
ISSN 1897-9947

90 lat Starogardzkiego 
Klubu Sportowego

Powstał nowy
plac zabaw

Nr 37 (184)

wrzesień
2016

Bezpłatny
Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miasta
Starogard Gdański

otrzymają podstawów-
ki i gimnazja na rozwój 
m.in. innowacyjnych 
metod nauczania 

2,6 mln

Będą lepsze  
drogi 5 3

Izydor Gencza, 
współtwórca i ko-
mendant antyhitle-
rowskiej organizacji 
„Jaszczurka”, został 
uhonorowany me-
dalem „Za zasługi 
dla Starogardu 
Gdańskiego”. 
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Obchody jubileuszowe rozpoczęły się już wcze-
śniej (2 września) meczem siatkówki pomiędzy 
czołowymi drużynami naszego kraju Lotosem 
Trefl Gdańsk i AZS Indykpol Olsztyn, jednak 
główne uroczystości odbyły się 24 września. 
Święto klubu miało niezwykle uroczysty cha-
rakter. Przyznano  medale 90-lecia za zasługi 
dla Starogardzkiego Klubu Sportowego oraz 
odznaczenia Polskiego Związku Piłki Siatkowej 
i Polskiego Związku Koszykówki, które wrę-
czali m.in. wiceprezes Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej i poseł na Sejm Paweł Papke, były 
reprezentant kraju Marcin Prus oraz związany 
przez lata z klubem jako trener prof. Tadeusz 
Huciński.
Galę uświetniła wystawa pamiątek klubowych, 
zdjęć i najważniejszych trofeów, jakie przez lata 
zdobył Starogardzki Klub Sportowy. 

Starogardzki Klub Spor-
towy to jeden z najstar-
szych i najbardziej zasłu-
żonych klubów i stowa-
rzyszeń sportowych na 
Pomorzu.  24 września od-
były się obchody z okazji 
jubileuszu 90-lecia dzia-
łalności. W holu Miejskiej 
Hali Sportowej im. An-
drzeja Grubby odbyła się 
gala, podczas której uho-
norowano sportowców, 
trenerów i działaczy.
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Tegoroczne uroczystości w Lesie Szpęgaw-
skim rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem 
Mazurka Dąbrowskiego przy akompaniamen-
cie Orkiestry Dętej z Pelplina pod batutą Tade-
usza Negowskiego. Ryszard Szwoch Sekretarz 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej 
przypomniał zebranym okoliczności okru-
cieństw pierwszych miesięcy II wojny świa-
towej. W swoim tradycyjnym przemówieniu 
wspomniał bestialskie mordy hitlerowskich 
oprawców naznaczone męczeńską krwią nie-
winnych ofiar poległych w Lesie Szpęgawskim 
i innych miejscach Kociewia oraz Pomorza.
Delegacje władz, organizacji, stowarzyszeń 
i szkół złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod 
tablicą upamiętniającą ofiarę pomordowa-
nych. Punktem kulminacyjnym obchodów 
była Msza Święta koncelebrowana w intencji 
wszystkich ofiar II wojny światowej. W asyście 
licznie zgromadzonego duchowieństwa – pro-
boszczów starogardzkich i innych kociewskich 

Hołd dla poległych
25 września wspólną modlitwą mieszkańcy Kociewia 
oddali hołd ofiarom II wojny światowej. W 77.roczni-
cę mordu na Ziemi Kociewskiej złożyli kwiaty i zapalili 
znicze w miejscu Pamięci Narodowej w Lesie Szpęgaw-
skim.

- My, Polacy, których skutki II wojny światowej 
dotknęły i doświadczyły najbardziej, mamy pra-
wo do przypominania kim jesteśmy i za co wal-
czyli nasi dziadowie i ojcowie – mówił prezydent 
Stankowiak. -Powinniśmy zadać sobie pytanie: 
czym jest nasza dzisiejsza mała ofiara, jedna 

Za tych co zginęli
W 77. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej, przed 
Pomnikiem Poległych i Za-
mordowanych Harcerzy 
w Starogardzie Gdańskim 
o godz. 4:45 władze sa-
morządowe, przedstawi-
ciele organizacji, młodzież 
i mieszkańcy miasta oddali 
hołd pomordowanym.

– Pamiętamy o zbrodni i o jej ofiarach, pamię-
tamy o tych, którzy oddali życie w Katyniu, 
Miednoje, Twerze i innych miejscach w całej so-
wieckiej Rosji. Przychodzimy co roku, bo chcemy 
pamiętać i pamiętamy o tamtej wrześniowej tra-
gedii - mówił Czesław Kosianowicz, prezes Koła 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Podczas obchodów modlitwę za pomordowa-
nych odmówił ks. dziekan Józef Pick. Pod po-
mnikiem wzniesionym na mogiłach starogar-
dzian delegacje złożył wiązanki kwiatów. Bukie-
ty, w imię pamięci złożono także na grobach płk. 
Józefa Trepto – Dowódcy 2 Pułku Szwoleżerów 
Rokitniańskich w latach 1938-39, który zginął 
w Starobielsku w 1940 roku oraz płk. Tade-
usza Łękawskiego – Legionisty, Rokitniańczyka, 
ostatniego Dowódcy 2 Pułku Szwoleżerów Ro-
kitniańskich, Kawalera Orderu Virtuti Militari.  

Uczczono pamięć pomordowanych
17 września 2016 roku minęło 77 lat od najazdu Związ-
ku Radzieckiego na nasz kraj. Na cmentarzu przy ul. 
2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich starogardzianie, 
delegacje oraz poczty sztandarowe uczciły rocznicę 
agresji wojsk sowieckich na Polskę.

W Lesie Szpę-
gawskim między 
wrześniem 1939 r. 
a styczniem 1940 r. 
zamordowano od 
5000 do 7000 osób

parafii poprowadził ją ks. Biskup Pomocniczy 
Wiesław Śmigiel.
Apel Poległych i wspólnie odśpiewana Rota 
zakończyły hołd, złożony pomordowanym 
Kociewiakom, Żydom i osobom innych naro-
dowości w tym pacjentom szpitali psychia-
trycznych w Kocborowie, Prabutach i Świeciu 
nad Wisłą w Lesie Szpęgawskim.  

nieprzespana noc w porównaniu z morzem cier-
pienia milionów rodaków? Jesteśmy tu po to, by 
swoją obecnością chociaż w części spłacić dług 
wdzięczności wobec tych, którzy 1 września 
1939 roku rozpoczęli bój o niepodległość Polski 
– mówił w swym wystąpieniu prezydent miasta.
Po uroczystości złożono wiązanki kwiatów 
w Lesie Szpęgawskim.  

WYDARZENIAFotorelacje z wydarzeń
znajdziesz na stronie internetowej www.starogard.pl
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W trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego 
w Starogardzie Gdańskim mieszkańcy mają 
do wykorzystania prawie 1 mln zł.. Do Urzę-
du wpłynęło 17 wniosków na łączną kwotę 
2 778 384 zł. Trzy to projekty ogólnomiejskie. 
Ich wartość wynosi  prawie 90 tys. zł. 
Mieszkańcy postawili przede wszystkim na 
rekreację. Wśród tegorocznych pomysłów są 

Zakończono składanie wniosków
Zakończyła się procedura składania wniosków do trzeciej edycji Budżetu Obywa-
telskiego na 2017 rok. Mieszkańcy zgłosili 17 projektów na łączną kwotę ponad 2,7 
mln. zł. 

Akademia Fiku Miku

października
17-30

Nowe huśtawki, karuzela, tor przeszkód z piaskownicą, zestaw sprawno-
ściowy typu akrobatyka z 6 elementami liniowymi to tylko kilka z urządzeń 
na nowym placu, które stały się miejscem codziennych zabaw. Ze specjal-
nie przygotowanego zestawu urządzeń integracyjnych mogą korzystać 
też dzieci niepełnosprawne. Przygotowano dla nich specjalny podjazd. 
- Chcemy też urządzić piaskownicę dla dzieci na wózkach inwalidzkich, aby 
mogły zasmakować frajdy zabawy w piasku – powiedziała pomysłodaw-
czyni Jolanta Reszkiewicz. 
Dla młodzieży i dorosłych przewidziano część sportową i wypoczynkową 
z ławeczkami, ustawionymi przy okalającej plac ścieżce. Rodzice, bawiących 

Nowy plac zabaw z siłownią pod chmurką „Akademia Fiku Miku” jest 
już otwarty dla mieszkańców wschodniej części miasta. Budżet oby-
watelski dał im szansę zmiany swojej najbliższej okolicy, którą z po-
wodzeniem wykorzystali. 

Ze specjalnie przygo-
towanego zestawu 
urządzeń integracyj-
nych mogą korzystać 
też dzieci niepełno-
sprawne. Przygoto-
wano dla nich spe-
cjalny podjazd. 

się dzieci, i nie tylko mogą korzystać z urzą-
dzeń do ćwiczeń siłowych takich jak: orbitrek, 
wioślarz czy podciągacz.  Ci którzy przyjadą 
na plac zabaw na rowerach mogą bezpiecznie 
zaparkować swoje jednoślady w specjalnych 
stojakach. Cały plac jest ogrodzony, a do końca 
roku staną tam też cztery lampy oświetleniowe. 
Plac zabaw Fiku Miku to wielki sukces mieszkań-
ców ulic Marii Curie Skłodowskiej i Buchholza. 
170 głosów oddanych w głosowaniu na ten pro-
jekt postawił go na pierwszym miejscu wśród 
wszystkich inicjatyw budżetu obywatelskiego 
2016 roku z rejonu nr 2. Jego pomysłodawcami 
są Jolanta Reszkiewicz, Alicja i Jarosław Stawi-
kowscy i Anna Piotrzkowska. Prezydent miasta 

