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- Kazimierz Deyna to legenda nie tylko pol-
skiego, ale i światowego futbolu i to właśnie 
na tym boisku rozpoczynał swoją piłkarska 
karierę – wyjaśnia sens modernizacji stadio-
nu prezydent miasta Janusz Stankowiak. 
Celem projektu jest przede wszystkim popra-
wa stanu bazy treningowej dla dzieci i  mło-
dzieży, a  także przystosowanie zaplecza do 
wymogów sanitarno –higienicznych. Tym 
samy zostaną podjęte prace poprawiające 

W podpisaniu umowy uczestniczyli: prezydent 
miasta Janusz Stankowiak, starosta Leszek 
Burczyk, członek zarządu powiatu Patryk Ga-
briel, wójt gminy wiejskiej Starogard Strani-
sław Połom, a także Marek Rytlewski – dyrektor 
spółki Transprojekt Gdański, która jest wyko-
nawcą opracowań. 
Wartość umowy wyniesie 886 830 zł. W tej kwo-
cie wykonawca zrealizuje m.in.: studium kory-
tarzowe wraz z analizą wielokryterialną  (4 wa-
rianty przebiegu Obwodnicy Starogardu Gdań-
skiego), badania ruchu, konsultacje społeczne, 
studium techniczno–ekonomiczno-środo-
wiskowe dla wybranego wariantu przebiegu 
Obwodnicy (min. badania geologiczne, roz-
wiązania techniczne drogi i obiektów inżynie-
ryjnych). Firma Transprojekt Gdański ma 12 
miesięcy na wykonanie opracowania.  

Włókniarz zostanie  
zmodernizowany
Modernizacja stadionu piłkarskiego przy ul. Harcerskiej 
otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Miasto pozyskało na remont tego kultowego dla nas  obiek-
tu blisko 900 tys. złotych. 

Krok w kierunku obwodnicy
W piątek (19 czerwca) w starogardzkim Urzędzie Miasta doszło do podpisania  umowy na 
wykonanie studium korytarzowego oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe-
go wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwod-
nicy Starogardu Gdańskiego na parametrach drogi GP.

stan boiska i zaplecza, w tym montaż oświe-
tlenia, automatycznego nawodnienia, budo-
wę nowego ogrodzenia, wyznaczenie trzech 
boisk, usytuowanie piłkochwytów, rozebra-
nie części konstrukcyjnej zaplecza, dobu-
dowanie nowych pomieszczeń, docieplenie 
ścian zewnętrznych. 
Wyremontowany stadion będzie nawiązywał 
do jego historii.

więcej str. 2
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- W  ramach tego projektu powstanie nowa 
brama wjazdowa od strony ul. Harcerskiej 
i  będzie nawiązywała do bramy, która funk-
cjonowała przed laty – mówi Przemysław 
Biesek-Talewski, zastępca prezydenta ds. 
techniczno-inwestycyjnych.

dokończenie ze str. 1

Włókniarz zostanie...
Wartość przedsięwzięcia to 1 831 492,00 zł. 
Dofinansowanie ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej wyniesie 897 700, 
z podziałem na lata 2015 i 2016. 

Podczas wizyty omawiane były plany inwe-
stycyjne na lata 2015-2018. Spotkanie zakoń-
czyło się odwiedzinami w Zakładzie Utylizacji 

Wizyta wicemarszałka
W czwartek (25 czerwca) Prezydent Miasta Janusz Stan-
kowiak gościł Wicemarszałka Województwa Pomorskiego 
Krzysztofa Trawickiego.

Porozumienie dotyczy przyrzeczenia środ-
ków o  dofinansowanie z  Unii Europejskiej 
przyszłych inwestycji realizowanych 
w Starogardzie Gdańskim dotyczących:

1. Budowy i skomunikowania węzła integra-
cyjnego w Starogardzie Gdańskim.

2. Zagospodarowania wód opadowych i roz-
topowych wraz z retencjonowaniem wody na 
terenie MOF Starogard Gd.

3. Termomodernizacji obiektów użyteczno-
ści publicznej wraz z modernizacją i uspraw-
nieniem źródeł ciepła i energii.

4. Zachowania wartości przyrodniczych i kra-
jobrazowych korytarza ekologicznego Doliny 
Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności 
oraz ukierunkowanie wykorzystania tego ob-
szaru.

