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Urodziny legendy
z Lotosem i Energą

Rozmawiali
o obwodnicy

Kazimierz Deyna, 
jeden z najwybit-
niejszych polskich 
piłkarzy, w tym roku 

obchodziłby swo-
je 70. urodziny. 
Miasto z tej 
okazji przy-
gotowało cykl 
imprez.

9 maja w Urzędzie Miasta otwarto oferty, złożo-
ne w przetargu na realizację I etapu  inwestycji 
pn. „Starogardzki Rynek od nowa – ochrona 
dziedzictwa kulturowego i podniesienia jakości 
historycznej przestrzeni publicznej w Starogar-
dzie Gdańskim”. Wykonawca zostanie wyłonio-
ny w maju, zaraz potem mają rozpocząć się pra-
ce związane z przebudową Rynku, ul. Podgórnej 
oraz ul. gen. Hallera na odcinku od Rynku do 
Kanałowej. 
- Jeszcze w tym roku rozpoczniemy metamor-
fozę Starego Miasta na szeroką skalę. Czeka 
nas kilka lat żmudnej pracy, zmierzającej do 
kompleksowej przebudowy ścisłego centrum 
Starogardu przy jednoczesnym ożywieniu tego 
ważnego kulturowo dla miasta obszaru - wylicza 
Przemysław Biesek – Talewski, zastępca prezy-
denta miasta ds. techniczno-inwestycyjnych.
Modernizacja Rynku wraz z ul. Podgórną, od-
cinkiem ul. Hallera od. ul. Kanałowej do Rynku, 
odcinkiem. ul. Wodnej od ul. Podgórnej do rzeki 
Wierzycy, odcinkiem ul. Tczewskiej od Rynku do 
ul. Podgórnej oraz odcinkiem ul. Sambora od 
Rynku do ul. Zajezdnej to pierwszy etap projek-
tu „Starogardzki Rynek od nowa”. Dzięki tej reali-
zacji centrum miasta nabierze całkiem nowego 
wyglądu i charakteru. 
- Z technicznego punktu widzenia miasto to 
przestrzeń wypełniona infrastrukturą zarówno 
tą podziemną niewidoczną dla oczu, jak i na-
ziemną, czyli budynkami i ulicami. Jednocześnie 
jest to żywa, pulsująca tkanka. Całość wymaga 
troski, wizji, a przede wszystkim skuteczności 
w realizacji ambitnych planów, aby wszystkim 
jego mieszkańcom żyło się jak najlepiej. Jestem 
przekonany, że wszyscy docenią zmiany w Sta-
rogardzie, które nastąpią w tym i przyszłym 
roku  - przekonuje prezydent Janusz Stanko-
wiak.
Zakończenie pierwszego etapu prac projektu 
„Starogardzki Rynek od nowa” planowane jest 
na koniec maja 2018 roku.  

Rynek będzie odnowiony
Do końca maja br. wyłoniony zostanie wykonawca przebudowy Rynku. Do przetar-
gu stanęły 4 firmy. Miasto w tym roku zaplanowało w budżecie na to zadnie 5,5 mln 
zł. To dopiero początek zmian, jakie czekają centrum Starogardu. Łącznie na rewi-
talizację Starego Miasta władze stolicy Kociewia w ciągu kilku najbliższych lat chcą 
przeznaczyć około 20 mln złotych.  



2 maj 2017WYDARZENIAFotorelacje wydarzeń
znajdziesz na stronie internetowej www.starogard.pl

- W naszym sklepie ogrodolandia.pl znajdują 
Państwo meble na balkon, taras oraz gotowe 
zestawy wypoczynkowe i stołowe do ogrodów. 
Każdy znajdzie tu coś dla siebie, aby zaprojek-
tować własną oazę wypoczynku. Oprócz tego 

Kolejna zniżka
Od dzisiaj rodziny wielodzietne będą mogły wyposa-
żyć swoje działki w meble ogrodowe, na które w inter-
netowym sklepie „ogrodolandia” otrzymają 5 % zniżki 
po okazaniu starogardzkiej Karty Dużej Rodziny. Pre-
zydent miasta podpisał umowę z właścicielem sklepu 
i Studia Haiku Michałem Pliszką z Człuchowa. 

zajmujemy się tworzeniem i pozycjonowaniem 
stron internetowych. Doradzamy jak najlepiej 
zareklamować się w sieci, rejestrujemy domeny, 
tworzymy hostingi, wykonujemy gotowe pro-
jekty graficzne, a także sami fotografujemy. Nasi 
klienci mogą liczyć na pomoc na każdym etapie 
tworzenia wizerunku i reklamy firmy w sieci – 
mówi właściciel Michał Pliszka. 
Studio Haiku z Człuchowa to piętnasta z kolei 
firma, która przyłączyła się do grona partnerów 
programu Starogardzka Karta Dużej Rodziny. 
Dla jej posiadaczy oferuje 10% rabatu na usługi 
związane z obsługą i serwisem stron interne-

– Działka przy szpitalu to najlepsza z 5 wskaza-
nych przez miasto lokalizacji budowy przyszłego 
hospicjum – stwierdzili członkowie grupy inicja-
tywnej. Teren znajduje się na uboczu, w zaciszu, 
z dala od głównych arterii miasta. Otoczony zie-
lenią, z niezbędną infrastrukturą stwarza idealne 

Znamy miejsce budowy Hospicjum
Stacjonarne Hospicjum w Starogardzie ma powstać na działce przy ul. Jaskółczej 
w sąsiedztwie szpitala kocborowskiego. Taką decyzję podjęła grupa inicjatywna na 
spotkaniu w Urzędzie Miasta w dniu 11 maja br.

w Starogardzie Gdańskim do Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej. Podjęcie tej uchwały umoż-
liwi władzom miasta zaplanowanie i stworzenie 
specyfikacji istotnych warunków przetargowych 
na wykonanie dokumentacji technicznej obiek-
tu. Podczas czwartkowego spotkania założono, 

sze i bezwzględnie wymagane przez NFZ po-
mieszczenia, które należy zaplanować na etapie 
przygotowywanej dokumentacji technicznej.
Członkowie grupy inicjatywnej obejrzeli też slaj-
dy z hospicjów w Gdańsku i Sopocie. Porównali 
te obrazy z niedawno odwiedzonym przez sie-
bie puckim Hospicjum pw. św. Ojca Pio, którego 
założycielem był śp. ksiądz Jan Kaczkowski.
- Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego co 
zobaczyłyśmy w puckim hospicjum. To miejsce 
przypomina bardziej hotel, czy sanatorium. Pa-
nuje tam ciepła, rodzinna atmosfera. W ogóle nie 
czuje się, że właściwie jest to miejsce, do którego 
trafiają umierający ludzie – powiedziała Dorota 
Dorau prezes Stowarzyszenia „Można Inaczej”. 
- Duże wrażenie zrobiły na nas przestronne po-

możliwości do adaptacji na potrzeby hospicjum.
Wybrana działka jest własnością Województwa 
Pomorskiego. Miasto wystąpiło do Zarządu 
Województwa o zgodę na zamianę tej działki na 
inną – miejską. W razie nie uzyskania pozwole-
nia proponuje drugą przy tej samej ulicy, której 
właścicielem jest Parafia p.w. Św. Mateusza.
Na najbliższej sesji Rady Miasta prezydent 
przedstawi radnym projekt uchwały w sprawie 
wpisania budowy stacjonarnego hospicjum 

towych oraz 5 % na zakup mebli ogrodowych 
w internetowym sklepie.
Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim 
członkom rodzin wielodzietnych, w których wy-
chowuje się troje lub więcej dzieci w wieku do 
18. roku życia lub do 26. roku życia - gdy dziec-
ko uczy się lub studiuje. KDR upoważnia do ulg 

i zniżek w wielu firmach, sklepach oraz instytu-
cjach kultury i obiektach sportowych na terenie 
Polski. Program starogardzkiej KDR oparty jest 
na zasadach ogólnopolskiej KDR. Oprócz dłu-
giej listy partnerów działających na terenie kraju, 
w Starogardzie jest 14 dodatkowych punktów, 
firm i instytucji, które honorują KDR.  

że projekt hospicjum zostanie przygotowany 
na 20 łóżek, czyli jednorazowo opieką otrzyma 
w nim maksymalnie tylu chorych.
W spotkaniu uczestniczyła też projektant choj-
nickiego hospicjum Kornelia Żywicka, która 
podzieliła się z grupą inicjatywną swoją wie-
dzą i doświadczeniem w zakresie wymagań 
programu funkcjonalnego dla hospicjów. Na 
przykładzie projektu Towarzystwa Przyjaciół 
Hospicjum w Chojnicach wskazała najważniej-

Dodała też, że hospicjum w Pucku ma kontrakt 
z NFZ na 16  łóżek, co pokrywa połowę kosztów 
jego rocznego utrzymania. Aby zabezpieczyć 
środki stowarzyszenia, które odpowiada za ho-
spicjum, prowadzi szereg akcji charytatywnych, 
zbiórek pieniędzy, korzysta z grantów i innych 
form wsparcia samorządowego, a także prowa-
dzi działalność gospodarczą.   
Grupa inicjatywna ustaliła, że w najbliższym cza-
sie odwiedzi jeszcze hospicjum w Kwidzynie. Za 
zadanie członkowie postawili sobie też utworze-
nie grup roboczych, które będą odpowiedzialne 
za konkretne tematy tworzenia hospicjum, re-
gulamin pracy grupy oraz ustalenie podmiotu 
odpowiedzialnego za całość przedsięwzięcia. 

mieszczenia, hol, korytarze, po których swobod-
nie można przewozić chorych na łóżkach, rów-
nież do kaplicy ekumenicznej oraz duże okna, 
dzięki którym do wnętrz zagląda zieleń i słońce. 
Powinniśmy iść taką właśnie drogą i skoro budu-
jemy coś od podstaw zadbać o to, aby było rów-
nież piękne i funkcjonalne – zasugerowała.
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Starogardzki magistrat odwiedziło 
35 niemieckich i 30 polskich uczniów. 
Towarzyszyli im opiekunowie: wice-
dyrektor Realschule Stephan Klop-
fzig oraz nauczyciele Frank Minzig 
z Gymasium i Małgorzata Kosecka 
z PG Nr 1 w Starogardzie Gdańskim. 
To właśnie ona oraz Olga Sułek, któ-

