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Starogard
na dwóch kółkach
Jak co roku Starogard uczestniczył w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu. Kampania trwała od 16 do 22 września. 18 września,
czyli w rowerową środę, od samego rana prezydent Janusz Stankowiak
wraz z pracownikami OSiR-u rozdawał upominki, wśród których znalazły się m. in. słodkie herby Starogardu.
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E

uropejski Tydzień Zrównoważonego Transportu miał zwrócić uwagę jak istotne są aktywne
środki transportu indywidualnego
oraz korzyści jakie mogą one przynieść naszemu zdrowiu, a także
środowisku. W tym roku przebiegał pod hasłem „Bezpieczny ruch
pieszy i rowerowy”.
W Starogardzie Gdańskim w ramach akcji odbyły się zajęcia plastyczne oraz ruchowe „Eko Park”

dla dzieci i młodzieży zorganizowane w Parku Nowe Oblicze. Był
też przejazd rowerzystów ulicami miasta, czyli Starogardzka
Masa Rowerowa oraz Rodzinny
Rajd Rowerowy z OSiRem. Poza
tym na rowerzystów czekało mnóstwo zniżek i promocji.
Można było na przykład oddać
rower do darmowego przeglądu
lub bezpłatnie przejechać komunikacją miejską.
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Miejsce aktywnego wypoczynku
Na Pomorskich Szlakach Kajakowych cały czas powstają nowe miejsca przyjazne miłośnikom sportów wodnych. Teraz kajakarze
mogą korzystać z nowej przystani i dobrze urządzonej przenoski na rzece Wierzyca w Starogardzie Gdańskim.

2

3 września wicemarszałek Ryszard Świlski oraz prezydent
miasta Janusz Stankowiak dokonali odbioru technicznego nowego terenu rekreacyjnego z przystanią kajakową na terenie Hufca
ZHP.
Zadanie wykonano w ramach
projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Realizowały je wspólnie
Gmina Starogard Gdański jako
partner wiodący projektu oraz
gminy Gniew i Pelplin. Każdy
samorząd ma określone zadania
do wykonania na swoim terenie.
Starogard ukończył inwestycję
jako pierwszy na szlaku. Oprócz
przystani kajakowej na terenie
Hufca, Miasto wybudowało przenoskę po obu stronach ulicy Hallera. Wydało na to ponad 460 tys.
zł, z czego 85% tj. 383 tys. zł dofinansowała Unia Europejska z Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020.
– Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach
Kociewia” obejmuje 2 obiekty
w Starogardzie, 8 na terenie Gmi-

– Atutem nowej przystani kajakowej jest jej położenie. Umiejscowiona w centrum miasta, w Parku
Miejskim będzie służyć jako miejsce rekreacji i spotkań. Naszym
zadaniem jest uczynić Wierzycę
przyjazną dla turystów i samych
mieszkańców – zakończył Janusz
Stankowiak.
Prezydent podziękował wicemar-

szałkowi i całemu Urzędowi Marszałkowskiemu za pomoc i wsparcie finansowe w organizacji tego
szlaku kajakowego.
Miasto wspólnie z mieszkańcami zabiega w Zarządzie Wód Polskich o oczyszczenie koryta rzeki
i umocnienie brzegu okalającego
teren OSiRu.

31 sierpnia w nowo otwartym
przedszkolu odbył się pierwszy
piknik rodzinny podsumowujący
Dni Adaptacyjne. Piknik połączono z oficjalnym otwarciem nowo
wybudowanej placówki.
Uroczystą
wstęgę
przecięli właściciel przedszkola Hanna
Nierzwicka, prezydent miasta
Janusz Stankowiak, dyrektor
przedszkola Katarzyna Gacek, inwestorzy i właściciele budynku –
Mariusz i Waldemar Nierzwiccy
oraz główny wykonawca prac budowlanych Mariusz Bykowski.

– Kiedy cztery lata temu podjąłem decyzję o wybudowaniu
drogi w szczerym polu, na wielu twarzach widziałem zdumienie. Dzisiaj przy ul. Powstańców
Warszawskich kwitnie życie. Powstała nowa dzielnica Starogardu.
To dowód na to, jak ważna jest
współpraca pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami. Jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu
Nierzwickim za to, że przedszkole, które wybudowali, wypełniło
lukę w starogardzkim systemie
oświaty – powiedział prezydent.

ny Starogard i po 3 w gminach Pelplin i Gniew. Ich koszt to ponad 5
mln zł – powiedział wicemarszałek
Ryszard Świlski.
Przystań i przenoskę w Starogardzie wykonał Zakład Projektowo-Wykonawczy HABUD z Gdańska.

Nowe przedszkole i żłobek
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Aniołek” w Starogardzie Gdańskim to
nowy obiekt przy ul. Powstańców Warszawskich. Jest nowoczesne, przestronne i przyjazne dzieciom oraz środowisku. Przyjęło 272 maluchów.

N

iepubliczne
Przedszkole
i Żłobek „Aniołek” zaprojektowano jako dwukondygnacyjny budynek o powierzchni
ponad 2 tys. m. kw. Wnętrze
budynku jest bardzo jasne i przestronne, korytarze są szerokie,

szatnie duże, a sale zabaw – obszerne. W ramach nowej inwestycji przy przedszkolu powstała też
sala gimnastyczna o powierzchni
170 m kw. Na zewnątrz znajduje
się duży plac zabaw oraz parking
na kilkadziesiąt aut. W obiekcie

jest kuchnia, a maluchy obiady będą jadły nie w salach, tylko
w specjalnie przygotowanej stołówce.
Chociaż właścicielem przedszkola
jest podmiot niepubliczny, placówka działa na zasadzie przedszkola publicznego.
– Od kilku lat widzimy nieustannie rosnącą potrzebę zwiększenia
liczby przedszkoli publicznych
w mieście. Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom
w czerwcu ogłosiliśmy konkurs
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania
przedszkolnego. Konkurs wygrało
Niepubliczne Przedszkole „Aniołek”, które z powodzeniem prowadzi podobną placówkę w Skarszewach. Przedszkole cieszy się
dobrą opinią wśród rodziców
dzieci tam uczęszczających – powiedział zastępca prezydenta Maciej Kalinowski.
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Trwa remont Kopernika
Na odcinku około 500 metrów trwa remont jednej z najbardziej eksploatowanych w Starogardzie jezdni. Robotnicy przygotowują podkład
pod nowe chodniki oraz wjazdy do domów na
pierwszym odcinku i rozbierają nawierzchnię
na kolejnym fragmencie drogi. Z utrudnieniami
w ruchu kierowcy muszą się liczyć prawdopodobnie do końca listopada br.

J

4 mln na budowę dróg
Modernizacja ulicy Kopernika i budowa ulicy Iwaszkiewicza to pewne inwestycje zaplanowane do końca 2020. Miasto wyda na ten cel ponad 8 mln
zł, ale 50% tej kwoty sfinansuje Rząd z programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. 3 września 2019 roku Wojewoda Pomorski opublikował listę 132
wniosków, które otrzymały dofinansowanie. Zarówno ulica Kopernika, jak
i Iwaszkiewicza znalazły się w pierwszej trójce zwycięskich projektów.

P

rzebudowa na odcinku od ronda św. Wojciecha do ul. Pelplińskiej ma się zakończyć do listopada
2019 roku. Z kolei budowa ulicy
Iwaszkiewicza zaplanowana jest na
dwa lata. Ma się zakończyć w 2020
roku.
Obie inwestycje znalazły się w gronie 132 projektów w województwie
pomorskim, które otrzymały rządowe dofinansowanie. Przebudowa ulicy Kopernika zajęła trzecie
miejsce w rankingu projektów
jednorocznych. Miasto otrzyma 2
225 285,00 zł, czyli 50% wartości
inwestycji. Projekt budowy ulicy Iwaszkiewicza został również
wysoko oceniony. Zajął trzecie
miejsce w kategorii projektów
wieloletnich z dofinansowaniem
1 762 562 zł.
– Ulica Kopernika odgrywa istotną
rolę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w mieście i w całym powiecie. Stanowi
najkrótszą drogę dojazdową do
centrum miasta oraz do dróg „wylotowych” z miasta dla publicznych służb ratowniczych, w tym
w szczególności dla Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei ulica

Iwaszkiewicza jest ważną drogą
dojazdową do terenów rozwojowych miasta. Znajdują się tam
działki przeznaczone pod produkcję i usługi. Wybudowanie tej
drogi wraz z niezbędną infrastrukturą podniesie ich atrakcyjność.
Liczymy, że dzięki tej inwestycji
działkami zainteresują się nowi
inwestorzy, którzy w przyszłości
zbudują tam swoje zakłady. Poprawi się też komfort dojazdu do nieruchomości dla mieszkańców tamtej okolicy, którzy w chwili obecnej
poruszają się po bardzo zdegradowanych płytach drogowych – powiedział Tadeusz Błędzki zastępca
prezydenta miasta ds. techniczno-inwestycyjnych.
Wniosek o dofinansowanie był
bardzo
dobrze
przygotowany
przez Urząd i idealnie wpisywał się
w kryteria programu. Podziękowania należą się też posłowi na Sejm
RP Janowi Kilianowi, który osobiście zaangaował się na rzecz pozyskania tych środków.
Wspomnieć należy, że projekt budowy ulicy Iwaszkiewicza obejmuje nie tylko położenie nowej
nawierzchni jezdni wraz z chodni-

kami, ścieżką rowerową i oświetleniem, ale również budowę wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z pierwszym zbiornikiem retencyjnym na terenie Starogardu. Miasto zgłosiło trzy różne
wnioski o dofinansowanie tej inwestycji, do 3 różnych programów.
Wszystkie zostały rozpatrzone
pozytywnie. Dwa z nich dotyczyły
budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu – obecnie te media są już
w budowie oraz budowy kanalizacji
deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym – tutaj przygotowywane jest postępowanie przetargowe.
Na w/w infrastrukturę pozyskano
dofinansowanie z 2 konkursów
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Trzeci wniosek dotyczył budowy
w/w drogi w ramach FDS. To oznacza, że cała inwestycja, której koszt
planuje się na ok. 16 mln zł zostanie
dofinansowana na poziomie bliskim 75 % kosztów kwalifikowanych i powinna zostać zrealizowana do końca 2020 r.