5. Redukcji niskiej emisji w  Starogardzie 
Gdańskim poprzez rozbudowę sieci ciepłow-
niczej.

6. Tworzenia nowych miejsc edukacji przed-
szkolnej na terenie MOF Starogard Gdański.

Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. , 
gdzie marszałek mógł zapoznać się z aktual-
nie prowadzonymi inwestycjami. 

Podpisanie porozumienia o dofinasowanie
W poniedziałek, 29 czerwca nastąpiło podpisanie Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego na Sesji Sejmiku w Urzędzie 
Marszałkowskim w Gdańsku. Podpisy pod dokumentami złożyli: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk,  
Wicemarszałek Wiesław Byczkowski oraz Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Biesek-Talewski reprezentujący Gminę 
Miejską Starogard Gdański. 
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W  spotkaniu uczestniczyli pol-
scy i  ukraińscy parlamentarzyści, 
a  jego celem było wypracowanie 
wspólnych obszarów współpracy 

Uczestnicy spotkania  dowiedzieli 
się jakie są perspektywy   uzyskania  
dofinansowania na założenie firmy 
z  Programów na lata 2014-2020: 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Pomorskiego, Pro-
gram Operacyjny wiedza Edukacja 
Rozwój, Program Operacyjny Inte-
ligentny Rozwój oraz Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Przed-
stawione zostały również atrakcyj-
ne formy wsparcia finansowego na 
założenie działalności gospodar-
czej z innych źródeł.
Jednym z  nich jest inicjatywa JE-
REMIE, której celem jest pomoc 
przede wszystkim tym firmom, 
które rozpoczynają działalność 
gospodarczą, nie posiadają histo-
rii kredytowej lub zabezpieczeń 
o  wystarczającej wartości. Pomoc 
przyznawana jest w formie pożycz-
ki niskoprocentowej lub poręczenia 
kredytowego. Podobnym źródłem 

Prezydent w parlamencie
Na zaproszenie Wicemarszałek Sejmu RP Elżbiety Radziszewskiej, 
prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak wziął udział w VIII 
Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego RP. 

pozwalających na szybszą demo-
kratyzację Ukrainy i  stworzenie 
warunków do pogłębienia integra-
cji z  Unią Europejską. Prezydent 

Janusz Stankowiak jest członkiem 
zarządu i  sekretarzem Konwentu 
Współpracy Samorządowej Polska 
- Ukraina. 

Wsparcie  
w firmowym starcie
W poniedziałek ( 15 czerwca0 w siedzibie Urzę-
du Miasta odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 
informujących i  promujących Fundusze Eu-
ropejskie. Tym razem przedstawiciel Lokalnej 
Grupy Działania Małe Morze funkcjonującego 
w ramach  Lokalnego Punktu Informacyjnego 
w Malborku przedstawił możliwości uzyskania 
wsparcia, osobom zamierzającym rozpocząć 
działalność gospodarczą.

jest program „Wsparcie w  starcie”, 
który skierowany jest do absolwen-
tów szkół średnich i  uczelni wyż-
szych, którzy w  okresie ostatnich 
48 miesięcy ukończyli szkołę lub 
uzyskali tytuł zawodowy oraz do 
studentów ostatniego roku studiów 
wyższych i zarejestrowanych bezro-
botnych. Wszystkie te osoby muszą 
jednocześnie   być niezatrudnione 
i  niewykonujące innej pracy za-
robkowej. Celem tego programu 
jest rozwój przedsiębiorczości oraz 
tworzenie nowych miejsc pracy 
jako elementów rozwoju rynku 
pracy, przeciwdziałanie bezrobociu 
i  promowania zatrudnienia. Kolej-
ną możliwością uzyskania wsparcia 
finansowego są środki dostępne 
w  ramach Powiatowego Urzędu 
Pracy. Mieszkańcy Starogardu 
Gdańskiego mogą dowiedzieć się 
więcej ze strony http://www.pup.
starogard.pl. 

W dniach  02.07 od godz.19.00 
do dnia 05.07. do godz.20.00 
bieżącego roku w  związku 
z  organizacją Dni Starogardu, 
nastąpi całkowite wyłącze-
nie z  ruchu Rynku Miejskiego. 
Zakaz wjazdu nie obowiązuje 
pojazdów uprzywilejowanych: 
Pogotowie, Straż Pożarna i Po-
licja. 
Za powstałe niedogodności 
przepraszamy.

