających z usług ogródka gastronomicznego muszą zostać zabezpieczone przez Dzierżawcę.
Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona niezbędne inwestycje, w tym ustawi „gastronomiczny ogródek” bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów zarówno w trakcie trwania umowy dzierżawy,
jak i po jej rozwiązaniu.
Pisemne oferty w zamkniętej kopercie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 13:00, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.
Gdańska 6, pokój nr 01. Osoby składające oferty za pośrednictwem np. Poczty Polskiej muszą uwzględnić czas wysyłki tak, aby oferta wpłynęła do urzędu w ww. terminie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi 11 czerwca 2019 r. (wtorek).
Gmina Miejska Starogard Gdański zastrzega sobie prawo, prowadzenia negocjacji z oferentami, którzy złożyli oferty, a także zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez ponoszenia jakichkolwiek
skutków prawnych i finansowych.
Dodatkowe informacje – Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa pok. 204 tel. 58-5306076, Wydział Planowania i Urbanistyki pok. 206 tel.58 530-6079.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Wiosennej (V przetarg) – działka nr 22/21 o pow. 15 188 m², obręb 7, KW 24794;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 340 000,00 zł (trzystaczterdzieścitysięcyzłotych); wadium w wysokości 34 000,00 zł (trzydzieściczterytsiącezłotych); postąpienie minimalne 3 400,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.164.ZP,U1 – teren zieleni urządzonej. Parki, zieleńce oraz usługi –
w szczególności schroniska dla zwierząt, wyklucza się funkcje mieszkaniowe – w trakcie procedury zmiany funkcji terenu: dla przeważającej części wprowadzenie funkcji mieszkaniowej.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 16 maja 2018 r., drugi 22 sierpnia 2018 r., trzeci 28 listopada 2018 r., a czwarty 20 marca 2019 r.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Przez działkę nr 22/21 obr. 7 (przy północnej granicy działki) przebiegają sieci: wodociągowa i kanalizacja deszczowa.
Konieczność ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania z dostępu do sieci: wodociągowej i kanalizacji deszczowej znajdujących się na działce nr 22/21 obr. 7.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 3 lipca 2019 r. (środa) w sali nr 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 11:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do
27 czerwca 2019 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 2 lipca 2019 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty
zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania
i Urbanistyki tel. 58-5306082.
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PRZETARGI

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA SIÓDMY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

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

Nr działki / ulica

1

2

Pow.
w m2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

3

4

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23%VAT)
5

wadium w zł
6

postąpienie minimalne
w zł
7

1.

1/4
gen. S. Roweckiego „Grota”

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. S. Roweckiego „Grota”

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. S. Roweckiego „Grota”

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. S. Roweckiego „Grota”

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. A. Fieldorfa „Nila”

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. A. Fieldorfa „Nila”

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. A. Fieldorfa „Nila”

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
M. Niemojewskiego

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. A. Fieldorfa „Nila”

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. A. Fieldorfa „Nila”

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. A. Fieldorfa „Nila”

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., czwarty 31 października 2018 r., piąty 16 stycznia 2019 r., a szósty 3 kwietnia 2019 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 3 lipca 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 27 czerwca 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 2 lipca 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) 5306082.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) -Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kochanki (V przetarg) – działka nr 22/29 o pow. 13 368 m², obręb 7, KW 24794;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 300 000,00 zł (trzystatysięcyzłotych); wadium w wysokości 30 000,00 zł (trzydzieścitysięcyzłotych); postąpienie minimalne 3 000,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.166.P2,U1 – zabudowa techniczno-produkcyjna, magazyny, składy,
bazy, parkingi, garaże, a także zabudowa usługowa. Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej). Pierwszy przetarg przeprowadzono 16 maja 2018 r., drugi
22 sierpnia 2018 r., trzeci 28 listopada 2018 r., a czwarty 20 marca 2019 r. Przez działkę nr 22/29 obr. 7 przebiega sieć gazowa, a brzegiem linia energetyczna, napowietrzna.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 3 lipca 2019 r. (środa) w sali nr 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do
27 czerwca 2019 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 2 lipca 2019 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty
zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania
i Urbanistyki tel. 58-5306082.
*Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 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 (VIII przetarg) – działka nr 1/31 o pow. 1 232 m², obręb 28, KW 30436;
cena wywoławcza (w tym 23 % VAT) 104 000,00 zł (stoczterytysiącezłotych); wadium w wysokości 10 400,00 zł (dziesięćtysięcyczterystazłotych); postąpienie minimalne 1 040,00 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., czwarty 18 lipca 2018 r., piąty 19 września 2018 r., szósty 21 listopada 2018 r., a siódmy 6 marca 2019 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 12 czerwca 2019 r. (środa) w sali nr 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 6
czerwca 2019 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 czerwca 2019 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym
i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie
nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu. Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy
i zagospodarowania – Wydział Planowania i Urbanistyki tel. 58-5306079.