ak informuje Wydział Techniczno-Inwestycyjny
wykonawca
kończy właśnie przebudowę ulicy
Kopernika na odcinku od wjazdu do
sklepu LIDL do wjazdu w ulicę Szumana. Ekipa budowlana przygotowuje nawierzchnię nowego chodnika z kostki betonowej, montuje
krawężniki oraz robi podbudowę
chodnika. Gotowa jest też pierwsza
zatoka autobusowa po prawej stronie ulicy na wysokości sklepu LIDL.
Zgodnie z umową nawierzchnia
ulicy Kopernika będzie zmodernizowana na 500 m. odcinku od
skrzyżowania z ulicą Jana Pawła
II do skrzyżowania z ul. Pelplińską. Oprócz nawierzchni jezdni,
wykonawca wyremontuje także
chodniki po obu stronach. Po lewej
w kierunku ul. Pelplińskiej powstanie ścieżka rowerowa w tzw. ciągu
pieszo-rowerowym.
Realizacja inwestycji powinna zakończyć się pod koniec listopada
2019 r.
– Modernizacja ulicy Kopernika od
skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II
do skrzyżowania z ul. Pelplińską

jest kontynuacją rozpoczętego
w ubiegłym roku projektu przebudowy całej ulicy Kopernika od
skrzyżowania z ulicą Lubichowską do skrzyżowania z ul. Pelplińską – powiedział Tadeusz Błędzki,
zastępca prezydenta miasta ds.
techniczno-inwestycyjnych. – Pod
koniec 2018 roku firma PBD ze
Starogardu Gdańskiego wykonała
I etap przebudowy ulicy na odcinku
od skrzyżowania z ul. Lubichowską
do ronda św. Wojciecha. Remont
kosztował 3,2 mln zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 1,2
mln złotych z rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez
wsparcie lokalnej infrastruktury
drogowej. Za przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu ok.
800 tys. zł zapłaciło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
STAR –WiK Sp. z o.o. Koszt obecnie
remontowanego odcinka to ok.
5,15 mln zł. Miasto złożyło wniosek
o 50% dofinansowanie inwestycji
z narodowego programu „Fundusz
Dróg samorządowych”.
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Obchody rocznicowe
Wójt Gminy Starogard, Prezydent Miasta Starogard, Starosta Starogardzki oraz Burmistrz
Miasta i Gminy Pelplin zapraszają do udziału
w obchodach 80. rocznicy niemieckiej zbrodni
w Lesie Szpęgawskim. Oficjalne uroczystości
rozpoczną się na cmentarzu w Lesie Szpęgawskim 29 września o godz. 13:00. Podczas obchodów planowane jest odsłonięcie pomnika upamiętniającego tam pomordowanych.

Z

inicjatywy lokalnych samorządowców, przy współpracy Piotra Pliszki i Mateusza Kubickiego nazwiska blisko 2500
ofiar tej strasznej zbrodni przestaną być anonimowe. 29 września br. podczas obchodów 80.
rocznicy zbrodni niemieckiej
w Lesie Szpęgawskim planowane jest odsłonięcie wyjątkowego pomnika. Miejsce zbrodni
symbolizować ma kamienny las.

Przypominające drzewa betonowe słupy oraz ścięte pnie z granitowymi płytami, na których
w kręgach niczym słoje drzew,
wyryte są nazwiska osób pomordowanych, na trwałe upamiętnią
to straszne miejsce kaźni. Część
„pni” pozostanie niezapisana.
Będą one symbolem ofiar, których mimo upływu lat, nie udało
się zidentyfikować.

Program uroczystości
Uroczystości w Lesie Szpęgawskim rozpoczną się
o godz. 13:00 okolicznościowym wystąpieniem i złożeniem
kwiatów pod pomnikiem. Po mszy św. w intencji pomordowanych, odbędzie się wmurowanie kapsuły pamięci. Uroczystości w Lesie Szpęgawskim zakończy apel poległych
i salwa honorowa ok. godz. 16:00.
Dalsze obchody 80.rocznicy niemieckiej zbrodni w Lesie
Szpęgawskim przeniosą się do Hali Miejskiej im. Andrzeja Grubby. Zakończy je musical pt. „Przebudzenie” zrealizowany przez Fundację „Na cały głos”. Przedstawienie rozpocznie się o godz. 19:30.
Dodatkowo 28 września swoją premierę będzie miał film „Szpęgawsk 1939 – Zbrodnia
Pomorska”. W sobotę w kinie Sokół odbędą się dwa pokazy o godz. 17:00 i 19:30. Dodatkowo film będzie można obejrzeć w niedzielę 29 września o godz. 14:00 i 16:00 oraz
we wtorek 1 października o godz. 17:00 i 19:00, również w kinie Sokół. Oprócz produkcji
Instytutu Filmowego Unisławskiego Towarzystwa Historycznego, w niedzielę 29 września
w kinie Sokół wyświetlony zostanie film pt.; „Szpęgawsk”, zrealizowany przez Muzeum
Piaśnickie w Wejherowie.
Ważne informacje organizacyjne
29 września dojazd na cmentarz będzie możliwy tylko autobusami MZK. Bezpłatne
autobusy będą odjeżdżać z parkingu w starogardzkim Stadzie Ogierów o godz. 12:00,
12:15, 12:30, 12:45.
Bezpłatny parking dla samochodów osobowych i autokarów otwarty będzie w Stadzie
Ogierów przy ulicy Mickiewicza 13.
Na filmy i musical wstęp jest wolny za okazaniem bezpłatnej wejściówki – do odbioru
w Starogardzkim Centrum Kultury.
Wydarzenie objął patronatem narodowym Prezydent RP Andrzej Duda.
Patronat medialny sprawuje TVP 3 Gdańsk, Dziennik Bałtycki i Radio Głos.

Upamiętnili rocznicę
Na cmentarzu przy ul. 2 Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich starogardzianie, delegacje oraz
poczty sztandarowe upamiętnili 80. rocznicę
agresji wojsk sowieckich.

W

okresie „sowiecko-niemieckiej przyjaźni” na
Polaków wydano 104 100 wyroków śmierci (trybem zwykłym)
oraz 24 300 (trybem „speckatyńskim”). Zrealizowano 4 wielkie ciągi deportacji, w których
wywieziono 2 009 665 byłych
obywateli Polski lub ich znajomych, potomków, przyjaciół,

Hołd ofiarom wojny
W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej,
przed Pomnikiem Poległych i Zamordowanych
Harcerzy o godz. 4:45 samorządowcy, stowarzyszenia, harcerze oraz mieszkańcy miasta
oddali hołd pomordowanym.

S

tarogardu Gdańskiego i okolic te straszne wydarzenia nie
ominęły. Niemieckim władzom
okupacyjnym najbardziej zależało na masowej eksterminacji
ludności polskiej i żydowskiej.

Objęła ona wszystkie warstwy
społeczne, ale ze szczególną siłą
uderzyła w inteligencję. Z inicjatywy i pod kierownictwem gestapo 6 września rozpoczęły się
aresztowania Polaków i Żydów.

Byli torturowani i bici do nieprzytomności. Wielu z nich rozstrzelano w położonym blisko naszego
miasta Lesie Szpęgawskim - powiedział prezydent Janusz Stankowiak.
Harcerze uczcili pamięć druha Józefa Grzybka z 32 Pomorskiej Drużyny Harcerzy im. księcia Józefa
Poniatowskiego (2 Starogardzkiej
Drużyny Harcerzy). Odświętnego charakteru uroczystości dodała
oprawa muzyczna w wykonaniu
Teatru Kuźnia Bracka.
Po uroczystości władze Miasta
i Gminy złożyły wiązanki kwiatów
w Lesie Szpęgawskim.

z których przeżyło do 1945 r. zaledwie 554 tys. co stanowi około
28% - mówił prezes Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
ppłk Czesław Kosianowicz.
Modlitwę za pomordowanych
odmówił ks. dziekan Józef Pick.
Wiązanki kwiatów pod pomnikiem ofiar II wojny światowej
złożyły liczne delegacje.

Na zakończenie Prezydent Miasta Janusz Stankowiak, zastępca
prezydenta miasta ds. społecznych Maciej Kalinowski oraz
przewodnicząca Rady Miasta
Anna Benert, w dowód pamięci złożyli kwiaty na grobach płk
Józefa Trepto – dowódcy 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
w latach 1938-39, który zginął
w Starobielsku w 1940 r oraz płk
Tadeusza Łękawskiego – Legionisty, Rokitniańczyka, ostatniego dowódcy 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, Kawalera
Orderu Virtuti Militari. Towarzyszyli im starogardzcy szwoleżerowie.
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Jubileusz Spółdzielni
5 września 110. urodziny świętowała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie” w Starogardzie Gdańskim. Jubileusz 45-lecia obchodził Osiedlowy
Dom Kultury przy ul. Reymonta.