Rynek  
wyłączony
z ruchu
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- Panie prezydencie jesteśmy u pro-
gu rozpoczęcia Dni Starogardu. Przez 
wiele lat zajmował się organizacją tej 
ważnej dla miasta imprezy. Nie jest 
chyba łatwą sprawą zorganizowa-
nie święta miasta, by podobało się 
mieszkańcom?
- Dni Miasta to święto szczególne. 
Z jednej strony powinny zawierać 
przekrój pewnego dorobku mieszkań-
ców i ich dokonań w przestrzeni pu-
blicznej, tj. artystycznej, sportowej, 
społecznej i gospodarczej, z drugiej 
zaś muszą pojawić się elementy ko-
mercyjne, czyli tak zwane popularne,  
jak na przykład koncerty uznanych 
gwiazd estrady. Jak powszechnie wia-
domo zaspokoić gusta wszystkich jest 
rzeczą niemożliwą, ale należy uważnie 
wsłuchiwać się w głosy mieszkańców 
i starać się choć w dużej części zaspo-
koić ich oczekiwania. Mam nadzieję, 
że tak będzie w tym roku.

- To Pan jest pomysłodawcą tego, aby 
Dni Starogardu przybrały charakter 
Wielkiego Jarmarku Kociewskiego. 
Czy z perspektywy czasu uważa Pan 
to za dobry pomysł?
- Praktycznie od bardzo długiego okre-
su czasu Starogard borykał się z wy-
pracowaniem własnej koncepcji ob-
chodów święta miasta. Organizowane 

były imprezy plenerowe z udziałem 
mniej lub bardziej znanych wykonaw-
ców, ale pozbawione one były pewnej 
myśli przewodniej, z którą mogliby się 
identyfikować mieszkańcy. W 2013 
roku opracowałem i przedstawiłem 
ówczesnemu prezydentowi Edmun-
dowi Stachowiczowi koncepcję orga-
nizowania w ramach Dni Starogardu 
Wielkiego Jarmarku Kociewskiego. 
Powstała ona na bazie strategii bu-
dowy marki naszego miasta oraz 
z konieczności podkreślenia naszej 
roli jako lidera regionu mieniącego 
się stolicą Kociewia. Jest to formuła 
bardzo pojemna i otwarta na kolejne 
pomysły, jak na przykład w tym roku, 
gdzie dzięki Z.F. Polpharma i Kociew-
skiemu Centrum Zdrowia zostanie 
zorganizowany „Park Zdrowia”, który 
w znaczący sposób uzupełni ofertę 
Dni Starogardu. Uważam, że kontynu-
owanie formuły Wielkiego Jarmarku 
Kociewskiego jest jak najbardziej uza-
sadnione i daje szansę na stworzenie 
markowej, rozpoznawalnej w regio-
nie imprezy.

- Które ze wszystkich edycji Dni Sta-
rogardu zapadły Panu w pamięci?
- Będę konsekwentny. Była to pierw-
sza edycja Wielkiego Jarmarku Ko-
ciewskiego i to z co najmniej dwóch 

powodów. Po pierwsze pamiętam 
moment, kiedy Rynek został zamknię-
ty dla ruchu samochodowego. Było 
to niezwykłe uczucie, gdyż nagle oka-
zało się że to miejsce może być oazą 
spokoju i znakomicie nadaje się do 
wypoczynku i spotkań mieszkańców 
miasta. Po drugie to przekraczające 
moje pierwotne wyobrażenie zain-
teresowanie Wielkim Jarmarkiem 
Kociewskim wśród wystawców nie 
tylko lokalnych ale także z całej Pol-
ski, a nawet z zagranicy. Rynek zaczął 
żyć na nowo. Tysiące ludzi odwiedza-
jących serce naszego miasta wska-
zało pewien kierunek zmian, który 
powinniśmy bardzo poważnie wziąć 
pod uwagę.

- Dni Starogardu rozpoczną się od 
przemarszu korowodu z udziałem 
osób, które aktywnie uczestniczą 
w życiu miasta. Jak Pan ocenia tą ak-
tywność społeczną starogardzian?
- Barwne korowody są pewnego ro-
dzaju manifestacją lokalnej wspólno-
ty.  Najczęściej  biorą w nich udział 
organizacje pozarządowe, urzędnicy, 
w mniejszym stopniu indywidualni 
mieszkańcy, a szkoda bo jest to od-
powiedni moment na uzewnętrznie-
nie lokalnego patriotyzmu. Myślę, że 
potrzebna jest pewna konsekwencja 

Rynek zaczyna żyć na nowo
Rozmowa z Januszem Stankowiakiem, Prezydentem Miasta Starogard Gdański.

w działaniu, która przekona większą 
rzeszę mieszkańców do identyfiko-
wania się ze swoim miastem. Jestem 
przekonany, że aktywność starogar-
dzian podobna jest do aktywności 
mieszkańców w wielu miastach i mia-
steczkach całej Polski. Jeżeli poczuje-
my wszyscy, że jesteśmy gospodarza-
mi we własnym domu, to ta aktyw-
ność będzie zdecydowanie rosnąć 
i wyrażać się również poprzez udział 
w takich barwnych korowodach. Na 
tym mi ogromnie zależy.

