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W  poniedziałek  2  września 
zabrzmi  pierwszy  dzwo-

nek.  Po  ponad  dwumiesięcznej 
przerwie  uczniowie  powrócą  do 
szkół.  Tego  dnia  naukę  w  staro-
gardzkich szkołach podstawowych 
rozpocznie ponad 4  tys.  uczniów, 
a w miejskich przedszkolach blisko 
1,2 tys. maluchów. 
Przedszkolną edukację rozpocznie 
336 dzieci,  a 855 będzie  ją konty-
nuowało.  Nowy  rok  szkolny  roz-
pocznie  793  pierwszoklasistów. 
Wraz z 2 września do pracy wróci 
też 585 nauczycieli. Najważniejsze, 
że wszystkie placówki   gotowe są 
na  ich  przyjęcie.  Wakacyjny  czas 
wykorzystały  na  remonty  i  mo-
dernizacje.
Wśród  starogardzkich  szkół  pod-
stawowych  największe  zmiany 
nastąpiły  w  SP  nr  4,  gdzie  kapi-
talny  remont  przeszło wc  dziew-
cząt, wymalowano  łazienki,  szat-
nię,  kuchnię  i  dwie  sale  lekcyjne, 
a  w  trzech  innych  zainstalowano 
wentylację. W sumie szkoła zain-
westowała  blisko 44 tys. zł. 
W pozostałych szkołach prace re-
montowe polegały głównie na ma-
lowaniu  sal,  pomieszczeń  socjal-
nych,  korytarzy,  szatni,  świetlic 
i  ławek,  oraz  konserwacji  podłóg 
w klasach i na holach. 
W budynku SP nr 2 położono nowy 
tarkett w pokoju nauczycielskim. 
Na Orliku przy SP nr 6 wymienio-
no  linki  utrzymujące  siatki  oraz 
zakupiono  i  zamontowano  kocioł 
gazowy wraz z wkładem komino-
wym dla oddziału „0”. A w SP nr 8 

Szkoły czekają na uczniów 
Czas letniej przerwy w nauce nie oznacza, że szkoły przez dwa miesiące świeciły pustkami. Niemal 
wszystkie  placówki  na  terenie miasta  przeszły  drobne modernizacje, w niektórych  inwestycje 
pochłonęły kilkadziesiąt tysięcy złotych. Łącznie na renowacje wydały prawie 0,5 mln zł. 

Starogard 
wśród najbogatszych
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W  dniach  25-26  sierpnia 
Starogard  odwiedziła  de-

legacja  z  miasta  Luohe  w  Chi-
nach.  Przewodniczył  jej  Hao 
Huijie  –  starszy  doradca  Miej-
skiego  Rządu  Ludowego w  tym 
mieście,  a  towarzyszyli mu  za-
stępca  dyrektora  Biura  Spraw 
Zagranicznych, zastępca sekre-
tarza  Generalnego  Miejskiego 
Rządu  Ludowego  Luohe,  dy-
rektor  Strefy  Rozwoju  Gospo-
darczego  i  Technologicznego, 
kierownik  Okręgu  Luohe  City 
Shaolin  Distric  oraz  dyrektor 
Biura  Kultury,  Radia,  Telewizji 
i  Turystyki.  Celem  ich  wizy-
ty  było  podpisanie  oficjalnego 
porozumienia  o  ustanowieniu 
miast Luohe i Starogardu Gdań-
skiego  miastami  partnerskimi. 
Strony podjęły  też  rozmowy na 
temat  przyszłych  wzajemnych 
przedsięwzięć. 
W poniedziałek 26 sierpnia pre-
zydent Janusz Stankowiak pod-
pisał  z  Hao  Huijie  dokument 
porozumienia  o  ustanowieniu 

Luohe oficjalnie 
partnerem Starogardu
26 sierpnia prezydent Starogardu podpisał ze starszym doradcą Miejskie-
go Rządu Ludowego Luohe w Chinach porozumienie w sprawie oficjalne-
go ustanowienia partnerstwa miast. Zakres dotychczasowej współpracy 
opartej  głównie  na wymianie młodzieży  szkolnej  zostanie  rozszerzony 
w dziedzinach: gospodarki, handlu, sportu, kultury i zdrowia. 

partnerstwa miast.  Uroczystość 
odbyła  się  w  Urzędzie  Miasta 
w  obecności  zastępców  prezy-
denta,  przewodniczącej  Rady 
Miasta,  naczelnika  Wydziału 
Informacji  Społecznej,  rzeczni-
ka  prasowego  oraz  pozostałych 
członków delegacji. 
– Współpraca pomiędzy naszymi 
miastami,  która  rozpoczęła  się 
w styczniu 2018 roku, zaowoco-
wała udaną wymianą młodzieży 
szkolnej  oraz  podpisaniem  po-
rozumienia  o  współpracy  po-
między  Luohe  Experimental 
Middle School i Publiczną Szkołą 
Podstawową Nr 8 w Starogardzie 
Gdańskim. Bardzo się cieszę z tej 
przyjaźni  i  obustronnej  chęci 
jej  kontynuowania  –  powiedział 
prezydent  Janusz  Stankowiak 
podczas uroczystości podpisania 
porozumienia. 
–  Wierzę,  że  przyjaźń  polsko-
chińska, którą zawiązaliśmy dwa 
lata  temu  będzie  się  dalej  roz-
wijać nie tylko na polu oświaty, 
ale  również  w  innych  dziedzi-

nach życia – gospodarce, handlu, 
sporcie  czy  kulturze.  Uważam, 
że  nasza  obustronna  wymiana 
doświadczeń  jest  ważna  i  cen-
na,  i  że  w  przyszłości  przynie-
sie liczne korzyści dla obu stron 
porozumienia  –  mówił  starszy 
doradca  Miejskiego  Rządu  Lu-
dowego  Luohe  w  Chinach  Hao 
Huijie.
Podczas wizyty  chińska delega-
cja  odwiedziła  nowo wyremon-
towany  dworzec  i  starogardzki 
Rynek. Zobaczyła też Halę Miej-
ską  im.  Gerarda  Podolskiego, 
w której w październiku ma wy-
stąpić grupa chińskich artystów 
z okazji 70. rocznicy współpracy 
polsko-chińskiej.  Przy  okazji 
wstąpiła  do  Dziennego  Domu 
Seniora.  Problematyka  opieki 
społecznej  bardzo  interesowała 
naszych gości. Delegacja zajrzała 
także do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej  oraz  do  Destylarni  So-
bieski. 

Stuletnia działność policji
18 lipca w Starogardzkim Centrum Kultury od-
były się uroczystości z okazji 100-lecia Policji.

5 grudnia  1918 na wniosek Mini-
stra Spraw Wewnętrznych Sta-

nisława Thugutta, Naczelnik  Pań-
stwa  Józef  Piłsudski  wydał  dekret 
o  organizacji  państwowej  Milicji 
Ludowej.  24  lipca  1919  powołana 
została Policja Państwowa. Była to 
formacja  powołana  dla  ochrony, 
zapewnienia spokoju i bezpieczeń-
stwa ludności miast i wsi oraz walki 

stawił  historię  Policji  Państwowej 
na przestrzeni 100 lat.
Postanowieniem  Prezydenta  Rze-
czypospolitej  Polskiej  z  dnia  19 
czerwca  2019  za  wzorowe,  wy-
jątkowo  sumienne  wykonywanie 
obowiązków  wynikających  z  pra-
cy  zawodowej  odznaczeni  zostali: 
Złotym  Medalem  za  Długo-
letnią  Służbę  –  asp.  szt  Sła-

z  wszelkimi  przejawami  bezła-
du  społecznego.  Obchody  Święta 
Stulecia  Policji  Państwowej  sta-
rogardzcy  policjanci  rozpoczęli  od 
odśpiewania  hymnu  narodowego. 
Po przywitaniu wszystkich przyby-
łych  gości,  insp.  Bogusław  Ziem-
ba  Komendant  Powiatowy  Policji 
w  Starogardzie  Gdańskim  przed-

womir  Jankowski,  Srebrnym 
Medalem  za  Długoletnią  Służ-
bę  –  asp.  szt.  Mateusz  Kromer. 
Brązową Odznaką „Zasłużony Poli-
cjant” „Ku Chwale Ojczyzny” – sp. 
szt Alicja Szydzikowska  oraz star-
szy asp. Daniel Horak.
Podczas  uroczystości  wręczono 
również awanse. 
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W  województwie  pomor-
skim  najzamożniejszy 

okazał się Pruszcz Gdańsk. Sta-
rogard  zajął  7  lokatę  zaraz  po 
Pucku,  Kwidzynie,  Bytowie, 
Kartuzach i Lęborku. W stosun-
ku do 2017 roku Starogard zano-
tował  wzrost  dochodów  o  po-
nad 35 mln zł. Dochody bieżące 
ukształtowały  się  na  poziomie 
o 5 proc. wyższym niż przed ro-
kiem, osiągając prawie 202 mln 
zł.  Decydujące  znaczenie  miał 
tu wzrost udziału we wpływach 
z  podatków  dochodowych  (o  8 
mln  zł)  oraz  dotacji  z  budżetu 
państwa  (o  prawie  1  mln  zł).  
–  To  kolejny  dowód  na  to,  że 
nasze miasto  stale  się  rozwija, 
a  mieszkańcy  bogacą.  W  2015 

Starogard wśród najbogatszych
Na 267 polskich miast powiatowych w krajowym rankingu najbogatszych samorządów Starogard Gdański zajął 100 miej-
sce. Wyprzedził Wejherowo, Tczew, Nowy Dwór Gdański, Kościerzynę, Człuchów i Malbork, zajmując w województwie 
pomorskim siódmą lokatę.

roku  w  rankingu  zamożno-
ści  zajmowaliśmy  dalekie  243 
miejsce.  W  ciągu  trzech  lat 
przeskoczyliśmy  o  143 miejsca 
w  górę,  umacniając  swoją  po-
zycję  w  pierwszej  setce.  Taki 
przeskok to wielki sukces i po-
wód do dumy. To efekt strate-
gii  zrównoważonego  rozwoju, 
którą  konsekwentnie  prowa-
dzimy w gminie. Szybko reagu-
jemy  na  zmiany,  a  wyzwania 
traktujemy  jak  szanse.  Zależy 
nam na  tym,  aby  ludziom żyło 
się  dobrze,  bezpiecznie  i  wy-
godnie,  aby  mieli  pracę  i  róż-
norodną  ofertę  wypoczynku. 
Przykładem  może  być  szereg 
inwestycji związanych z popra-
wą miejskiej infrastruktury, na 

Przeskok  ze  139  miejsca 
w  2017  roku  na  15  to wielki 

sukces dla naszego miasta. Suk-
ces  wszystkich  jego  mieszkań-
ców. Do  tej  pory najwyżej  byli-
śmy na miejscu 40 w 2005 roku. 
To znak, że jesteśmy na właści-
wej drodze w dążeniu do  zrów-
noważonego  rozwoju  naszej 

W dwudziestce najlepszych samorządów
Starogard Gdański w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich na 857 samorządów zajął 15 
miejsce w  Rankingu Samorządów 2018.„Rzeczpospolita” od 15 lat wyłania i pokazuje te samorzą-
dy, które najlepiej dbają o szeroko rozumiany, zrównoważony i trwały rozwój.