W

nowo wyremontowanej
sali widowiskowej Osiedlowego Domu Kultury przy ul.
Reymonta odbyło się uroczyste
spotkanie rocznicowe. Okazja do
spotkania była wyjątkowa. Spółdzielnia świętowała Jubileusz 110
lat istnienia i 53 lata działalności
kulturalnej, a ODK 45-lecie działalności. Wśród zaproszonych gości byli m.in. prezydent Starogardu Gdańskiego - Janusz Stanko-

szyńską na czele, były dyrektor
ODK Tadeusz Dobrogoszcz, były
pełnomocnik zarządu ds. inwestycji spółdzielni Jerzy Decka oraz
pierwszy przewodniczący Rady
Osiedla 60-lecia ONP – Zbigniew
Gołębiewski.
– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie” w Starogardzie Gdańskim
jest jedną z najstarszych spółdzielni na Pomorzu. Początek jej
ponad stuletniej historii przypada

wiak, wiceprezydenci Maciej Kalinowski i Tadeusz Błędzki, prezes
Spółdzielni Wiesław Wrzesiński,
wiceprezesi Mieczysław Serocki
i Ewa Sommerfeld, przedstawiciele organów samorządowych
Spółdzielni z przewodniczącą
Rady Nadzorczej Anną Koko-

na lata 1907-1908, kiedy na Pomorzu tworzono „instytucje zajmujące się budowaniem tanich,
wygodnych i zdrowych mieszkań
dla określonych grup mieszkańców” – powiedział prezes Spółdzielni Wiesław Wrzesiński, który
przedstawił uczestnikom spotka-

nia krótki rys historyczny starogardzkiej spółdzielczości.
Przypomniał, że pierwsze 4 wielorodzinne budynki mieszkalne
powstały w 1910 roku przy obecnej ulicy gen. Sikorskiego 14, 16,
20 i 22. Wykonawcą robót była
polska firma budowlana Jana Pillara ze Starogardu. Dzisiaj Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie” zarządza 264 budynkami
o ogólnej powierzchni ponad 300
tys. m2, w tym m.in. 185 budynkami mieszkalnymi, w których
znajduje się 6 237 mieszkań.
W Spółdzielni zamieszkuje ok.
12 tys. osób, co stanowi ok. 25%
wszystkich mieszkańców Starogardu Gdańskiego.
Pierwsze osiedle mieszkaniowe pn. Mikołaja Kopernika powstało w latach 60-tych. W 1974
roku rozpoczęto budowę osiedla
Pstrowskiego (obecnie Jana Pawła
II) oraz osiedla mieszkaniowego
przy ul. Pomorskiej – Kopernika
(obecnie ks. Szumana). Najwięcej jednak mieszkań Spółdzielnia
oddała w latach 1976 -1980, m.in.
osiedle 60-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. Rozpoczęła
też m.in. budowę osiedla 22 lipca
(obecnie Konstytucji 3 Maja), zakończonej w 1989 roku, bloków
przy ul. Kościuszki – Sobieskiego
oraz osiedla przy ul. Pomorskiej
i Pelplińskiej.

Na zakończenie podkreślił, że
SM Kociewie ciągle posiada tereny, gdzie może budować nowe
mieszkania w Starogardzie Gdańskim. – Ok. 200 mieszkań może
powstać na osiedlu Piastów. Czekamy jednak na sprzyjające warunki kredytowania budownictwa
lokatorskiego – zakończył Wiesław Wrzesiński.
Prezydent miasta podkreślił, że
współpraca, którą prowadzi od
5 lat z SM Kociewie jest przykładem doskonałego współdziałania instytucji, których interesy
się zazębiają. – Spółdzielcy to
mieszkańcy Starogardu Gdańskiego i tak należy ich traktować.
Z wielkim uznaniem patrzę na
Państwa osiągnięcia i dziękuję
za to, że jako jedna z nielicznych
spółdzielni w Polsce włączacie się
z ogromnym sukcesem w sprawy społeczne i kulturalne. Wiele
spółdzielni wycofało się z tej działalności z przyczyn ekonomicznych. Wy od blisko 53 lat nieustannie ją prowadzicie. Całemu
zarządowi Spółdzielni, wszystkim
byłym i obecnym pracownikom
serdecznie gratuluję – zakończył
Janusz Stankowiak.

W ciągu ostatnich 5 lat Spółdzielnia unowocześniła prawie
wszystkie osiedlowe place zabaw,
instalując na nich nowoczesne
urządzenia do zabawy i ćwiczeń
fitness. Wybudowała kilka boisk
wielofunkcyjnych i do gry w piłkę
plażową. Za jej zgodą i udziałem
finansowym na dwóch blokach
pojawiły się piękne murale, które zdobią miasto. Postawiła też
na informatyzację wprowadzając
nowy zintegrowany program zawierający m.in. moduł do internetowej komunikacji z klientem.
Niespodzianką podczas uroczystości był film dokumentujący
działania kulturalne Spółdzielni
w reżyserii Mateusza Pizuńskiego. Został przygotowany na podstawie rysu historycznego autorstwa byłego dyrektora ODK – Tadeusza Dobrogoszcza.
Uroczystość uświetnił występ
pianisty Artura Kochanka oraz
artystów Teatru Kuźnia Bracka. Obchodom towarzyszyła też
wystawa fotogramów 110-letniej historii Spółdzielni, którą
goście mogli podziwiać w nowo
powstałej galerii ODK.

Potrzebowska za opowiadanie pt:
„Poranek trzciny z jeziora Kochanki” oraz Anna Kortas za opowiadanie „Wyjątkowy dzień”.
Organizatorami „Starogardzkiego
Dnia Książki” był Osiedlowy Dom
Kultury i grupa nieformalna „Mole

Książkowe”, natomiast współorganizatorami: Miejska Biblioteka
Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty, Teatr Kuźnia Bracka z ODK,
„Koło literackie” z ODK, Kawiarnia
„Dzienna dawka”.

Starogardzki Dzień Książki
15 września w Osiedlowym Domu Kultury odbyła się pierwsza edycja
„Starogardzkiego Dnia Książki” pod patronatem prezydenta miasta.

W

ydarzenie rozpoczęto Kiermaszem Książki Przeczytanej oraz poezją śpiewaną w wykonaniu Teatru „Kuźnia Bracka”.
Dzieci
wysłuchały fragmentu
książki „Leniusiołki” zaprezentowanego przez Joannę Miloch,
a dorośli usłyszeli fragmenty
książki „To się da!” Anny Sakowicz. Literaturę dla dorosłych czytali: wiceprezydent miasta Maciej
Kalinowski, Krystyna Sadkowska
oraz Jadwiga Peplińska. Gość specjalny tego wydarzenia pisarka
Anna Sakowicz przeprowadziła

quiz dla najmłodszych z uważnego
słuchania, po czym nagrodziła pięcioro dzieci, własnoręcznie uszytymi maskotkami „leniusiołkami”.
W strefie dla dzieci kolorowano
bajkowe zakładki do książek, a panie z biblioteki animowały najmłodszych propagując czytanie
książek.
Kulminacyjnym punktem było
spotkanie z pisarką Anną Sakowicz, które prowadziła Dominika
Fijał.
Wśród kupujących literaturę Anny
Sakowicz wylosowano maskotki

dla dzieci oraz pakiet książek „Trylogia Kociewska” i indywidualne
spotkanie z pisarką. Nagrodzono
również laureatów konkursu literackiego „Serce w moim mieście”.
Dopełnieniem tego było odczytanie opowiadania Agaty Walentowskiej „Legenda o dzielnym Franku,
który pomógł wykurzyć Krzyżaków ze Starogardu” oraz wiersza
Pauliny Wiszniewskiej „Miłość”
przez Annę Sakowicz i reżysera
teatralnego Ireneusza Ciecholewskiego. Jury przyznało również dwa
wyróżnienia, które otrzymały Julia
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Muzyczny finał wakacji

nie odbiegamy. Gonimy świat.
Rozwijamy się. Pewnie zaraz po
podsumowaniu tegorocznej imprezy, zaczniemy myśleć o następnej w przyszłym roku. Wierzymy mocno, że festiwal będzie
ewoluował, rozwijał się i z każdą
kolejną edycją nabierał rozmachu i mocy, że będzie nas stać na
zaproszenie muzyków jeszcze
większego formatu. W mieście
jest dużo ludzi młodych, którzy
potrzebują takich eventów. Robimy to dla nich. Chcemy sprawiać im radość – zakończył organizator Stg Sf.

31 sierpnia nie tylko miłośnicy clubbingu bawili
się na Rynku w rytmach housa i dancehallu. Na
scenie królowała muzyka mistrzów konsolety. Jej mocy ulegli wszyscy uczestnicy III edycji
STG Summer Festiwal.