- Rynek to w tej chwili najlepsze 
miejsce na organizację imprez plene-
rowych w naszym mieście?
- Niestety miasto nie posiada  odpo-
wiednio przygotowanego miejsca 
z zapleczem infrastrukturalnym do 
organizacji imprez masowych. Rynek 
jest dobrym miejscem na organizację 
Dni Starogardu i pomniejszych działań 
kulturalnych, ale na pewno nie na or-
ganizację dużych koncertów plenero-
wych. Pod koniec lat 90-tych pojawi-
ły się pierwsze duże imprezy na tzw. 
„Piekiełkach”, które zresztą sam or-
ganizowałem. I znowu zabrakło kon-
sekwencji, a może bardziej pewnej 
dalekosiężnej wizji rozwoju tego miej-
sca. W tej kadencji chcemy tę kwestię 
uporządkować i przygotować miejsce 
do organizacji imprez plenerowych 
z prawdziwego zdarzenia. Aktualnie 
rozważamy kilka lokalizacji.

- Program tegorocznych Dni Staro-
gardu jest bardzo atrakcyjny i uroz-
maicony. Na które atrakcje czeka Pan 
szczególnie, które są dla Pana najbar-
dziej interesujące? 
- Jest czas pracy i czas zabawy. Miesz-
kańcom Starogardu należy się solid-
na porcja atrakcji ponieważ ciężko 
pracują przez cały rok, często bory-
kając się z wieloma problemami. Dni 
miasta to najlepszy moment, aby się 
spotkać, zrelaksować i odprężyć oraz 
skorzystać z wielu przygotowanych 
na tę okazję niespodzianek, w tym 
koncertów takich gwiazd estrady jak 
Marcin Daniec, Kombii czy Urszula. 
Przede wszystkim czekam na spotka-
nia z mieszkańcami, z którymi mam 
nadzieję będę mógł w sposób swo-
bodny i nieskrępowany porozmawiać 
o naszym wspólnym mieście. Poza 
tym pragnę życzyć wszystkim miłej 
zabawy i udanych tegorocznych Dni 
Starogardu.  
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Uchwałą nr IX/57/2015 Rady Miasta z dnia 29 
kwietnia 2015 roku w  sprawie nadania Ho-
norowego Obywatelstwa Miasta Starogard 
Gdański do utytułowanych wcześniej, czyli 
Pawła Wyczyńskiego, Albina Ossowskiego, 
Ojca Świętego Jana Pawła II, Kazimierza An-
drzeja Wardyna, Jana Bernarda Szlagi, Kazi-
mierza Deyny i Andrzeja Grubby dołączył ks. 
prałat Henryk Jankowski (kanonik, Hono-
rowy Prałat Domowy Jego Świątobliwości, 
kapelan „Solidarności”, wieloletni proboszcz 
parafii św. Brygidy w Gdańsku, dyrektor Cen-
trum Ekumenicznego w tym samym mieście, 
członek założyciel Towarzystwa Przyjaciół 
KUL, odznaczony Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej). Tytuł „Honorowego Obywate-
la” odebrała rodzina księdza Jankowskiego 
w osobach sióstr i siostrzenicy.
Podczas uroczystości wręczono medale „Za 
zasługi dla Starogardu Gdańskiego”. Pierw-
szymi wyróżnionymi byli samorządowcy, 
którzy przez cztery i  więcej kadencji pełnili 
służbę na różnych szczeblach samorządu. 
Wśród nich znaleźli się: Piotr Cesarz, Paweł 
Głuch, Andrzej Grzyb, Grażyna Hoppe, Stani-
sław Kubkowski, Sławomir Ruśniak, Edmund 
Stachowicz, Wiesław Wrzesiński. Kolejna 
grupa wyróżnionych to grono osób, których 
upór, bezkompromisowość oraz mocno 
ugruntowane wartości moralne mogą sta-
nowić wzór do naśladowania w  czasach, 
kiedy tak trudno o  autorytety. Każdy z  nich 