Janusz Stankowiak pogratulował i podziękował mieszkańcom, podkreślając, 
że to co widzi tutaj, tę radość i wspólnotę, potwierdza tylko, że projekt „bu-
dżet obywatelski” ma sens. 
Na otwarcie mieszkańcy przygotowali wiele atrakcji dla swoich pociech. 
Nie zabrakło domowych wypieków, dla starszych chleba ze smalcem, dla 
młodszych waty cukrowej i cukierków roznoszonych przez dziecięcych 
ulubieńców Smerfetkę i Papę Smerfa. Były balony, dobra muzyka i wspa-
niała zabawa, którą uświetnił występ akrobatek z UKS Piramida. Atrakcją 
otwarcia był też tort, który pokroił prezydent Janusz Stankowiak. 
Akademia Fiku Miku kosztowała 200 tys. zł. Dodatkowe 35 tys. będzie 
kosztować  oświetlenie placu. Cztery lampy staną tam jeszcze w tym 
roku. Wszystkie prace budowlane wykonała firma ROYAL-PLAY z Mał-
kinii Górnej.  

projekty, dotyczące budowy placów zabaw, 
skwerów i parków rozrywek oraz boiska wie-
lofunkcyjnego. Pojawił się też projekt moderni-
zacji skweru i remontu chodników.  Mieszkańcy 
zgłosili również pomysły dotyczące ochrony 
zwierząt i poprawy infrastruktury rowerowej 
w mieście.  
W tym roku oprócz czterech projektów po 

jednym z każdego rejonu miasta, zrealizowane 
zostaną dodatkowo: jeden projekt ogólnomiej-
ski oraz jeden pomysł mieszkańców z grupy 
wniosków, które nie wygrały, ale który uzyskał 
największą liczbę głosów. 
O tym ile ostatecznie wniosków zostanie za-
kwalifikowanych do głosowania zadecyduje ze-
spół do spraw opiniowania. Do 10 października 

zweryfikuje wszystkie zgłoszone projekty pod 
względem formalnym, merytorycznym oraz 
finansowym. Ostateczna liczba wniosków do 
realizacji zostanie ogłoszona 11 października. 
Najpóźniej do 16  rozlosowane zostaną nume-
ry dla każdego zadania, na które w dniach 17-
30 października mieszkańcy Starogardu będą 
głosować. 
Dla przypomnienia podajemy pełny harmono-
gram działań.  

BUDŻET OBYWATELSKI Więcej informacji na stronie www.bo.starogard.pl

mieszkańcy Starogar-
du będą głosować na 
wybrany projekt.
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Ankieterzy pytali też o oczekiwania mieszkań-
ców wobec istniejącego układu drogowego. 
Mieszkańcy wskazywali na potrzebę lepszej 
nawierzchni ulic, większego bezpieczeństwa na 
drodze i dobrego jej oświetlenia. 
20 września podczas ostatniego spotkania in-
formacyjnego w kinie Sokół w sprawie budo-
wy obwodnicy mieszkańcy pytali, czy opinia 
1219 osób faktycznie odzwierciedla nastro-
je społeczne w tak ważnej kwestii, jaką jest 
ustalenie przebiegu drogi szybkiego ruchu. 
Grzegorz Długosz z firmy Transprojekt, która 
organizowała spotkania, zapewniał, że ankieta 
została przeprowadzona w sposób profesjo-
nalny. O opinię pytano nie tylko mieszkańców 
terenów przebiegających wzdłuż planowanych 
wariantów obwodnicy, ale także centrum i pół-
nocnych rejonów miasta oraz we wsiach nie są-
siadujących z przyszłą trasą.
 - Badanie opinii publicznej nie polega na ankie-
towaniu wyłącznie osób bezpośrednio związa-
nych z tematem – powiedział projektant. - Dla 

Tak dla obwodnicy
Aż 90 procent pytanych jest za budową obwodnicy 
Starogardu. Z ankiety przeprowadzonej przez sopoc-
ką Pracownię Badań Społecznych wśród ponad 1200 
mieszkańców miasta i 11 okolicznych gmin wynika, że 
większość chce odciążenia ruchu w centrum i przenie-
sienia go poza Starogard. Zdaniem ankietowanych naj-
lepszym wariantem obwodnicy jest wariant trzeci.

pytanych jest za budo-
wą obwodnicy Staro-
gardu.

90%

uzyskania obiektywnej oceny ankietę przepro-
wadza się według ściśle określonego klucza. 
Dodał, że pojawienie się nowej drogi w terenie 
niemal w każdym przypadku bywa bolesne. 
Nie da się jednak zaprojektować obwodnicy, 
która podobałaby się wszystkim. Podkreślił, że 
po to wykonują Studium Techniczno – Ekono-
miczno - Środowiskowe (tzw. STEŚ), aby ocenić 
zalety i wady każdego wariantu, a potem wy-
brać ten najkorzystniejszy. 
Na spotkaniach Transprojekt zaprezentował 
przebieg obwodnicy w wariantach I, II i III. 
Przedstawił też dwie modyfikacje - warian-
tów IIa i IIIa, w których uwzględniono wnioski 
mieszkańców. Zgłoszono je na spotkaniach 

w listopadzie ubiegłego roku. Wariant IIa od 
węzła Starogard Południe do Jabłowa został 
bardziej wygięty na północ, a wariant IIIa od 
węzła Starogard Zachód do węzła Starogard 
Południe wchodzi głębiej w tereny leśne na 
południe.
Planowana droga w I i II wariancie będzie mia-
ła dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w obu 
kierunkach. W wariancie trzecim pobiegnie 
w układzie 2+1 z naprzemiennymi podwójnymi 
pasami ruchu.
- Układ 2+1 wynika z ekonomicznej analizy 
wariantu trzeciego – wyjaśnił Grzegorz Dłu-
gosz z firmy Transprojekt. - Obwodnica w tym 
przypadku jest najdłuższa i najbardziej oddalo-
na od miasta - mówił. - W związku z czym bę-
dzie mniej obciążona ruchem niż w wariancie 
I i II, które biegną bliżej Starogardu. Projektant 
dodał, że zaproponowany układ jezdni będzie 
równie bezpieczny jak w dwóch pozostałych 
przypadkach, gdyż wszystkie pasy ruchu będą 
oddzielone od siebie barierkami.

Mieszkańcy chcieli wiedzieć, jak przebiega pro-
cedura wykupu gruntów i jakie przepisy regu-
lują zasady ustawiania ekranów zabezpieczają-
cych. Pytali, czy ekrany chronią dzikie zwierzęta 
i czy przy wyborze trasy uwzględniany jest sto-
pień zanieczyszczenia środowiska, jaki spowo-
duje wzmożony ruch aut.
Mieszkańcy Dąbrówki zgłosili wnioski do wa-
riantu III obwodnicy. Wskazując konkretne 
miejsca na mapach, postulowali o wprowadze-
nie dodatkowych dróg dojazdowych na odcin-
kach, które przecinają pola uprawne. Domagali 
się też ekranów zabezpieczających przed hała-
sem gospodarstwa usytuowane blisko plano-
wanej drogi.

siedlisko chronionego gatunku kumaka nizinne-
go. Jeśli w miejscu jego przebywania ostatecznie 
pobiegnie obwodnica - kumaki trzeba będzie 
przenieść w inne miejsce.
W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele fir-
my Transprojekt, Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad oraz władze samorządowe.
Do końca 2016 roku firma Transprojekt przed-
stawi gotowe opracowanie Studium Tech-
niczno – Ekonomiczno - Środowiskowe (STEŚ) 
dla trzech wariantów obwodnicy Starogardu 
Gdańskiego. Analiza, której celem jest reko-
mendowanie najkorzystniejszego przebiegu 
trasy, umożliwi wydanie decyzji środowiskowej. 
Decyzja jest konieczna do uzyskania pozwole-
nie na budowę i rozpoczęcia wykup gruntów 
pod nową drogę szybkiego ruchu.
Na początku 2017 roku Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad wybierze ostatecz-
ny wariant obwodnicy Zakończenie budowy 
obwodnicy Starogardu planowane jest na II 
połowę 2023 roku.   
 

Spotkanie zakończyło kolejny etap konsultacji. 
Mieszkańcy podczas czterech spotkań infor-
macyjnych poznali nie tylko wyniki ankiet, ale 
też badań geologiczno-inżynierskich oraz przy-
rodniczych. Drogowcy i naukowcy wykonali 40 
odwiertów, by zbadać teren, na którym powsta-
ną drogi i mosty. Spisano też wszystkie siedliska 
dzikich ssaków i ptaków. Przy okazji odkryto też 

WYDARZENIA
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Wicemarszałkowi Województwa Pomorskiego towarzyszył dyrektor Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Grzegorz Stachowiak. Celem ich wizyty było 
omówienie planów i zamierzeń związanych z przebudową drogi wojewódz-
kiej nr 222 w granicach i poza granicami miasta. 
Władze miasta zobowiązały się pomóc Zarządowi Województwa Pomorskie-
go poprzez sfinansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej 222 na 
dwóch miejskich odcinkach. Dokumentacja obejmie ulicę Gdańską (od granic 
miasta do wiaduktu kolejowego włącznie) oraz ul. Pelplińską (od ronda Soli-
darności do ul. Pomorskiej wraz ze skrzyżowaniem). Dzięki temu samorząd 
województwa rozszerzy zakres realizowanego ze środków unijnych zadania 
o część drogi 222, która biegnie w granicach miasta. 
- Przebudowa skrzyżowania ulic Pomorskiej i Pelplińskiej to dla nas absolutny 
piorytet, bo to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w Starogardzie – mówi 

Będą lepsze drogi
540 tys. zł będzie kosztować projekt przebudowy drogi wojewódzkiej 
nr 222 w mieście. Gmina Miejska Starogard Gdański udzieli samorzą-
dowi Województwa Pomorskiego pomocy finansowej na opracowa-
nie tej dokumentacji w wysokości 450 tys. zł. 14 września wicemarsza-
łek Ryszard Świlski podpisał z prezydentem Januszem Stankowiakiem 
umowę na pierwszą transzę pomocy.