D

idżeje od początku imprezy dali czadu, uwodząc
publikę rytmami, które swój
początek mają w muzyce disco lat 70. Z miejsca zawładnęli
sercami słuchaczy, prezentując
najstaranniej wyselekcjonowane bity wzbogacone przez żywe
brzmienia samplera, syntezatora i instrumentów perkusyjnych.
Siłę przekazu wzmacniały towarzyszące didżejom efekty
świetlne, wybuchy kolorowych
dymów i konfetti. Szczególnie
te ostatnie cieszyły najmłodszych uczestników starogardzkiego pożegnania lata, którzy
bez żadnego skrępowania bawili
się, tańcząc i skacząc do serwowanych setów.
– Przygotowując się do tegorocznej edycji festiwalu przyświecała nam jedna myśl – po

raz kolejny pozytywnie zaskoczyć mieszkańców – powiedział
Arek Piechowski. – Poprzez popularyzację gatunku, chcemy
przybliżyć szerszej publiczności
muzykę, która na co dzień kojarzy się z zabawą w nocnych
klubach, z lokalami umiejscowionymi gdzieś w piwnicach.
Prawda jest taka, że przy tego
rodzaju muzyce można się bawić
również na otwartej przestrzeni, bez ograniczeń wiekowych.
Tu nie obowiązują żadne reguły,
bo muzyka house na żywo łączy,
daje radość i szczęście. Cieszy
nas to, że ludzie otwierają się na
ten rodzaj dźwięków. To, co zaprezentowaliśmy na tegorocznym STG SF, to tak naprawdę
top of the top gatunku. Muzyka
house króluje głownie w dużych
miastach europejskich, ale tak
naprawdę wcale daleko od nich

Piwna fiesta
14 września odbył się VII Festiwal Piwa. Goście
mieli okazję wysłuchać koncertów Black Jeans
i zespołu Enej. O muzyczną oprawę after party
zadbali djwarson i K-Leah.

F

estiwal piwa w Browarze Kociewskim to jedna z tych plenerowych imprez w Starogardzie
Gdańskim, które mają wiernych
fanów. Zespół Black Jeans w rokowym stylu wprowadził wszystkich uczestników piwnego święta
w festiwalowy nastrój. Za to zespół ENEJ rozgrzał publiczność
do czerwoności. Szaloną zabawę,
którą mieszkańcy kontynuowali

do późnych godzin nocnych przy
dancehallowych setach djwarson
i wokalu K-Leah.
Organizatorzy zadbali o atmosferę
fiesty pełnej humoru. Przygotowali
dla uczestników ciekawe konkursy, których tematem przewodnim
było oczywiście piwo.
Ci, którzy pierwsi przyszli na imprezę mieli okazję obejrzeć występ
kociewsko-kaszubskiej Orkiestry

Organizatorami imprezy byli:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Starogardzie Gdańskim, Stg.
fm. oraz Basement Club.
Partnerami wydarzenia byli:
Gmina Miejska Starogard Gdański, Miejski Zakład Komunikacji
oraz Muzeum Ziemi Kociewskiej. Festiwal sponsorowały:
ZUOK Stary Las, DonerKing Kebab, Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji STAR-WiK
oraz salony Rowerowe Szprychy.
com.

Dętej pn. Torpeda. Towarzyszył
im pokaz tańca w wykonaniu starogardzkich cheerleaderek. Do
wspólnej zabawy zachęcały też Kociewianki ze Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia.
– Nie byłoby tego Festiwalu, gdyby
nie zaangażowanie rodziny Państwa Chajewskich, nie tylko w rozwój firmy, którą wspólnie prowadzą, ale też Starogardu Gdańskiego
– powiedział prezydent Stankowiak. – Wiem o ich planach inwestycyjnych. Nie mogę ich zdradzić,
bo nie jestem do tego upoważniony, ale jeśli się ziszczą, to Starogard
będzie jeszcze piękniejszy, barwniejszy i bardziej przyjazny mieszkańcom.
Roman Chajewski podkreślił, jak
bardzo cieszy go fakt, że festiwal
piwa w Starogardzie wpisał się nie
tylko w tradycję jego firmy, ale
przede wszystkim regionu i miasta.
– Robimy to po to, aby nie tylko
promować nasze produkty, ale
też ich pochodzenie – czyli Kociewie i jego stolicę. Zależy nam, aby
z jednej strony ludzie dowiedzieli
się o naszym pięknym regionie,
a z drugiej, aby Kociewiacy mieli powód do dumy, że właśnie tu
mieszkają – powiedział Roman
Chajewski.

Święto baniek mydlanych
14 września Parkiem Nowe Oblicze zawładnęły
bańki mydlane. Miłośnikom zabawy z mydlanym płynem towarzyszyła słoneczna i nieco
wietrzna pogoda.

B

ubble Day w Starogardzie
Gdańskim zagościł po raz
pierwszy. Od samego początku,
czyli godziny 13:00 do parku zaczęły schodzić się całe rodziny.
Największym zainteresowaniem
cieszyły się oczywiście bańki

mydlane, a oprócz tego na najmłodszych czekały dmuchane
zamki i zabawy z animatorem.
Po szalonych zabawach można
było odpocząć na leżakach oraz
skosztować domowych lodów
i waty cukrowej.
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Uczniowie za darmo

Magdalena Stolarz, Bożena Durczak, Iwona Ellert-Graban i Natalia Górska-Ameen dołączyły
do grona nauczycieli mianowanych. Odebrały
z rąk Prezydenta Miasta Starogard Gdański akty
nadania stopnia zawodowego.

Od 1 września wszyscy uczniowie szkół podstawowych, którzy mieszkają w granicach administracyjnych miasta, mogą korzystać z darmowych
przejazdów autobusami MZK 7 dni w tygodniu.

P

rezydent miasta wręczył nominowanym akty nadania
stopnia zawodowego, pogratulował i podziękował za wysiłek,
który co dzień wkładają w pracę
z uczniami i przedszkolakami.
Prezydent złożył też życzenia
i gratulacje dyrektor MPP nr
8 „Bajeczka” Zofii Czerwińskiej, która świętowała jubileusz
30-lecia pracy zawodowej.
Wszystkie nominowane nauczycielki już za rok będą mogły starać się o kolejny stopień awansu
zawodowego – nauczyciela dyplomowanego.

Prezydent odwiedził przedszkolaków
Setka dzieci uczy się i bawi w nowo wyremontowanych salach fili Przedszkola nr 4 „Tęczą Malowane” w budynku przy ul. Sienkiewicza 19. 5 września odwiedził je prezydent miasta. Sprawdził stan pomieszczeń po remoncie. Dzieciom podarował przybory do malowania i zabawy.

P

odczas wakacji cztery oddziały
filii Publicznego Przedszkola
nr 4 przeszły gruntowny remont.
Odnowiono sale zabaw, korytarze, szatnie i stołówkę. Każda sala
ma teraz własną łazienkę. Miasto
wydało na to blisko 800 tys. zł.
W trakcie modernizacji jest też
ogródek przy przedszkolu. Nowe
certyfikowane sprzęty do zabawy
dla dzieci już stoją. Do wykonania
zostało tylko podłoże pod przyrządami. Koszt instalacji wyniósł
100 tys. zł.

– Od 2017 r. obiekt działa jako
przedszkole. W 2017 r. na parterze budynku powstały trzy
nowoczesne odziały MPP nr 6.
Na piętrze wówczas działały trzy
oddziały MPP5 i jeden – MPP4.
Jednak, aby móc przyjąć przedszkolaki w nowym roku szkolnym, trzeba było w salach przeprowadzić remont i dostosować
pomieszczenia do potrzeb maluchów zgodnie z zaleceniami
Sanepidu – wyjaśnił prezydent
Janusz Stankowiak.

Podstawą do korzystania z darmowych przejazdów jest
ważna legitymacja szkolna. Od października będzie to
oprócz niej także karta mieszkańca wydawana przez dyrektorów szkół. Karta będzie ważna tylko razem z legitymacją.
Prawo do jazdy autobusami za darmo ma 3826 dzieci.

Szkoły pod obserwacją
Starogardzka Straż Miejska została koordynatorem akcji Straży Gminnych i Miejskich ,,Bezpieczna droga do szkoły“. W akcji uczestniczy
19 jednostek z z województwa pomorskiego.

P

rzedstawiciele pomorskich
jednostek Straży Miejskiej
spotkali się 11 lipca w Starogardzie Gdańskim, by ustalić plan
działania i określić obowiązujące
wszystkich standardy.
Akcja „Bezpieczna droga do
szkoły” podzielona została na
dwa etapy. Od 19 do 30 sierpnia
mundurowi
sprawdzali
stan przyszkolnej infrastruktury w tym m.in. oznakowanie
przejść dla pieszych, stan barierek, ogrodzeń oraz innych
zabezpieczeń przy szkołach.
Stwierdzone uchybienia przekazano do właściwych instytucji,
a nieprawidłowości zostały usunięte. Od 2 do 13 września strażnicy miejscy patrolowali okolice
placówek oświatowych i wzięli
udział w spotkaniach edukacyj-

nych, by rozmawiać z uczniami
o bezpieczeństwie.
Wrześniowe kontrole nie kończą działań Straży Miejskiej.
Funkcjonariusze przez cały rok
szkolny będą sprawdzać otoczenie szkół.
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Szlachetna Paczka
po raz kolejny

Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
wybrała przewodniczącego

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt
społeczny organizowany przez Stowarzyszenie „Wiosna”, którego głównym celem jest
materialna i mentalna pomoc rodzinom oraz
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Opiera się na pracy kilkunastu tysięcy
wolontariuszy w całej Polsce. Liderem starogardzkiego zespołu SuperW ponownie będzie
Michał Hinc.