Jubileusz samorządności
W środę (27 maja) odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta z okazji 25. Rocznicy Powstania 
Samorządu Terytorialnego, podczas której prezydent miasta Janusz Stankowiak wręczył 
medale i odznaczenia zasłużonym dla miasta oraz radnym minionych kadencji. Tytuł „Ho-
norowego Obywatela” nadano ks. prałatowi Henrykowi Jankowskiemu.

realizuje się w  innej dziedzinie, ale wszyscy 
tworzą i  pracują dla drugiego człowieka, 
a także lokalnej społeczności. Są to: Henryk 
Grzonka, Sławomir Hoduń, Tadeusz Kosecki, 
Aleksandra Kręczkowska, Henryk Kurkowski, 
Krystyna Lamparska, ks. Janusz Lipski, Tade-
usz Molin, Elżbieta Piskorska, Maria Orlikow-
ska-Płaczek, Piotr Szubarczyk, ks. Grzegorz 
Weis, Lech Zdrojewski. Wyróżniono również 
podmioty, które poza swą statutową działal-
nością wypełniają obszar misji społecznej. 
Medalem uhonorowano: Stowarzyszenie 

„Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwole-
żerów Rokitniańskich”, Stowarzyszenie na 
rzecz współpracy z  Diepholz, Przedsiębior-
stwo usług komunalnych Starkom Sp. z  o. 
o., Katolicką Rozgłośnię Diecezji Pelplińskiej 
„Radio Głos”. 
Jako wyraz szacunku, uznania i wdzięczności 
prezydent miasta Janusz Stankowiak przy-
znał wyróżnienia „Bene Meritus”, a otrzymali 
je ks. dziekan Józef Pick, Józef Olszynka oraz 
Janusz Paturalski. 
– „Bene Meritus”, znaczy „Dobrze Zasłużony”. 

W dwóch słowach zawiera się wszystko: pa-
sja, serce, praca. Wszystko, co motywuje do 
czynienia dobra. Trzy wybitne postaci, trzy 
różne charaktery i trzy silne osobowości. Łą-
czy je niecodzienna dziś perspektywa patrze-
nia na świat przez pryzmat drugiego człowie-
ka. Obecni w życiu naszego miasta od wielu 
lat. Wybitni w  swoich dziedzinach, zawsze 
z dala od zgiełku i pustego poklasku. W cza-
sach, gdy świat podważa wszystko i wszyst-
kich jakże nam potrzeba obecności takich 
ludzi – mówił prezydent.

Janusz Stankowiak złożył także podzięko-
wania Komitetowi Honorowemu Obchodów 
25. Rocznicy Powstania Samorządu Teryto-
rialnego, który pomagał w  organizacji uro-
czystości. W jego skład wchodzili: Helena Bu-
gaj, Piotr Cychnerski, Paweł Głuch, Grażyna 
Hoppe, Stefan Milewski, Sławomir Ruśniak, 
Edmund Stachowicz.

O  artystyczną stronę uczczenia 25-lecia Sa-
morządności zadbał Teatr Kuźnia Bracka, 
który wykonał kilka utworów o zabarwieniu 
patriotycznym, m. in. „Ojczyznę” Marka Gre-
chuty i „Mury” Jacka Kaczmarskiego. Elwira 
Pączek wyrecytowała tekst Ignacego Krasic-
kiego pt. „Świat zepsuty”.  

Obchody 25. Rocznicy Powstania Samorzą-
du Terytorialnego w Starogardzie Gdańskim 
to nie tylko uroczysta sesja Rady Miasta, ale 
także celebrowana dzień wcześniej w  Ko-
ściele pw. św. Mateusza msza św. To rów-
nież towarzyski mecz piłki nożnej pomiędzy 
reprezentacją samorządowców a  służbami 
mundurowymi (7 czerwca) oraz koncert sta-
rogardzianki Ani Szarmach, który odbędzie 
się 16 sierpnia w kinie Sokół.   
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Meta tego biegu była w  Starogardzie Gdań-
skim, co w  naturalny sposób zdopingowało 
Prezydenta Miasta Starogard Gdański do wzię-
cia udziału w  tym szlachetnym przedsięwzię-
ciu. Przebiegnięcie niespełna 2 kilometrów, 
to naprawdę niewielki wysiłek w  porównaniu 
z  wyzwaniami organizacyjnymi, które wzięli 
na siebie pracownicy Polpharmy przygotowu-
jąc i koordynując ponad 900 kilometrowy bieg 
oraz organizując w naszym mieście Święto Pol-
pharmy. 80 – lecie tego przedsiębiorstwa zosta-
ło uczczone w  sposób imponujący. Właściciel 
największej firmy w  naszym regionie Jerzy 
Starak zrobił ogromny ukłon w stronę naszego 
społeczeństwa fundując z tej okazji niezwykle 
wiele atrakcji, włącznie z  koncertami gwiazd, 
takich jak Afromental i  Perfect. Cieszymy się, 
że firma o zasięgu globalnym pamięta o swoich 
korzeniach oraz, że nadal planuje tu kolejne 
inwestycje. Należy się tylko cieszyć z  tego, że 
Polpharma w  znaczący sposób przyczynia się 
do pozytywnej promocji naszego miasta. 