Roboty nie obejmują skrzyżowań. Wjazd na Rynek i ulicę Sobieskiego jest 
możliwy wyremontowanym odcinkiem ulicy Kościuszki od strony Alei Jana 
Pawła II i ulicy Lubichowskiej. W związku z zamknięciem ulicy Kościuszki 
na wspomnianym odcinku obowiązuje nowa organizacja ruchu. Kierowcy, 
którzy chcą dojechać na ulicę Kościuszki w kierunku ronda Pitagorasa od 
ronda z ul. Lubichowską muszą skorzystać z objazdu ulicami: Aleja Jana 
Pawła II, Pomorska i Pelplińska. Z kolei objazd w odwrotnym kierunku od 
ul. Kościuszki do ul. Lubichowska biegnie ulicami Pelplińską i Pomorską. 
Na Rynek można nadal wjechać tylko z południowej strony miasta przez 
wyremontowany odcinek ulicy Kościuszki biegnący od ulicy Lubichowskiej 
bądź Alei Jana Pawła II.  Od tej samej strony można też wjechać na ul. So-
bieskiego w kierunku ulic: Tczewskiej i Owidzkiej.  

Ostatnia zmiana ruchu
20 września rozpoczęła się przebudo-
wa ostatniego odcinka ulicy Kościuszki, 
od skrzyżowania z ulicą Sobieskiego do 
skrzyżowania z ulicą Pelplińską. Zakoń-
czenie całej przebudowy planowane jest 
na koniec października.

Ulice, wpisane na listę do utwardzenia, zostały uporządkowane według 
czterech kryteriów: znaczenia ulicy w układzie komunikacyjnym w mieście,
gęstości zaludnienia ulicy w przeliczeniu na 100 mb, stanu uzbrojenia pod-
ziemnego, czasu oczekiwania na utwardzenie.
Suma uzyskanych punktów decydowała o miejscu ulicy na liście. 
Mieszkańcy mogli wnieść zastrzeżenia i uwagi, dotyczące przyznanej 
punktacji. 
Prezydent zobowiązuje się do rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń, uwag 
i protestów. W przypadku ich uwzględnienia dokona korekty listy ulic 
przewidzianych do utwardzenia. Przy czym ulice, w stosunku do których 
wniesiono skuteczny protest przeciwko ich tymczasowemu utwardzeniu, 
nie będą uwzględniane na listach przez kolejne 3 lata. 
Przypominamy też, że na ulicach, które zostaną utwardzone płytami 
YOMB, przez okres kolejnych 6 lat  nie będą planowane inne inwestycje 
drogowe, dotyczące nawierzchni tych ulic. 
Powyższe ustalenia wynikają z uchwały Rady Miast.  

Lista ulic 
do utwardzenia
7 września prezydent miasta ogłosił listę 
46 ulic w Starogardzie Gdańskim prze-
znaczonych do tymczasowego utwar-
dzenia płytami YOMB. Do 21 września 
mieszkańcy mogli wnosić zastrzeżenia 
i uwagi do przyznanej punktacji oraz 
protesty przeciw zastosowaniu takiego 
rozwiązania. 

tyle będzie kosztować 
dokumentacja pro-
jektowa przebudowy 
drogi wojewódzkiej nr 
222 w mieście

540 tys. 

Wicemarszałek Ryszard Świlski potwierdził, że 
w najbliższym czasie nastąpi rozstrzygnięcie 
przetargu dla zadania „Rozbudowa drogi woje-
wódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard 
Gdański”. Koszt inwestycji wynikający z najko-
rzystniejszej oferty to niemal 73 mln zł,  a realiza-
cja potrwa do końca roku 2018.
Samorządowcy omówili także kwestie dotyczą-
ce bieżącego utrzymania drogi wojewódzkiej 
w granicach miasta. Wstępnie ustalono, że miasto 
w 2017 roku wymieni chodniki na ulicy Pomor-
skiej (od  Al. Jana Pawła II do Pelplińskiej). Zarząd 
Dróg Wojewódzkich zakupi materiały, a miasto - 
zapewni robociznę.
Na placu budowy samorządowcy sprawdzili stan 
zaawansowania robót na odcinku od ronda So-
lidarności do granic Starogardu. Zakończenie 
przebudowy tego odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 222 wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Ja-
błowską powinno nastąpić jeszcze w tym roku.  

zastępca prezydenta Przemysław Biesek-Talewski. Postulujemy tam budowę 
ronda, które znacznie poprawiłoby płynność ruchu. Zależy nam na realizacji 
tego zadania w 2018 roku, stąd prezydent zadeklarował jego współfinanso-
wanie. Po opracowaniu dokumentacji technicznej będziemy ustalać dalsze 
szczegóły współpracy przy realizacji tego zadania.

Lista ulic do utwardzenia
czytaj więcej na stronie internetowej www.starogard.plINWESTYCJE
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Podczas wizyty prezydentowi towa-
rzyszył wiceprezydent Przemysław 
Biesek-Talewski oraz naczelnik Wy-
działu Inicjatyw Gospodarczych Tade-
usz Błędzki. W spotkaniu uczestniczył 
również przedstawiciel Starogardzkie-
go Klubu Biznesu Andrzej Strychacki, 
dyrektor starogardzkiego oddziału 
Banku Zachodniego. 
- Nasza firma istnieje na rynku od 22 
lat – powiedział Adam Szyca. - Jeste-
śmy niedużym przedsiębiorstwem 
transportowym, które zatrudnia 8 
pracowników. Zaczynaliśmy od pro-
dukcji butelek plastikowych na terenie, 
gdzie dzisiaj stoi Jysk. Produkowaliśmy 
butelki 0,5, 1 i 1,5 litrowe w szwajcar-
skiej technologii, którą dzięki swoim 
kontaktom sprzedałem do Kijowa. 
Mój przyjaciel z Berlina miał tam 
rozlewnię. Woziliśmy na Ukrainę pół-
produkty i przez czerty lata produko-
waliśmy butelki, dopóki na rynek nie 
weszła niemiecka konkurencja. Przez 
te lata w drodze powrotnej ze wscho-

Prezydent w firmie ALEX
Od listopada ubiegłego roku prezydent 
systematycznie spotyka się z lokalnymi 
przedsiębiorcami. Tym razem był gościem 
Adama Szycy, właściciela firmy Alex. 

GOSPODARKA

Nowy referat
Od 1 stycznia 2017 roku mieszkańcy Sta-
rogardu wszystkie sprawy dotyczące od-
padów będą załatwiać w nowym Refera-
cie Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
i Ochrony Środowiska. Kierownikiem po-
wstałej komórki jest Sebastian Brauer. 

RGOKiOŚ mieści się w budynku Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 
przy ul. Zblewskiej 18 (parter). Wej-
ście znajduje się od wewnętrznej 
(wschodniej) strony szkoły. 
-  W lipcu ogłosiliśmy nowy przetarg 
na odbiór i transport odpadów ko-
munalnych - mówi Sebastian Brau-
er. - Po otwarciu ofert będziemy 

w stanie określić metodę naliczania 
opłat za usługę oraz cenę, jaką miesz-
kańcy będą płacić za odbiór śmieci. 
Przede wszystkim będziemy czuwać 
nad sprawnością działania miejskie-
go systemu gospodarki odpadami. 
Postaramy się też zadbać o ochroną 
środowiska i edukacją ekologiczną 
społeczeństwa. Udzielać też będziemy 

pozwoleń na wycinkę drzew, czy na 
utrzymywanie psów ras agresywnych. 
Mieszkańcy mogą kontaktować się 
z pracownikami Referatu bezpo-
średnio bądź telefonicznie pod nu-
merem 58 56 137 78 albo przesłać 
zapytania i uwagi na dres mailowy: 
odpady@um.starogard.pl.  
Wszelkie informacje na temat no-
wych zasad segregacji i odbioru 
śmieci, które będą obowiązywać od 
początku przyszłego roku, będzie 
można znaleźć na specjalnie utwo-
rzonej w tym celu stronie interne-
towej pod adresem: czystemiasto.
straogard.pl. Strona uruchomiona 
zostanie najpóźniej w październiku. 
Referat powstał na skutek uchwały 
Rady Miasta w sprawie wyjścia Gmi-
ny Miejskiej Starogard Gdański ze 
Związku Gmin Wierzyca.  

du przywoziliśmy drewno ogrodowe, 
które w całości sprzedawaliśmy na za-
chód. Dzisiaj zajmujemy się wyłącznie 
transportem. 
Przedsiębiorcy zwrócili uwagę na brak 
rąk do pracy. 
– Brakuje specjalistów i fachowców 
na rynku, np. w naszym przypadku – 
mechaników – mówił właściciel firmy 
Alex. - Trudno też znaleźć wykwalifi-
kowanych menadżerów ze znajomo-
ścią języków obcych, którzy chcieliby 
pracować w małych firmach. Dzisiaj 
problemem nie jest produkcja, ale 
sprzedaż towarów czy usług. 
- Obserwujemy, jak Starogard się roz-
wija i pięknieje – dodał Adam Szyca.-  
Ciągle jednak jest za mało firm, a za 
dużo handlu, chociaż skoro powstają 
nowe sklepy, to musi się to opłacać 
ich właścicielom. Nie mniej jednak 
potrzeba miastu terenów przemy-
słowych i przedsiębiorców najlepiej 
z polskim kapitałem. Musimy chronić 
polskie przedsiębiorca.  

W poniedziałkowym spotkaniu pre-
zydentowi towarzyszył wiceprezy-
dent Przemysław Biesek-Talewski 
oraz naczelnik Wydziału Inicjatyw 
Gospodarczych Tadeusz Błędzki, 
a prezesowi Zarządu PKS – Andrzej 
Burcon. 
Tym razem uczestnicy skupili się 
przede wszystkim na zasadach 
działania transportu zbiorowego, 
jego kondycji i służebnej roli wobec 
mieszkańców.  
- Działamy trochę misyjnie – powie-
dział prezes Zarządu Andrzej Po-
graniczny. - PKS nie jest firmą, która 
przynosi wielkie zyski, raczej służy 
lokalnej społeczności, zajmując się 
przede wszystkim przewozem pasa-

Starogardzki PKS
26 września prezydent miasta był gościem 
Andrzeja Pogranicznego prezesa Zarządu 
Państwowej Komunikacji Samochodowej 
w Starogardzie Gdańskim. To była 12 wizy-
ta gospodarcza władz miasta.