INFORMACJE

małej ojczyzny. To dowód na to, 
że wszystkim nam leży na sercu 
dobro  miasta,  poprawa  jakości 
życia mieszkańców i odpowied-
nie  reagowanie  na  ich  potrzeby 
oraz  oczekiwania  –  powiedział 
prezydent Janusz Stankowiak.
W Rankingu Samorządów dzien-
nik  „Rzeczpospolita”  wyłania 

gminy, które mogą być przykła-
dem do naśladowania dla innych 
samorządów w osiąganiu  zrów-
noważonego  i  trwałego  rozwoju 
w  czterech  kluczowych  obsza-
rach:  trwałości  ekonomicznej, 
środowiskowej,  społecznej  oraz 
w  zakresie  jakości  zarządzania. 
To  coroczne  kompendium  wie-
dzy  o  inwestycjach  i  innowa-
cjach  w  polskich  samorządach, 
które najskuteczniej dbają o roz-
wój  i  podniesienie  jakości  życia 
swoich mieszkańców, w zgodzie 
z  regułami  odpowiedzialności 
i bezpieczeństwa finansowego.
Starogard  swoją  pozycję  za-
wdzięcza  m.in.  najlepszym 
wynikom  w  obszarze  trwałości 
społecznej,  środowiskowej  oraz 
jakości zarządzania.
W obszarze trwałości społecznej 
Komisja oceniała przede wszyst-
kim działania samorządów w za-
kresie budowy  i  poprawy  infra-
struktury  społecznej  –    szkół, 
żłobków,  przedszkoli,  domów 
kultury,  bibliotek,  mieszkań, 
placów  zabaw  itp.  oraz  wypeł-
nianie tych instytucji odpowied-

nią  treścią.  Duży  nacisk  kładła 
też  na  inicjatywy  samorządu 
dotyczące budowy świadomości 
lokalnej wspólnoty  i  zaangażo-
wanie  mieszkańców  w  sprawy 
samorządu.
Z  kolei  w  fundament  trwałości 
środowiskowej wpisuje się wie-
le  projektów  realizowanych  na 
poziomie  lokalnym,  takich  jak 
walka  o  czyste  powietrze,  se-
gregacja  śmieci  czy  wspieranie 
mieszkańców w coraz większym 
wykorzystaniu  odnawialnych 
źródeł  energii.  W  przypadku 
Starogardu pozytywne oceniono 
zarówno  gospodarkę  odpada-
mi,  jak  i  uzyskane wsparcie  na 
instalację  odnawialnych  źródeł 
energii.
Cele, zasady oraz kryteria oceny 
Rankingu  Samorządów  ustala 
niezależna  kapituła  pod  prze-
wodnictwem prof. Jerzego Buz-
ka.  Kryteria  oceny  to  zestaw 
około  50  wskaźników  i  szcze-
gółowych  pytań,  dotyczących 
działań  samorządów  w  kluczo-
wych obszarach. W sumie uzy-
skać można było 100 punktów.
Starogard  uzyskał  27,81  punk-
tów.  Dla  porównania  Bo-
guchwała w województwie pod-
karpackim,  która  w  kategorii 
gmin miejskich i miejsko-wiej-
skich znalazła się na pierwszym 
miejscu  Rankingu,  uzyskała 
36,42 punkty. 

które uzyskaliśmy bardzo duże 
unijne  dofinansowanie.    Nie 
poprzestaniemy  na  tym,  więc 
liczę, że w kolejnych latach ten 
wynik poprawimy – powiedział 

prezydent miasta  Janusz Stan-
kowiak
Autorem  rankingu  jest  prof. 
nauk  ekonom.  Paweł  Swia-
niewicz  –  kierownik  Zakładu 

Rozwoju  i Polityki Lokalnej na 
Wydziale  Geografii  i  Studiów 
Regionalnych  Uniwersytetu 
Warszawskiego.

–  Od początku mojej prezy-

dentury dużą wagę przywią-

zywałem do budowy społe-

czeństwa obywatelskiego, 

przekazując zadania różnym 

stowarzyszeniom czy orga-

nizując budżet partycypa-

cyjny. To był i jest priorytet. 

Dzięki niemu rozpoczęliśmy 

w Starogardzie szeroko ro-

zumiany dialog społeczny 

i zaktywizowaliśmy miesz-

kańców do współdecydo-

wania o zagospodarowaniu 

swojej najbliższej okolicy. 

To przyniosło zaskakują-

ce rezultaty,  zaowocowało 

wieloma wspaniałymi inicja-

tywami i projektami, które 

trwale zmieniły nasze miasto 

i podniosły jakość naszego 

życia  – mówi prezydent mia-

sta Janusz Stankowiak.
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Spotykamy  się  w  miejscu 
symbolicznym,  w  kościele 

pw.  świętej  kościoła  katolickie-
go,  która  poniosła  męczeńską 
śmierć w wieku 18 lat. „Ince” do 
osiągnięcia pełnoletności zabra-
kło zaledwie kilku dni. Jesteśmy 
w  sercu  Starogardu  i  tu  odsło-
nimy  tablicę  poświęconą  sercu 
„Inki”, wspaniałej młodej Polki, 
która  oddała  własne  życie  oraz 
serce za wolny i niepodległy kraj 
– mówił główny organizator wy-
darzenia Sebastian Kucharczyk.
Starogardzkie  serce  dla  „Inki” 
jest dziesiątym, które specjalnie 
dla niej powstało. W kraju, a tak-
że  poza  jego  granicami  pojawi 
się  ich  jeszcze wiele, bo Danuta 
Siedzikówna  może  być  wzorem 
wierności,  nieugiętości  i  praw-
dziwego hartu ducha. 
Uroczystości w kościele pw. św. 
Katarzyny poprzedził przemarsz 
dookoła  Rynku,  a  wcześniej 

Zachowała się jak trzeba
28 sierpnia minęły dokładnie 73 lata od śmierci sanitariuszki i łączniczki 
5. Wileńskiej Brygady AK Danuty Siedzikówny „Inki”. Właśnie ta data 
widnieje na poświęconej jej tablicy, która 25 sierpnia została oficjalnie 
odsłonięta w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Święto wojska
15 sierpnia, w Święto Wniebowzięcia Najświęt-
szej  Marii  Panny,  obchodziliśmy  Święto  Sił 
Zbrojnych  Rzeczypospolitej.  W  Starogardzie 
Gdańskim  żołnierze,  kombatanci,  kapłani, 
władze samorządowe oraz mieszkańcy miasta 
uczcili ten dzień na placu przed kościołem pw. 
św. Wojciecha.

Upamiętnili powstańców
Jak co  roku  1  sierpnia o godzinie  17:00 staro-
gardzianie zatrzymali się, by wspomnieć  tych, 
którzy w godzinę „W” stanęli do walki o wol-
ność.  Delegacja  starogardzkiego  Hufca  ZHP 
sierpniowe wydarzenia 1944 roku upamiętniła 
w samym ich centrum – Warszawie. W Staro-
gardzie  uroczystość  odbyła  się  przy  pomniku 
Poległych i Zamordowanych Harcerzy.    

przemówienia  okolicznościowe, 
Apel  Pamięci  oraz  salwa  hono-
rowa przed Ratuszem Staromiej-
skim.  Pojawili  się  przedstawi-
ciele  rządu,  parlamentu,  władz 
samorządowych miasta, powiatu 
i  województwa,  pracownicy  In-
stytutu  Pamięci  Narodowej  oraz 
Wojska  Obrony  Terytorialnej, 

Kompania Reprezentacyjna Woj-
ska Polskiego z Malborka  i Woj-
skowa Orkiestra Dęta z Torunia.
–  Dziękuję  wszystkim,  którzy 
przyczynili się do tego, że w tak 
piękny  sposób  mogliśmy  uczcić 
pamięć Danuty Siedzikówny – na 
zakończenie uroczystości powie-
dział Sebastian Kucharczyk.    

Coroczne Święto Wojska Pol-
skiego jest najlepszą okazją, 

by  wyrazić  nasz  powszechny 
i szczery dowód uznania dla żoł-
nierskich  zasług  w  czasach  po-
koju. Dlatego właśnie  tego  dnia 
prezydent Starogardu Gdańskie-
go  Janusz  Stankowiak  wręczył 
zasłużonym  odznaczenia.  Pod-
pułkownik  Zbigniew  Toporow-
ski  otrzymał  Medal  za Wybitne 
Zasługi  dla  Związku  Żołnierzy 
Wojska Polskiego. Major Andrzej 
Kwiecień  i starszy kapral Marek 
Marquardt odebrali Złote Medale 
XXXV-lecia  Związku  Żołnierzy 
Wojska  Polskiego.  Następnie 
przemówienie wygłosił poseł na 
Sejm RP Jan Kilian. Później uro-
czyście odczytano Apel Pamięci. 
Delegacje władz samorządowych 
oraz  najważniejszych  miejskich 
instytucji  złożyły  kwiaty  pod 
tablicą  poświęconą  poległym 
i  zmarłym  żołnierzom  2.  Pułku 
Ułanów  Legionów  Polskich  i  2. 
Pułku  Szwoleżerów  Rokitniań-
skich.  Miejskie  obchody  święta 
Sił  Zbrojnych  Rzeczypospolitej 
zakończyła msza  św. w  intencji 
Ojczyzny,  Miasta  i  Wojska  Pol-
skiego.    