17 września działająca przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych wybrała na swojego przewodniczącego Łucjana Czerniejewskiego. Jego kandydaturę poparli wszyscy
obecni na spotkaniu członkowie rady.

P

omoc w formie darów przekazywana jest rodzinom podczas
Finału Szlachetnej Paczki, nazywanego „weekendem cudów”,
który odbywa się co roku na dwa
tygodnie przed świętami Bożego
Narodzenia.
– Będziemy docierać do wszystkich bardzo potrzebujących rodzin.
Chcemy odnaleźć ludzi, którzy
po cichu szukają wsparcia. Bardzo
ważnym momentem jest dla nas
wszystkich otwarcie bazy, które
przewidziane jest na 16 listopada
2019 r. To właśnie tego dnia będzie-

my wybierać tych, którym chcemy
pomóc, poznamy ich historię i zaczniemy przygotowywać kolorowe
paczki na święta Bożego Narodzenia. Tegoroczny weekend cudów to
7 – 8 grudnia. Zaczynamy intensywnie pracować i szukać potrzebujących. Prosimy o śledzenie naszej
facebookowej strony, gdzie można
będzie znaleźć wszystkie informacje o naszej działalności, a przede
wszystkim o tym jak pomóc i zostać
„Paczkowym Bohaterem” – zachęca lider Szlachetnej Paczki w Starogardzie Gdańskim Michał Hinc.

W

skład Społecznej Rady ds.
Osób
Niepełnosprawnych
wchodzą: Andrzej Bartwicki, Andrzej Borkowski, Krystyna Cieklińska, Anna Dembek, Józef Gerigk,
Monika Kosianowicz, Anna Matkowska, Marlena Osowska, Sylwia
Ossowska, Magdalena Tymirska
oraz Maria Daszkiewicz, która pełni
funkcję sekretarza.
– Jesteście Państwo organem doradczym prezydenta Starogardu
Gdańskiego. Każda Wasza uwaga,
sugestia, czy propozycja będzie
bardzo ważnym głosem. Wierzymy, że razem znajdziemy jak najlepsze rozwiązania problemów, na
które w naszym mieście napotykają osoby niepełnosprawne – powiedział obecny na posiedzeniu
zastępca prezydenta miasta ds.
społecznych Maciej Kalinowski.
Członkowie rady zamierzają w tej
kadencji przyjrzeć się barierom budowlanym na chodnikach, ulicach,
instytucjach w Starogardzie, które
należy zlikwidować, by usprawnić poruszanie się osób niepełnosprawnych. Planują odwiedzać
osoby zamieszkujące w domach
pomocy społecznej i rozmawiać
o nurtujących je problemach. Chcą
dokładnie poznać funkcjonowanie

Dziennego Domu „Senior+” oraz
zorganizować kampanię społeczną
dotyczącą chorób psychicznych.
Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych zaproponuje Starogardzkiemu Centrum Kultury
swoje propozycje imprez dla osób
niepełnosprawnych.

Warsztaty dla wolontariuszy
4 października o godz: 10:00 Fundacja Kociewiacy dla Hospicjum wraz z Pomorskim Hospicjum dla Dzieci i Starogardzkim Centrum Kultury zaprasza wszystkich wolontariuszy oraz
tych, którzy chcą nimi zostać na bezpłatne
warsztaty „Kreatywni Pomagacze!”.

P

ierwszą część warsztatów „Zrozumieć
niepełnosprawność”
poprowadzi Katarzyna Kałduńska,
pielęgniarka z Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Podczas warsztatów zostaną przybliżone problemy i ograniczenia osób niepełnosprawnych, a ich głównym zadaniem będzie odkrycie prawdziwego

znaczenia słowa EMPATIA. Będą
ćwiczenia, filmy oraz mnóstwo

Jednym z jej najważniejszych celów jest pomoc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu zatrudnienia, a jednocześnie wspomaganie firm w przyjmowaniu pracowników z niepełnosprawnościami.
Wszystko to przy współpracy
z Radą Gospodarczą.

emocji. Drugą część, „Warsztaty
Kreatywnej Improwizacji” poprowadzi Przemysław Buksiński - aktor, animator, performer. Podczas
warsztatów będzie można rozwinąć swoją kreatywność i zdolności
improwizacji. Celem warsztatów
jest rozwój umiejętność komunikacji interpersonalnej, łatwości
nawiązywania relacji i rozwój pracy
w zespole. Warsztaty kierowane są
do osób w wieku od 15 do 100 lat.
Rejestracja na:
kreatywnipomagacze.konfeo.com
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Bez względu na wiek
Gmina Zblewo po raz trzeci z rzędu zwyciężyła w corocznej Spartakiadzie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych w Starogardzie
Gdańskim. W sobotę 7 września na stadionie im. Kazimierza Deyny rywalizowało 278 emerytów z 12-tu gminnych kół emeryckich, Domu Senior + i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

T

radycyjnie impreza rozpoczęła
się uroczystym przemarszem
uczestników Spartakiady, którzy
w olimpijskim szyku z uśmiechami
na twarzach zaprezentowali swoje
drużyny.
Uczestników powitał Jan Brdak
przewodniczący Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Starogardzie Gdańskim. – Uczestnictwo w naszej corocznej spartakia-

dzie jest dla wszystkich już nagrodą
– powiedział.
Seniorzy mogli się sprawdzić aż
w 13 konkurencjach. Oprócz obierania jabłek i picia napojów na czas,
były kręgle, rzut piłką do kosza,
piłką lekarską na odległość i lotką
do tarczy. Panie kręciły hula-hop
i maszerowały z kijkami, a panowie
strzelali gole do bramki. Wszyscy
toczyli oponę i wbijali gwoździe na
czas oraz ścigali się na rowerach.

Każdy uczestnik mógł wybrać dwie
konkurencje indywidualne i jedną
grę zespołową.
W klasyfikacji generalnej pierwsze
miejsce wywalczyła reprezentacja
gminy Zblewo i to oni zdobyli tytuł
najbardziej sportowego koła emeryckiego. Zaraz za nimi, podobnie
jak w ubiegłym roku, na drugim
miejscu uplasowało się Smętowo
Graniczne, a trzecie miejsce zajęła
gmina Osiek.

Olimpiada zakończyła się tradycyjnie rozdaniem medali i nagród
indywidualnych.
Specjalne puchary ufundowane przez Starostę Powiatu Starogardzkiego otrzymali najstarsi
uczestnicy zawodów: 91-letnia
Gertruda Cieplińska ze Skarszew
oraz 88-letni Henryk Wałaszewski
z Pinczyna.

Po indywidualnych konkurencjach rozemocjonowani sportowo
uczestnicy mogli ochłonąć przy kawie i herbacie oraz czymś słodkim,
o co zadbały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich. Organizatorzy zapewnili też wszystkim uczestnikom
posiłek, a całe zawody zakończyły
się wspólną zabawą. W ostatniej
konkurencji w kategoriach taniec
dowolny i walc angielski zatańczyło
osiemnaście par.

Dzień Działkowca C
14 września Dzień Działkowca obchodzili
ogrodnicy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych
,,Centra – Elektron”.

hciałabym serdecznie podziękować oraz wyróżnić kilka
osób, które włożyły ogrom pracy
dla dobra wspólnoty. Widzę duże
chęci wśród działkowców do niesienia pomocy i współpracy zarówno przy organizacji Dni Działkowca
jak i każdego dnia. Dlatego jestem
przekonana, że kolejne lata będą
dla nas jeszcze lepsze i z roku na
rok będzie nas coraz więcej. Chciałabym zaznaczyć, że w tym roku
przybyło do nas 15 działkowców
– mówiła Prezes ROD ,,Centra –
Elektron” Małgorzata Pliszka
- Gratuluję Państwu efektów
Waszej ciężkiej pracy jaką włożyliście w pielęgnację tych terenów. W imieniu wszystkich
mieszkańców miasta dziękuję
za to, co robicie, bo stanowi-

cie płuca Starogardu Gdańskiego. Możecie liczyć na wsparcie
samorządu przy zbliżającej się

rocznicy, a także na co dzień –
mówił prezydent miasta Janusz
Stankowiak.
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Gwiazdy zatańczą w Starogardzie
3 listopada w Miejskiej Hali Sportowej im. A. Grubby odbędzie się „Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego – IV Memoriał Edwarda Kowalke”. Podczas wieczornej gali w specjalnym pokazie zatańczą Jan i Lenka
Klimentowie – znani z udziału w telewizyjnym show „Dancing with the
Stars”. Starogardzką galę po raz trzeci poprowadzi Iwona Pavlović – jurorka wszystkich edycji „Tańca z Gwiazdami”.

L

Artysta wizjoner
Do 4 października w nowo wyremontowanej
Galerii A im. Michała Faryseja można podziwiać obrazy Pawła Wyborskiego. Nowy cykl
„Materie i szczeliny” to zbiór dzieł niezwykle
nowatorskich i intrygujących, nakreślonych
ręką autentycznego wizjonera. Wernisaż wystawy odbył się 13 września.