żerów. Przewozimy też towary. Takie 
usługi świadczymy tylko Zakładom 
Farmaceutycznym Polpharama i tyl-
ko na terenie kraju. Tak naprawdę 
zarabiamy na stacji diagnostycznej, 
gdzie jest stały obrót gotówki, co 
umożliwia nam zachowanie płynno-
ści finansowej. Nasza stacja kontroli 
pojazdów jest jedną z największych 
w całym powiecie. Pracujemy od po-
niedziałku do piątku do godz. 20.00 
i w soboty. Mamy dobry punkt, do 
którego klienci łatwo docierają. 
Prezes pochwalił się też, że od mie-
siąca na 41 obsługiwanych w Staro-
gardzie liniach do Gdańska, Czerska 
i Smętowa kursuje 11 nowych, choć 
używanych autosanów, które nie-
dawno kupili w Szwecji. Dodatkowe 

trzy zasiliły tabór w Kościerzynie, 
gdzie firma PKS ma drugą bazę i ob-
sługuje 16 linii  na trasach do Gdań-
ska, Kartuz i Chojnic. 
- Zakupione autobusy mają 7 lat, 
ale ich stan techniczny jest bardzo 
dobry – mówił Andrzej Pograniczny 
- Wszystkie są skomputeryzowane 
i przystosowane dla osób niepeł-
nosprawnych. W środku jest więcej 
przestrzeni, odległości miedzy fo-
telami są większe, co zdecydowanie 
poprawia komfort jazdy. Nowe au-
tobusy są nowoczesne,  wygodne 
i ekonomiczne, a jazda nimi przy-
jemna i bezpieczna.
Prezes wspomniał, że nowe auto-
busy jeżdżą też na trasie Skarszewy 
–Tczew po tym, jak ze starogardzkie-
go rynku wycofała się firma Arriva, 
która była dotąd największym ich 
konkurentem. 
– Pojawienie się Arrivy nie było ta-
kie złe - przyznał szef PKS-u. - Spo-
wodowało obniżenie cen biletów, 
ale w rezultacie doprowadziło do 
wzrostu popytu na przejazdy. Chcie-
libyśmy utrzymać ten poziom. Co 
prawda od 1 października bilet do 
Gdańska będzie kosztował 10 zł, ale 
zrobimy wszystko, aby nie powrócić 
do cen sprzed trzech lat. 
Andrzej Pograniczny pochwalił swo-
ją kadrę pracowniczą oraz współ-
pracę ze Starostwem Powiatowym. 
Przypomniał, że starogardzki PKS 
był jednym z pierwszych, który 
został przekazany samorządo-
wi – W tej chwili 15% akcji zakładu 
należy do pracowników a 85% do 
Starostwa. Mamy 140 autobusów, 
miesięcznie w Starogardzie obsłu-
gujemy 134 tys. osób i wykonujemy 
ponad 300 tys. km. Dodał, że jeżeli 
chodzi o zatrudnienie nie odnoto-
wali żadnych znaczących rotacji pra-
cowników.  
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Urządzenia umożliwiają dzieciom wspaniałą 
zabawę, ale przede wszystkim sprawdzenie 
swojej zwinności i utrzymanie równowagi, jed-
nocześnie rozwijając ich koncentrację i koor-
dynację ruchową. Dzieciom bardzo spodobały 
się także odnowione piaskownice. Atrakcyjny 
sprzęt został zakupiony dzięki bardzo dobrej 
współpracy rady rodziców  z przedszkolem.  

Aktywne  
przedszkole
Wakacje w Miejskim 
Przedszkolu Publicznym 
Nr 10 przyniosły kolej-
ne zmiany. Przedszkolaki 
ze „Słonecznej Krainy” 
mogą korzystać z nowej 
atrakcji na placu zabaw, 
jaką jest ścieżka zdrowia. 

KFN to jednodniowa impreza popularno-
-naukowa organizowana przez Fundację Roz-
woju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In 
Fortes”. Ma na celu upowszechnienie tematyki 
i osiągnięć prowadzonych badań naukowych 
oraz przybliżenie ich społeczeństwu w atrak-
cyjnej formie. Ma rozwinąć ciekawość świata 
i dać radość z jego poznawania oraz przyczy-
nić się do popularyzacji osiągnięć naukowych, 
edukacyjnych, artystycznych, sportowych oraz 
technologicznych.
Imprezy festiwalowe odbywać się będą równo-

Kociewski Festiwal Nauki
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu 
starogardzkiego, dzieci i młodzież uczącą się w szko-
łach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych zapraszamy 6 października do udziału w Kociew-
skim Festiwalu Nauki.

2,6 mln złotych, które otrzymają szkoły 
w Starogardzie Gdańskim w latach szkolnych 
2016/2017 i 2017/2018, pochodzą ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Pienią-
dze pozwolą zwiększyć szkolną ofertę eduka-
cyjną, wyposażyć pracownie naukowe w nowy 
sprzęt i narzędzia oraz podnieść kwalifikacje 
naukowe i pedagogiczne wychowawców i na-
uczycieli. 
- Projekt skierowany jest przede wszystkim 
do uczniów i nauczycieli – wyjaśnia Agniesz-
ka Buczyńska, zastępca naczelnika Wydzia-
łu Spraw Społecznych - kierownik projektu. 
-   Priorytetem jest ich rozwój. Pozyskane 
pieniądze mają pomóc rozwinąć umiejętności 
uczniów, które pozwolą im osiągnąć w życiu 
dorosłym satysfakcję osobistą i sprawność  
funkcjonowania w życiu zawodowym.  
Celem przyszłej edukacji nie ma być już tylko 
wiedza, czerpana z dyscyplin naukowych, ale 
przede wszystkim zdobywanie umiejętności 
potrzebnych w  życiu poprzez ich doświadcza-
nie. Projekt pozwoli na uruchomienie w szko-
łach warsztatów, które poprowadzi wykwalifi-
kowana kadra centrum edukującego metodą 
eksperymentu. Dzieci będą mogły uczyć się 
poprzez działanie. Dla szóstoklasistów przewi-
dziano  też m.in. wycieczkę do Stacji Dobrego 
Czasu w Tczewie.
Warsztaty, lekcje wyrównawcze oraz zajęcia 

Edukacyjny projekt
2,6 mln złotych otrzymają podstawówki i gimnazja na 
rozwój m.in. innowacyjnych metod nauczania oraz kre-
atywności i pracy zespołowej dzieci i młodzieży. Sta-
rogardzki projekt „Widzę, doświadczam, rozumiem” 
znalazł się na liście 111 pomorskich wniosków, któ-
re otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych. 
Wsparciem objętych zostanie prawie 5 tys. uczniów 
i blisko 200 nauczycieli.

uczniów i blisko 200 
nauczycieli zostanie 
objetych wsparciem.

5 tys.

rozwijające uczniowskie zainteresowania, np. 
w zakresie programowania, robotyki czy fo-
tograficzno – graficzne to tylko kilka z wielu 
zadań, na które szkoły otrzymają dodatkowe 
pieniądze. Dla gimnazjalistów projekt przewi-
duje poradnictwo zawodowe połączone z wy-
cieczkami do lokalnych zakładów pracy. Ma 
to im ułatwić podejmowanie ważnych decyzji 
w życiu. Z kolei uczniowie szkół podstawowych 
będą mogli uczęszczać na zajęcia korekcyjno – 
kompensacyjne. Dzięki pozyskanym środkom 
unijnym szkoły będą mogły przeciwdziałać 
pogłębiającym się problemom cywilizacyjnym 
u dzieci jak wady postawy, zła wymowa czy 
trudności adaptacyjne. 
Podczas wakacji uczniowie będą mieli okazję 

rozwinąć umiejętność posługiwania się języ-
kiem angielskim poprzez gry i zabawy z lekto-
rami. Poza tym dzięki wykupionemu w ramach 
projektu dostępowi do platformy edukacyjnej 
uczniowie będą szkolić swoje umiejętności in-
formatyczne.
Na wprowadzeniu do szkół nowatorskich me-
tod nauczania eksperymentalnego skorzysta-
ją też nauczyciele. Czterech z nich podejmie 
studia podyplomowe w zakresie poradnictwa 
edukacyjno – zawodowego. Ponadto 190 na-
uczycieli weźmie udział w różnego rodzaju 
szkoleniach. Udoskonalą swoje umiejętności 
w zakresie stosowania nowych technik uczenia 
eksperymentalnego, fotografii, grafiki i pro-
gramowania. Dzięki temu w ramach kółek za-
interesowań będą mogli uczyć kreatywności, 
motywacji i innowacyjnego myślenia. 

cześnie w kilku lokalizacjach – I i II LO, Techni-
kum w Owidzu, Grodzisku Owidz, Galerii „Nep-
tun”, Ośrodku Sportu i Rekreacji, Bibliotece 
Miejskiej, Gerdins Cable System, Gillmet oraz 
Steico CEE w Czarnej Wodzie. Udział we wszyst-
kich imprezach festiwalowych jest bezpłatny.  

Pozyskane pieniądze mają 
pomóc rozwinąć umiejęt-
ności uczniów, które po-
zwolą im osiągnąć w życiu 
dorosłym satysfakcję oso-
bistą i sprawność  funkcjo-
nowania w życiu zawodo-
wym.  

W ramach projektu każde gimnazjum otrzyma 
nowy sprzęt laboratoryjny oraz inne pomoce 
dydaktyczne do swoich pracowni nauk przy-
rodniczych o wartości 58 tys. zł.  

5 października w godz. 6:00-16:00
W przedszkolu „Słoneczna kraina” odbędzie 
się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego w ramach ogólnopolskiego 
projektu „Zbieraj z klasą”.
Miejsce zbiórki: parking na terenie miejskie-
go przedszkola publicznego nr 10. 