Z  pomysłem  upamiętnienia 
osoby  księdza  Felika  Bolta 

wyszli uczniowie I liceum Ogól-
nokształcącego  im.  Marii  Skło-
dowskiej-Curie  w  Starogardzie 
Gdańskim.
Radni nie mieli wątpliwości co do 

Patron nowej ulicy
Założyciel polskich spółek handlowych „Kupiec”, 
„Bazar  i  Ceres”,  które  wychowały  liczną  kadrę 
kupiecką,  obrońca  polskości,  działacz  narodowy 
i  polityczny,  urodzony  na  Kociewiu  –  teraz  ma 
w  Starogardzie  swoją  ulicę.  Radni  zadecydowali 
o nazwaniu imieniem księdza Feliksa Bolta nowej 
ulicy w południowej części Starogardu.

zasadności  zgłoszonego  wnio-
sku, który podpisało 451  liceali-
stów. Na sesji w dniu 21 sierpnia 
jednogłośnie nadali imię księdza 
Feliksa Bolta nowej ulicy, poło-
żonej w rejonie ulic: Heweliusza 
i Edmunda Falkowskiego.  
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Na 36 817 osób uprawnionych 
do  głosowania  w  Staro-

gardzie  Gdańskim,  mieszkańcy 
oddali  2  676  głosów,  co  stano-
wi 7,27% frekwencję. Za pomo-
cą  głosowania  elektronicznego 
głosy  oddało  2  369  mieszkań-
ców, a w sposób  tradycyjny za-
głosowało 307 osób.
Głosowanie  trwało  od  17  do  30 
czerwca.  Każdy  głosujący  miał 
prawo oddać dwa głosy jeden na 
projekt infrastrukturalny i jeden 
na społeczny.
Największą liczbę głosów otrzy-
mały  następujące  zwycięskie 
projekty:

Projekty społeczne
Zdrowy, radosny, sprawny ma-
luszek.  Wnioskodawca  Marcin 
Kaszubowski.  Szacunkowa war-
tość projektu 30 tys. zł. Na pro-
jekt  oddano  772  głosy  (705  in-
ternetowo, 67 papierowo).
Osiedlowy Ogród Społeczny – 
sposób na międzypokoleniową 
integrację mieszkańców. Wnio-
skodawcy Anna Lembicz, Doro-
ta  Bury,  Anna  Karolina  Spren-
gel.  Szacunkowy koszt  projektu 
30  tys.  zł.  Na  projekt  odda-
no  464  głosy  (394  internetowo, 
70 papierowo).
Cykl konferencji „Zdrowszy 
Starogardzianin”.  Wniosko-
dawca  Monika  Gancarewicz, 
Tomasz  Wyrośla.  Szacunkowa 
wartość  projektu  30  tys.  zł.  Na 
projekt  oddano  362  głosy  (311 
internetowo,51 papierowo).
RAZEM wolni i  silni. Wniosko-
dawca  Katarzyna  Rozkwitalska. 
Szacunkowa  wartość  projek-
tu  30  tys.  zł.  Na  projekt  odda-
no 260 głosów (231 internetowo, 
29 papierowo).

Projekty infrastrukturalne
Budowa placu zabaw „Jacek 
i Agatka” Etap II. Wnioskodaw-
ca  Beata  Odziemkowska.  Sza-
cunkowa  wartość  projektu  to 

Znamy zwycięzców
1  lipca podliczono głosy oddane na projekty w Budżecie Obywatelskim 
2020.  Spośród  11  projektów  infrastrukturalnych  i  6  społecznych  sta-
rogardzianie wybrali siedem zwycięskich pomysłów: cztery   społeczne 
i trzy infrastrukturalne.

210 000,00 zł. Na projekt odda-
no  450  głosów  (429  interneto-
wo, 21 papierowo).
Nasza przestrzeń Skwer św. 
Wojciecha – Etap I.  Wniosko-
dawca  Bartosz  Szadokierski. 
Szacunkowa wartość projektu to 
210  tys.  zł  zł.  Na  projekt  odda-
no 437 głosów (417 internetowo, 
20 papierowo).
Odnawiamy Ściegiennego etap 
II.  Wnioskodawcy  Barbara  No-
wak, Danuta Szwoch. Szacunko-
wa wartość  projektu  to  210  tys. 
zł.  Na  projekt  oddano  288  gło-
sów (268 internetowo, 20 papie-
rowo).

Pozostałe projekty uzyskały na-
stępującą liczbę głosów :
1. Powstanie placu zabaw „ Ma-
jowy  Gaj”  dla  małych  dzieci 
i miejsca integracji dla seniorów 
przy ul. Wróblewskiego – etap I – 
255 głosów (241 internetowo, 14 
papierowo).
2. Z kulturą na Ty  –  235 głosów 
(184 internetowo, 51 papierowo). 
3. Budowa mini skate parku przy 
ulicy Sowiej i Starzyńskiego – 251 
głosów (192 internetowo, 59 pa-
pierowo).
4. Mini ROWER park ul. Nowo-
wiejska/Sędzickiego/Nierzwic-
kiego – 235 głosów (220 interne-
towo, 15 papierowo).

Elementy  placu  zabaw  są 
odpowiednie  dla  małych 

i  większych  dzieci.  Pojawiły  się 
huśtawki,  bujaczki,  karuzele 
i domki. Ze specjalnie przygoto-
wanego zestawu urządzeń  inte-
gracyjnych  mogą  korzystać  też 
dzieci  niepełnosprawne.  Park 
Nowe  Oblicze  to  dobrze  zapro-

Kolejny plac zabaw
16 lipca został otwarty plac zabaw w Parku Nowe 
Oblicze. W okolicy skateparku oraz siłowni, czas 
spędzać mogą teraz najmłodsi mieszkańcy Sta-
rogardu.

jektowana,  funkcjonalna  i  uży-
teczna przestrzeń miejska, któ-
ra  dodatkowo  zdobi  Starogard 
Gdański.
Wybudowany został nowy zjazd 
z Alei Jana Pawła II do Miejskie-
go  Przedszkola  nr  6  „Modra-
czek”.  Powstał  tam  parking  na 
18 miejsc postojowych.

Projekt polega na modernizacji 
przejść dla pieszych przy za-

stosowaniu inteligentnych urzą-
dzeń,  które  zapewniają  bezpie-
czeństwo oraz komfort pieszych 
poprzez zwiększenie ich widocz-
ności oraz skrócenie czasu ocze-
kiwania na przejście. W momen-
cie  wykrycia  pieszego  w  strefie 
czujniki  ruchu  aktywują  system 
aktywnego  przejścia  dla  pie-
szych.  Żółte  zsynchronizowane 
światła LED, które zamontowane 
są nad znakiem D-6 oraz w jezd-
ni  zaczynają  pulsować  w  stronę 
kierowcy  w  jednakowej  często-
tliwości. Gdy pieszy opuści strefę 
przejścia, aktywne przejście wy-
łącza sygnały świetlne. Na odcin-
ku  20 metrów  przed  przejściem 
zamontowany  jest  system  an-
typoślizgowy ASE System, który 
pozwala  na  zmniejszenie  drogi 
hamowania  aut.  Przejście  przy 

Piesi bezpieczniejsi
W Starogardzie pojawi się kilka aktywnych przejść 
dla  pieszych.  Autorami  tego  pomysłu  są  Anna 
Szyszkowska-Marquardt  i  Marek  Marquardt, 
których  projekt  w  zeszłorocznej  edycji  Budże-
tu Obywatelskiego w kategorii projektów  infra-
strukturalnych okazał się jednym z najlepszych.

ul.  Kościuszki  –  Sąd  Rejonowy, 
będzie  dodatkowo  wyposażone 
w  system  głosowy  który  akty-
wuje się, gdy pieszy podejdzie do 
przejścia oraz system kamer wi-
zyjnych  które monitorują  strefę 
przejścia – system Smart Pass. 

5.  Skwerek  przy  Południowej  – 
kompleksowo na sportowo – 175 
głosów (146 internetowo, 29 pa-
pierowo).
6.  Aktywne  przejścia  dla  pie-
szych i progi zwalniające – ulica 
Hallera, Kościuszki  i Kochanki – 
etap II- 163 głosy (81 interneto-
wo, 82 papierowo).
7.  Budowa  parkingu  przy  ul. 
Fryderyka Chopina – etap I – 136 
głosów (120 internetowo, 16 pa-
pierowo).
8.  Ekologiczna  osada  w  dolinie 
Wierzycy  z  naturalnym  torem 
zjazdowym – 135 głosów (118 in-
ternetowo, 17 papierowo).
9. Plac Street Workout  –  86 głosów 
(73  internetowo, 13 papierowo). 
10. Starogardzka Szkoła Rozwo-
ju – 82 głosy (62 internetowo, 20 
papierowo)
Prezydent  miasta  Janusz  Stan-
kowiak  pogratulował  wszyst-
kim pomysłodawcom projektów 
w Budżecie Obywatelskim 2020. 
Podczas  spotkania  w  Urzędzie 
Miasta  2  lipca  wręczył  im  po-
dziękowania za podjęte inicjaty-
wy  oraz  aktywizację mieszkań-
ców miasta.
Zwycięskie  projekty  zostaną 
zrealizowane w 2020 roku.  
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Utworzenie ŚDS jako odręb-
nie  działającej  jednostki 

pomocy społecznej w Starogar-
dzie  Gdańskim  nie  spowoduje 
zmian organizacyjnych domów. 
Nadal  będą  działać  w  tych  sa-
mych  miejscach,  czynne  będą 
przez  pięć  dni  w  tygodniu 
w godz. 7.30 – 16.30.
-  Tak  naprawdę  nic  się  nie 
zmieni  dla  mieszkańców  ŚDS 
–  stwierdza  Urszula  Ossowska 
dyrektor  Miejskiego  Ośrodka 
Pomocy Społecznej, który w tej 
chwili  prowadzi  ŚDS.  -  Dalej 
będą  się  w  Domu  rehabilito-
wać,  uczestnicząc  w  zajęciach, 
na  których  uczyć  się  będę  na-
wiązywania  kontaktów  inter-
personalnych,  rozwiązywania 
problemów  oraz  umiejętne-
go  spędzania  wolnego  czasu. 
Będą  uczestniczyć  w  zajęciach 
ruchowych,  arteterapii,  zaję-
ciach psychoedukacyjnych oraz 

Będzie samodzielny
Od  1  stycznia  2020  r.  Środowiskowe  Domy  Samopomocy  przy  ul. 
Pelplińskiej  3  oraz  al.  Jana  Pawła  II  5  i  6  w  Starogardzie  Gdańskim 
będą  działały  jako  jedna  samodzielna  jednostka  organizacyjna  Gminy 
Miejskiej. 

otrzymają  wsparcie  specjali-
stów.
Mieszkańcy ŚDS na tych samych 
zasadach  będą  dalej  korzystać 
ze wsparcia,  którego  celem  jest 
podtrzymywanie i rozwijanie ich 
umiejętności  niezbędnych  do 
samodzielnego życia. 
Zmianie  nie  ulegną  także  zasa-

29  lipca  Maria  Berezowska-
-Makowska  odebrała  po-

dziękowania  od  Prezydenta 
Miasta Starogard Gdański Janu-
sza Stankowiaka i jego zastępcy 

Zmiana na stanowisku
Dotychczasowy kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego  i  Leczenia Uzależnień 
w  Starogardzie  Gdańskim  Maria  Berezowska-Makowska  przeszła  na 
emeryturę. Po wygranym konkursie, na tym stanowisku zastąpi ją Iza-
bela Orlikowska-Kawska.