35 uczniów z Realschule i Gymnasium w Diepholz przyjechało do 
Starogardu w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Nie-
długo uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 oraz I Liceum Ogól-
nokształcącego pojadą do Niemiec z rewizytą.

ra uczy języka niemieckiego w I Li-
ceum Ogólnokształcącym są orga-
nizatorkami wymiany.
Młodzież spotkała się z wiceprezy-
dentem Przemysławem Bieskiem-
-Talewskim, który życzył gościom 
udanego pobytu, wielu ciekawych 
doświadczeń oraz niezapomnianych 
wspomnień. 
– Specjalnie na spotkanie z Wami 
ubrałem dzisiaj krawat, który dosta-
łem w prezencie od burmistrza Die-
pholz, naszego miasta partnerskie-
go – powiedział zastępca prezyden-
ta ds. techniczno-inwestycyjnych 
Przemysław Biesek-Talewski.
Starogard współpracuje z Diepholz 
od 1998 roku. To powiatowe mia-
sto, które leży w północno-zachod-
niej części Niemiec, liczy 16,5 tys. 
mieszkańców. Już od 19 lat, co roku, 
polska i niemiecka młodzież odwie-
dza się nawzajem i zawiązuje nowe 
przyjaźnie.
– Chcemy, aby poprzez wspólne 
działania młodzi ludzie poznali się 
i doświadczyli życia codziennego 
w kraju sąsiada. Takie przeżycia pro-
wadzą często do przedłużenia zna-
jomości, prywatnych odwiedzin, ko-
respondencji mailowej itp. Właśnie 
o to chodzi – mówiła Małgorzata 
Kosecka. 

Ulica Mostowa zmieniła nazwę
Arie Izaak Goldfarb w Starogardzie Gdańskim był postacią nie-
zwykle ważną. Ten przedsiębiorca, filantrop, kupiec, członek sta-
rogardzkiej loży masońskiej oraz radny Magistratu Miejskiego dla 
naszego miasta zrobił naprawdę wiele.

Gościliśmy młodzież z Diepholz

A. I. Goldfarb pełnił funkcję zastępcy 
burmistrza. Był również członkiem 
Rady Miejskiej. Wyróżniono go 
tytułem Honorowego Obywatela 

Miasta. Jako właściciel fabryki tyto-
niu zapewniał kilku pokoleniom sta-
rogardzian miejsca pracy, jak rów-
nież godziwe wynagrodzenie. Znany 

był także jako filantrop. W okresie 
poprzedzającym Boże Narodzenie 
odwiedzał rodziny swoich pracow-
ników w ich mieszkaniach, aby ob-

darować prezentami zarówno dzieci, 
jak i dorosłych. Angażował się w licz-
ne inicjatywy gospodarcze, społecz-
ne i kulturalne. Założył fundację 
dobroczynną i przytulisko miejskie. 
Były to trzy budynki mieszkalne usy-
tuowane przy Owitzer Strasse 4, 4a 
i 6, (obecnej ulicy Owidzkiej), które 
następnie przekazał miastu.
   
Arie Goldfarb był również mecena-
sem kultury. Na jego zaproszenie do 
Starogardu przyjeżdżali najwybit-
niejsi muzycy tamtej epoki. Ufundo-
wał także ówczesnemu gimnazjum 
męskiemu (obecnie I Liceum Ogól-
nokształcące), obraz przedstawia-
jący „Prometeusza wykradającego 
ogień z Olimpu”, który niestety za-
ginął podczas wojny.
   
Zmarł 5 lutego 1925 roku w Wiesba-
den na terenie Niemiec. Na wieść 
o jego śmierci, władze miejskie 
Starogardu zarządziły opuszczenie 
flag na budynkach państwowych do 
połowy masztu. Na jego pogrzeb 
udała się delegacja władz samo-
rządowych Starogardu w składzie: 
Czesław Nagórski, Ignacy Maciejew-
ski wraz z ówczesnym burmistrzem 
Czwojdzińskim na czele. Ciało zo-
stało skremowane, co dla wyznaw-
ców judaizmu było jedynym znanym 
przypadkiem na Pomorzu. Urna 

z prochami pochowana została na 
żydowskim kirkucie w Starogardzie.

26 kwietnia Rada Miasta podjęła 
uchwałę o zmianie nazwy ulicy Mo-
stowej na Trakt Arie Izaaka Goldfar-
ba. 
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Dzień Flagi
2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Wybór tego dnia nie był 
przypadkowy. Miał być to taki moment 
w roku, w którym Polakom towarzyszą re-
fleksje na temat ważnych dla naszego kraju 
wydarzeń historycznych.

W tym roku mija 226 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z okazji 
rocznicy władze miasta i powiatu, poczty sztandarowe oraz przed-
stawiciele najważniejszych instytucji, harcerze, a także mieszkań-
cy Starogardu Gdańskiego zebrali się przed Ratuszem Miejskim, 
gdzie na maszt wciągnięto flagę państwową. Później wszyscy prze-
maszerowali pod Pomnik Niepodległości.

Święto Konstytucji

W Starogardzie Gdańskim 2 maja 
punktualnie o godz. 12.00 flaga na-
rodowa poszybowała w górę i znala-
zła się na maszcie. Na Rynku rozległy 
się dźwięki „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Wszystko odbyło się w obecności 
prezydenta miasta Janusza Stanko-
wiaka, który chwilę później rozdawał 
mieszkańcom flagi i kotyliony.
– To bardzo miłe dostać polską flagę 

Podczas starogardzkich obchodów 
Święta Konstytucji Przewodniczą-
cy Rady Miasta Jarosław Czyżewski 
wygłosił przemówienie okoliczno-
ściowe. 
– Konstytucja 3 Maja została uchwa-
lona przez Sejm Wielki w 1791 r., czyli 
226 lat temu. Dzień ten został uzna-
ny świętem już dwa dni później, czyli 
5 maja tego samego roku. Ponow-
nie, po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 r., 3 maja został uznany za 
święto państwowe na mocy uchwały 
Sejmu z 9 kwietnia 1919 r. Po wojnie, 
od 1946 r. świętowanie tego dnia 
było zakazane przez władze, aż do 
roku 1990, kiedy to 6 kwietnia Sejm 
ponownie przywrócił to święto. Już 
3 maja 1981 r., to była pamiętna dla 
starogardzian niedziela, czyli dzie-
więć lat wcześniej, z inicjatywy NSZZ 
„Solidarność”, odbyła się na naszym 

starogardzkim Rynku msza święta 
polowa w intencji Ojczyzny. Było to 
połączone święto Najświętszej Marii 
Panny Królowej Polski i uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Przybyło 15 ty-
sięcy mieszkańców miasta. Widzia-
łem, że wszystkim towarzyszyło 
wielkie wzruszenie. Płynęły łzy, mnie 
również. Wspólnie czuliśmy podnio-
słość chwili. Chyba nigdy wcześniej 
ani później nie stanowiliśmy w tak 
licznej grupie jedności – mówił Jaro-
sław Czyżewski.
Po wysłuchaniu wystąpień, delega-
cje samorządowców oraz najważ-
niejszych miejskich instytucji złożyły 
wiązanki kwiatów pod Pomnikiem 
Niepodległości. Następnie wszyscy 
udali się do kościoła pw. świętej Ka-
tarzyny, gdzie odprawiona została 
msza św. w intencji Ojczyzny.  

od samego prezydenta Starogardu 
Gdańskiego. Na pewno wywieszę 
ją w widocznym miejscu, tak aby 
przypominała mi, że jestem Polką 
– mówiła pani Barbara. Największy 
entuzjazm kotyliony i flagi budzi-
ły oczywiście wśród najmłodszych 
starogardzian, którzy chętnie po nie 
podbiegali. Starsi też z uśmiechem 
wyciągali ręce po symbole polskości.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej to święto stosunkowo młode. 
Wprowadzono je na mocy ustawy 
z 20 lutego 2004 o zmianie ustawy 
o godle, barwach i hymnie, która 
weszła w życie 10 kwietnia tego sa-
mego roku. Mimo, że obchodzimy je 
dopiero czternasty raz, to w świado-
mości Polaków zapisało się już chyba 
na stałe.  
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– Przebieg procesu kapitulacji Nie-
miec w zasadniczy sposób wpłynął 
na światową politykę w następnych 

Dzień Zwycięstwa
8 maja to Narodowy Dzień Zwycięstwa, 
obchodzony w rocznicę podpisania w 1945 
roku bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. 
Przy Pomniku Walki i Męczeństwa lat 1939-
1945 starogardzianie oddali hołd poległym 
w czasie II wojny światowej. 

dziesięcioleciach. Francja uzyskała 
bowiem dzięki temu status czwar-
tego mocarstwa, dostała swoją 

strefę okupacyjną w Niemczech, 
w ONZ – stałe miejsce w Radzie Bez-
pieczeństwa, a w 2005 roku, z oka-
zji sześćdziesiątej rocznicy końca 
wojny – wizerunek żołnierza (obok 
radzieckiego, amerykańskiego i bry-
tyjskiego) na moskiewskim pomni-
ku na Pokłonnej Górze. Ceremonia 
w Berlinie odbyła się 8 maja dopiero 
późnym wieczorem, czyli po półno-
cy czasu moskiewskiego. Z tego po-
wodu przez następnych czterdzieści 
kilka lat świat zachodni rocznicę 
zakończenia wojny z hitlerowskimi 
Niemcami obchodził 8 maja, a ZSRR 
i państwa bloku socjalistycznego 
(w tym PRL), 9 maja. Zmieniła to do-
piero Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 
roku o ustanowieniu Narodowego 
Dnia Zwycięstwa. Znosi ona Naro-
dowe Święto Zwycięstwa i Wolności 
z 9 maja – mówił Wojciech Mokwa 
ze starogardzkiego hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego.
Ksiądz Dziekan Józef Pick odmówił 
modlitwę za tych, którzy walczyli na 
wszystkich frontach świata i później 
jako Żołnierze Wyklęci o wolną Polskę.
Prezydent Janusz Stankowiak, wraz 
z przewodniczącym Rady Miasta 
Jarosławem Czyżewskim, złożyli 
kwiaty pod pomnikiem. Wiązanki 
składały też liczne delegacje sa-
morządowe, kombatanckie, służb 
mundurowych, stowarzyszeń i mło-
dzieży.Uroczystość uświetniły znane 
patriotyczne piosenki w wykonaniu 
uczniów Gimnazjum Nr 3 pod kie-
runkiem Wojciecha Piskorskiego.  