OŚWIATA
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Zorganizowany przez Kociewskie Centrum 
Zdrowia  „Dzień Serca” umożliwił mieszkań-
com wykonanie bezpłatnych kompleksowych 
badań.
Zainteresowani mogli zmierzyć ciśnienie, po-
ziom cukru we krwi, zbadać wiek serca, a także 
zrobić EKG. W każdej chwili mogli też poradzić 
się specjalistów, uzyskując odpowiedzi na nur-
tujące ich pytania, a także skonsultować wyniki 
z lekarzem.
Chętni mogli oddać krew w ambulansie Gdań-
skiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa oraz dokonać rejestracji 
w bazie dawców szpiku kostnego.
Można było skorzystać z porad dietetycznych 
udzielanych przez dietetyka NaturHouse, 
a młodzież z Technikum w Owidzu promowała 
zdrowe odżywianie.
Panie ze starogardzkiego Stowarzyszenia Ko-
biet z Problemami Onkologicznymi „Amazon-
ka” zachęcały do uczestniczenia w bezpłatnych 
badaniach profilaktycznych i uczyły samoba-
dania piersi.
Podczas akcji dostępne był także „Pudełka 
Życia”, które –  przypomnijmy  – zostały stwo-
rzone dla osób starszych, niepełnosprawnych 
oraz samotnych. Pudełko ma stanowić wspar-
cie w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia 
i życia podczas udzielania pomocy przez róż-
nego rodzaju służby: medyczne, socjalne i inne. 
Projekt zakłada, by wszystkie ważne informacji 
o pacjencie znajdowały się w jednym miejscu. 
Pudełko ma zawierać najważniejsze numery 
telefonów najbliższych, członków rodziny, któ-
rych należy poinformować oraz inne ważne in-

Dbajmy o nasze serca
To już kolejny rok, w którym w ramach Europejskiego Tygodnia Zrów-
noważonego Transportu obchodziliśmy „Dzień Serca”. W Starogar-
dzie Gdańskim sobota (17 września) upłynęła pod znakiem zdrowia.

Łącznie wzięło udział 26 uczestników. Zawodnicy przyjechali z różnych 
miejscowości (Gdańsk, Warszawa, Pszczółki, Tczew, Starogard Gdański, 
Owidz, Osowo Leśne, Rusocin). Klasyfikacja: osir.com.pl  

Zawody wspinaczkowe
Na ściance wspinaczkowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji odbyły się Kociewskie 
Zawody Wspinaczkowe, w ramach Euro-
pejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu. 

formacje dla służb ratowniczych (na co dana osoba choruje, na jakie leki 
jest uczulona, jakie leki przyjmuje).
Oprócz możliwości wykonania wszelakich badań, było także wiele atrakcji 
dla dzieci takich jak quizy, konkursy czy kącik ze zdrową żywnością. 
Organizatorzy: Kociewskie Centrum Zdrowia, Starostwo Powiatowe, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Partnerzy: Centrum Medyczne „ SYNEXUS”, Naturhouse, Mobilne Cen-
trum Diagnostyki Osteoporozy, Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA, 
Kampania „Ciśnienie na życie”, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. 
Matki Teresy z Kalkuty, Pomorskie Centra Kardiologiczne, Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, Młodzieżowa Rada Powiatu 
Starogardzkiego,  Fundacja DKMS, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gd., Acard  

ETZT
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W programie znalazło się kilkanaście różnorodnych inicjatyw, które orga-
nizatorzy przygotowali z okazji obchodów ETZT. Największą popularno-
ścią mieszkańców cieszył się Dzień Serca i Dzień Bez Samochodu. Staro-
gardzianie zadbali  nie tylko o zdrowie, korzystając z bezpłatnych badań 
i konsultacji specjalistycznych ale również o swoją kondycję fizyczną. Po-

Zamiast auta rower
Od 2002 roku regularnie w dniach od 
16 do 22 września cała Europa obchodzi 
Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu. Hasło tegorocznych obcho-
dów to „Inteligentny i zrównoważony 
transport – inwestycja dla Europy”. Ma 
on przekonać Europejczyków do „zielo-
nych” form transportu: publicznego, ro-
werowego i pieszego. Wszystko z myślą 
o środowisku.

Przy okazji uczyły się zasad i znaczenia segregacji odpadów. Wspólnemu 
sprzątaniu towarzyszyła edukacja ekologiczna. W myśl tegorocznego ha-
sła „Podaj dalej…drugie życie odpadów” najmłodsi mieszańcy Starogar-
du poznawali, które odpady i w jaki sposób są ponownie  przetwarzane i  
wtórnie wykorzystywane w przemyśle i codziennym życiu oraz jak ważne 
jest  to z punktu widzenia pogłębiającego się procesu zanieczyszczenia 
Ziemi. 
Zdaniem organizatorów akcji z roku na rok ludzie produkują coraz więcej 
śmieci. 
- To bardzo ważne, abyśmy byli uważni, odpowiedzialni i nie bali się upo-
minać innych, którzy okazują brak szacunku dla czystości w miejscach 
publicznych – mówi Roman Lempkowski, koordynator akcji z Referatu 

Posprzątali miasto
Przedszkolaki, dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych i gimnazjów pokazały, 
że troska o czystość najbliższego im oto-
czenia nie jest im obojętna. 16 września 
wyposażeni w rękawiczki i worki zbiera-
ły śmieci w ramach akcji „Wielkie sprzą-
tanie świata”. 

mogły im w tym imprezy sportowe, promujące ekologiczne środki trans-
portu - marsz nordic walking, rajd rowerowy, wspinaczka czy wreszcie ka-
jaki. Każdy znalazł coś dla siebie. 

Eko i Holi czyli radosne świętowanie 
Najmłodsi mieszkańcy 16 września  bawili się ze Starogardzkim Centrum 
Kultury na Eko Alei. Zabawie towarzyszyły ulubione piosenki przedszko-
laków, wspólna gra na bębnach i malowanie.  Dzieci przepięknie ozdobiły  
aleję rysunkami rowerów, balonów i rolek. 22 września starsi uczestnicy 
kampanii ruszyli jedną wielką masą rowerową przez ulice miasta na Rynek, 
gdzie czekało na nich festiwalowe szaleństwo kolorów Holi. 

Zamiast biletu dowód rejestracyjny
Tradycyjnie już w Dzień Bez Samochodu wszyscy mogli jeździć autobu-

sami za darmo. Wystarczyło pokazać ważną 
legitymację szkolną, lub dowód rejestracyjny.  
Na tych , którzy odważyli się zostawić auta 
w domu i przesiąść się do autobusów miejskich 
czekało wiele niespodzianek i ciekawych za-
baw edukacyjnych zwłaszcza dla najmłodszych 
w „wesołym autobusie”. 

W trosce o sprawność rowerów
- Oczywiście zapewniliśmy też serwis dla rowe-
rów. Każdy mógł zrobić przegląd swojego we-
hikułu. Naprawa dwukołowców odbywała się 
praktycznie co dzień w różnych miejscach, przy 
bramie Polpharmy, Carefurze i w miasteczku 
rowerowym na Rynku – powiedziała Paulina 
Burczyk z działu organizacji imprez Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. 

Pierwsze koty za płoty – kociewskie zawody
- Pierwszy raz też podczas ETZT odbyły się Ko-
ciewskie Zawody Wspinaczkowe oraz Kociew-
ski Kajak czyli zawody kajakowe dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
W zawodach kajakowych wystartowały tylko 
dwie szkoły II Liceum Ogólnokształcące i Pu-
bliczne Gimnazjum Nr 1. Wszyscy pływali  zna-
komicie i wszyscy otrzymali nagrody. 
– To był tydzień pełen niespodzianek. Na szczę-
ście pogoda nam dopisała - przyznała Paulina 
Burczyk.  - Chcieliśmy zachęcić starogardzian 
do zmiany nawyków transportowych,  choćby 
na ten jeden  tydzień.
Współorganizatorem wszystkich tegorocznych 
działań było Stowarzyszenie „REKORD” .Projekt 
współfinansowała Gmina Miejska Starogard 
Gdański.  

W akcji „Wielkie 
sprzątanie świata” 
uczestniczyło 17 
szkół i przedszkoli 
oraz Miejski Ośro-
dek Pomocy Spo-
łecznej. 

Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi 
i Ochrony Środo-
wiska. - Wszyscy 
korzystamy z ogól-
nodostępnej prze-
strzeni, parków, 
bulwarów, placów 
zabaw, ścieżek ro-
werowych i biego-
wych. Od nas za-
leży, czy będziemy 
odpoczywać w nie-
zaśmieconych miej-
scach.  

W dniach od 16 do 22 
września cała Europa 
obchodzi Europejski 
Tydzień Zrównoważo-
nego Transportu.

ETZT
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Na wystawie czynnej do 12 października można podziwiać prace Krzysztofa Ba-
gorskiego, Adama Jakuba Haras, Magdaleny Haras, Martyny Lorbieckiej, Józe-
fa Olszynki, Michała Majewskiego, Zofii Sumczyńskiej, Teresy Trzewik, Barbary 
Wdziękońskiej, Pawła Wyborskiego i Andrzeja Venulet.  

Wystawa STPS
Wystawa zbiorowa Starogardzkiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Sztuki zorganizowana 
w Galerii „A” Starogardzkiego Centrum Kul-
tury przyciągnęła wielu sympatyków sztuki.  
Ich oczy cieszyły piękne obrazy oraz rzeźby.

Na blisko 30 stoiskach, na których wystawcy prezentowali swój twórczy doro-
bek, można było kupić okazjonalnie ich książki i wyroby. W tym roku ze statu-
etką dużego kota oraz Grand Prix Publiczności Targi opuścił Michał Majewski za 
książkę pt. „Jadzia”.
- Idea Targów zrodziła się z potrzeby pokazania światu bogactwa twórczego, 
literackiego i artystycznego Kociewia – wyjaśniał Radosław Spychalski, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. - To też okazja do spotkania, wymiany  doświad-
czeń i podzielenia się dobrymi praktykami ludzi, którzy na co dzień oddychają 
słowem pisanym.
Podczas dnia targowego każdy mieszkaniec mógł porozmawiać z autorami 
książek – m.in. Zofią Sumczyńską (Miecio Śmiecio), Michałem Majewskim (Ja-
dzia), Krystyną Gierszewską (Pory roku na talerzu), twórcami ilustracji do „Bajki 
o skórzeckim herbie” czy autorką kryminałów Agnieszką Pruską.  

Targi wydawnicze
Ponad 20 wydawców prezentowało swoje 
publikacje podczas II Kociewskich Targów 
Wydawniczych w Starogardzie Gdańskim. 
Przez trzy dni miłośnicy słowa pisanego 
spotykali się i rozmawiali z autorami, wy-
dawcami i regionalnymi artystami. 