O

braz ma swoją materialność,
materialną konstrukcję, odrębną i autonomiczną, którą mu
poniekąd odbieram. Usuwam
fragmenty płótna, które przywołuję na nowo w innym obrazie
w innym kontekście i dyscyplinie innej kompozycji. Wycinam
otwory/szczeliny, nie tylko dlatego, że zależy mi na poszerzeniu
i pogłębieniu pola obrazu, ale także
na przykuciu i uwięzieniu uwagi,
na tym, aby obraz nie pozostawał niemy i jedynie wizualny, ale
skłonił do gestu, ruchu, wymusił

enkę Kliment widzowie poznali w ósmym sezonie „Dancing
with the Stars”. Ma wielki talent do
tańca. W poprzedniej edycji w parze z Jakubem Kucnerem zajęła
czwarte miejsce.
Jan Kliment zawodowo tańczył
z Petrą Kostovcikov, z którą dotarł
do finału Mistrzostw Europy w tańcu towarzyskim. Sześciokrotnie
zdobywał tytuł wicemistrza Czech,
a w 2002 zdobył tytuł mistrzowski,
dzięki czemu wyjechali na Kubę.
Tam szlifowali technikę u kubańskich instruktorów tańca. W 2003
r. ponownie zdobył mistrzostwo
Czech, tym razem z Ewą Szabatin. Później tańczył ze Szwajcarką Laurą Stefanie Hafner, z którą
pięciokrotnie zdobył tytuł mistrza
Szwajcarii. Jest też pięciokrotnym
mistrzem Polski oraz trenerem

nawiązanie z nim relacji, wejście
w materialną interakcję – mówił
Paweł Wyborski. – Moją intencją
jest subiektywne wywołanie ruchu w kierunku obrazu, podjęcie
aktywności, skrócenie dystansu
dotkniecie. Zależy mi bowiem, aby
obraz wywołał pewną aktywność
odbiorcy, aby doszło do odtworzenia scenariusza zachowań zapisanego w ikonie klasycznej.
Wystawa została przygotowana
w ramach stypendium kulturalnego Prezydenta Miasta Starogard
Gdański.

i sędzią World Dance Council. Reprezentuje klasę „B” w tańcach
standardowych oraz najwyższą,
międzynarodową klasę taneczną
„S” w tańcach latynoamerykańskich. Popularność w Polsce zdobył
dzięki programowi TVN „Taniec
z gwiazdami”. Od 2014 występuje jako trener tańca w programie
telewizji Polsat „Dancing with the
Stars. Taniec z gwiazdami”. Małżeństwo bierze udział w dziesiątej
edycji popularnego show. Lenka
tańczy z Rafałem Szatanem (mężem Barbary Kurdej-Szatan), a Jan
z Moniką Miller (wnuczką byłego
premiera Leszka Millera).
Po raz trzeci wieczorną galę Memoriału Edwarda Kowalke poprowadzi
Iwona Pavlović, jurorka wszystkich edycji „Tańca z Gwiazdami”
i „Dancing with the Stars. Taniec
z gwiazdami”. Tradycją turnieju w Starogardzie Gdańskim jest
wspólny taniec tancerzy, sędziów,

Śniadanie z Radiem ZET
Trwa „Wielka trasa śniadaniowa Radia ZET
i Sokołowa” po Polsce. 11 września, wspólne
śniadanie z dziennikarzami stacji mogli zjeść
mieszkańcy Starogardu Gdańskiego.

P

ożywny posiłek na dzień dobry bardzo serwował dobrze
znany z anteny Radia ZET – Kamil
Nosel, któremu towarzyszył pies.
W menu znalazły się m. in. klasyczne kiełbaski z wody z pomidorami, parówki z serem w omlecie
z pomidorami i oregano, czy parówki z pieczoną cukinią i sosem

z pesto ziołowym z pieczywem.
Można było też zrobić sobie
zdjęcie z Kamilem Noselem, czy
zajrzeć do satelitarnego wozu
transmisyjnego. Były konkursy
z nagrodami i fotobudka. Relacja
z wydarzenia znalazła się na antenie, a także w social mediach
i na stronie radiozet.pl.

gości i publiczności. W tym roku
również zatańczą walca wiedeńskiego ku czci Edwarda Kowalke.
Impreza odbywa się w strukturach
działania Federacji Tańca Sportowego, w której skład wchodzą
przedstawiciele profesjonalnego
i amatorskiego ruchu tanecznego
w Polsce oraz Pomorskiego Związku Tańca Sportowego.
Jak co roku, całodzienne wydarzenie składać się będzie z trzech
bloków. W dwóch pierwszych
zaprezentują się tancerze od wieku przedszkolnego, poprzez pary
sportowe różnych klas tanecznych
i wiekowych, aż do kategorii „Hobby” osób dorosłych, które z pasją
podchodzą do nauki tańca. Trzeci
blok, czyli uroczysta Gala, rozpocznie się o godzinie 18:00. W tej
części zaprezentują się najlepsi
tancerze, którzy tego dnia przyjadą
do Starogardu Gdańskiego.

STAROGARDZKI RATUSZ

SPORT

wrzesień 2019

Minęło 30 lat
1 września 2019 roku mineło 30 lat od śmierci
pochodzącego ze Starogardu genialnego piłkarza – Kazimierza Deyny. Co roku przyjaciele
i kibice wspominają legendę polskiego futbolu,
składając kwiaty pod jego pomnikami w Starogardzie i w Warszawie.

Dziewczyna z żelaza
Na zakończonych niedawno w Nicei Mistrzostwach Świata Ironman 70.3 World Championship
starogardzianka Magdalena Lenz zajęła 5. miejsce
w swojej kategorii wiekowej (K30-34). Była także
najszybszą Polką wśród wszystkich grup wiekowych (tzw. Age Group). 22 września wygrała Mistrzostwach Polski w duathlonie na standardowym dystansie (10 km bieg, 40 km rower i 5 km
bieg) oraz w swojej kategorii wiekowej.

T

akie osiągnięcia wymagają
sporo wysiłku. Magda Lenz
trenuje średnio od 10 do 14 godzin
tygodniowo, chociaż zdarzały się
tygodnie, podczas których trenowała po 18 godzin. – Czas poświęcony poszczególnym dyscyplinom uzgadniany jest z trenerem.
W triathlonie bardzo ważne są treningi zakładkowe, czyli połączenie
roweru z biegiem. Zimą dochodzą
również treningi siłowe i wzmacniające na siłowni. Od czerwca
ubiegłego roku współpracuję z trenerem Michałem Siejakowskim.
W tym czasie zrobiłam bardzo duży
postęp – tłumaczy pani Magda.
– Moimi najwierniejszymi kibicami
są rodzice. Jeśli tylko czas pozwala,
jeżdżą ze mną na zawody. Oprócz
nich, mogę liczyć na swojego trenera Michała, który zawsze mi
doradzi i uspokoi przed zawodami. Mam również grono dobrych
znajomych, którzy mnie wspierają
i kibicują wirtualnie – uśmiecha się
zawodniczka.
Magdalena Lenz na co dzień jest
nauczycielką wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podsta-

wowej nr 4 w Starogardzie Gdańskim. Tutaj się urodziła i mieszka.
Zanim zaczęła trenować triathlon,
zawodowo grała w siatkówkę. – Ta
przygoda trwała 14 lat. Kiedy skończyłam grać, doskwierał mi brak
aktywności fizycznej. Po rozmowach ze znajomymi, którzy z dużym entuzjazmem wypowiadali
się o treningach kolarskich oraz
zawodach, zdecydowałam się na
triathlon. Na początku miała to
być zabawa i motywacja, żeby dalej mieć kontakt ze sportem. Po
dwóch sezonach zrobiło się poważnie i cieszę się, że tak to się
potoczyło. Mimo, iż wywodzę się
ze sportu drużynowego, to zdecydowanie lepiej czuję się trenując
indywidualnie – opowiada kobieta.
Ostatnio większość wolnych chwil
Magdalena Lenz poświęciła na
przygotowania do zawodów. Nie
miała więc zbyt wiele czasu na inne
pasje. Po zakończeniu sezonu będzie mogła odpocząć przy ulubionych książkach i dobrych filmach,
które uwielbia.

Dyski nad Włókniarzem
Starogard Gdański po raz trzeci został gospodarzem wydarzeń związanych z Ultimate Frisbee. Latem 2018 roku odbywały się w Starogardzie warsztaty Ultimate Frisbee dla dzieci
i młodzieży oraz Kwalifikacje do Mistrzostw
Polski Mixed Regionu Północnego. W tegorocznych zawodach udział brało 8 najlepszych
młodzieżowych drużyn w Polsce.
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K

aka nieprzerwanie pozostaje
idolem i autorytetem kolejnych pokoleń fanów piłki nożnej.
Jego legenda nie przemija. Zapisał
się w historii jako najlepszy rozgrywający lat 70-tych. Nazywany
często „profesorem futbolu”.
Kazimierza Deyna zginął w wypadku samochodowym na kalifornijskiej autostradzie. Prezydent miasta
często podkreśla, że hasłem przewodnim miasta są słowa: „Tu rodzą
się gwiazdy”. Kazimierz Deyna był
i nadal jest najjaśniejszą z nich.
W 30. rocznicę śmierci Kazimierza Deyny prezydent Janusz Stankowiak, przewodnicząca Rady
Miasta Anna Benert, przewodnicząca Komisji Sportu, Rekreacji
i Turystyki Brygida Nowacka oraz
dyrektor OSiR Marzena Klein,
w imieniu władz i mieszkańców,
złożyli kwiaty i zapalili znicze pod
pamiątkową tablicą piłkarza – Honorowego Obywatela Miasta przy
Stadionie Miejskim nazwanym
jego imieniem. Obecni byli także
pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji.