Jego uroczysta proklamacja będzie 
miała miejsce podczas Dni Starogar-
du. Wówczas obecnie panujący XXII 
Król Jarosław Pośman „Dostojny” po 
złożeniu przez Króla Elekta ślubowa-
nia przekaże mu insygnia władzy.
Bracia Kurkowi przygotowują się 
teraz do ogólnopolskiego Turnieju 
Strzeleckiego o Złoty i Srebrne Pier-
ścienie Świętej Katarzyny, patronki 
Bractwa. To ich sztandarowa impre-
za na stałe wpisana do kalendarza 
Zjednoczenia Kurkowych Bractw 
Strzeleckich RP i dlatego spodzie-
wają się wielu znamienitych gości. 
Będzie też sporo ciekawych kon-
kurencji towarzyszących, łącznie ze 
strzelaniem o tytuł Mistrza Okręgu 

Nowy Król Elekt
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Starogar-
dzie Gdańskim ma nowego Króla Elekta. 
W wyniku strzelania do kura został nim 
Brat Kazimierz Dawicki.

PROGRAM TURNIEJU:
10.45 - Otwarcie Turnieju
11.00 - Nabożeństwo polowe
11.15 - Rozpoczęcie strzelań do:
- Tarczy Świętej Katarzyny
- Tarczy Prezydenta Miasta Starogard Gdański - Janusza  
   Stankowiaka
- Tarczy Starosty Powiatu Starogardzkiego - Leszka Burczyka
- Tarczy Wójta Gminy Starogard Gdański - Stanisława Połoma
- Tarczy Przewodniczącego Rady Miasta Starogard Gdański –   
  Jarosława    Czyżewskiego
- Tarczy Sponsora -  Starkom Sp. z o. o.
- Tarcza Sponsora -  ZUOK Stary Las Spółka z o.o.
- Tarcza Dar Okręgu Pomorskiego
- STRZELANIE O TYTUŁ MISTRZA OKRĘGU POMORSKIEGO
Na koniec strzelanie do Kura
17.30 - Planowane zakończenie Turnieju

Pomorskiego, którym aktualnie jest 
Brat Jarosław Czyżewski. 

XXI KRAJOWY TURNIEJ STRZELECKI
ZŁOTY SREBRNE  PIERŚCIENIE ŚWIĘTEJ KATARZYNY
20 maja (sobota) 2017 roku, na Strzelnicy Brackiej 
przy ulicy Mickiewicza 12
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- Nie widzę zagrożenia dla budowy obwodni-
cy Starogardu Gdańskiego – zapewnił minister 
Smoliński. Podkreślił jednak, że nie wszystkie 
inwestycje, wpisane do Programu budowy 
dróg krajowych zostaną sfinansowane przez 
państwo. Wiele z nich z programu wypadnie. 
– W budżecie państwa na inwestycje drogowe 
zaplanowane jest 107 mld zł, podczas, gdy koszt 
wszystkich zadań przekracza kwotę 200 mld zł. 
– poinformował.  -  Dlatego tak ważne jest, aby 
jak najszybciej ustalić przebieg starogardzkiej 
obwodnicy i uzyskać konieczne pozwolenia śro-
dowiskowe. Na tę chwilę środki finansowe dla 
obwodnicy Starogardu są zabezpieczone, ale im 
później zapadnie decyzja, tym będzie trudniej 
z ich utrzymaniem. Mimo to Kazimierz Smoliń-
ski zapowiedział, że zrobi wszystko, aby droga 
szybkiego ruchu, która uwolni miasto od ruchu 
tranzytowego, została zrealizowana. 
Wiceprezydent Przemysław Biesek - Talewski  
przypomniał, że miasto jako zamawiający zbliża 
się do końca realizacji swojej części projektu. 
- Kończymy opracowanie materiałów potrzeb-
nych do uzyskania decyzji środowiskowej oraz 
studium techniczno-środowiskowe i najpraw-
dopodobniej w II półroczu przekażemy komplet 
dokumentów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad – zaznaczył wiceprezydent.  

Rozmawiali o obwodnicy
8 maja w Centrum Biznesu Szwarc minister infrastruktury i budownictwa Kazimierz 
Smoliński spotkał się z przedstawicielami starogardzkich samorządów i lokalnego 
biznesu. Rozmowy dotyczyły budowy obwodnicy Starogardu oraz dróg krajowych. 

Dodał, że miasto cały czas liczy, że zostanie wy-
brany wariant trzeci, czyli ten najbardziej wysu-
nięty na południe od centrum Miasta. Oczywi-
ście zgodnie z ustaleniami o decyzję środowi-
skową wystąpi  GDDKiA, zaraz po przekazaniu 
dokumentacji wybranego wariantu obwodnicy. 
Po uzyskaniu decyzji przekaże temat do War-
szawy. Podkreślił, że to nie od miasta  zależy 
czy decyzje w sprawie budowy obwodnicy za-
padną szybko, czy nie. Okres trwania poszcze-
gólnych etapów przygotowań realizacji budo-
wy drogi szybkiego ruchu jak się okazuje jest 
stosunkowo długi. Od decyzji o sfinansowaniu 
Studium obwodnicy, która zapadła w 2014 roku 
do zakończenia I etapu  przygotowań minęły 3 
lata.  To oznacza, że realizacja tego zadania nie 
nastąpi w najbliższych latach, bo trzeba przejść 
szereg procedur, żeby dobrze przygotować się 
do tej inwestycji. 
Wiceprezydent Talewski przypomniał też 
o planowanej wspólnie z GDDKiA budowie 
ścieżki rowerowej do Stada Ogierów oraz prze-
budowie ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej 
22 i ul. Skarszewskiej. Dla obu zadań miasto fi-
nansuje przygotowanie projektu budowlane-
go. Natomiast realizacją w chwili pojawienia się 
wolnych środków zajmie się GDDKiA.
Dyrektor GDDKiA Radosław Kantak potwierdził 

ustalenia z władzami miasta. Omówił przy okazji 
zakres prowadzonych aktualnie prac GDDKiA, 
również na terenie powiatu starogardzkiego. 
Z kolei na temat stanu zaawansowania prac na 
drogach wojewódzkich 222., 229 i 224 wypo-
wiedział się obecny na spotkaniu wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski. 
Poseł  na Sejm RP Jan Kilian poinformował 

wszystkich o planowanej wizycie sejmowej Ko-
misji Infrastruktury w Starogardzie Gdańskim 
i Chojnicach. Komisja spędzi w stolicy Kociewia 
dwa dni 18 i 19 maja. Tematem ich obrad bę-
dzie kondycja dróg powiatowych i gminnych 
na przykładzie powiatu starogardzkiego i choj-
nickiego, budowa obwodnicy oraz bezpieczeń-
stwo na drogach. 

Zmiana organizacji ruchu
Od 26 kwietnia odcinek od skrzyżowania z ul. Pelpliń-
ską do siedziby firmy Dak – Bud jest wyłączony z ruchu. 
Nie można skręcać w prawo z ulicy Peplińskiej w kie-
runku Pomorskiej Szkoły Wyższej i II Liceum Ogólno-
kształcącego. 

Spotkanie zainicjował Starogardzki Klub 
Biznesu – Związek Pracodawców, w imieniu 
którego Edward Sobiecki Dyrektor Biura po-
dziękował ministrowi, wicemarszałkowi oraz 
władzom samorządowym za dotychczasową 
współpracę i przychylność w rozwiązywaniu 
problemów infrastrukturalnych w mieście 
i powiecie.  

Przebudowa ulicy Kościuszki się rozpoczęła. Od-
będzie się w trzech etapach. Pierwszy etap obej-
mie fragment od skrzyżowania z ul. Pelplińską 
do siedziby firmy Dak – Bud. Roboty nie obejmą 
skrzyżowania. Główne prace remontowe na tym 
odcinku potrwają prawdopodobnie do lipca. 
Zakończenie całej przebudowy ulicy Kościuszki 
planowane jest na koniec października.
W związku z zamknięciem ulicy Kościuszki na 
wspomnianym odcinku obowiązuje nowa orga-
nizacja ruchu. Bez zmian pozostaje dojazd z ulicy 
Pelplińskiej ulicą Kościuszki do ulicy Sobieskiego 
i Rynku. Nie można za to skręcać w prawo w kie-
runku Pomorskiej Szkoły Wyższej i II Liceum 
Ogólnokształcącego. Obowiązują tu objazdy 
ulicami: Pelplińską, Pomorską i Jabłowską lub 
Pelplińską, Kościuszki, Sobieskiego, Owidzką.

Zmiana organizacji ruchu wiąże się też ze zmia-
nami w kursowaniu miejskich i państwowych 
autobusów. W przypadku PKS przystanki Staro-
gard ZSE oraz Starogard Szkoła są tymczasowo 
zawieszone. Autobusy w kierunku Owidza od 
przystanku Starogard Starostwo do przystanku 
Starogard Przedmieście jeżdżą objazdem ulica-
mi: Kościuszki – Sobieskiego – Owidzką.
W przypadku MZK objazd dla linii 7 i 27 prze-
biega ulicami: Pelplińską, Pomorską, Jabłowską, 
Przedmieście z pominięciem przystanku Ko-
ściuszki II LO w obu kierunkach (przystanki na 
czas przebudowy wyłączone są z ruchu). Objazd 
dla linii 17 – przebiega ulicą Pelplińską z pomi-
nięciem przystanków: Kościuszki II LO, Jabłow-
ska, Pomorska w obu kierunkach.  
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Rada Miasta uchwaliła rok 2017 ro-
kiem Kazimierza Deyny. Z tej okazji 
miasto przygotowało dla mieszkań-
ców wiele atrakcji zarówno sporto-
wych, jak i kulturalno-rozrywkowych. 
Mają one przypomnieć sylwetkę 
znakomitego piłkarza – legendę pol-
skiego futbolu. Najważniejsza z nich 
odbędzie się w niedzielę, 21 maja 2017 
roku.
 