Elżbieta  Lokś  pracę  zawodo-
wą  rozpoczęła  41  lat  temu 

na  poczcie.  –  Odkąd  pamiętam 
chciałam  być  zootechnikiem. 
To  się  nie  udało,  ponieważ  by-
łam jedynaczką i moja mama nie 
wyobrażała  sobie,  żebym  wy-
jechała  do  technikum.  Poszłam 
więc do  liceum. Śmiałam się,  że 
po  jego  ukończeniu  będę  „lizać 
znaczki”.  Pracowałam  w  urzę-
dzie pocztowym, ale na szczęście 
łączyłam  rozmowy  telefoniczne. 
Nie  trwało  to  długo.  Czułam,  że 
moim powołaniem jest pomaga-

Pożegnano wicedyrektora
26  lipca  dotychczasowa  wicedyrektor  Miej-
skiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Staro-
gardzie  Gdańskim  Elżbieta  Lokś  przeszła  na 
emeryturę.  Pomagała  potrzebującym  przez 
ponad czterdzieści lat.

nie. Pierwszą pracę socjalną pod-
jęłam w kwietniu 1979 r. w Gmi-
nie Lubichowo – opowiadała pani 
Elżbieta.
–  Praca  społeczna  wymaga  na-
prawdę  dużego  poświęcenia. 
Z  jednej  strony  trzeba  mieć 
w sobie ogromne pokłady wraż-
liwości  i  empatii,  a  z  drugiej 
być  bardzo  silnym  psychicznie 
–  podsumowała  Elżbieta  Lokś, 
która  ze  wzruszeniem  żegnała 
się  z  Miejskim  Ośrodkiem  Po-
mocy Społecznej.

Pomóc  może  każdy,  dlatego 
zapraszamy  mieszkańców 

do włączenia  się  w  kolejne  po-
mocowe działanie zorganizowa-
ne  w  ramach  akcji  „Kociewia-
cy  dla  hospicjum”.  Codziennie 
w godzinach pracy Urzędu Mia-
sta można zostawić swój dar dla 
podopiecznych  starogardzkiego 
hospicjum. Potrzebne są:
– chusteczki nawilżane,
– nutridrinki: np. protifar, ensure,
– kisiele, budynie, buliony,
– kawa, herbata, ciastka, słodycze,
– kubki jednorazowe,
– środki pielęgnacyjne.

Przyniesione  produkty  należy 
włożyć do oznaczonego kartonu, 
który znajduje się w Biurze Ob-
sługi Klienta.

Wspieramy Hospicjum
Zapraszamy do włączenia się w akcję „Kocie-
wiacy dla Hospicjum”. 

dy  finansowania  ŚDS,  a  samo 
przekształcenie  nie  uszczupli 
budżetu  Gminy  Miejskiej  Sta-
rogard  Gdański.  Wszyscy  pra-
cownicy dotychczas zatrudnieni 
w  ŚDS  przez  Miejski  Ośrodek 
Pomocy Społecznej wraz z prze-
kształceniem staną się pracow-
nikami Domu. 

ds.  społecznych  Macieja  Kali-
nowskiego. 
– To wcale nie była dla mnie ła-
twa  decyzja.  Przepracowałam 
w  tym  miejscu  ponad  20  lat. 

W  końcu  nadszedł  moment, 
by  swoje  obowiązki  przekazać 
osobom  młodszym,  które  mają 
mnóstwo  energii  i  nowych  po-
mysłów  – mówiła  pani Maria.  – 
Oczywiście,  jeszcze  nie  żegnam 
się  z  zawodem.  Jeśli  nowa  pani 
kierownik mnie  przyjmie,  będę 
nadal prowadziła grupę terapeu-
tyczną  dla  osób  z  syndromem 
DDA (dorosłe dzieci alkoholików 
– przyp. red.) – dodała.       
Tego samego dnia prezydent Sta-
rogardu wręczył Izabeli Orlikow-
skiej-Kawskiej decyzję o tym, że 
to  ona  obejmie  stanowisko  kie-
rownika  Centrum  Zdrowia  Psy-
chicznego  i  Leczenia Uzależnień 
w naszym mieście.   

Ponadto w  BOK  stoi  puszka,  do 
której  Klienci  Urzędu  Miasta, 
pragnący  wesprzeć  finansowo 
hospicjum, mogą  wrzucić  sym-
boliczną złotówkę. 
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Maturzyści  nagrody  i  dyplomy 
uznania  odebrali  osobiście 

z  rąk  przewodniczącej  Rady  Mia-

Najlepsi maturzyści
Chantal  Sadowska, Martyna Rogowska  i  Grzegorz Gdaniec  to  najlepsi 
tegoroczni maturzyści w Starogardzie Gdańskim. W dowód uznania za 
wspaniałe wyniki  egzaminu dojrzałości Rada Miasta przyznała  im na-
grody pieniężne. Listy gratulacyjne odebrali na sesji 21 sierpnia 2019 r.

dostosowano  do  potrzeb  uczniów 
klasy III salę lekcyjną na I piętrze.
Modernizacji poddane zostały tak-
że pomieszczenia socjalne na pły-
walni  i  w  szatniach  sportowych 
w SP nr 1. Zakupiono i wymienio-
no filtry w centrali wentylacyjnej 
basenu, szatni i sali sportowej oraz 
zamontowano  dwie  dodatkowe 
suszarki  do  włosów  na  pływalni. 
Szkoła  przeznaczyła  na  to  ponad 
40 tys zł.
Łącznie na remonty w 5 z 6 szkól pod-
stawowych wydano  151 998,06 zł.
Ekipy  remontowe  pracowały  też 
w  prawie  wszystkich  przedszko-
lach.  W  Przedszkolu  Miejskim  nr 
4 wyremontowano chodniki    oraz 
wykonano ścieżki piesze przy bu-
dynku.  Roboty  pochłonęły  prawie 
70 tys. zł. 
-  To  była  ważna  inwestycja  dla 
przedszkola. Teraz będziemy mogli 
skupić się na wymianie orynnowa-
nia i dachu – powiedziała dyrektor 
Alicja Prokopów. – Chcemy też od-
restaurować kwietniki wokół nowo 
wyremontowanej  ścieżki  prowa-
dzącej do przedszkola.

Ponad  86  tys.  zł  wydało  przed-
szkole  „Modraczek”  przy  Alei 
Jana Pawła II na demontaż starego 
i montaż  nowego  ogrodzenia,  re-
mont  obieralni,  szatni  dziecięcej 
i części piwnicy. 
-  Ogródek  rekreacyjny  dla  dzieci 
został  powiększony,  dlatego  mu-
sieliśmy  zainwestować  w  nowe 
ogrodzenie. Stare zostało rozebra-
ne. Dzieci będą miały więcej prze-
strzeni do zabawy – wyjaśniła  za-
stępca dyrektora Aneta Brzezińska. 
Bieżące  naprawy  i  malowanie  sal 
odbyły  się  również w  pozostałych 

przedszkolach nr 2,3 i 8. Dodatko-
wo w przedszkolu nr 10 wymienio-
no instalację elektryczną oraz zain-
stalowano  rozdzielnię  elektryczną 
oddziałową. 
W  sumie  na  wakacyjne  remon-
ty  przedszkola  wydały  315  927,24 
zł. Łącznie ze szkołami prawie 0,5 
mln zł. Jak podają w raportach dy-
rektorzy  placówek  oświatowych 
w Starogardzie Gdańskim wszyst-
kie  instytucje  gotowe  są  na  roz-
poczęcie  nowego  roku  szkolnego 
2019/2020. 

Szkoły czekają na uczniów 

XVII Międzynarodowa Konfe-
rencja  Studenckich Kół Na-

ukowych  Warszawskiego  Uni-
wersytetu Medycznego  poświę-
cona  problemom  medycznym 
w 2019 roku odbyła się w dniach 
18-19 lipca. Jej gośćmi byli m. in. 
reprezentujący senacką Komisję 
Zdrowia  oraz  Marszałka  Senatu 
RP dr Stanisława Karczewskiego 
senator Waldemar  Kraska,  Pre-
zydent  Miasta  Starogard  Gdań-
ski  Janusz  Stankowiak,  prezes 
Okręgowej  Rady  Lekarskiej 
w Warszawie dr Łukasz Jankow-
ski, prezes zarządu Kociewskie-
go Centrum Zdrowia Adam Ma-
giełka, dyrektor PR ZF Polphar-
ma  S.A.  Magdalena  Rzeszotal-
ska. Przewodniczącym komitetu 
naukowego konferencji był prof. 
Kazimierz A. Wardyn.
–  Jestem  niezwykle  szczęśliwy, 
że  wciąż  podtrzymujemy  pięk-
ną tradycję. Ci wspaniali młodzi 
ludzie w Starogardzie Gdańskim 
nie  tylko  nabierają  praktyki  le-

Uczyli się zawodu w praktyce
Letnie praktyki studentów Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego w starogardzkim szpita-
lu to już tradycja. Odbywają się regularnie od po-
nad 40 lat. Nieodłącznym opiekunem przyszłych 
lekarzy  jest Honorowy Obywatel Miasta Staro-
gard  Gdański  dr  hab.  n. med.  prof.  zwyczajny 
Kazimierz Andrzej Wardyn. Tradycją stają się też 
coroczne konferencje naukowe, które organizo-
wane są na zakończenie praktyk.

sta Starogard Gdański Anny Benert 
i  prezydenta  Janusza Stankowiaka. 
Listy  gratulacyjne  otrzymali  rów-

nież  rodzice  wyróżnionych  oraz 
dyrektor I LO Wiesława Górska i dy-
rektor II LO Hanna Gałązka-Janas. 

karskiej  i  zapoznają  się  ze  spe-
cyfiką  tego  pięknego,  chociaż 
trudnego zawodu, ale  także na-
wiązują  przyjaźnie,  zwiedzają 
piękne tereny – powiedział prof. 
Kazimierz Andrzej Wardyn.
W  tym  roku  w  stolicy  Kocie-
wia praktykowało 94 studentów 
Warszawskiego  Uniwersyte-
tu           Medycznego. Przyszli  le-
karze  spędzili  w  Starogardzie 
dwa  tygodnie.  Oprócz  codzien-
nych  wizyt  w  szpitalu,  mie-
li  wiele  sposobności  integracji 
oraz  zacieśniania  przyjaźni.  Co 
roku  odkrywają  uroki  Arbore-
tum  w  Wirtach  oraz  spotyka-
ją  się  z  Kurkowym  Bractwem 
Strzeleckim i próbują swoich sił 
na  strzelnicy.  Mają  okazję  po-
znać  króla  SBK,  wysłuchać  hi-
storii  bractwa  i  pobiesiadować 
przy wspólnym ognisku. W tym 
roku najlepszym strzelcem oka-
zała się Małgorzata Brandt, która 
opuściła strzelnicę z tarczą Braci 
Kurkowych. 