Rzesza fanów, kolorowe konfetti, 
gratulacje i wielki tort. To wszystko 
czekało na Oktawię w Starogardzie 
Gdańskim. Mieszkańcy i władze sa-
morządowe oficjalnie powitali brązo-
wą medalistkę.
Podczas powitania Oktawii, prze-
wodniczący Rady Miasta Jarosław 
Czyżewski wręczył olimpijce medal 
za zasługi dla Starogardu Gdańskie-
go. 
Oktawia Nowacka to pierwsza kobie-

Starogard powitał olimpijkę
Oktawia Nowacka, pochodząca ze Starogardu Gdańskiego pię-
cioboistka, zdobyła brązowy medal podczas Igrzysk Olimpijskich 
w Rio 2016. 31 sierpnia mieszkańcy Starogardu powitali ją hucznie 
na starogardzkim Rynku. 

- Do tego miasta zawsze będzie-
my wracać z sentymentem - mówi 
Adam Greczyło, organizator zawo-
dów. - Tutaj wszystko się zaczęło. 
W tym roku w Starogardzie Gdań-
skim zadebiutowaliśmy na mapie 
polskiego TRI.
-  I to był bardzo udany debiut -  do-
dał prezydent Janusz Stankowiak. 
- Tym bardziej cieszymy się, że im-
preza powróci do naszego miasta 
w 2017 roku. Mam nadzieję, że od-
będzie się z jeszcze większym roz-
machem i spotka się z jeszcze więk-
szym zainteresowaniem. 
Przypominamy, że  zapisy na zawo-
dy rozpoczynają się 1 października 

Triathlon powraca
W czerwcu 2017 roku po raz drugi w Staro-
gardzie Gdańskim zmierzą się triathloniści 
z kraju i zagranicy. Starogard Gdański bę-
dzie drugim przystankiem cyklu Triathlon 
Energy 2017. 

WYDARZENIA

ta w historii Polski z medalem olim-
pijskim w tej dyscyplinie sportowej. 
Dla miasta to ogromne wyróżnienie 
i trzeci olimpijski krążek od 1972 roku, 
gdy złoto dla Polski na Igrzyskach 
Olimpijskich w Monachium wywal-
czył Kazimierz Deyna.
Prezydent miasta Janusz Stankowiak 
w imieniu wszystkich mieszkańców, 
za sukces który osiągnęła swoją cięż-
ką pracą, uhonorował starogardzian-
kę czekiem na 50 tysięcy złotych.  

2016 roku o godzinie 12.00. Pierwsze 
50 osób na dystansach 1/8 i 1/4 oraz 

20 na połówce, może tak jak przed 
rokiem liczyć na promocyjne ceny 
pakietów startowych. Natomiast 
zawodnicy, którzy zdecydują się wy-
startować w całym cyklu za kolejne 
starty zapłacą mniej o kilka procent. 

Bieżące informacje znajdziecie na 
stronie http://triathlonenergy.pl/ lub 
na profilu facebookowym https://
www.facebook.com/TriathlonEner-
gy/  

Oktawia Nowacka 
to pierwsza kobie-
ta w historii Polski 
z medalem olim-
pijskim w tej dys-
cyplinie sportowej. 

Triathlon powraca
Bieżące informacje znajdziecie na stronie http://triathlonenergy.pl/ 
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Na ręce prezesa klubu Jarosława 
Sarzało trafiło szereg gratulacji i po-
dziękowań z okazji jubileuszu.
- Jesteśmy dumni z faktu, że jubileusz 
90-lcia przypadł w udziale Staro-
gardzkiemu Klubowi Sportowemu. 
Jest to rzecz niezwykła. Za tym suk-
cesem kryją się ludzie, tysiące działa-
czy, trenerów, zawodników i zawod-
niczek, którzy przez te 90 lat tworzyli 
historię tego klubu. Mottem Staro-
gardu jest hasło „Tu rodzą się gwiaz-
dy”. Dzięki Starogardzkiemu Klubowi 
Sportowemu wierzę, że będą rodzić 
się dalej – mówił prezydent miasta 
Janusz Stankowiak.
W ramach obchodów odbył się mecz 
juniorów starszych SKS Gamy Staro-
gard i Trefla Sopot oraz VIII Memo-
riał im. Macieja Olszewskiego. W hali 
Zespołu Szkół Ekonomicznych rywa-
lizowało 12 drużyn w kategoriach ju-
niorów, kadetów i młodzików. Wśród 
młodzików zwycięstwo odniósł SKS 
I Starogard. Wśród kadetów wygrał 
GKS Stoczniowiec Gdańsk,  a SKS 
Starogard był drugi. W rywalizacji 
juniorów pierwsze miejsce zajął rów-
nież  Stoczniowiec , natomiast SKS 
uplasował się na trzeciej pozycji.

Rozstrzygnięto też konkurs foto-
graficzny „Siatkówka w obiektywie”, 
w którym przyznano trzy równo-
rzędne nagrody. Tegoroczni zwy-
cięzcy to: Marcelina Jeleń, Maks 
i Aleks Balczewscy oraz Kajetan 
i Kacper Kopczyńscy.  
Obchody zakończą się turniejem ko-
szykówki z udziałem Polpharmy Sta-
rogard, Trefla Sopot, Czarnych Słupsk 
i Polskiego Cukru Toruń,  który zosta-
nie rozegrany w dniach 30 września 
-1 października w Starogardzie. 
Przypomnijmy, że SKS od początku 
istnienia jest klubem wielosekcyj-
nym. Pierwszymi dyscyplinami, któ-
re skupiały miłośników sportu i re-
kreacji były: piłka nożna, lekkoatle-
tyka i tenis ziemny. Po kilku latach 
w strukturach klubu znalazły się też 
inne, takie jak gimnastyka oraz spor-
ty zimowe (łyżwiarstwo, biegi nar-
ciarskie). Przez lata struktura klubu 
ulegała zmianom. Dochodziły takie 
konkurencje jak: boks, koszykówka, 
siatkówka oraz w ostatnich latach 
piłka ręczna. Trzy ostatnie dyscypli-
ny do dnia dzisiejszego mają swoje 
miejsce w Starogardzkim Klubie 
Sportowym.

szyli o Superpuchar Polski. Należy 
pamiętać też o sukcesie drużyny ju-
niorów starszych, która w 2002 roku 
zdobyła Mistrzostwo Polski.  
Swój czas mieli też siatkarze SKS 
Amber Starogard Gdański, którzy 
występowali przez kilka sezonów 
w drugiej lidze, a nawet w I lidze bę-
dącej zapleczem ekstraklasy. W pa-
mięci kibiców na stałe zapisał się 
również 1994 rok, w którym juniorzy 
SKS-u wywalczyli  brązowy medal 
Mistrzostw Polski. 
Świetnymi ambasadorami nie tylko 

90 lat Starogardzkiego Klubu Sportowego 1

MEDALE 
I ODZNACZENIA
PZPS
Srebrna Odznaka Honorowa
Jarosław Sarzało
Piotr Cesarz
Marzena Waśkowska
Stanisław Połom
Krzysztof Niedziela
Patryk Gabriel
Marek Banach
Eugeniusz Witkowski
Danuta Przybyło

Złota Odznaka Honorowa
Wojciech Chmielecki
Zbigniew Olszewski

Medal za wybitne zasługi 
w rozwoju piłki siatkowej
Jacek Toczek

PZKosz
Brązowa Odznaka Honorowa
Wojciech Myszk
Krzysztof Piątkowski
Małgorzata Żygowska
Lech Ślązak
Jacek Dudek
Anna Liebrecht
Ewa Janowicz
Anna Piotrzkowska

Srebrna Odznaka Honorowa
Barbara Miecznikowska
Przemysław Bieliński
Bartosz Sarzało

Złota Odznaka Honorowa
Mieczysław Kosiński
Adam Lemka

Największe sukcesy SKS święcił 
w koszykówce. Na bazie dwóch tytu-
larnych sponsorów - Pakmetu a na-
stępnie Polpharmy, drużynie senior-
skiej udało się z trzeciej ligi awan-
sować do koszykarskiej ekstraklasy, 
w której od 2004 roku nieprzerwa-
nie występuje do dzisiaj. Gra wśród 
najlepszych ekip w kraju przyniosła 
największe sukcesy w historii staro-
gardzkiego sportu drużynowego. 
Koszykarze Polpharmy w sezonie 
2009/2010 zdobyli brązowy medal 
Mistrzostw Polski, a w kolejnym Pu-
char Polski. Dorobek swój powięk-

Starogardzkiego Klubu Sporto-
wego, ale całego Kociewia są i byli 
reprezentanci Polski, olimpijczyk 
i wicemistrz Europy w skoku w dal 
Kazimierz Kropidłowski, siatkarze – 
Paweł Papke, Marcin Prus i Maciej 
Olszewski oraz koszykarz Bartosz 
Sarzało. W młodzieżowych repre-
zentacjach naszego kraju grali i gra-
ją inni wychowankowie SKS-u:  Ka-
rolina Stawińska, Patrycja Jastrzęb-
ska, Przemysław Bieliński, Kacper 
Radwański, czy niezwykle utalento-
wany Grzegorz Kamiński.  
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Największe emocje wzbudziło obie-
ranie jabłka na najdłuższą łupinę. 
W konkurencji wystartowało 26 pań, 
które obrały aż 51 jabłek. Zwyciężyła 
Janina Szarafin z gminy Skórcz. 
Seniorzy rzucali także lotką do tarczy, 
wbijali 10 gwoździ na czas,  ścigali się 
na rowerach i w piciu napoju z pusz-
ki. Były też kręgle, rzut piłką do kosza 
i na odległość, marsz z kijkami oraz 
strzał na bramkę. 
W klasyfikacji generalnej wygrali re-
prezentanci koła emeryckiego z gmi-
ny Zblewo, zdobywając tytuł najbar-
dziej sportowego koła emeryckiego. 

Spartakiada seniorów
Ponad 250 uczestników z 12-tu gminnych kół emeryckich i Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyło w XII Spartakia-
dzie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych, która odby-
ła się na stadionie im. Kazimierza Deyny.  

Wiceprezes Zarządu Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców 
Mieczysław Kamiński podziękował prezydentowi za serdeczne przyjęcie. 
Podkreślił także wkład pracy wszystkich właścicieli ogródków działkowych 
z powiatu starogardzkiego.