Towarzyski mecz piłki 
nożnej Team Deyna 70 vs. 
dziennikarze i gwiazdy TVP
Punktualnie o godz. 16.00 na Stadio-
nie Miejskim im. Kazimierza Deyny 
rozpocznie się towarzyski mecz piłki 
nożnej. Drużyna Deyny zmierzy się 
z drużyną dziennikarzy i gwiazd TVP. 
W składzie Team Deyna 70 pojawią 
się członkowie Klubu Wybitnego 
Reprezentanta, czyli: Jacek Krzynó-
wek (96 występów w reprezentacji 
Polski), Maciej Żurawski (72), Tomasz 
Kłos (69), a także inni byli reprezen-
tanci (Radosław Michalski – 28, Ma-
ciej Szczęsny – 7, Grzegorz Lewan-
dowski – 5 i jedyny starogardzianin 

Świętujmy razem urodziny 
Kazimierza Deyny
Wielkie święto piłki nożnej „Deyna 70 z Energą i Lotosem” oraz mu-
zyczne disco party czekają mieszkańców Starogardu i okolic. 21 maja 
2017 roku prezydent Janusz Stankowiak zaprasza do Starogardu na 
urodzinową imprezę Pana Kazimierza. Towarzyski mecz piłki nożnej 
oraz koncert gwiazd disco polo, to tylko kilka z atrakcji przygotowa-
nych z okazji 70. rocznicy urodziny legendy piłki nożnej.

w tym gronie Marek Ługowski – 2). 
Na murawę wbiegną też piłkarze 
występujący niegdyś na boiskach 
ekstraklasy (Bogusław Lizak, Zenon 
Małek) oraz wychowankowie Wie-
rzycy m.in. Jerzy Siora, czy Arka-
diusz Glaza. Z kolei w drużynie TVP 
zobaczymy m.in. szefa programu 
TVP Sport Marka Szkolnikowskiego. 
Mecz poprowadzi uznany w Polsce 
sędzia i arbiter międzynarodowy 
Michał Listkiewicz, który sędziował 
mecze na Mistrzostwach Europy, 
Igrzyskach Olimpijskich i Mistrzo-
stwach Świata. Łącznie był arbitrem 
w 150 meczach międzynarodowych. 
Mecz skomentuje znany komentator 
i dziennikarz sportowy TVP Dariusz 
Szpakowski.
Podczas sportowych zmagań bę-
dzie można zdobyć autografy nie 
tylko znanych w świecie piłkarskim 
osobowości, piłkarzy i zaproszonych 
gości m.in. Orłów Górskiego ale 
również gwiazd muzyki disco polo. 

Urodzinowe party 
Zaraz po meczu prezydent miasta 

zaprasza wszystkich na wielki koncert 
gwiazd muzyki disco polo. Na scenie 
wystąpią prawdziwi giganci stylu – 
Zenek Martyniuk z zespołem Akcent, 
Power Play, Mig i Classic. Koncert po-
prowadzi Maciej Smoliński, a relację 
z imprezy pokaże Polo TV!
Muzyczne disco party z największy-
mi gwiazdami disco polo wystartuje 
o godz. 18.00 na placu przed Halą 
Miejską im. Gerarda Podolskiego 
przy ul. Hallera. Publiczność przy-
wita sam król gatunku – Zenek Mar-
tyniuk, który rozgrzewać będzie do 
tańca takimi hitami, jak: ,,Przekorny 
los”, ,,Czekam na Ciebie”, ,,Przez Twe 
oczy zielone”, ,,Prawdziwa miłość 
to Ty”, ,,Kochana wierzę w miłość”. 
Oprócz grupy Akcent wystąpią rów-
nież chłopaki z Power Play, zwario-
wana ekipa MIG oraz Classic.
Koszt biletu to jedynie 1 zł! Każdy, 
kto wcześniej nie kupi biletu w biu-
rze OSIR, będzie mógł go nabyć 
w kasie przed meczem lub w spe-
cjalnych punktach sprzedaży tuż 
przed koncertem.
Patronat nad imprezą obejmie Polo 
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TV, Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk 
i Telewizja Polska, która wyemitu-
je relację z meczu na antenie TVP 
Sport w poniedziałkowym (22 maja) 
Magazynie Piłkarskim 4-4-2 o godz. 
21:20.
Główni sponsorzy: Grupa LOTOS, 
Grupa ENERGA.  
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Bilety na urodzinowe party Pana 
Kazimierza czyli DEYNA’70 z LO-
TOSEM i ENERGĄ już w sprzeda-
ży! Można je kupić w cenie 1 złoty 
w godz. 7.00-15.00 w sekretariacie 
OSiR, w godz. 7.00-20.00 w recepcji 
Hali Sportowej im. G. Podolskiego 
ul. Hallera 19, w dniu imprezy przed 
meczem w kasie od godz.12.00 oraz 
przed koncertem na placu przy ul. 
Hallera od godz. 15.00. 
Będą wspaniałą pamiątką tego wyjątkowego spotkania!

Uwaga! Uwaga!

Kazimierz Deyna urodził się 
23 października 1947 roku 
w Starogardzie Gdańskim. 
Edukację rozpoczął w Szkole 
Podstawowej nr 4 im. Juliusza 
Słowackiego. Po ukończeniu 
siedmioletniej szkoły podsta-
wowej uczył się w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej przy Za-
kładach Obuwniczych Nep-
tun, gdzie przygotowywany 
był do zawodu elektryka. Po 
zakończeniu edukacji podjął 
pracę w charakterze modela-
rza w tym samym zakładzie, 

Król futbolu
Polski futbol największe sukcesy 
notował w latach 70. Mistrzostwo 
i wicemistrzostwo olimpijskie, 
a także trzecie miejsce w mistrzo-
stwach świata reprezentacji Polski 
odbiły się szerokim echem. Jednym 
z głównych architektów tych sukce-
sów był pochodzący ze Starogardu 
Gdańskiego Kazimierz Deyna, któ-
ry był czołowym piłkarzem świata

w którym potwierdzał swój 
wielki talent. O jego nieprze-
ciętnych umiejętnościach mó-
wiono nie tylko na Pomorzu.  
10 października 1965 Deyna 
zadebiutował w reprezenta-
cji Polski juniorów w meczu 
z drużyną Czechosłowacji. 
O wychowanka Włókniarza 
„biły się” Lechia Gdańsk, Arka 
Gdynia i ŁKS Łódź, do które-
go trafił w 1966 roku. Zdążył 
zadebiutować w I lidze w me-
czu z Górnikiem Zabrze. Nie 
zagrzał tam dłużej miejsca, 
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kapitan poprowadził biało-
-czerwonych do trzeciego 
miejsca na świecie. To głów-
nie jego fenomenalniej grze 
Polska zaszła aż tak daleko. 
On sam został sklasyfikowa-
ny na trzecim miejscu w ple-
biscycie „France Football” na 
najlepszego piłkarza Europy. 
W 1976 roku na Igrzyskach 
Olimpijskich w Montrealu 
zdobył srebrny medal. Dwa 
lata później na mistrzostwa 
świata w Argentynie nasza 
reprezentacja jechała w roli 
jednych z faworytów impre-
zy, jednak nie udało się przy-
wieźć z Mundialu medalu. 22 
listopada 1978 roku Kazimierz 
Deyna podpisał kontrakt 
z Manchesterem City. Wy-
spiarski styl gry nie odpowia-
dał jednak reprezentantowi 

w którym odbywał praktykę 
zawodową. Zainteresowanie 
sportem zaszczepili Kazimie-
rzowi bracia i siostra Teresa. 
Starszy brat, Henryk, grał 
z powodzeniem w piłkę noż-
ną w miejscowym Włóknia-
rzu, a młodszy, Franciszek, był 
zawodnikiem najstarszego 
klubu piłkarskiego w stolicy 
Kociewia, Starogardzkiego 
Klubu Sportowego. Pierwsze 
kroki w piłkarskiej karierze 
stawiał pod okiem Henryka 
Piotrowskiego reprezentując 
barwy Włókniarza Starogard, 

bo  po Deynę zgłosiła się 
warszawska Legia. To wła-
śnie w okresie gry w klubie 
ze stolicy starogardzianin 
zanotował swoje największe 
sukcesy, a więc dwa mistrzo-
stwa Polski oraz półfinał 
i ćwierćfinał Pucharu Europy. 
Świetną grę potwierdzał rów-
nież w reprezentacji Polski. 
W 1972 roku wraz z drużyną 
Kazimierza Górskiego zdobył 
złoty medal olimpijski, a on 
sam został królem strzelców 
imprezy. Dwa lata później 
podczas mundialu w RFN jako 

Polski. Dla doświadczonego 
zawodnika, jakim wówczas 
był, gra i życie w Anglii nie 
dostarczały mu wiele rado-
ści.  W 1981 roku przeniósł się 
do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie grał w barwach San 
Diego Sockers. Swoje umie-
jętności techniczne prezen-
tował nie tylko na stadionie, 
ale również w rozgrywkach 
halowych, w których ze swą 
drużyną zdobył pięć tytułów 
mistrzowskich. Po zakończe-
niu kariery zawodniczej zajął 
się szkoleniem młodzieży. 
1 września 1981 roku Kazi-
mierz Deyna zginął w wy-
padku samochodowym. 
Odszedł jako wielki piłkarz, 
jeden z najlepszych w historii 
polskiej reprezentacji.
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Przed nami wielka impreza z okazji Roku 
Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdań-
skim. Miasto postanowiło godnie przypo-
mnieć tego legendarnego piłkarza organi-
zując imprezę z takim rozmachem.
„Tu rodzą się Gwiazdy” takim mottem Staro-
gard Gdański stara się zwrócić uwagę na fakt, 
że nasze średniej wielkości miasto posiada nie-
zwykły potencjał, szczególnie w zasobach ludz-
kich. Udowodnił to między innymi Kazimierz 
Deyna, którego talent zachwycił cały piłkarski 
świat. Jako mieszkańcy mamy dzięki niemu 
prawdziwy powód do dumy. W tym roku ten 
legendarny piłkarz obchodziłby 70. rocznicę 
urodzin. Wierzę, że gdyby żył świętowałby ten 
fakt razem z nami. Impreza przygotowana jest 
z rozmachem bo uważam, że jest to nasz obo-
wiązek, aby pamięć o Kazimierzu Deynie była 
w Starogardzie, a za naszym pośrednictwem 
w całej Polsce odpowiednio pielęgnowana.  