1

OŚWIATA

Od 1 września wszyscy uczniowie szkół podstawo-
wych, którzy mieszkają w granicach administra-
cyjnych miasta Starogard Gdański będą korzystali 
z komunikacji miejskiej bezpłatnie. Podstawą do 
korzystania z darmowych przejazdów będzie ważna 
legitymacja szkolna. Prawo do jazdy autobusami za 
darmo będzie miało 3826 dzieci. 
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Na  X  „Historię  na  kołach“ 
przyjechały  dokładnie  333 

pojazdy.  Przez  trzy  dni,  od  19 
do  21  lipca,  zabytkowe  auta 
oraz motocykle zapełniały teren 
Stada  Ogierów.  Przejechały  też 
przez  całe  miasto  oraz  odwie-
dziły siedzibę Zakładu Produkcji 

Zabytkowe pojazdy
Zlot Weteranów Szos – Historia na kołach ob-
chodził swój  jubileusz. Pierwszy raz odbył się 
dziesięć lat temu. 

Latem  w  Starogardzie  sporo  się  działo.  Najmłodsi  mieszkańcy  mogli 
uczestniczyć  w  półkoloniach  przygotowanych  przez  Ośrodek  Sportu 
i Rekreacji, Miejską Bibliotekę Publiczną, Muzeum Ziemi Kociewskiej, 
Osiedlowy Dom Kultury i Świetlice S.M. „Kociewie”, a we wszystkie let-
nie czwartki oglądać bajki i filmy w Kinie Letnim, o które zadbało Staro-
gardzkie Centrum Kultury.    

Wakacje w mieście

Mebli Feniks w Skarszewach.
– Na Zlot Weteranów Szos przy-
jechaliśmy po raz drugi. Atmos-
fera  jest  świetna.  Widać,  że  to 
popularna  impreza.  Od  ośmiu 
lat jestem posiadaczem Citroena 
C4G. Dwa  lata  trwało doprowa-
dzenie go do sprawności, a teraz 

cieszymy  się,  że  nim  jeździmy. 
Mamy  także  Mercedesa  z  1977 
r.  –  mówił  Zbigniew  Butowski 
z  Kościerzyny,  zwycięzca  kon-
kursu na najpiękniejsze auto te-
gorocznego Zlotu.
Imprezę  prowadzili  Krzysztof 
Duzowski  i  Łukasz  Rocławski, 
który  był  także  kierownikiem 

artystycznym  imprezy. Uświet-
niły  ją  koncerty  zespołów  Sto-
ne  Heads,  Blue  Willmingtons 
oraz najlepiej  coverujący AC/DC 
zespół  4  Szmery.  Po  raz  drugi 
w historii starogardzkiego świę-
ta  dawnej  motoryzacji  wystąpił 
zaliczany  do  najważniejszych 
zespołów w historii polskiej mu-

zyki  rockowo-bluesowej  Dżem. 
Nie zabrakło więc takich przebo-
jów, jak „W życiu piękne są tylko 
chwile“,  „Do  kołyski“  czy  „Do 
przodu“, które  razem z wokali-
stą grupy Maciejem Balcarem od 
początku do końca śpiewała cała 
licznie  zgormadzona  w  Stadzie 
Ogierów publiczność.  

WYDARZENIA
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Dni  Starogardu  Gdańskiego 
z  Concordią  rozpoczęliśmy 

barwnym  korowodem,  który 
dumnie przeszedł ulicami miasta. 
Szli  w  nim  przedstawiciele  naj-
ważniejszych miejskich instytucji, 
organizacji, stowarzyszeń, klubów 
sportowych  oraz  grupy  koleżeń-
skie. Najbardziej kreatywną grupą 
okazali się harcerze ze starogardz-
kiego  Hufca  ZHP.  Za  zaangażo-
wanie    otrzymali  nagrodę  Prezy-
denta Miasta w wysokości  2  000 
zł. Przeznaczą ją na remont swojej 
stanicy.
Na  dwa  dni władzę  nad miastem 
przejęło Bractwo Kurkowe. Intro-
nizacja jego króla to co roku jeden 
z  najważniejszych  punktów  pro-
gramu święta Starogardu. Nowym 
królem kurkowym został brat Ma-
riusz „Odnowiciel” Szwarc.
Po oficjalnej  części,  starogardzia-
nie  ruszyli  do  zabawy.  Nikt  nie 
mógł  narzekać  na  brak  atrakcji. 
Dużym  powodzeniem,  zwłaszcza 
wśród  najmłodszych  cieszył  się 
lunapark,  festiwal  baniek mydla-
nych, czy kolor shot. Można było 
skorzystać ze ścianki wspinaczko-
wej. Wystawcy postarali się o licz-
ne  stoiska.  W  namiocie  Urzędu 
Miasta na dzieci czekały piłkarzy-
ki,  strzelanie  do  bramki,  koloro-
wanki,  wodne  tatuaże  z  logiem 
Starogardu.  Dorośli  mieli  szansę 
sprawdzić się w quizach lub zagło-

Tak się bawił Starogard
28 i 29 czerwca hucznie uczciliśmy święto miasta. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bo rozrywek nie brakowało.

sować na wybrany projekt Budże-
tu Obywatelskiego 2020.
W sobotę pobiliśmy rekord w jed-
noczesnym  jedzeniu  ruchanki 
kociewskiej.  Regionalny  przy-
smak w tym samym czasie zjadło 
998 osób. Wśród nich znaleźli się 
m.in. prezydent Starogardu Janusz 
Stankowiak,  delegacje  z  Niemiec 
i  Francji,  naczelnik Wydziału  In-
formacji Społecznej Urzędu Miasta 
Renata  Połomska.  Ostatnią  ru-
chankę  własnoręcznie  usmażyła 
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekre-
acji  Marzena  Klein.  Nad  wszyst-
kim  czuwał  szef  kuchni  Mariusz 
Gachewicz.

Pan  Mariusz  znalazł  się  także 
w  składzie  jury  konkursu  „Ko-
ciewska  Kasta”.  Udział  wzięły 
w  nim  cztery  drużyny  składające 
się  z  mieszkańców  starogardz-
kich  osiedli.  Zwyciężyły  „Wesołe 
sześćdziesiątki” z Osiedla 60-lecia 
ONP.
Dużym  powodzeniem  cieszył  się 
cały „Kociewski Zakątek”, w któ-
ry  stanęły  kramy  z  regionalnymi 
wyrobami  oraz  scena,  na  której 
występowali lokalni artyści. Część 
z nich pojawiła się także na głów-
nej scenie. Szansę zaprezentowa-
nia się na niej mieli m.in. Orkiestra 
Dęta z SCK, zespół The Safety Pin, 

WYDARZENIA

  Wspólnie z mieszkańcami Starogardu na 
Dniach Miasta bawili się goście z partnerskich 
miast Diepholz w Niemczech i Thouars we 
Francji. Niemieckiej delegacji przewodniczył 
burmistrz Diepholz Florian Marre, a francuskiej 
mer Thouars Patrice Pineau.

zespół  wokalny  z  SCK  pod  kie-
rownictwem  Agaty  Klary  Hoduń 
oraz  finaliści  II  edycji  konkursu 
„Utalentowani”  organizowane-
go  przez  Starogardzkie  Centrum 
Kultury.
Piątkowy  wieczór  upłynął  nam 
w  muzycznym  klimacie  lat  90-
tych. Publiczność do tańca porwali 
Loona i Captain Jack. O rozgrzew-
kę zadbał Maciej Smoliński. 
Sobota należała do Marcina Spen-
nera,  Natalii  Schroeder  i  Lady 
Pank. Razem z Januszem Panase-
wiczem śpiewał prawie cały staro-
gardzki stadion.
Warto  dodać,  że  starogardzianie 
dobrą  zabawę  połączyli  z  niesie-
niem pomocy. W ciągu dwóch dni 
zebrali ponad 10 tys. zł na ratowa-
nie  nóżki  Oliviera  Nowaka.  Pie-
niądze  zostaną  przeznaczone  na 
jej operację.
Dni  Starogardu  Gdańskiego 
z Concordią były bardzo udane, za 
co dziękujemy wszystkim uczest-
nikom  imprezy,  organizatorom, 
współorganizatorom,  partnerom 
oraz sponsorom. 

Dziękuję Wam Drodzy 
Mieszkańcy,
za tak liczną obecność 

i chęć skorzystania 

z przygotowanych przez 

nas atrakcji. Dziękuję 

wszystkim osobom, firmom, 

organizacjom i instytucjom 

za udzielone wsparcie 

przy organizacji tego 

najważniejszego 

kulturalnego przedsięwzięcia 

w mieście. Wyrażam też 

wdzięczność wszystkim 

mieszkańcom, którzy 

z radością i niezwykłą 

pomysłowością włączyli 

się w tegoroczny korowód, 

otwierający nasze święto. 

Dziękuję też lokalnym 

zespołom i wykonawcom, 

którzy włożyli dużo wysiłku, 

aby uatrakcyjnić Dni Miasta, 

ale przede wszystkim 

dziękuje organizatorom za 

ich 100% zaangażowanie.

Janusz Stankowiak
Prezydent Miasta
Starogard Gdański
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Po raz siódmy tuż przed koń-
cem  wakacji  w  Starogardzie 

spotkali  się  młodzi  adepci  fut-
bolu  z  27  europejskich  klubów. 
Przyjechali  z  różnych  stron 
świata:  Włoch,  Anglii,  Turcji, 
Niemiec,  Hiszpanii,  Ukrainy 
i Polski.
–  Starogard  to  miasto  rodzin-
ne Kazimierza Deyny  –  przypo-
mniał prezydent Janusz Stanko-
wiak.  –  Od  lat  naszemu miastu 
przyświeca  hasło  „Tu  rodzą  się 
gwiazdy”. Tych gwiazd jest bar-
dzo wiele,  zwłaszcza w  sporcie. 
Wam też życzę, abyście przyno-
sili chlubę swoim miastom. 