K

lasyfikacja: 1. Flow Junior White Wrocław 2. Young BRAVE
BEAVERS 3. Grandmaster Flash 4.
MAU 5. Mad Hatters Płock 6. Ohana 7. Flow Junior Blue 8. 71 Wratislavia Ultimate Frisbee SOTG.
Nagroda Fair Play trafiła do Grandmaster Flash. Najbardziej wartościową zawodniczką została Zofia
Bejm (Grandmaster Flash) a najbardziej wartościowym zawodnikiem Dariusz Jędras (Flow Junior
White).
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Dyżury radnych

Święto Straży Miejskiej
29 sierpnia obchodzono Święto Straży Miejskiej.
Z tej okazji prezydent miasta Janusz Stankowiak złożył naszym strażnikom życzenia. Wręczył również nagrody i awanse zawodowe.

C

hciałbym w imieniu nie tylko
swoim, ale także mieszkańców
Starogardu Gdańskiego bardzo
serdecznie Państwu podziękować
za naprawdę ciężką i często niewdzięczną pracę – mówił prezydent Janusz Stankowiak. – Wasza
formacja jest dla naszego miasta
niezbędna. Wszystkim Państwu
życzę zdrowia, a w pracy zawodowej olbrzymiej satysfakcji.

Podczas spotkania prezydent podzielił się dobrą informacją, zapowiadając zakup nowego samochodu na potrzeby Straży Miejskiej.
Życzenia złożył również sekretarz
miasta Zbigniew Toporowski, który nawiązał do specyfiki wykonywanego przez miejskich funkcjonariuszy zawodu.
– Służba to słowo adekwatne do
charakterystyki Waszej pracy, cho-

ciaż nie macie takich przywilejów
jak pozostałe służby mundurowe –
mówił Zbigniew Toporowski.
Z okazji Święta Straży Miejskiej
prezydent Starogardu Janusz Stankowiak wręczył Mirosławie Rafal-

skiej awans zawodowy na stanowisko starszego specjalisty. Z kolei
nagrody jubileuszowe otrzymali:
Piotr Kusch oraz komendant Jarosław Cysarczyk.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
w ramach prowadzonego przez Fundację Nasza
Ziemia programu „Zielona Stopa Filantropa”
organizuje zbiórkę niepotrzebnych telefonów
komórkowych.

Posprzątaliśmy Starogard
Przedstawiciele przedszkoli, szkół podstawowych oraz Urzędu Miasta i Centrum Usług
Wspólnych Gminy Miejskiej uczestniczyli w Akcji „Sprzątanie Świata”, która odbyła się już po
raz 26. W tym roku przyświecało jej hasło „NIE
ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!”.

W

przedostatni piątek września najmłodsi mieszkańcy miasta oraz urzędnicy wzięli
sprawę w swoje ręce. Wyposażeni w rękawiczki i worki na śmieci
wyszli w teren. Przez wiele godzin
zbierali śmieci z trawników, ulic,
chodników, placów i skwerów.
W ten sposób Starogard Gdański
przyłączył się do corocznej, organizowanej przez Fundację Nasza
Ziemia akcji „Sprzątanie Świata”.
– Takie działania są potrzebne.
Cieszę się, że mogłam dzisiaj sama
zadbać o to, by w najbliższej okolicy było czysto. Przy okazji oddychamy świeżym powietrzem
i dobrze się bawimy. Znalazłam
sporo papierków i butelek. Szkoda,

że niektórzy zapominają o tym, że
takich rzeczy nie rzuca się na trawniki – mówiła Alicja z Miejskiego
Przedszkola Publicznego Nr 3 „Miś
Uszatek”.
Dzieci porządkowały głównie okolice swoich przedszkoli czy szkół.
Przedstawiciele Urzędu Miasta
oraz Centrum Usług Wspólnych
podzielili się na dwie grupy. Jedna
sprzątała ścieżkę spacerową doliny
Wierzycy, a druga teren Piekiełek.
Z roku na rok ludzie produkują coraz więcej śmieci. Jeśli każdy zaangażuje się i zadba chociażby tylko
o swoją ulicę czy osiedle wszyscy
zyskamy. Przecież to jak wygląda
miasto zależy przede wszystkim od
nas.

Zgony

1. Kazimierz Miszewski l. 78
2. Krystyna Lewańczyk l. 85

Zbieramy telefony

„Zielona Stopa Filantropa” to program poprawy efektywności energetycznej w placówkach służących
dzieciom lub osobom starszym
i promocja poszanowania energii
Cele programu:
1. Środowiskowy:
Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie
emisji dwutlenku węgla. Program
zakłada poprawę efektywności
energetycznej placówek dziecięcych m. in. poprzez wymianę starego sprzętu AGD na nowoczesne
urządzenia wysokiej klasy energetycznej oraz wymianę tradycyjnych żarówek na energooszczędne
źródła światła.
2.    Społeczny:
Program i działania w nim podejmowane przyczynią się nie tylko
do modernizacji placówek objętych
programem, ale przede wszystkim

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 Obywatelska” – w każdy czwartek
w godz. od 16:30 do 18:00 w Biurze
Poselskim Posła na Sejm RP Sławomira Neumanna, ul. Kilińskiego 11.
Można też umawiać się telefonicznie pod numerem Biura Rady
Miasta 58 530 60 25.

ograniczą koszty związane z comiesięczną eksploatacją (obniżenie
rachunków za prąd). Zakup takich
urządzeń przez Fundację Nasza
Ziemia przyczyni się do unowocześnienia tych placówek, dając ich
wychowankom uśmiech, chroniąc
przy tym środowisko!
3. Ekonomiczny
Dzięki zmniejszeniu poboru prądu
zmniejszą się rachunki modernizowanych placówek. Pojedyncze
zmiany będą może niewielkie, ale
dzięki efektowi skali i w dłuższym
czasie – oszczędności będą pokaźne.
Telefony komórkowe można oddać
w Wydziale Ochrony Środowiska,
ul. Zblewska 18 lub w Biurze Obsługi Klienta w budynku Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6 do 30 września
2019 roku.

3. Władysław Frankowski l. 84
4. Tomasz Bojke l. 63
5. Halina Niwińska l. 69
6. Zyta Kruk l. 81
7. Brygida Graban l. 83
8. Irena Ossowska l. 72
9. Leszek Pączek l. 66
10. Józef Aszyk l. 68
11. Zygfryd Ciesielski l. 89
12. Julian Błaszkiewicz l. 87
13. Leon Kałduński l. 60
14. Kazimiera Witakowska l. 68
15. Krystyna Żukowska l. 89
16. Zenon Diegner l. 70
17. Irena Kubicka l. 84
18. Irena Rożek l. 80
19. Dariusz Łęgowski l. 40
20. Edmund Schroeder l. 79
21. Mariola Modzelewska l. 61
23. Lidia Hensel l. 85
24. Erwin Paździerski l. 81
25. Tadeusz Ebertowski l. 72
26. Stefan Rogowski l. 75
27. Mariusz Tyda l. 65
28. Maria Spichalska l. 94
29. Jarosław Miś l. 59
30. Ludwik Łańcucki l. 88
31. Franciszek Galikowski l. 82
32. Izabela Stefańska l. 89
33. Barbara Kotlewska l. 72
34. Stanisław Michajłowski l. 62
35. Tadeusz Jędrzyński l. 84
36. Julian Pernach l. 76
37. Jadwiga Pietrzak l. 77
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Utrudnienia w ruchu
6 października 2019 r. w godz. 11:50-13:30, w związku z organizacją 28. Biegu
Kociewskiego z Polpharmą, nastąpią czasowe utrudnienia w ruchu na ulicach:
Sobieskiego, Kościuszki, al. Jana Pawła II, Pomorska, Lubichowska, Armii Krajowej, Pelplińska, Jabłowska, Owidzka, Unii Europejskiej, Tczewska, Kanałowa.
Całkowite wyłączenie z ruchu (w godz. 11:50-13:30): ul. Tczewska, ul. Kanałowa, ul. Olimpijczyków Starogardzkich oraz parking przy bramie głównej OSiR.
Przepraszamy za niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.
Pytania prosimy kierować pod nr tel. 533 236 148.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 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

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 57 położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 7, zlokalizowanego na II piętrze budynku, znajdującego się na działkach oznaczonych
w ewidencji nieruchomości nr: 467 i 468 obręb 17, o łącznej powierzchni 1 953 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta nr GD1A/00024556/3:

3

Cena wywoławcza
w zł
4

Wadium
w zł
5

Postąpienie minimalne
w zł
6

0,0059

55 000,00

5 500,00

550,00

Powierzchnia użytkowa lokalu w m2

Ilość pokoi

Udział w gruncie i w częściach wspólnych

1

2

15,74

1 z aneksem kuchennym

W dziale III księgi wieczystej nr GD1A/00024556/3 wpisano, że „wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Wpisano
dnia 21.03.1995 r.”. Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny nie posiada wydanego świadectwa energetycznego.
Przetarg odbędzie się dnia 2 października 2019 r. (środa) w sali nr 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 9:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 26 września 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.
1 października 2019 r. (wtorek) od godz. 9:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium na ww. lokal w celu wydania karty zgłoszenia
uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach np. wystąpienie z roszczeniem osoby trzeciej – ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, pokój 204, II piętro, tel. 58 5306076.
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 PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic: Hieronima Derdowskiego, 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 podatek VAT - 23%)

wadium
w zł

postąpienie minimalne
w zł

1

2

3

4

5

6

7

1.