Chyba nie było łatwo zorganizować taki 
event?
To prawda. To ogromne wyzwanie logistyczne, 
jak również finansowe. Przygotowania trwały 
ponad pół roku. Za nami dziesiątki spotkań 
ze sponsorami, negocjacji z Telewizją Polską, 
czy klubem piłkarskim Legia Warszawa, roz-
mowy z gwiazdami polskiej piłki, komenta-
torami i działaczami sportowymi. Dzięki tej 
pracy możemy cieszyć się z faktu, że impreza 
praktycznie w całości zostanie sfinansowana ze 
źródeł spoza budżetu miasta, a jej efekt dzięki 
publicznym mediom zostanie wypromowany 
na cały kraj. Muszę w tym miejscu podkreślić 
rolę, jaką odegrał przy organizacji tego wyda-

Deyna jest postacią kultową
Rozmowa z Januszem Stankowiakiem, prezydentem Starogardu Gdańskiego. 

rzenia radny Rady Miasta Starogard Gdański 
pan Jarosław Janaszek. Dzięki jego osobistemu 
zaangażowaniu i niezwykłej aktywności uda-
ło się załatwić wiele spraw. To przykład pracy 
radnego na rzecz lokalnej społeczności. Ser-
decznie mu za to dziękuję w imieniu wszystkich 
mieszkańców. 

Patrząc na nazwiska, jakie się pojawią pod-
czas tej imprezy oraz sponsorów głównych 
można pokusić się o stwierdzenie, że postać 
Kazimierza Deyny nadal wzbudza zaintere-
sowanie?

To naprawdę niezwykłe jak nazwisko Kazimie-
rza Deyny wzbudza pozytywne emocje i otwie-
ra wiele drzwi, za którymi znajdują się ludzie 
pamiętający tę legendarną postać. Wsparły 
nas prawdziwe giganty. Grupa ENERGA czy 
Grupa LOTOS angażują swój potencjał wy-
łącznie w bardzo dobre projekty. Cieszę się, że 
do takich właśnie zaliczono nasze wydarzenie. 
W dobie Roberta Lewandowskiego pamięć 
o słynnym starogardzkim piłkarzu jest nadal 
żywa i aktualna. Postać Kazimierza Deyny, jego 
życie to znakomity scenariusz na film fabularny. 
Mam nadzieję, że ktoś kiedyś pokusi się prze-
nieść tę barwną postać na wielki ekran.

Miasto od kilku lat buduje działania pro-
mocyjne wokół tego piłkarza. Widoczne są 
efekty tych działań?
Jednym z filarów promocji miasta jest oczywiście 
kultywowanie pamięci o tym piłkarzu. Myślę, 
że efekty są jak najbardziej namacalne. Przede 
wszystkim Polacy, a przynajmniej przeważa-
jąca ich część wiedzą już, że Kazimierz Deyna 
urodził się w Starogardzie, co do niedawna nie 
było takie oczywiste. Mieliśmy okazję przekonać 
się o tym jadąc pociągiem na trasie z Łodzi do 
Warszawy, który nazwano jego imieniem. Roz-
mawialiśmy z pasażerami na temat ich wiedzy 
o starogardzkim piłkarzu i nie ukrywam, że byli-
śmy mile zaskoczeni faktem jak wiele o nim wie-
dzą, w tym to skąd pochodził. Było to niezwykle 
udane działanie promocyjne. O naszej wizycie 
w pociągu Deyny informacja obiegła całą Polskę, 
a wartość tej promocji niezależne agencje rekla-
mowe wyceniły na bliski milion złotych. Warto 
też dodać o bardzo dobrej współpracy z klubem 
piłkarskim Legia Warszawa, dla którego Kazi-
mierz Deyna jest postacią kultową. To wszyst-
ko pozwala nam coraz skuteczniej docierać do 
świadomości mieszkańców Polski, że to właśnie 
w Starogardzie rodzą się Gwiazdy.. 

Prezydent miasta Janusz Stankowiak wraz dzienikarzem Stefanem Szczepłkiem oraz Januszem Dorosiewiczem, prezesem Fundacji Kazimierza Deyny.
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Wielkim krokami zbliża się hucz-
na impreza urodzinowa Kazimie-
rza Deyny „DEYNA ‚70 z LOTO-
SEM i ENERGĄ”. To Pan jest jej 
pomysłodawcą. Skąd wziął się 
ten pomysł?
Uwielbiam organizować ciekawe 
wydarzenia, zwłaszcza sportowe. 
Wszystko poszło „siłą rozpędu” po 
wielkim otwarciu stadionu Włók-
niarza w zeszłym roku. Wtedy po-
myślałem, że można byłoby zrobić 
coś podobnego, ale z większym 
rozmachem. Dobrze się składa, że 
w tym roku przypada 70. rocznica 
urodzin najwybitniejszego piłkarza 
ze Starogardu – Kazimierza Deyny. 
Okazja znalazła się więc sama. To 
świetny pretekst, żeby do naszego 
miasta przyciągnąć wielkie piłkar-
skie nazwiska. Ale skoro urodziny, 
to nie może obyć się przecież bez 
muzyki. Wiadomo, że najlepiej 
bawimy się przy takiej, która jest 

Ludzie potrzebują rozrywki
Rozmowa z Jarosławem Janaszkiem, radnym Stowarzyszenia „Nasz 
Starogard” oraz przewodniczącym Komisji Budżetu, Strategii i Pro-
gramów Pomocowych Rady Miasta Starogard Gdański.

lekka, łatwa i przyjemna. Ludzie 
potrzebują rozrywki. Tak się zło-
żyło, że zupełnie przez przypadek 
nawiązałem kontakt z gwiazdą di-
sco polo – Zenkiem Martyniukiem. 
Od słowa do słowa… i już wiedzia-
łem, że urodzinowa impreza Kazi-
mierza Deyny nie może obyć się 
bez zespołu Akcent. Oni na pewno 
porwą wszystkich do zabawy. Żeby 
jednak jeszcze bardziej podkręcić 
atmosferę ściągnęliśmy też innych 
znanych wykonawców disco polo 
takich, jak Mig, Classic i Power Play. 
Czuję, że w niedzielę 21 maja cały 
Starogard będzie tańczył. 

Piłka nożna to od lat Pana hob-
by. Największe?
Chyba można powiedzieć, że jest 
to moja wielka pasja. Rozbudził 
ją we mnie dziadek. Kiedy byłem 
dzieckiem to właśnie z nim oglą-
dałem mecze i to przy nim sta-

wiałem pierwsze kroki na boisku. 
Nigdy nie byłem zawodowym 
piłkarzem. Zawsze pogrywałem 
amatorsko. Obecnie gram w dru-
żynie oldbojów. To świetna forma 
spędzania czasu. Udało mi się też 
spełnić wielkie marzenie i pojechać 
na mecz Realu Madryt. To było 
ogromne przeżycie. Interesuję się 
także koszykówką. Od lat kibicuję 
Kociewskim Diabłom. Wolny czas 
staram się dzielić sprawiedliwie po-
między piłkę nożną a koszykówkę.

Jak Pan odnosi się do postaci, 
dla której organizowane jest wy-
darzenie „DEYNA ‚70 z LOTOSEM 
i ENERGĄ”, czyli pochodzącego 
ze Starogardu Gdańskiego wy-
bitnego piłkarza – Kazimierza 
Deyny? Był Pana idolem?
Przede wszystkim bardzo szanuję 
Kazimierza Deynę. Bez wątpienia to 
jeden z najwybitniejszych polskich 

piłkarzy w historii. Uważam, że 
urodził się w złym momencie, trud-
nych czasach. Gdyby urodził się 
później, z pewnością miałby szan-
sę zrobienia kariery w najlepszych 
klubach na świecie. Na możliwości 
jakie miał, osiągnął naprawdę bar-
dzo wiele. Cieszę się, że pochodził 
z naszego miasta. Wszyscy jeste-
śmy z niego dumni. Moim zdaniem 

decyzja, żeby to właśnie Kazimierz 
Deyna stał się naszą wizytówką 
była najlepszą z możliwych. Kaka 
zawsze przyznawał się do tego, 
gdzie się urodził, wychował, gdzie 
zaczynał kopać piłkę. Jego nazwi-
sko to marka, która bardzo poma-
ga w budowaniu wizerunku Staro-
gardu Gdańskiego.                        
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„Powitanie lata 2017” – tak brzmi 
tytuł koncertu zespołu Darius Gro-
up, który odbędzie się 22 czerwca 
o godz. 20.00 w Restauracji Ogró-

Będzie się działo
Tegoroczne lato będzie bardzo bogate w imprezy plenerowe. Do 
Starogardu zawitają gwiazdy polskiej estrady, które dostarczą spo-
rą dawkę rozrywki. 

dek. Bilety: w cenie 10 zł można 
nabyć w Restauracji. W sobotę (22 
czerwca) podczas Święta Polphar-
my ze swoim koncertem wystąpi 

popularna w kraju wokalistka Ania 
Dąbrowska, której piosenki zajmują 
czołowe miejsca radiowych list prze-
bojów. 