Moc piłkarskiej pasji
Manchester City i Lech Poznań to zwycięzcy VII Międzynarodowego Turnieju 
Piłki Nożnej „Deyna Cup Junior 2019”. Pokonali 26 drużyn z najlepszych 
europejskich klubów. Przez trzy dni ponad 360 zawodników rozegrało 150 
meczów, zamieniając starogardzki stadion w międzynarodową arenę piłki 
nożnej. 

W  dwudniowych  rozgryw-
kach  XV  Memoriału  An-

drzeja  Grubby  uczestniczyło 
ponad  200  zawodników  m.  in. 
z  obwodu  kaliningradzkiego, 
Bydgoszczy,  Ostródy,  Warsza-
wy,  Torunia,  Kwidzyna,  Cheł-
mna,  Gdańska,  Rumii,  Sępólna 
Krajeńskiego,  Krakowa  i  Gru-
dziądza.  W  sobotę,  24  sierpnia 
rozegrano kategorie skrzat, żak, 
młodzik, kadet, junior, młodzie-
żowiec. W niedzielę, 25 sierpnia 
rywalizowali  dorośli  w  katego-
riach senior, weteran, amator.
–  Andrzej  Grubba  zapisał  się 
w historii jako wybitny tenisista 

Święto ping ponga
Już po raz 24 pingpongiści z całej Polski i Kali-
ningradu spotkali się w Starogardzie Gdańskim 
na Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stoło-
wego XV Memoriale Andrzeja Grubby. Celem 
imprezy było uczczenie pamięci olimpijczyka, 
wybitnego  sportowca,  wielokrotnego  repre-
zentanta i mistrza Polski w  tenisie stołowym, 
a także popularyzacja tego sportu wśród dzieci 
i młodzieży.

Prezydent podziękował też pre-
zesowi Beniaminka 03 Marcino-
wi Kaszubowskiemu za ogromne 
zaangażowanie  i  pracę,  którą 
włożył  w  przygotowanie  Tur-
nieju. W dowód uznania dla or-
ganizatora,  przedstawiciele  eu-
ropejskich    klubów  sportowych 
przekazali  prezesowi  KS  Benia-
minek03  koszulki,  proporczyki 
i  piłki. Marcin Kaszubowski  za-

powiedział,  że  przekaże  te  dary 
na szczytne cele.  
Rozgrywki  toczyły  się  w  dwóch 
kategoriach wiekowych: w rocz-
nikach 2009 i 2010. 
W  kategorii  dziesięciolatków 
zwycięskie  puchar  podnieśli 
zawodnicy  Manchester  City. 
Wśród dziewięciolatków najlep-
szą  drużyną  okazali  się  piłkarze 
z klubu Lech Poznań. 

stołowy. Cała Polska była dum-
na  z  jego  sukcesów. Wierzę,  że 
Wy również staniecie się powo-
dem do dumy dla swoich miast. 
Tego  Wam  życzę.  Pamiętajcie, 
że rywalizacja jest ważna, ale nie 
najważniejsza.  Chodzi  też  o  to, 
abyście  się  poznali  i  zaprzyjaź-
nili.  Pamiętajcie,  że  Starogard 
jest  zawsze  otwarty  dla  takich 
młodych ludzi, pełnych pasji i ta-
lentów. Zawsze będziecie tu mile 
widziani  –  powiedział  prezydent 
witając uczestników Turnieju.
W  uroczystym  otwarciu  uczest-
niczyli  też  wicestarosta  powiatu 
starogardzkiego  Patryk  Gabriel, 
przewodniczący  Komisji  Sportu, 
Rekreacji  i  Turystyki  Jarosław 
Janaszek  oraz  dyrektor  Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Marzena Klein.

Gościem  specjalnym  imprezy 
była  mama  Andrzeja  Grubby  – 
Ludomira Grubba.– Bardzo Wam 
dziękuję,  że  tak  licznie  przyby-
liście na  turniej, którego patro-
nem  jest  mój  syn.  Idźcie  jego 
drogą.  Pracujcie.  Nie  ma  prze-
granych,  tam  gdzie  jest  pasja, 
zapał i miłość do sportu. Wszyst-
kim  życzę  dobrej  zabawy,  aby-
ście wyszli z tej hali zadowoleni 
i szczęśliwi – powiedziała mama 
Andrzeja Grubby.
Po  otwarciu  Turnieju  uczestni-
cy wraz z  zaproszonymi gośćmi 
udali się pod tablicę upamiętnia-
jącą Andrzeja Grubbę, by złożyć 
kwiaty i uczcić jego pamięć. Or-
ganizatorem  turnieju  był  Ośro-
dek  Sportu  i  Rekreacji w  Staro-
gardzie Gdańskim. 

SPORT
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Od tegorocznych Dni Staro-
gardu minęły dwa miesiące. 
To dobry moment na pod-
sumowanie imprezy z  dy-
stansu. Udało się osiągnąć 
zamierzone cele?
Podsumowanie  robiliśmy  już 
w  pierwszym  tygodniu  po 
Dniach  Miasta.  Naszym  głów-
nym  celem  była  organizacja 
prorodzinnej  imprezy,  nasta-
wionej  przede  wszystkim  na 
integrację mieszkańców i całych 
rodzin.  Czy  się  udało?  Najlepiej 
ocenią  to Ci,  którzy  brali  udział 
w  tym  wydarzeniu,  ale  zrobili-
śmy wszystko, co było w naszej 
mocy,  aby  spełnić  oczekiwa-
nia.  Wesołe  miasteczko,  strefa 
zabaw  dla  dzieci,  festiwal  fo-
odtrucków,  kociewski  zakątek 
i  koncerty,  to  tylko  nieliczne 
z wielu atrakcji, z których moż-
na było skorzystać. W tym roku 
po raz pierwszy postanowiliśmy, 
że w  ramach VII Wielkiego  Jar-
marku Kociewskiego,  który  jest 
integralną częścią Dni Starogar-
du  stworzymy  Kociewski  Zaką-
tek.  To  strefa,  w  której  oprócz 
wystawy  rękodzieła  i  rzemiosła 
artystycznego odbywały się wy-
stępy  regionalnych  zespołów, 
wielkie  gotowanie  kociewskich 
potraw oraz stare kociewskie za-

Pracy mamy 
co nie miara
Rozmowa  z Marzeną  Klein,  dyrektor  Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.

bawy.  To  pozwoliło  wszystkim 
dotknąć,  posłuchać  i  posmako-
wać Kociewia.

Organizacja tak dużego wy-
darzenia to mnóstwo wy-
zwań. Jakie było największe?
Rzeczywiście  organizacja  Dni 
Miasta  stawia  przed  nami  wiele 
wyzwań.  Najważniejsze  z  nich 
to  zapewne  zbudowanie  na  tyle 
atrakcyjnej oferty, aby zaskoczyć 
uczestników oraz aby każdy, bez 
względu  na  wiek,  mógł  znaleźć 
coś  dla  siebie.  Od  strony  orga-
nizatora w parze z różnorodnym 
programem musi iść bezpieczeń-
stwo uczestników i odpowiednie 
techniczne  zabezpieczenie  im-
prezy. To praca przez 12 miesię-
cy nad  tym,  żeby przez dwa dni 
podczas  święta  miasta  wszyt-
ko  „zagrało”  tak  jak  powinno 
–  ochrona,  scena,  nagłośnienie, 
atrakcje, no i pogoda.

Pracownicy Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji z  pewnością już 
myślą o  przyszłorocznym 
święcie miasta. Przygoto-
wania ruszyły?
Już na początku  lipca  rozpoczę-
liśmy  przygotowania  do  święta 
w 2020 r. Jest ono o tyle wyjąt-
kowe,  że  świętować  będziemy 

100.  rocznicę  powrotu  Staro-
gardu do Macierzy. Ta niezwykła 
rocznica  jeszcze  bardziej  pod-
nosi  nam  poprzeczkę.  Zdradzić 
mogę,  że  będzie  to  muzyczna 
podróż  w  czasie.  Prowadzimy 
już rozmowy z menagerami ze-
społów. Na pewno dojdą jeszcze 
inne  atrakcje  przyszłorocznych 
Dni Starogardu Gdańskiego.

Przed Wami kolejne wyda-
rzenia i  to nie tylko spor-
towe. Współorganizujecie 
muzyczne zakończenie wa-
kacji, czyli STG Summer Fe-
stival. Co będzie się działo na 
Rynku 31 sierpnia?
U nas cały czas coś się dzieje. Po 
Dniach  Starogardu  organizowa-
liśmy dwa tygodnie nieobozowej 
Akcji  Lato  z  OSiR,  Hardcorowy 
Trening Obwodowy – Run Gym, 
turniej  tenisa  ziemnego  OSIR 
OPEN,  XXIV  Międzynarodowy 
Turniej  Tenisa  Stołowego  –  XV 
Memoriał  im. Andrzeja Grubby. 
Trwają  także  przygotowania  do 
wrześniowej  Powiatowej  Spar-
takiady  Emerytów,  Rencistów 
i  Osób  Niepełnosprawnych, 
Europejskiego  Tygodnia  Zrów-
noważonego  Transportu  oraz 
28.  Biegu  Kociewskiego  z  Pol-
pharmą.  Z  początkiem  roku 
szkolnego  ruszają  także  miej-
skie  igrzyska dzieci  i młodzieży 
szkolnej  w  różnych  dyscypli-
nach  sportowych.  Na  naszych 
obiektach odbywa się wiele  im-
prez,  które  przeprowadzane  są 
nie tylko przez nas, ale również 
przez  organizacje  zewnętrze. 
Wiąże  się  to  z  zaangażowaniem 
naszych  pracowników,  którzy 
przygotowują  obiekty  i  są  do 
dyspozycji przez cały czas trwa-
nia  danego  wydarzenia.  Pracy 
mamy  co  nie  miara.  Najbliższa 
impreza  to nocny  turniej  tenisa 
ziemnego,  a  także  STG  Sum-
mer  Festival,  podczas  które-
go  zagrają  mistrzowie  muzyki 
klubowej:  DJ  NOZ,  DJ  69Beats, 
Dziubee  Drummer,  Groovefore, 
MJ. SAX, DJ Bajo, Soulfreak Kol-
lektiv,  a  zaśpiewa  Paulina  Cza-
pla. Starogardzki rynek zamieni 
się  w  festiwalowe  miasteczko, 
gdzie przy dobrej muzyce będzie 
można  tanecznie  spędzić  czas 
i  zgarnąć  okolicznościowe  ga-
dżety. Mam nadzieję, że pogoda 
nam dopisze i muzyczne zakoń-
czenie  wakacji  w  Starogardzie 
Gdańskim pozostanie w pamię-
ci  wszystkich  mieszkańców  na 
długi zimowy czas. 