Działkowcy świętowali
3 września w Starogardzie Gdańskim odbył 
się „Dzień Działkowca”, w którym uczest-
niczyli działkowcy z całego województwa.

Fotorelacje z wydarzeń
znajdziesz na stronie internetowej www.starogard.pl

- Możemy świętować w Starogardzie Gdańskim dzięki życzliwości pana 
prezydenta. Dzisiejsze wydarzenie jest świętem całego okręgu, całej naszej 
społeczności. Jest to święto podwójne, bo w tym roku obchodzimy także 35 
lecie Polskiego Związku Działkowca – mówił Mieczysław Kamiński.
Podczas uroczystości, przewodniczący Kolegium Prezesów Bogdan Grzela, 
przypomniał historię powstania ogródków działkowych w Starogardzie. 
Zarząd przyznał wiele odznaczeń związkowych i wyróżnień. Wręczono nagrody 
za najlepiej zagospodarowany ROD Okręgu Pomorskiego, wzorową działkę 
i altanę Okręgu Pomorskiego wzorową altanę Okręgu Pomorskiego roku 2016” 
oraz za najładniejszy balkon w Starogardzie.  

Kolejne miejsca zajęli: Osiek, Smę-
towo, Kaliska, Starogard, Szlachta, 
Osieczna, Skórcz, Bobowo, MOPS, 
Kleszczewo, Borzechowo i Osówka. 
Na widzach duże wrażenie zrobił 
przemarsz uczestników Spartakiady, 
którzy rozpoczęli zawody pochodem 
w olimpijskim szyku. 
- Zadajecie kłam stwierdzeniu, że 
na emeryturze to już tylko kapcie 
i telewizor. Jesteście wzorem do na-
śladowania dla młodych. Udowad-
niacie, że wiek nie ma znaczenia, 
ważny jest duch i siła – powiedział do 
uczestników prezydent mista Janusz 

Stankowiak, dziękując przy okazji or-
ganizatorom Janowi Brdakowi oraz 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.  
Po indywidualnych konkurencjach 
rozemocjonowani sportowo uczest-
nicy mogli ochłonąć przy kawie 
i herbacie oraz czymś słodkim, o co 
zadbały panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Kleszczewa. Organizatorzy 
zapewnili też wszystkim uczestnikom 
posiłek, a cale zawody zakończyły 
się wspólną zabawą. Od 12 lat taniec 
cieszy się największą popularnością 
wśród seniorów. Przed rywalizacją 
par tanecznych, uczestników sparta-

kiady w radosny nastrój wprowadzili 
reprezentanci gminy Osiek, którzy 
przygotowali na te okazję kilka pio-
senek, dowcipów i skeczy. Aż osiem-
naście par rywalizowało o mistrzo-
stwo parkietu w dwóch kategoriach 
- taniec dowolny i walc angielski.  
Ewa Ossowska i Wiesław Słomiński 
ze Zblewa wywalczyli złoto w walcu, 
a w tańcu dowolnym na najwyższym 
podium stanęli Ewa Łuczak i Stani-
sław Grabowski z Osieka. 
Emerycka olimpiada zakończyła się 
tradycyjnie rozdaniem medali i na-
gród indywidualnych.  

WYDARZENIA
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Zgony

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

Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 

Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. 
83-200 Starogard Gdański 

ul. Traugutta 56
tel. 58 56 224-33, 58 56 253 21

oferuje swoje usługi w zakresie 
profesjonalnego 

zarządzania nieruchomościami 
(w tym wspólnotami mieszkaniowymi, 

kamienicami etc.)

1. Ryszarad Neumann l. 60 
2. Władysław Rogaliński l. 65
3. Stanisław Laube l. 85 
4. Agnieszka Pachura l. 87
5. Stanisław Troka l. 80
6. Alicja Gracz l. 70
7. Elżbieta Klin l. 55
8. Stanisław Klaman l. 86
9. Eugeniusz Szczodrowski l. 69 
10. Renata Kuchta l. 63
11. Mieczysław Bogalecki l. 85
12. Jerzy Kurzętkowski l. 63
13. Elżbieta Kozłowska l. 79
14. Maksymilian Migawski l. 65
15. Jan Gołda l. 88
16. Gabriela Miś l. 78
17. Irena Kaczmarek l. 67
18. Teresa Jastrzemska l. 78
19. Benedykt Wierzbicki l. 85
20. Genowefa Kuczkowska  l. 70
21. Leokadia Gawryszek l. 93
22. Renata Szwedowska l. 52
23. Jan Przydrożny l. 74
24. Władysława Megier l. 92
25. Zbigniew Kiedrowicz l. 56
26. Renata Pawłowicz l. 72
27. Jan Kwiatkowski l. 70
28. Józef Wodzikowski l. 82
29. Zenon Witakowski l. 69
30. Władysława Szynalewskal. 81 
31. Irena Fergon l. 85

Zarząd Koła nr 69 Starogard – Miasto zaprasza 02.10.2016r. na otwarte zawo-
dy spinningowe o „XIX Puchar Jesieni”, które odbędą się na jeziorze Zduny 
w jednej 5-cio godzinnej turze, metodą klasyczną i w klasyfikacji indywidualnej. 
Zbiórka i zapisy uczestników zawodów od godziny 7:15 do godziny 7:45 nad 
jeziorem Zduny, na przesmyku jeziora Zduny – Szpęgawsk Pn.

Początek zawodów o godz. 7:45.

Program zawodów: 
7:15 – 7:45 – zbiórka i zapisy uczestników zawodów 
7:45 – odprawa sędziowska 
8:00 – 13:00 – zawody w dyscyplinie spinningowej 
13:00 – 13:30 – ważenie ryb, czas podejścia zawodni-
ków do wagi 
13:30 – 14:00 – podsumowanie zawodów 
14:00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, za-
kończenie zawodów połączone z  poczęstunkiem.

- To najgodniejsze ręce, w których 
ten medal powinien się znaleźć - po-
wiedział inicjator tego wyróżnienia 
Piotr Szubarczyk z Instytutu Pamięci 
Narodowej. 
Porucznik inż. Izydor Gencza pseu-
donim „Junak” urodził się 10 maja 
w 1919 roku w Zelgoszczy w po-
wiecie starogardzkim. Tam też, 29 
czerwca 1941r. powołał do życia an-
tyhitlerowską organizację „Jaszczur-
ka”. Miała ona działać sabotażo-
wo - dywersyjnie i pracować nad 
świadomością młodych Polaków na 
Kociewiu, zwłaszcza w Starogardzie 
Gdańskim. Jej szeregi zasilali głów-
nie uczniowie i nauczyciele ówcze-
snego gimnazjum dzisiaj I Liceum 
Ogólnokształcącego. Współorga-
nizatorami „Jaszczurki” byli - Paweł 
Wyczyńskim ps. „Wrzos”- późniejszy 

Zasłużony dla miasta
31 sierpnia Izydor Gencza, współtwórca 
i komendant antyhitlerowskiej organizacji 
„Jaszczurka”, odebrał z rąk przewodniczą-
cego Rady Miasta i prezydenta miasta me-
dal „Za zasługi dla Starogardu Gdańskie-
go”. 

21 sierpnia na jezierze Zduny roze-
grane zostały zawody wędkarskie 
w spławiku o Puchar Przewodni-
czącego Rady Miasta, organizowa-
ne przez Zarząd Koła 69 Starogard 
Miasto.

KOMUNIKAT

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starogardzie Gdańskim 

Al. Jana Pawła II 6
w sprawie świadczeń realizowanych z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
-----------------------------------------------------------------------------------------
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przypomina 
o konieczności złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 
2016/2017.
Wnioski należy składać w  budynku głównym MOPS przy Al. Pawła II 6 
w Starogardzie Gdańskim od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 
17.30
Obowiązujące terminy w sprawie wypłat świadczeń rodzinnych oraz 
z funduszu alimentacyjnego
1. Na wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków 
do zasiłku rodzinnego złożony z kompletem dokumentów do dnia 
30 września 2016 r. świadczenia przysługujące za miesiąc listopad br. 
wypłaca się do dnia 30 listopada 2016 r. Natomiast, gdy wniosek wraz 
z dokumentami zostanie złożony w okresie od 01 października do  
30 listopada 2016 r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad br. 
wypłaca się do dnia 30 grudnia 2016 r.
2. Na wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
złożony wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października 2016 
r. świadczenie przysługujące za miesiąc październik br. wypłaca się do dnia 30 
listopada 2016 r.
Złożenie wniosku po dniu 31 października 2016 r. skutkuje przyznaniem 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego od miesiąca wpływu wniosku do 
tut. ośrodka, co oznacza, że świadczenie za okres wstecz nie przysługuje.
W przypadku wątpliwości informacje udzielane są w godz. 8.00 do 17.30 pod 
numerem tel. 561-29-32  lub pod adresem e-mail:sekretariat@mops.starogard.pl 

profesor literatury w Ottawie oraz 
Zygmunt Bączkowski ps. „Zyga”, 
który zginął walcząc w Powstaniu 
Warszawskim. 
 - „Zyga” był z nas najlepszy. Miał 
„szósty zmysł”. Wszyscy go mieliśmy, 
ale Bączkowski miał wyjątkowy. Po-
trafił uciec Niemcom z każdej opre-
sji – wspominał dzisiaj pan Izydor. - 
Konspiracja to była trudna rzecz. Nie 
każdy się nadawał. Trzeba było mieć 
stalowy charakter. Konspirator nigdy 
nikomu nie powiedział wszystkiego 
do końca, bo gadulstwo równało się 
zdradzie – często nieświadomej. 
Porucznik Gencza działał głównie na 
Kociewiu. Niósł pomoc zagrożonym 
mieszkańcom oraz jeńcom alianckim 
osadzonym przez Niemców w obo-
zie w Starogardzie Gdańskim. Sze-
rzył antyhitlerowską propagandę. 