187/14

2.382

326 000,00

32 600,00

3 260,00

2.

187/15

1.186

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usług nieuciążliwych w uzupełnieniu
funkcji mieszkaniowej (07.MW,U.)

162 000,00

16 200,00

1 620,00

3.

187/16

3.701

506 000,00

50 600,00

5 060,00

4.

187/17

1.887

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usług nieuciążliwych w uzupełnieniu
funkcji mieszkaniowej (07.MW,U.)

258 000,00

25 800,00

2 580,00

5.

187/23

1.152

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usług nieuciążliwych w uzupełnieniu
funkcji mieszkaniowej (07.MW,U.)

158 000,00

15 800,00

1 580,00

6.

187/24

1.092

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usług nieuciążliwych w uzupełnieniu
funkcji mieszkaniowej (07.MW,U.)

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usług nieuciążliwych w uzupełnieniu
funkcji mieszkaniowej (07.MW,U.)

150 000,00

15 000,00

1 500,00

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usług nieuciążliwych w uzupełnieniu
funkcji mieszkaniowej (07.MW,U.)

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy ww. działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania dla tego terenu oraz
przepisami prawa.
Nieruchomości ww. (poz. 1-6) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 13 listopada 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 7 listopada 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 12 listopada 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.
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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

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.
1

Nr działki
2

Pow. w m2
3

1.

187/11

959

2.

187/73

1.264

3.

187/74

1.264

4.

187/75

1.264

5.

187/78

764

6.

187/79

1.237

7.

187/81

1.460

8.

187/82

1.510

9.

187/83

1.503

10.

187/84

964

11.

187/85

964

12.

187/86

871

13.

187/87

872

14.

187/88

871

15.

187/90

1.505

16.

187/91

1.668

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

wadium
w zł

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

104 100,00

10 410,00

1 050,00

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

128 600,00

12 860,00

1 290,00

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

128 600,00

12 860,00

1 290,00

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

128 600,00

12 860,00

1 290,00

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

83 000,00

8 300,00

830,00

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

119 900,00

11 990,00

1 200,00

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

148 600,00

14 860,00

1 490,00

153 600,00

15 360,00

1 540,00

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

152 900,00

15 290,00

1 530,00

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

99 700,00

9 970,00

1 000,00

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

99 700,00

9 970,00

1 000,00

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

99 100,00

9 910,00

1 000,00

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

99 200,00

9 920,00

1 000,00

99 100,00

9 910,00

1 000,00

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

153 200,00

15 320,00

1 540,00

169 700,00

16 970,00

1 700,00

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
4

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

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

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

5

6

postąpienie minimalne
w zł
7

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.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.
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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 w rejonie ul. Skośnej, KW GD1A/00024991/4, obr. 32, według wykazu w tabelce:
Lp.
1

Nr działki
2

1.

13/106

3.

13/108

2.
4.

Pow. w m2

Cena wywoławcza
(zawiera 23% VAT) w zł

wadium
w zł

postąpienie minimalne
w zł

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

163 000,00

16 300,00

1 630,00

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

128 000,00

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

3

4

1.681

13/107

1.339

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

13/109

1.049

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

1.312

5

6

7

130 000,00

13 000,00

1 300,00

102 000,00

10 200,00

1 020,00

12 800,00

1 280,00

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego
terenu oraz przepisami prawa.
Nieruchomości wymienione w poz. 1 - 4 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00024991/4.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 4 kwietnia 2018 r., drugi 27 czerwca 2018 r., trzeci 5 września 2018 r., czwarty 31 października 2018 r. piąty 23 stycznia 2019 r., szósty 15 maja 2019 r., a siódmy
31 lipca 2019 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 23 października 2019 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy
wnieść najpóźniej do dnia 17 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 22 paździenika 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 PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Przeznaczenie w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

2

3

4

1.

2.
3.

13/117

13/118
13/119

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23% VAT)

wadium
w zł

postąpienie minimalne
w zł

5

6

7

1.613

79.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca

147 000,00

14 700,00

1 470,00

1.616

79.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca

147 000,00

14 700,00

1 470,00

1.612

79.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca

147 000,00

14 700,00

1 470,00

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 - 3 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00024991/4.
Przez róg działki nr 13/117, na niewielkim odcinku, na styku z ulicą Skośną, przebiega sieć gazowa.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 2 października 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 26 września 2019 r. (czwartek) na kont 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 30 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, 208, II piętro, tel.
(58) 5306082.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 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

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Starogardzie Gdańskim przy al. Wojska Polskiego 10, zlokalizowanego na III piętrze budynku, znajdującego się na działkach oznaczonych
w ewidencji nieruchomości nr: 140/3, 314, 451/4,451/5, 451/8, 451/9 i 452/1 obręb 13, o łącznej powierzchni 10 223 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga
wieczysta nr GD1A/00003287/3:
Powierzchnia użytkowa lokalu i piwnicy
w m2

Ilość pokoi/izb

1

2

35,70 + 2,46

2 + kuchnia

Udział w gruncie
i w częściach wspólnych

Cena
wywoławcza w zł

Wadium
w zł

Postąpienie minimalne
w zł

0,0032

140 000,00

14 000,00

1 400,00

3

4

5

6

Dla ww. lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi księgę wieczystą nr GD1A/00053025/4.
Lokal mieszkalny znajduje się w budynku administrowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Kociewie” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Sobieskiego 7.
Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.
Mieszkanie będzie można oglądać: 2 października 2019 r. w godzinach od 15:00-16:00.
Przetarg odbędzie się dnia 9 października 2019 r. (środa) w sali nr 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 9:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 3 października 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.
8 października 2019 r. (wtorek) od godz. 9:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium na ww. lokal w celu wydania karty zgłoszenia
uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach np. wystąpienie z roszczeniem osoby trzeciej – ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, pokój 204, II piętro, tel. 58 5306076.

ZAPOWIEDZI IMPREZ
27 września
Godz. 18:00, Muzeum Ziemi
Kociewskiej, wernisaż
wystawy projektantki
Agnieszki Łukaszewicz
i fotografki Justyny
Prabuckiej pt. „Słowiańska
Baśń”

28 września
Godz. 11:00-18:00, Park Nowe
Oblicze, Festyn Ekologiczny
pod nazwą ,,Czysty Starogard
– Zdrowsze Życie”
Godz. 12:00-14:00, Miejska
Biblioteka Publiczna
im. Bernarda Sychty,
Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania
Godz. 16:00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz
V ligi Beniaminek 03
Starogard – Chojniczanka
II Chojnice
Godz. 17:00, Kino
Sokół, premiera filmu
„Szpęgawsk 1939 –
Zbrodnia Pomorska”
(dodatkowo film będzie
można zobaczyć w niedzielę
29 września o godz. 14:00
i 16:00) oraz 1 października
o godz. 17:00 i 19:00

29 września
Godz. 13:00, Las Szpęgawski
- miejsce Pamięci Narodowej,
80.rocznica zbrodni
niemieckiej w Lesie
Szpęgawskim

5 października
Godz. 10:00-14:00,
Starogardzkie Centrum
Kultury, „Jesienne
wietrzenie szafy”
Godz. 11:00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz
III ligi KP Starogard – Świt
Skolwin
Godz. 18:00-20:00, Miejska
Biblioteka Publiczna im.
Bernarda Sychty, Noc
Bibliotek

7 października
Godz. 19:00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja
Grubby, mecz Polskiej Ligi
Koszykówki Polpharma
Starogard Gdański – PGE
Spójnia Stargard

12 października

13 października
Godz. 19:00, Kino Sokół,
koncert piosenek pt.
„Lata dwudzieste, lata
trzydzieste…”, wstęp 60 zł

19 października
Godz. 17:00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja
Grubby, Artyści z Chin na
starogardzkiej scenie
Godz. 20:00, Kino Sokół,
Kabaret „Ani mru mru”
w programie „Cirque de
Volaille”, wstęp 70 zł
Godz. 15:00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz III
ligi KP Starogard – Chemik
Police
20 października
Godz. 16:00 i 19:00, Kino
Sokół, spektakl - komedia
kryminalna „Przygoda
z ogrodnikiem”, wstęp 90 zł

20 października
Starogardzki Dzień
Seniora, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja
Grubby , Godz. 17:00 koncert
Krystyny Giżowskiej,
Godz. 18:30 koncert
Wojciecha Gąssowskiego

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

26 października
Godz. 13:00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz
V ligi Beniaminek 03
Starogard – Keramzyt
Szprudowo
Miejska Hala Sportowa
im. Andrzeja Grubby, mecz
Polskiej Ligi Koszykówki
Polpharma Starogard
Gdański – WKS Śląsk
Wrocław

3 października
Godz. 16:30, Państwowa
Szkoła Muzyczna I st. im. W.
Lutosławskiego, koncert
charytatywny dla Michasi
Kaczkowskiej

4 października
Godz. 10:00, Starogardzkie
Centrum Kultury, bezpłatne
warsztaty „Kreatywni
Pomagacze!”

6 października
28. Bieg Kociewski

do 20 października
Do 20 października w Galerii „A” Starogardzkiego Centrum Kultury
można oglądać wystawę malarstwa Pawła Wyborskiego pt.
„Materie i szczeliny”.

do końca października
Do końca października w Muzeum Ziemi Kociewskiej można
oglądać wystawę pt. „Rokocińska szkoła Anioła”.