ZAPOWIEDZI IMPREZ
31 maja
Godz. 9:00-13:30, Miejska
Hala Sportowa im. Andrzeja
Grubby, „Mistrzynie
w szkołach” - Otylia
Jędrzejczak, Oktawia
Nowacka oraz inne mistrzynie
poprowadzą niezwykłą lekcję
wychowania fizycznego dla
dziewcząt
Godz. 16:00-18:00, plac
przed Osiedlowym Domem
Kultury, festyn z okazji Dnia
Dziecka

1 czerwca
Godz. 9:00 korty Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul.
Olimpijczyków 1, OSiR OPEN –
Turniej Tenisa Ziemnego
Stadion Miejski im. Kazimierza
Deyny, Summer Cup 2019 –
turniej piłki nożnej
Godz. 10:00-16:00, Park Nowe
Oblicze, Rodzinny Dzień
Dziecka z Caritasem
Godz. 12:00-14:00, Miejska
Biblioteka Publiczna im. ks.
Bernarda Sychty, Dzień
Dziecka w Bibliotece
Godz. 12:00-16:00, obiekty
Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Sportowy Dzień Dziecka
Godz. 18:00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz
V ligi Beniaminek 03
Starogard – Sokół Zblewo

2 czerwca
Godz. 9:00 korty Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul.
Olimpijczyków 1, OSiR OPEN –
Turniej Tenisa Ziemnego
Stadion Miejski im. Kazimierza
Deyny, Summer Cup 2019 –
turniej piłki nożnej
Godz. 12:00-17:00, plac przy
ul. Juranda ze Spychowa,
Dzień Dziecka ze służbami
mundurowymi
Godz. 16:00, Starogardzkie
Centrum Kultury, Teatr
Młodego Widza –
E-mollandia, wstęp: 10 zł dzieci, 15 zł – dorośli

5 czerwca
Godz. 17:00, Starogardzkie
Centrum Kultury, wykład
„W każdej rodzinie są
wzloty i upadki. Jak
wzmocnić potencjał rodziny?”

6 czerwca
Godz. 17:00, Starogardzkie
Centrum Kultury,
Starogardzki Wieczór
Teatralny

8 czerwca
Godz. 11.00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz III
ligi KP Starogard – Mieszko
Gniezno

9 czerwca
Stadion Miejski im. Kazimierza
Deyny, LOTTO Triathlon
Energy Starogard Gdański

12 czerwca
Godz. 18:00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz
V ligi Beniaminek 03
Starogard – Powiśle II
Dzierzgoń

15 czerwca
Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 1, Laser Run City

21 czerwca
Godz. 17:00 Ratusz
Staromiejski, wernisaż
Rokocińska Szkoła Anioła

22 czerwca
Stadion Włókniarza, II Letni
Turniej Rocznika 2010 oraz
2011
Godz. 9:00 korty Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul.
Olimpijczyków 1, OSiR OPEN –
Turniej Tenisa Ziemnego

23 czerwca
Godz. 9:00 korty Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul.
Olimpijczyków 1, OSiR OPEN –
Turniej Tenisa Ziemnego

28-29 czerwca

Stadion Miejski im. Kazimierza Deyny, VII Wielki Jarmark Kociewski
- Dni Starogardu Gdańskiego z Concordią