Angażował się w działania, których 
celem było dostarczanie lekarstw, 
żywności i pieniądzy osobom ukry-
wającym się przed Niemcami w lesie 
- przed poborem do Wehrmachtu 
lub z innych ważnych powodów. 
Po wojnie w czasie władzy komuni-
stycznej był represjonowany przez 
starogardzki Urząd Bezpieczeństwa 
nigdy nie dał się złamać. Praktycz-
nie przez całe życie pomagał innym. 
Skończył budownictwo lądowe na 
Politechnice Gdańskiej. Będąc już na 
emeryturze przez wiele lat służył wie-
dzą i doświadczeniem budowlanym 
sąsiadom i przyjaciołom sąsiadów. 

Dzisiaj pan Izydor ma 97 lat i  dwa 
marzenia. Pierwsze, aby spotkać 
się z młodzieżą najlepiej I Liceum 
Ogólnokształcącego w Starogar-
dzie Gdańskim i opowiedzieć jej 
o „Jaszczurkowcach”, których najwię-
cej pochodziło właśnie z tej szkoły. 
Drugim jego marzeniem jest docze-
kać publikacji, w której spisane zo-
staną dzieje i wspomnienia członków 
organizacji, której był założycielem.
Uroczystość wręczenia medalu od-
była się podczas XXX sesji Rady 
Miasta Starogard Gdański. Uhonoro-
wanemu towarzyszył wnuk Krzysztof 
Filip.  

Komunikat dla wędkarzy

Zawody wędkarskie
W zawodach udział wzięło 12 za-
wodników. Zwyciężył Henryk Do-
machowski przed Krzysztofem Płot-
kowskim i Zbigniewem Baranem. 
Fundatorem pucharów był prze-
wodniczący Rady Miasta Jarosław 
Czyżewski.  

RADA MIASTA
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2015 r. poz. 1774 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 PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic: Boh. Getta i Dolnej, KW GD1A/00012723/8, obr. 20, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr 
działki

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. 64/29 1.073 D2.71.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania zabudowy 
szeregowej, nie dopuszcza się sytuowania budynków gospodarczych

127.000,00 12.700,00 1.270,00

2. 64/30 1.073 D2.71.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania zabudowy 
szeregowej, nie dopuszcza się sytuowania budynków gospodarczych

127.000,00 12.700,00 1.270,00

3. 64/31 1.073 D2.71.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania zabudowy 
szeregowej, nie dopuszcza się sytuowania budynków gospodarczych

127.000,00 12.700,00 1.270,00

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, 2 i 3) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 9 listopada 2016 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 3 listopada 
2016 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 przepad-
kowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 8 listopada 2016 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 uczest-
nictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu 
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II 
piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2015 r. poz. 1774 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 PIĄTY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ul. Powstańców Warszawskich, KW GD1A/00049442/2, obr. 21, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr 
działki

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. 192 1.222 23.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, dopuszcza się
sytuowanie altan i garażu wolnostojącego  na samochód osobowy

140.000,00 14.000,00 1.400,00

2. 193 974 23.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, dopuszcza się
sytuowanie altan i garażu wolnostojącego na samochód osobowy

118.000,00 11.800,00 1.180,00

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.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 24 lutego 2016 r., drugi 20 kwietnia 2016 r., trzeci 22 czerwca 2016 r., a czwarty 31 sierpnia 2016 r.
Nieruchomości ww. (poz. 1 i 2) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV KW GD1A/00049442/2).
Ww. działki (poz. 1 i 2) mają dostęp do drogi publicznej ul. Powstańców Warszawskich wyłącznie za pośrednictwem miejskich działek nr: 185/13, 53/13 i 52/20; do czasu włączenia tych działek do odpowiedniej drogi 
publicznej gminnej ww. działki zostaną obciążone nieodpłatną służebnością drogową dla każdoczesnego nabywcy nieruchomości wymienionych w poz. 1 i 2 w celu umożliwienia komunikacji do drogi publicznej. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 9 listopada 2016 r. (środa) o godz 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 3 listopada 
2016 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 przepad-
kowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 8 listopada 2016 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 uczest-
nictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu 
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II 
piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 6 września 2016 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 329/09/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez-
przetargowej, obejmujące trzy pozycje: 1) ul.Gimnazjalna 18/9 – działki nr: 26/4 i 26/11 o łącznej pow. 1 133 m², obręb 14, KW 16067, 2) ul.Grunwaldzka 37/17 – działki nr: 120/8 i 121/12 o łącznej pow. 1 407 m², obręb 
13, KW 35632, 3) ul.Konopnickiej 9/3 – działka nr 91/12 o pow. 309 m², obręb 23, KW 33450.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 332/09/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące jedną pozycję: 1) 
ul.Rodziny Czosków – działka nr 308 o pow. 483 m², obręb 29, KW 21048, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej E.27.MN.2.
Dnia 13 września 2016 r.  wydane zostało Zarządzenie Nr 341/09/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujące jedną pozycję: 1) 
ul.Kościuszki 98 – działka nr 181 w części o pow.~60 m², obręb 16, KW 376, grunt pod garażami.
Zarządzenia wraz z wykazami tabelarycznymi 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 następne-
go po dniu podjęcia, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości  w prasie lokalnej, na stronach internetowych urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty .
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 5306076.

              Prezydent Miasta Starogard Gdański    
              Janusz Stankowiak        

PRZETARGI
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774 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  ÓSMY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, w rejonie ul. Bohaterów Getta i ul. Gertrudy Babilińskiej, obr. 21, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow. 
w m2 Nr KW Przeznaczenie  w planie Cena wywoławcza 

w zł (zawiera 23% VAT) wadium postąpienie mini-
malne

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 53/4 1.102 49442 17.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 135 500,00 zł 13 550,00 zł 1 360,00 zł

2. 53/6 1.213 49442 17.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 132 500,00 zł 13 250,00 zł 1 330,00 zł

3. 187/1 803 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 93 500,00 zł 9 350,00 zł 940,00 zł

4. 187/2 840 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 97 500,00 zł 9 750,00 zł 980,00 zł

5. 187/3 843 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 98 000,00 zł 9 800,00 zł 980,00 zł

6. 187/4 718 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 83 500,00 zł 8 350,00 zł 840,00 zł

7. 187/5 766 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 78 500,00 zł 7 850,00 zł 790,00 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. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 12 sierpnia 2015 r., drugi 30 września 2015 r., trzeci 24 listopada 2015 r., czwarty 18 lutego 2016 r., piąty 20 kwietnia 2016 r., szósty 22 czerwca 2016 r., 
a siódmy 31 sierpnia 2016 r.  
Nieruchomości w/w (poz. 1-7) wolne są od obciążeń i zobowiązań. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 9 listopada 2016 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 3 listo-
pada 2016 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 listopada 2016 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia 
uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, 
II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji   dotyczących  warunków zabudowy  i zagospodarowania  w/w  nieruchomości  udziela  Wydział  Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 23 sierpnia 2016 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 307/08/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego, obejmujące pięć pozycji: 1) - 5) ul. Iwaszkiewicza – pięć działek nr: 179/157 – 179/161 o łącznej pow. 62 554 m², obręb 12, KW 24974, przeznaczenie pod zabudowę produkcyjną, usługową, przemysłową 
itp.
Dnia 30 sierpnia 2016 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 311/08/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obejmujące 4 pozycje: 1) ul.Chojnicka 
17a/5 – działka nr 324/1 o pow. 611 m², obręb 17, KW 37823, 2) ul.Owidzka 38/14 – działka nr 39 o pow. 731 m², obręb 16, KW 43848, 3) ul.Sambora 9/1 – działka nr 219 o pow. 411 m², obręb 17, KW 31827, 4) ul.Skarszewska 
2a/9 – działka nr 390/7 o pow. 231 m², obręb 13, KW 33525.
Zarządzenia wraz z wykazami tabelarycznymi 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, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości  w prasie lokalnej, na stronach internetowych urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty .
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 5306076.

                Prezydent Miasta Starogard Gdański
                Janusz Stankowiak        

Na podstawie art. 701 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu cywilny  (t.j. Dz.U. z  2016 r. , poz.380) i  Uchwały Nr 12/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20.05.2016 r. – Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.

OGŁASZA:
V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul Orzeszkowej 1B – działka nr 110/34, obręb 23 o pow. 381 m2, KW GD1A/00060576/3 zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 
96,41 m2.
Cena wywoławcza 88.504,00 zł netto
Postąpienie minimalne – 890,00 zł
Wadium w wysokości 17.700,00 zł
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 7 października  2016 r. o godz. 1100 w pokoju nr 9 Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., 83-200 Starogard Gdański ul. Traugutta 56.
Zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty wadium (wpłacić na konto TBS  Nr 51 8340 0001 2002 0001 2364 0001 Bank Spółdzielczy) należy składać do dnia 4 października 2016 r. do godz. 1400  w Towarzystwie 
Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., 83-200 Starogard Gdański ul. Traugutta 56 w pokoju nr 9.
W przypadku wygrania przetargu wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej. 
Wylicytowana cena nabycia będzie powiększona o należny podatek VAT.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

IV PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul Hallera 2  – działka nr 178/1, obręb 17 o pow. 150 m2, KW GD1A/00001883/7 zabudowana budynkiem mieszkalno – handlowym  
o pow. użytkowej 252,79 m2. Nieruchomość położona jest przy starogardzkim Rynku (centrum miasta).
Cena wywoławcza 890.828,00 zł netto
Postąpienie minimalne – 8.910,00 zł
Wadium w wysokości 178.000,00 zł
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 7 października 2016 r. o godz. 1200 w pokoju nr 9 Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., 83-200 Starogard Gdański ul. Traugutta 56.
Zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty wadium (wpłacić na konto TBS  Nr 51 8340 0001 2002 0001 2364 0001 Bank Spółdzielczy) należy składać do dnia 4 października  2016 r. do godz. 1400  w Towarzystwie 
Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., 83-200 Starogard Gdański ul. Traugutta 56 w pokoju nr 9.
W przypadku wygrania przetargu wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej. 
Wylicytowana cena nabycia będzie powiększona o należny podatek VAT.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przetargach:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., 83-200 Starogard Gdański ul. Traugutta 56, pokój nr 3 tel. 58 562 24 33; 58 562 53 21.
Uwaga! Druki zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej www.tbs-starogard.pl lub osobiście w pokoju nr 3.

PRZETARGI http://bip.starogard.pl