Reprezentanci  Starogardu 
w  tegorocznej  w  Parafiadzie 

zajęli  I  miejsce  w  turnieju  piłki 
nożnej  oraz  I miejsce w  turnieju 
koszykówki  (kategoria  liceum). 
Ponadto w kategorii liceum Maciej 
Litwiński zajął 2. miejsce w biegu 
na  400  m.  Maciej  Kędziorski  2. 
miejsce w skoku w dal, a Dominik 
Stosik 4. miejsce w tej samej dys-
cyplinie.  3.  miejsce  w  szachach 
wywalczył Paweł Unstadt.
Nikodem  Romanowski  zajął  4., 
a  Kacper    Nierzwicki  6.  miejsce 
w  biegu  na  300  m  (kat.  szko-
ła  podstawowa).  Arkadiusz 
Włoch  zajął  5.  miejsce  w  bie-
gu  na  100  m  w  kategorii  liceum.  
Poza  tym  reprezentanci  Starogar-
du  Gdańskiego  awansowali  do  1/4 

Cor Cordium z trofeami
Zawodnicy  Kociewskiego  Parafialnego  Klubu 
Sportowego  „Cor  Cordium”  przy  parafii  pw. 
Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  tradycyjnie 
odnieśli  spore  sukcesy  na  corocznej  Parafia-
dzie. 19 sierpnia odwiedzili prezydenta miasta. 

Nagrody  otrzymały  piłkar-
ki  ręczne  Starogardzkiego 

Klubu  Sportowego:  Oliwia  Da-
nielek,  Lena  Karcz,  Magdalena 
Walczak,  Katarzyna  Przepiera, 
Marietta  Zdrojewska  oraz  Pau-
lina  Miszewska,  które  zajęły 
niedawno  III  miejsce  w  czwór-
boju  lekkoatletycznym  na  Mi-
strzostwach  Polski.  Dziewczęta 
trenują pod okiem Andrzeja Pie-
chowskiego.
Wśród  nagrodzonych  znalazła 
się także Wiktoria Wierzba, któ-

Nagrody za osiągnięcia
Starogardzcy  młodzi  sportowcy  odnieśli  nie-
dawno kolejne duże sukcesy. 16 lipca prezydent 
Starogardu Gdańskiego wręczył im nagrody.

ra  uprawia  pięciobój  nowocze-
sny  w  UKS  Ósemka,  a  ostatnio 
wzięła  udział  w  Mistrzostwach 
Europy  Młodzieżowców  U22. 
Nagrody  odebrali  również  bok-
serzy  KS  Ring  Kociewie  Wiktor 
Baniak  i  Błażej  Dunajski  oraz 
ich  trener  Tomasz  Zaborow-
ski.  Wiktor  zdobył  III  miejsce 
na  Ogólnopolskiej  Olimpiadzie 
Młodzieży w boksie w  kategorii 
50 kg. Błażej na tych samych za-
wodach też był trzeci, ale w ka-
tegorii 75 kg. 

finału  w  piłce  nożnej  (kat.  gim-
nazjum).  Zawodnicy  KPKS  „Cor 
Cordium” brali też udział w konku-
rencjach  lekkoatletycznych,  takich 
jak: bieg na 60 m (kat. szk. podst.). 
Antoni  Radomski  i  Nikodem  Ro-
manowski uplasowali się w pierw-
szej  10.  Franciszek  Miszewski, 
Mikołaj  Duraj  oraz  Maciej  Ogórek 
również  zajęli  miejsca  w  pierw-
szej  10  w  swoich  kategoriach. 
Na dystansie 1500 pobiegł i dobrze 
zaprezentował się Kacper Nierzwic-
ki. Chociaż urodził się w 2006 r., to 
swoich  sił  spróbował  w  kategorii 
gimnazjum (2003-2005).
W  spotkaniu  z  prezydentem  za-
wodnikom „Cor Cordium” towa-
rzyszył prezes klubu Marcin Goź-
dziewski. 
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Zgony

Dyżury radnych
Przewodnicząca Rady Miasta
– w każdą środę w godz. od 15:30  
do 16:30 w Urzędzie Miasta, pok. 108
Klub Radnych „Nasz Starogard” 
– w każdą środę w godz. od 15:00  
do 16:00 w Urzędzie Miasta, pok. 108
Klub Radnych „Prawo 
i Sprawiedliwość” – w każdy 
wtorek w godz. 15:00 do 16:00 
w Urzędzie Miasta, pok. 108
Klub Radnych „Koalicja Oby-
watelska” – w każdy czwartek 
w godz. od 16:30 do 18:00 w Biurze 
Poselskim Posła na Sejm RP Sławo-
mira Neumanna, ul. Kilińskiego 11. 
Można też umawiać się telefo-
nicznie pod numerem Biura Rady 
Miasta 58 530 60 25.

1. Bogdan Tomasik l. 71
2. Krystyna Tomaszewska l. 90
3. Zofia Polc l. 71
4. Genowefa Sengerska l. 81
5. Władysława 
    Kordecka-Wróblewska l. 71
6. Edwin Kosecki l. 79
7. Marek Nurek l. 58
8. Anna Papieczka l. 69
9. Anastazy Kisicki l. 71
10. Gertruda Borucka l. 93
11. Marcin Stywa l. 37
12. Krystyna Cybulska l. 80
13. Mieczysław Bensemann l. 92
14. Wiesława Zwarra l. 64
15. Czesław Hensel l. 66
16. Joanna Siatkowska l. 40
17. Antoni Neumann l. 78
18. Kazimierz Niesiołowski l. 72
19. Janina Buczyńska l. 78
20. Zofia Łangowska l. 92
21. Edyta Piotrzkowska l. 80
22. Stefania Gibas l. 69
23. Jan Machaliński l. 68
24. Irena Rychłowska l. 78
25. Agnieszka Schulz l. 87
26. Jan Piotrowicz l. 82
27. Jadwiga Urban l. 92
28. Teresa Karasińska l. 93
29. Gabriela Szmaglińska l. 59
30. Jacek Wiekiera l. 64
31. Wiesław Ziegert l. 70
32. Roman Rychlicki l. 72
33. Dariusz Wrosz l. 61
34. Irena Gromowska l. 92
35. Jadwiga Szarmach l. 85
36. Mieczysław Danielewicz l. 72
37. Anna Pruszak l. 38
38. Stefan Adamkiewicz l. 85
39. Janina Hinz l. 88
40. Anna Sójka l. 62
41. Irena Pliszka l. 90
42. Józef Łytkowski l. 67
43. Kazimierz Rompca l. 65
44. Teresa Szczepańska l. 88
45. Eugeniusz Gers l. 67
46. Marek Miller l. 40
47. Aleksandra Michna l. 58
48. Jan Reich l. 59
49. Eugenia Berka l. 88
50. Robert Ćwikliński l. 44
51. Edmund Ponczek l. 71
52. Jan Gabryel l. 89
53. Henryka Raczek l. 90
54. Jerzy Grzecznowski l. 78
55. Edward Weiss l. 87
56. Józef Mucha l. 87
57. Ryszard Myszkier l. 62
58. Jadwiga Reszka l. 75
59. Zdzisław Muchowski l. 67
60. Mieczysława Tietianic l. 68
61. Bogdan Nadolski l. 60
62. Franciszek Tomalak l. 91

WYDARZENIA

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Starogardzie Gdańskim zaprasza 
na następujące imprezy: 
1. Wieczorek taneczny w Galerii Smaków
                   20.10.2019 r. /niedziela/ w godz. 15:00 - 21:00  
2. Zabawa Andrzejkowa w Galerii Smaków
                  24.11.2019 r. /niedziela/ w godz. 15:00 - 21:00  
3. Bal Sylwestrowy w Galerii Smaków
                 29.12.2019 r. /niedziela/ w godz. 15:00 - 21:00  
Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy w naszym biurze – UM 
p. 027 od wtorku do piątku w godz. 9:00 - 13:00. 

Serdecznie zapraszamy.

W  tym  roku  za  najpiękniejsze 
uznano  działki  Mariana  Lan-
ge  (I miejsce),  Bożeny  Petki  (II 
miejsce) oraz Marioli Meyer  (III 
miejsce).  Dyplomy  tradycyjnie 
wręczył  Prezydent  Miasta  Sta-
rogard  Gdański  Janusz  Stan-
kowiak.  Najmłodsi  działkowcy 

Zielono i radośnie
24 sierpnia działkowcy z ROD „Neptun” świę-
towali swój dzień. 

chętnie  brali  udział  w  przygo-
towanych dla nich specjalnie na 
ten  dzień  zabawach.  Anna  Sa-
kowicz  opowiedziała  zebranym 
o  swojej  twórczości  i  przeczy-
tała  fragment  „Leniusiołków”. 
O  muzyczną  oprawę  imprezy 
zadbał zespół Edmund i Irena. 

Wspólnie  z  działkowcami 
świętował również prezy-

dent miasta Janusz Stankowiak. 
Oprócz  licznych  atrakcji,  laure-
atom konkursu na najładniejszą 
działkę  wręczone  zostały  na-

Jubileusz działkowców
Rodzinne  Ogrody  Działkowe  „Polpharma” 
założone  zostały,  jako  pierwsze  takie  miejs-
ce w Starogardzie Gdańskim, w  1959  roku.  10 
sierpnia  ich  społeczność  świętowała  60-lecie 
istnienia.

grody  i  dyplomy.  Integracyj-
na  biesiada  przy  pysznej  gro-
chówce,  kiełbaskach  i  cieście 
drożdżowym trwała do późnych 
godzin wieczornych. 

Pokonali samych siebie
Michał Ebertowski i Kamil Komorowski w ciągu 26 
dni przejechali na rowerach szosowych 4 230 km. 
Ze Starogardu Gdańskiego dotarli do Portugalii. 

Sukces biegaczki
Lucyna Petka z klubu Filippides zajęła I miejsce 
w biegu na 3000 m na 28. Halowych Mistrzo-
stwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters. 