Od 30 czerwca w stolicy Kociewia 
będziemy bawić się z okazji Dnia 
Starogardu. W tym roku główne 
imprezy odbywać się będą na placu 
vis-a-vis Galerii Neptun. Już pierw-
szego dnia na scenie wystąpią: ze-
spół Bracia oraz Ewa Farna. Następ-
nego dnia (1 lipca) będziemy mogli 
posłuchać koncertów zespołu The 

Postman i LemON. Przed występami 
tych artystów publiczność w wesoły 
nastrój wprowadzi aktor i kabare-
ciarz Jerzy Kryszak.
Z kolei 15 lipca na terenie Stada 
Ogierów odbędzie się kolejna edy-
cja Zlotu Weteranów Szos, którego 
gwiazdą będzie zespół TSA z Mar-
kiem Piekarczykiem na czele.  
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Zawody rozpoczną się w sobotę 
o godz. 10.00. Jako pierwsze o me-
dale powalczą dzieci od lat 6. W od-
powiednio stworzonych dla nich 12 
kategoriach „fitness gimnastyczne-
go” – Fit Kids zaprezentują barwne 
i żywiołowe układy taneczno-gim-
nastyczne.
Ok. godz. 15.00 odbędzie się ofi-
cjalne otwarcie zawodów w kultu-
rystyce i fitness dorosłych. O tytuł 
mistrza powalczą mężczyźni i ko-
biety – w tym osoby niepełnospraw-
ne – w 23 kategoriach. W trakcie 
zawodów w krótkich dwuminuto-

Piękna rzeźba gibkość ciała 
Pokaz dziecięcych umiejętności gimnastycznych oraz pięknie wy-
rzeźbionych ciał męskich i damskich to atrakcje, które już nieba-
wem będziecie mogli oglądać w Miejskiej Hali im. Andrzeja Grub-
by. 27 maja Federacja WBBF zaprasza wszystkich do Starogardu na 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Kulturystyce, Fitness, w tym 
osób niepełnosprawnych oraz Fitness Gimnastycznym DZIECI.

ści fizycznej i zdrowego trybu życia.
Międzynarodowe Mistrzostwa Pol-
ski patronatem objął Prezydent 
Miasta Starogardu Gdańskiego.
Organizator – prezydent WBBF 
– WFF Wojciech Nadolski 
Współorganizator – Ośrodek Sportu 

Pierwszy rajd rowerowy odbył się 
w poniedziałek 1 maja. Ponad 60 
uczestników ruszyło  z Rynku do 
Grodziska Owidz. Pokonali trasę 16 
km przez Kokoszkowy, jezioro Jamer-
tal, Stado Ogierów i leśniczówkę Ko-
chanki. W Grodzisku na rowerzystów 
czekało ognisko z kiełbaskami, które 
ufundowało Solarium Mocca oraz 
atrakcje przygotowane przez Gro-
dzisko Owidz m.in. Igrzyska o puchar 

Rajdy rowerowe
Dotąd starogardzianie już dwa razy poje-
chali wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekre-
acji na wycieczkę rowerową po okolicach 
Starogardu. Na dwa kolejne rajdy OSiR 
zaprasza  27 maja i 10 czerwca. Zbiórka 
i zapisy  przy Ratuszu o godz. 9.00. Koszt 
uczestnictwa 5 zł dorośli, 1 zł dzieci. 

Świętowida oraz pokazy grup i dru-
żyn sportowych.
Podobna liczba miłośników dwóch 
kółek stawiła się 13 maja. Tego dnia 
uczestnicy przejechali blisko 10 km 
do Sumina. Kolejne spotkania miło-
śników wycieczek rowerowych 27 
maja i 10 czerwca. 
Uwaga! Dzieci do 11 lat mogą uczest-
niczyć w rajdach wyłącznie z pełno-
letnim opiekunem.  

wych przerwach swoje umiejętności 
zaprezentują miejscowi sportow-
cy takich dyscyplin, jak: boks, kick 
boksing i strongman, a także adepci 
szkoły tańca pole dance. O godzinie 
18.00 organizatorzy zapraszają na 
wielki finał i dekorację zawodników.
W trakcie zawodów będzie można 
też obejrzeć pokaz sukien ślubnych 
oraz mody dziecięcej, a także od-
wiedzić stoiska różnych wystawców.
WBBF – WFF to skrót od Światowej 
Federacji Kulturystyki – Światowej 
Federacji Fitness. Polska jest jednym 
z 127 krajów członkowskich tworzą-

cych WBBF – WFF International. Fe-
derację założono w 1968 r. na Litwie 
i od tamtej pory co roku organizuje 
zawody kulturystyczne i fitness na 
szczeblu krajowym i międzynaro-
dowym w krajach członkowskich.
Mistrzostwa Polski w Starogardzie 
mają za zadanie wyłonić kadrę – za-
wodników, którzy będą reprezen-
tować nasz kraj na Mistrzostwach 
Europy w Holandii, które odbędą się 
4 czerwca 2017 r. To również okazja 
do zaprezentowania szerokiej pu-
bliczności tzw. sportu sylwetkowe-
go oraz zachęcenie ich do aktywno-

i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim 
Patronat medialny: Radio Gdańsk, 
Dziennik Bałtycki, 24starogard.
pl, Kulturystyka on-line, Verizane, 
Głos Powiatowy, AG Bodybulding 
Partnerzy: Gmina Zblewo oraz Wójt 
Gminy Zblewo. 

Program zawodów
10.00 – rozpoczęcie zawodów 
Fit – Kid (półfinały kategorii 
dziecięcych – 12 kategorii) 
13.00 – pokaz mody dziecięcej 
13.30 – finały dekoracje kate-
gorii dziecięcych 
14.00 – 15.00 przerwa 
15.00 – oficjalne rozpoczęcie 
zawodów oraz półfinałów 
kategorii 
17.30 – 18.00 przerwa (pokaz 
sukien ślubnych) 
18.00 – finał dekoracje zawod-
ników – Konkurs Open zamy-
kający zawody
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Autorki projektu otworzyły pokaz 
w strojach rzymianki i bawarki. Na 
wybiegu eksponowały flagi Unii 
Europejskiej oraz Polski. Podczas 
pokazu dzieci z grupy trzeciej zapre-
zentowały stroje charakterystyczne 
dla krajów należących do wspólnoty. 
Z wielką gracją przemierzały wy-
bieg, a gromkim brawom nie było 
końca. Nie zabrakło wikinga, torre-

Europejski pokaz mody
9 maja przypada Dzień Unii Europejskiej. 
Z tej okazji w MPP Nr 4 „Tęczą Malowane” 
Agnieszka Kuhn i Magdalena Mandziara 
zorganizowały Europejski Pokaz Mody.

W trzeciej edycji Przeglądu na sce-
nie zaprezentowali się: Gaja Freda, 
Aleksandra Muszyńska (MPP Nr 
10); Maja Zielińska, Aleksandra Wi-
śniewska (MPP Nr 8); Julia Osowska, 
Szymon Formela (MPP Nr 6); Zofia 
Heieck, Nicola Fandrejewska (MPP 
Nr 5); Klara Wiśniewska, Aleksander 
Przezlata (MPP Nr 4), Julia Michalska, 
Tomasz Kawecki (MPP Nr 2); Agata 
Baniewska, Antoni Grabarz (MPP Nr 
3); Dorota Dawid, Zofia Lempkowska 
(Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy 
Domek”); Aleksandra Modrzejew-
ska, Nina Gołębiewska (Niepublicz-
ne Przedszkole „Przylesie”); Marty-

Głośno radośnie
Przegląd Piosenki Przedszkolnej w Staro-
gardzie Gdańskim powoli staje się tradycją. 
Organizuje go MPP Nr 3 „Miś Uszatek”. Te-
gorocznym hasłem imprezy były „Koloro-
we piosenki”. 11 maja na scenie kina „So-
kół” było nie tylko kolorowo, ale też głośno 
i radośnie.

Pomysł narodził się w głowach kilku 
nauczycielek Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego, które 
zdecydowały się wesprzeć swoich 
uczniów w sensorycznym odbiorze 
literatury i bajek. Poszukiwania ofert 
książek dotykowych w dostępnych 
księgarniach nie przyniosły rezulta-
tów. W województwie pomorskim 
nikt nie słyszał o książkach doty-
kowych, co bardziej zmotywowało 
inicjatorów tego przedsięwzięcia do 
samodzielnego tworzenia. Rodzi-
ły się pomysły i zamiar utworzenia 
wypożyczalni. Wsparciem okazała 
się Grupa GPEC, która zaangażo-

Książkowe przedsięwzięcie
W sobotę (29 kwietnia) z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „PINOKIO” odbyły się warsztaty tworzenia 
książek dotykowych, a także dokonano otwarcia kącika wypoży-
czalni książek sensorycznych dla dzieci z dysfunkcją wzroku w bi-
bliotece Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Staro-
gardzie Gdańskim. 

wała się w projekt „Książka czytana 
dotykiem”.  Całe przedsięwzięcie 
rozpoczęło się od warsztatów prze-
prowadzonych przez Alinę Zielińską, 
twórczynię pierwszych książek do-
tykowych na Pomorzu. W szkoleniu 
wzięło udział 27 osób, m.in. rodzice, 
nauczyciele naszej szkoły, nauczy-
cielki z SOSW Pelplin oraz wolon-
tariusze grupy GPEC. Wykonane na 
warsztatach książki jako pierwsze 
zasiliły regały nowej wypożyczalni. 
Oprócz warsztatów i zakupu facho-
wych akcesoriów, firma zaopatrzyła 
placówkę również w nowoczesne 
meble do dziecięcej wypożyczalni 

oraz książki kontrastowe. Kącik bę-
dzie służył do obcowania z bajką 
i literaturą szczególnie dla najmłod-
szym dziecom niedowidzącym, ale 
także dzieciom z wieloraką niepeł-
nosprawnością. 
Uroczystego podsumowania pro-
jektu, jak również otwarcia nowej 
wypożyczalni dokonali koordynator 
projektu GPEC - Marta Burczyk oraz 
dyrektor SOSW - Maria Kłos.
Projekt ten realizowany był przy 
wsparciu Grupy GPEC, w tym szcze-
gólnie radnego Jana Strzelczyka 
oraz zaangażowaniu pracowników 
placówki.  

adora, tancerki flamenco, elfa, rzy-
mianki, krakowiaka, Małej Syrenki, 
Czerwonego Kapturka, Calineczki, 
czy Napoleona.
Na wybiegu pojawiły się też pracu-
jące w przedszkolu panie: Krystyna, 
Hania i Danusia oraz mama jednego 
z wychowanków Barbara Bartoszek, 

na Dawidowska, Karmen Biesiada 
(Przedszkole „Plastuś” – Akademia  
Małego Artysty); Lena Majka, Gor-
don Gadziejewski (Akademia Plu-
szowego Misia); Aniela Pawełek, 
Stanisław Pawełek (Przedszkole Ka-
tolickie „Arka Noego”).