Młodzi i utalentowani
Kolejni  nastoletni  sportowcy  ze  Starogardu 
Gdańskiego otrzymali nagrody przyznane przez 
prezydenta miasta. Tym razem wyróżnili się siat-
karze Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu 
KaEmKa Kamil Celer i Nikodem Małkiewicz. 
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NIERUCHOMOŚCI  Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 30 lipca 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 431/07/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 3 
pozycje: 1) - 3) ul. Skośna – działki: nr 13/117 o pow 1 613 m², nr 13/118 o pow. 1 612 m², nr 13/119 o pow. 1 616 m², obręb 32, KW 24991, przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 79.MN, 
zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na 
okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości  w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306076.
              Prezydent Miasta Starogard Gdański
               Janusz Stankowiak

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 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 PIĄTY 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. Nr 
działki

Pow. 
w m2 Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza w zł 
(zawiera wartość i poda-

tek VAT - 23%)

wadium 
w zł

postąpienie 
minimalne 

w zł
1 2 3 4 5 6 7
1. 187/11 959 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków go-

spodarczych, altan, garaży (02.MN)
104 100,00   10 410,00   1 050,00   

2. 187/73 1.264 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków go-
spodarczych, altan, garaży (05.MN)

128 600,00   12 860,00   1 290,00   

3. 187/74 1.264 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków go-
spodarczych, altan, garaży (05.MN)

128 600,00   12 860,00   1 290,00   

4. 187/75 1.264 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków go-
spodarczych, altan, garaży (05.MN)

128 600,00   12 860,00   1 290,00   

5. 187/78 764 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków go-
spodarczych, altan, garaży (05.MN)

83 000,00   8 300,00   830,00   

6. 187/79 1.237 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków go-
spodarczych, altan, garaży (05.MN)

119 900,00   11 990,00   1 200,00   

7. 187/81 1.460 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków go-
spodarczych, altan, garaży (02.MN)

148 600,00   14 860,00   1 490,00   

8. 187/82 1.510 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków go-
spodarczych, altan, garaży (02.MN)

153 600,00   15 360,00   1 540,00   

9. 187/83 1.503 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków go-
spodarczych, altan, garaży (02.MN)

152 900,00   15 290,00   1 530,00   

10. 187/84 964 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków go-
spodarczych, altan, garaży (02.MN)

99 700,00   9 970,00   1 000,00   

11. 187/85 964 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków go-
spodarczych, altan, garaży (02.MN)

99 700,00   9 970,00   1 000,00   

12. 187/86 871 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe, dopuszcza się sytuowa-
nie budynków gospodarczych, altan, garaży (06.MN,U)

99 100,00   9 910,00   1 000,00   

13. 187/87 872 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe, dopuszcza się sytuowa-
nie budynków gospodarczych, altan, garaży (06.MN,U)

99 200,00   9 920,00   1 000,00   

14. 187/88 871 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe, dopuszcza się sytuowa-
nie budynków gospodarczych, altan, garaży (06.MN,U)

99 100,00   9 910,00   1 000,00   

15. 187/90 1.505 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków go-
spodarczych, altan, garaży (02.MN)

153 200,00   15 320,00   1 540,00   

16. 187/91 1.668 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków go-
spodarczych, garaży (02.MN)

169 700,00   16 970,00   1 700,00   

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. 1-16) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 stycznia 2019 r., drugi 13 marca 2019 r., trzeci 15 maja 2019 r., a czwarty 31 lipca 2019 r. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 9 października 2019 r. (środa) o godz. 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska nr 6.  Wadium w pieniądzu należy wnieść 
najpóźniej do dnia 3 października 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 października  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.Gdań-
ska 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) 5306082.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 20 sierpnia 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 443/08/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, 
obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Skośna – działka nr 13/101 w części o pow. do 57 m², obręb 32, KW 57405, przeznaczenie pod 3 garaże blaszane, 2) ul. Droga Nowowiejska – działka nr 1/7 w części o pow. 
do 20 m², obręb 21, KW 3477, przeznaczenie pod 1 garaż blaszany. Dnia 27 sierpnia 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 452/08/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych 
dotychczasowym użytkownikom wieczystym, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Zielona – działki nr: 179/14, 179/90, 179/100 o łącznej pow. 8 504 m², obręb 12, KW 38875.
Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia 
i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306076.
              Prezydent Miasta Starogard Gdański
               Janusz Stankowiak

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

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW GD1A/00012723/8, obr. 21, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki / ulica Pow. w m2 Przeznaczenie  w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza w zł 
 (zawiera 23% VAT)

Wadium 
w zł

Postąpienie minimalne 
w zł

1 2 3 4 5 6 7
1. 195/2

ulica Danuty 
Siedzikówny „Inki”

7.473 3.U - teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą, usługi z zakresu usług po-
ziomu podstawowego, takich jak np.: szkoły, przedszkola, żłobki, przychodnie zdrowia, 
gabinety lekarskie, domy opieki społecznej, obiekty kultury, muzeów, wystaw, obiekty 
sportu i rekreacji  
7.U/US - teren usług publicznych z towarzyszeniem usług sportowych i terenów zieleni 
- teren publiczny

1.010.000,00 101.000,00 10.100,00

2. 195/3

ulica: Powstańców 
Warszawskich - Danuty 

Siedzikówny „Inki”

 4.507 3.U - teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą, usługi z zakresu usług po-
ziomu podstawowego, takich jak np.: szkoły, przedszkola, żłobki, przychodnie zdrowia, 
gabinety lekarskie, domy opieki społecznej, obiekty kultury, muzeów, wystaw, obiekty 
sportu i rekreacji 

750.000,00 75.000,00 7.500,00

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. (poz. 1 i 2) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 września 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 12 września 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 17 września 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, II piętro, tel. (58) 5306079.

 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 ÓSMY 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. 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., szósty 3 kwietnia 2019 r., a siódmy 3 lipca 2019 r. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 25 września 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 19 września 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 24 września 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.

PRZETARGI
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Załącznik do zarządzenia Nr 431/07/2019
Prezydenta Miasta z dnia 30.07.2019 r.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Lp. Nr 
działki

Pow. 
w m2

Numer 
KW Położenie Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena w zł (zawiera war-

tość i podatek VAT-23%)
Prawo 

do nieruchomości Forma zbycia

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 13/117
obr. 32 1.613 24991 ul. Skośna 79.MN  - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 146 022,00   własność przetarg ustny 

nieograniczony

2. 13/118
obr. 32 1.612 24991 ul. Skośna 79.MN  - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 145 931,00   własność przetarg ustny

nieograniczony

3. 13/119
obr. 32 1.616 24991 ul. Skośna 79.MN  - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 146 294,00   własność przetarg ustny

nieograniczony
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 10 
września 2019 r. włącznie.  Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 31 lipca 2019 r. na okres 21 dni tj. do dnia 20 sierpnia 2019 r. włącznie.

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 DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Chrztu Polski, KW GD1A/00034706/3, obr. 1, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr 
działki

Pow. 
w m2 Przeznaczenie  w uchwalonym 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. 5/11 3.321 A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące 
funkcji podstawowej, wbudowane  325 600,00     32 560,00     3 260,00    

2. 5/12 5.414 A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące 
funkcji podstawowej, wbudowane  504 800,00     50 480,00     5 050,00    

3. 5/13 3.952 A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące 
funkcji podstawowej, wbudowane  387 500,00     38 750,00     3 880,00    

4. 5/14 6.091 A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące 
funkcji podstawowej, wbudowane  567 900,00     56 790,00     5 680,00    

5. 5/15 3.194 A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące 
funkcji podstawowej, wbudowane  313 200,00     31 320,00     3 140,00    

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. 1-5 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00034706/3.
Przez nieruchomości wymienione w poz. 4-5 (przy wschodniej granicy działek - wzdłuż ul. Skarszewskiej) przebiegają sieci: energetyczna, gazowa i wodociągowa.
Konieczność ustanowienie na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania z dostępu do sieci wodociągowej znajdujących się na działkach nr 5/14 i 5/15, obr. 1. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 16 października 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 października  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 15 października 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) 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 CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Iwaszkiewicza, KW GD1A/00024974/9, obr. 12, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow. 
w m2 Przeznaczenie  w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza 

 (zawiera 23% VAT) wadium postąpienie  
minimalne

1 2 3 4 5 6 7
1. 179/157 15 484 3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, 

z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością
630 000,00 zł 63 000,00 zł 6 300,00 zł

2. 179/158 11 962 3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, 
z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

460 000,00 zł 46 000,00 zł 4 600,00 zł

3. 179/160 8 950 3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, 
z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

380 000,00 zł 38 000,00 zł 3 800,00 zł

4. 179/161 15 099 3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, 
z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

630 000,00 zł 63 000,00 zł 6 300,00 zł

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz 
przepisami prawa. Nieruchomości wymienione w poz. 1 i 2 oraz w poz. 4  wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Dla każdoczesnego nabywcy  nieruchomości wymienionej w poz. 3 wymagane jest  ustanowienie na niej służebności gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu zapewnienia tymczasowego 
dostępu do rowu odpływowego na działce nr 179/160 oraz dostępu do projektowanego w miejsce rowu - kanału deszczowego na działce nr 179/160. 
Pierwszy przetarg przeprowadzono 12 grudnia 2018 r., drugi 27 marca 2019 r., a trzeci 26 czerwca 2019 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 16 października 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 10 października  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 15 października 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) 5306082.

PRZETARGI



ZAPOWIEDZI IMPREZ

31 sierpnia

20 września

21 września

28 września

1 września

7 września

14 września

15 września

16-22 września

Godz. 16:00, Stadion Miejski 
im. Kazimierza Deyny, mecz 
V ligi Beniaminek 03 
Starogard – Tęcza Brusy

Godz. 18:00, Rynek, STG 
Summer Festival

Godz. 4:45, Pomnik Poległych 
i Zamordowanych Harcerzy 
w Starogardzie Gdańskim, 
uroczystości związane 
z 80-rocznicą wybuchu II 
wojny światowej

Godz. 10:00, Stadion Miejski 
im. Kazimierza Deyny, 
powiatowa Spartakiada 
Emerytów, Rencistów  
i Osób Niepełnosprawnych

Godz. 16:00, Stadion Miejski 
im. Kazimierza Deyny, mecz 
III ligi KP Starogard – 
Gwardia Koszalin

Godz. 15:00, plac przed 
Osiedlowym Domem 
Kultury przy ul. Reymonta 
1, Kiermasz Książki 
Przeczytanej w ramach 
I Starogardzkiego Dnia Książki.

Europejski Tydzień 
Zrównoważonego 
Transportu

Dzień bez samochodu

Godz. 16:00, Stadion Miejski 
im. Kazimierza Deyny, mecz III 
ligi KP Starogard – Górnik 
Konin

Godz. 16:00, Stadion Miejski 
im. Kazimierza Deyny, mecz 
V ligi Beniaminek 03 
Starogard – Chojniczanka 
II Chojnice

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

Godz. 13:00, Park Nowe 
Oblicze, Bubble Day - dzień 
baniek mydlanych
 
Godz. 17:00, parking przy 
hotelu Ren, VII  Festiwal 
Piwa (m.in. koncert zespołu 
Enej)