Chociaż był to przegląd piosenki, to 
nie mogło zabraknąć też tańca. Wal-
czyka brawurowo zatańczyli Julia 
Michalska i Tobiasz Kawecki. Dzieci 
z Miejskiego Przedszkola Publicz-
nego Nr 3 rozruszały publiczność, 
prezentując „Only Girls” Rihanny 
w rytmie zumby fitness. 
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Starogardzkim fanom Stefan Chwin 
opowiadał między innymi o tym, 
jaka tematyka interesuje go najbar-
dziej. Tłumaczył dlaczego w swoich 
utworach porusza problemy współ-
czesności. Mówił także o stosunku 
do miasta, w którym mieszka i two-
rzy, czyli Gdańska.
– Kiedy byłem bardzo młodym 
mężczyzną, a właściwie jeszcze 
chłopcem, stanąłem przed trud-
nym wyborem. Skończyłem Liceum 
Plastyczne w Orłowie. Uwielbiałem 
rysować i malować, ale z drugiej 
strony ciągnęło mnie w kierunku 
literatury. Wtedy mój ojciec zadał 
mi fundamentalne pytanie wszyst-
kich rodziców, którzy mają dzieci 
na progu dorosłości: „A z czego Ty 
utrzymasz rodzinę?”. Wtedy pomy-
ślałem, że jednak z pisania będzie 
łatwiej – wspominał początki kariery 
Stefan Chwin.
Teraz sam obserwuje młodych 
adeptów sztuki pisarskiej, głównie 
wśród swoich studentów, ale nie 

Książka jest śladem osoby
Powieściopisarz, eseista, historyk literatury, krytyk literacki i gra-
fik Stefan Chwin spotkał się z czytelnikami w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. W naszym mieście był już po raz kolejny. Kiedyś gościł 
w księgarni Atena u Zofii Janikowskiej.

To był świetny sezon
Koszykarze Polpharmy Starogard Gdański w świetnym stylu za-
kończyli sezon Tauron Basket Ligi. Siódme miejsce w sezonie za-
sadniczym oraz bardzo dobry występ w fazie play off dały staro-
gardzkim kibicom wiele radości. To był bardzo udany sezon.

Merdający ogon
Starogardzkie „Spacery Przyjaźni” stają się 
pomału tradycją. Tym razem 22 kwietnia 
ponad 40 mieszkańców wyprowadziło na 
spacer bezdomne psy ze schroniska. 

Mieszkańcy miasta wraz wolonta-
riuszami OTOZ Animals przeszli tra-
sę ze schroniska ul. Hermanowskiej 
na Rynek, gdzie czekała na nich mini 
uczta. ZOO Bajka zorganizowała dla 
spacerowiczów wodę oraz ‚ „smacz-
ki’’. Akcja, organizowana jest w Sta-
rogardzie Gdańskim co dwa - trzy 
miesiące. 
– To doskonała okazja do oddania 
bezdomnym psom części siebie – 
mówi kierownik schroniska Maciej 

Starogardzianie z nadziejami przy-
stępowali do sezonu 2016/2017. 
Mindaugas Budzinauskas miał po-
składać drużynę, która od kilku lat 
nieskutecznie walczyła o fazę play 
off. Już w pierwszych meczach sta-
rogardzianie pokazali, że stać ich na 
zwycięstwa z najlepszymi. Wygrane 
z Anwilem Włocławek, Stalą Ostrów, 
czy Rosą Radom dawały nadzieję na 
dobry występ w rozgrywkach TBL. 
Nastroje zaburzył mecz ze Starem 
w Lublinie, w którym Anthony Miles 
i Michael Hicks uczestnicząc w bój-
ce z kibicem gospodarzy zostali za-
wieszeni przez PLK na kilka spotkań. 
Krótka ławka rezerwowych a potem 
spięcia na linii Budzinauskas - Hicks 
wpłynęły negatywnie na postawę 
zespołu. Na szczęście Kociewskie 
Diabły się przebudziły. Z Hicksem 
rozwiązano kontrakt a Farmaceu-
ci zaczęli grać bardziej zespołowo. 
W rolę lidera doskonale się wkom-
ponował kapitan Marcin Flieger, któ-
ry nie tylko dobrze rozgrywał, ale też 
był niezwykle skuteczny. Jak zwykle 
nie zawodził Uroś Mirković i Łukasz 
Diduszko, a młody center Martynas 
Sajus potwierdził swoje duże moż-
liwości. Finisz sezonu zasadniczego 
był imponujący. Polpharma wygrała 

wszystkie pięć ostatnich spotkań, 
co dało naszej drużynie awans po 
4 latach przerwy do fazy play off. 
Tam trafili na mistrza Polski Stelmet 
Zielona Góra. Dwa wyjazdowe me-
cze faworyci pewnie wygrali. Trze-
cia potyczka tych drużyn tchnęła 
w ekipę Mindaugasa Budzinauskasa 
wiarę w swoje umiejętności. Staro-
gardzianie wygrali po prawdziwym 
horrorze. W czwartym meczu Ko-
ciewskie Diabły zagrały z jeszcze 
większą wolą walki. Stelmet przez 
cały mecz musiał odrabiać straty. 
W samej końcówce sędziowie pod-
jęli kilka kontrowersyjnych decyzji na 
korzyść zielonogórzan, przez co go-
spodarze musieli schodzić z parkietu 
w roli przegranych. Kibice w uznaniu 
za świetną postawę gorącym dopin-
giem podziękowali naszym koszyka-
rzom, którzy biorąc pod uwagę cały 
sezon mogą się czuć wygranymi. 
Pokazali charakter i wolę walki, a to 
najbardziej doceniają kibice Kociew-
skich Diabłów.
Teraz przed prezesem Jarosławem 
Poziemskim trudne zadanie, by 
utrzymać skład. Priorytetem jest 
zatrzymanie trenera Budzinauskasa, 
bo w tym sezonie to on był najwięk-
szą gwiazdą drużyny.  

tylko. Do Stefana Chwina po opinię 
lub radę zgłasza się bardzo wielu 
początkujących pisarzy. Stara się ni-
gdy nie oceniać ich jednoznacznie. 
Uparcie powtarza im, że nie mogą 
opierać się tylko na jego zdaniu, bo 
zawsze będzie ono subiektywne. 
Stefan Chwin podkreślał, że utwór li-

teracki zawsze czyta pod kątem jego 
autora. 
Czytelnicy chętnie zadawali pytania. 
Najciekawsza była chyba kwestia 
pseudonimu Max Lars, pod którym 
Stefan Chwin wydał powieści „Lu-
dzie-skorpiony” oraz „Człowiek-Li-
tera”. 

Bujny.  – Poświęcony im czas i uwaga 
stanowi dla nich wielką radość. Taki 
spacer jest też szansą, by niejeden 
psiak został zauważony przez po-
tencjalnego przyszłego opiekuna. 
Obecnie starogardzkim schronisku 
przebywa 131 zwierząt, tym 108 
psów, 22 koty. Tylko tym roku trafiło 
tu już 130 zwierząt (109 psów 21 ko-
tów), tego 120 znalazło nowy dom. 
Pozostałe ciągle czekają na swoich 
nowych właścicieli.  
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Zgony

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: Oso-
by zainteresowane spotkaniem 
radnymi klubu Platformy Obywa-
telskiej mogą umawiać się tele-
fonicznie pod numerem 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 
numerem telefonu Biura Rady 
Miasta - 58 530 60 25.

Dyżury radnych

Konkurs na dyrektora szkoły

1. Józef Pleszkun l. 89 
2. Halina Wróblewska l. 87
3. Agnieszka Szczodrowska l. 79
4. Maria Machajewska l. 85
5. Helena Bohr l. 88
6. Henryk Bagiński l. 68 
7. Krzysztof Orlikowski l. 58
8. Jadwiga Gadziejewska l. 92
9. Barbara Hapka l. 49 
10. Marek Woliński l. 62 
11. Lucyna Szmyt l. 46 
12. Zbigniew Sarnowski l. 66
13. Sabina Piłat l. 41
14. Jan Kowalewski l. 70 
15. Helena Peplińska l. 85 
16. Maria Tylkowska l. 81 
17. Zdzisław Chmiel l. 59 
18. Jan Jaros l. 62
19. Janusz Laskowski l. 59 

Prezydent Miasta Starogard Gdański 11 maja 2017 roku ogłosił 

konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 
Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego 

w Starogardzie Gdańskim, Al. Jana Pawła II 4.

Kandydaci na stanowisko mogą składać oferty w terminie do dnia 2 czerwca 2017r.
Oferty należy składać na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański (Biuro 
Obsługi Klienta - pok. nr 01, parter) w zamkniętych kopertach z   dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim”. Na kopercie kandy-
dat powinien wpisać również swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.  
Szczegółowe informacje na stronie www.starogard.pl oraz www.bip.straogard.pl.

Na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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 10 położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kopernika 15, zlokalizowanego na III piętrze budynku, znajdującego się na działce 
oznaczonej w ewidencji nieruchomości nr 154/283, obręb 23, o powierzchni 1 044 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga 
wieczysta GD1A/00035324/8:

Powierzchnia użytkowa lokalu i piwnicy w m2 Ilość pokoi Udział gruncie  
i w częściach wspólnych

Cena wywoławcza w zł
(zawiera opłatę) Wadium  w zł Postąpienie minimalne w zł

1 2 3 4 5 6

22,26 + 4,32 = 26,58 1 0,0194 38 200,00 3 820,00 390,00
do lokalu przynależy udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu do 05.12.2089 r.
Cena wywoławcza zawiera pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu ustaloną na 25% jego wartości i opodatkowaną 23% podatkiem VAT, tj. łącznie kwotę 1 317,65 zł 
brutto. Z użytkowaniem wieczystym wiąże się wnoszenie opłat rocznych przez cały okres trwania użytkowania wieczystego, czyli do 05.12.2089 r. Opłaty roczne z tytułu użyt-
kowania wieczystego wynoszą 1% ceny gruntu plus podatek VAT i płatne są do 31 marca każdego roku, przy czym pierwszy rok, w którym należy uiścić opłatę jest rokiem 
następnym po roku, w którym zawarto akt notarialny kupna nieruchomości lokalowej. Opłaty te mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, nie częściej niż 
raz na 3 lata. 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 24 maja 2017 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 900. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej  
do 18 maja 2017 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.
23 maja 2017 r. (wtorek) od godz. 8:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium na ww. lokal mieszkalny 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. Nr 2016 r., poz. 2147 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 r.,   poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard 
Gdański 

OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Iwaszkiewicza, KW GD1A/00024974/9, obr. 12, według wykazu w tabelce: 

Lp. Nr 
działki

Pow. 
w m2

Przeznaczenie w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego

Cena wywoławcza 
 (zawiera 23% VAT) wadium postąpienie  

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

składów, dystrybucji, dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z pro-
wadzoną działalnością

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

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

500 000,00 zł 50 000,00 zł 5 000,00 zł

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

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

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

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

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa.       
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 11 stycznia 2017 r., a drugi 22 marca 2017 r.  Nieruchomości wymienione w poz. 1 i 2 oraz w poz. 4  wolne są od obciążeń i zobo-
wiązań. Dla każdoczesnego nabywcy  nieruchomości wymienionej w poz 3, wymagane jest  ustanowienie na niej służebności gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański w celu zapewnienia tymczasowego dostępu do rowu odpływowego na działce nr 179/160 oraz dostępu do projektowanego w miejsce rowu - kanału deszczowego 
na działce nr 179/160.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 czerwca 2017 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. 
Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 14 czerwca  2017 r. (środa) 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 20 czerwca 2017 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.

18 maja 2017 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta przy ul. Gdańskiej 6 odbędzie 
się wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury. W porządku obrad: 
omówienie perspektyw realizacji Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 ze szczególnym uwzględnieniem 
województwa pomorskiego; bezpieczeństwo ruchu drogowego na 
drogach powiatowych i gminnych na przykładzie powiatów chojnickiego 
i starogardzkiego; perspektywy budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego 
na drodze krajowej nr 22; komunikacja i infrastruktura kolejowa w południowej 
części województwa pomorskiego na przykładzie linii kolejowej nr 203.

19 maja o godz. 8:00 w starogardzkim magistracie omawiane będą z kolei 
perspektywy rozwoju małych i średnich firm w kontekście stanu infrastruktury 
dróg lokalnych w powiatach starogardzkim i chojnickim. 

Sejmowa Komisja Infrastruktury
w Starogardzie Gdańskim



ZAPOWIEDZI IMPREZ

25 maja

27 maja

4 czerwca

18 czerwca

10 czerwca

15 czerwca

16 czerwca

Trwające wystawy

17 czerwca

28 maja

1 czerwca

3 czerwca

Do 26 maja, Osiedlowy Dom Kultury przy ul. Reymonta 1, Wysta-
wa fotografii Katarzyny Cylwik „Podwodny Świat”

Do 15 czerwca, Muzeum Ziemi Kociewskiej, Wystawa „Monety, 
medale banknoty- znane nieznane. Wybrane dzieła sztuki 
medalierskiej Polsce od 1945 do 2016 r”

Do 27 czerwca, Muzeum Ziemi Kociewskiej, Wystawa „Haft na 
Kociewiu- dawniej, dziś przyszłości”

KINO „SOKÓŁ”
Al. Jana Pawła II nr 2, 
www.sck.art.pl
19:30 Koncert muzyki filmo-
wej wykonaniu orkiestry „Pro 
Simfonica” pod batutą Woj-
ciecha Gdańca
20:00 Film pt. „Mężczyzna 
imieniem Ove” – szwedzki 
komediodramat nomino-
wany dwóch kategoriach do 
OSCARÓW 2017. Nagrodzo-
ny statuetką dla najlepszej 
europejskiej komedii na 
ostatniej gali ENF we Wrocła-
wiu, to adaptacja bestselle-
rowej powieści „Mężczyzna 
imieniem Ove” Fredrika 
Backmana. W kinach od 14 
lipca 2017 r.
22:00 Losowanie nagród

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA im. ks. 
Bernarda Sychty
ul. Paderewskiego 1, 
www.mbpstarogard.pl
18:00 – 22:00 Wystawa tzw. 
Białych Kruków

GALERIA AUTORSKA 24B
siedziba Starogardzkiego To-
warzystwa Przyjaciół Sztuki
ul. Kopernika 24B
17:00 – 22:00 Wystawa fo-
tografii Michała Bilińskiego 
„Metropolia jest Okey w Ra-
diu Gdańsk”

KLUBOKAWIARNIA  
SZAFA
ul. Kilińskiego 11
19:00 – 22:00 Wystawa obra-
zów pt. „Pejzaże ikony – iko-
nopejzaże” 

BODEGA ART
ul. Kilińskiego 11
20:00 Koncert zespołu 
Requiem pod batutą Kamila 

Zaremskiego oraz drugiej 
solowej formacji Blue Will-
mingtons Macieja Smycza
22:00 – 0:00 Jam Session wy-
konaniu członków zespołów

MUZEUM ZIEMI  
KOCIEWSKIEJ
ul. Boczna 2, 
www.muzeum-kociewie.gda.
pl
19:00 – 20:00 Występ wokal-
ny Daniela Pawlaka
21:00 – 22:00 Występ zespo-
łu Zdążyć przed Północą 
Dodatkowe atrakcje:
- Wystawa fotograficzna pt. 
„Traumatyczny świat obo-
zów...” 
- Film „Był taki Starogard” 
- Prezentacja utworów „Wy-
bór pieśni melodii Kociewia. 
Kalejdoskop – Pamięć Mu-
zyka”  

MUZEUM 2. PUŁKU 
SZWOLEŻERÓW 
ROKITNIAŃSKICH
ul. Sobieskiego 14, m.in:
- Zwiedzanie ekspozycji sal 
tradycji z przewodnikiem
- Spotkania ze szwoleżerami
- Prezentacja jedynego ory-
ginalnego przedwojennego 
filmu przedstawiającego 
m.in. Starogard i Święto Puł-
kowe w 1939 roku

GRODZISKO OWIDZ
www.owidz.pl
20:00 Prelekcja Radosława 
Sawickiego „Świat demonów 
dawnych Słowian”
20:30 Inscenizacja z udziałem 
publiczności – owidzki kat 
opowie swoim fachu
Fire show – gród zupełnie 
nowej, mrocznej odsłonie

Więcej informacji miejscach 
imprez i stronach interneto-
wych!

Program imprezy:
godz. 15.30 – odsłonięcie instalacji „Piłki Deyny” przy Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny.
godz. 16.00 -17.30 – towarzyski mecz piłki nożnej ” Deyna Team” vs. TVP (Stadion Miejski)
godz. 18.00 – 23.00 – Koncert zespołów disco polo (plac przed halą sportową im. Gerarda Podol-
skiego), wystąpią: 2+2, Zenek Martyniuk zespołem Akcent, MIG, Classic, Power Play.

Godz. 18.30 – Kino Sokół, 
Dyskusyjny Klub Filmowy 
film pt. „Personal Shop-
per”. Bilety: 5 zł – młodzież 
za okazaniem legitymacji, 10 
zł – studenci UTW, 12 zł – bilet 
normalny.

Stadion Miejski im. Kazimierza 
Deyny, Eliminacje rocznika 
2007 do V międzynarodo-
wego turnieju Deyna Cup 
Junior 2017

Godz. 9:00, korty OSiR, ul. 
Olimpijczyków Starogardzkich 
1, II Turniej Tenisa Ziemnego 
OSiR Open

Stadion Miejski im. Kazimierza 
Deyny, Eliminacje rocznika 
2007 do V międzynarodo-
wego turnieju Deyna Cup 
Junior 2017

Godz. 8.00-16.00, Muzeum 
Ziemi Kociewskiej Obchody 
Międzynarodowego Dnia 
Dziecka (wszystkie ekspozycje 
muzealne udostępniane będą 
nieodpłatnie, wystawa prac 
plastycznych dzieci Afryki).

Godz. 9:00, korty OSiR, ul. 
Olimpijczyków Starogardzkich 
1, II Turniej Tenisa Ziemne-
go OSiR Open

Stadion Włókniarza przy ul. 
Harcerskiej,  Turniej Ewa-
luacyjny „Od zabawy do 
olimpiady” dla starogardz-
kich przedszkolaków; Dzień 
Dziecka z małym Deyną

Godz. 9:00, Rynek, IV rajd 
rowerowy

Stadion Miejski im. Kazimie-
rza Deyny, Ogólnopolski 
Turniej Piłki Nożnej Deyna 
Summer Cup dla roczników 
2009 2010

Godz. 9:00-18:00, Miejska Hala 
Sportowa im. Andrzeja Grub-
by, Międzynarodowy Tur-
niej Piłki Siatkowej

Godz. 9:00-18:00, Miejska Hala 
Sportowa im. Andrzeja Grub-
by, Międzynarodowy Tur-
niej Piłki Siatkowej

Godz. 9:00, korty OSiR, ul. 
Olimpijczyków Starogardzkich 
1, III Turniej Tenisa Ziemne-
go OSiR Open

Godz. 9:00-18:00, Miejska Hala 
Sportowa im. Andrzeja Grub-
by, Międzynarodowy Tur-
niej Piłki Siatkowej

Godz. 9:00, korty OSiR, ul. 
Olimpijczyków Starogardzkich 
1, III Turniej Tenisa Ziemne-
go OSiR Open

Godz. 9:00-18:00, Miejska Hala 
Sportowa im. Andrzeja Grub-
by, Międzynarodowy Tur-
niej Piłki Siatkowej

Triathlon Tri Energy

21 maja