Do  zadań Przedsiębiorstwa należą: eksploata-
cja ujęć wody i jej uzdatnianie, zaopatrywanie 
mieszkańców w wodę, a także odbieranie, od-
prowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz utrzy-
manie, konserwacja i rozwój sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej.

STARWiK - dostawca czystej wody
Historia starogardzkich wodociągów sięga średniowiecza, kiedy to miastem władali Krzy-
żacy, a wodę pitną do niektórych części Starogardu doprowadzano drewnianymi rurami. 
Pierwszy miejski wodociąg powstał w 1514 roku wg projektu Mikołaja Kopernika. Dziś kon-
tynuatorem misji zaopatrzenia miasta w wodę jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji „Star-WiK” Sp. z o.o. ,który istnieje od 1 listopada 1991 r. i zajmuje się eksploatacją sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Starogard Gdański. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji 
eksploatuje dwa ujęcia wody „Południe” i „Wie-
rzyca”, z  których eksploatowany jest czwar-
torzędowy poziom wodonośny. Wody te po 
przepuszczeniu przez filtry stacji uzdatniania 
spełniają normy wysokiej jakości i z powodze-

niem mogą konkurować z wodami butelkowa-
nymi oferowanymi w sprzedaży na rynku 
tak pod względem jakości jak i ceny. 
Woda ta nadaje się do bezpośred-
niego spożycia, bez potrzeby 
przegotowywania. Zawarte 
w  niej minerały i  elektrolity 
korzystnie wpływają na zdro-
wie. Nad jakością dostarcza-
nej wody czuwa całodobowy 
zautomatyzowany system 
monitoringu i  procedury sta-
łej kontroli laboratoryjnej.
Wyniki szczegółowych badań 
znajdziecie Państwo na naszej 
stronie internetowej pod adresem:  
www.star-wik.pl
PWiK „Star-WiK” propagując zdrowy tryb życia 
dołączyło do programu „Piję wodę z  kranu”, 
rozpoczęło instalowanie w  miejscach pu-
blicznych, ogólnie dostępnych źródełek wody 
umożliwiając  tym samym zaspokojenie pra-
gnienia  na zdrową i smaczna wodę.
Oprócz dostarczania wody mieszkańcom Sta-
rogardu, PWiK „Star-WiK” zajmuje się również 
odbiorem zużytej wody, czyli ścieków i oczysz-
czeniem jej do parametrów bezpiecznych 

dla środowiska. Odbywa się to w  nowocze-
snej, w  pełni zautomatyzowanej, biologicznej 
oczyszczalni ścieków z  pogłębionym usuwa-
niem biogenów.  Nadzór nad procesem oczysz-
czania podlega całodobowej kontroli.
W ramach długoletniego planu inwestycyjnego 
realizowane są prace wymiany sieci wodocią-
gowej i  kanalizacyjnej w  ul. Traugutta w  Sta-
rogardzie Gd. Inwestycja ta realizowana jest 
przy użyciu najnowszych technologii materia-
łowych.
Do sprawnego i  szybkiego usuwania ewen-
tualnych awarii Przedsiębiorstwo dysponuje 

nowoczesnym sprzętem i  fachową grupą 
pracowników będących w  gotowości 

24 h na dobę.
Dla usprawnienia odczytów licz-

ników wodomierzy firma do-
konała wymiany wodomierzy 
na  wyposażone w  nadajniki 
radiowe, co umożliwia ich od-
czyt bez niepokojenia miesz-
kańców i  rozliczanie wg rze-
czywistego zużycia medium.

Przedsiębiorstwo zachęca 
swoich  Klientów do korzysta-

nia z  faktur przesyłanych drogą 
elektroniczną, jak też do korzystania 

z  aplikacji Internetowego Biura Obsłu-
gi Klienta – eBOK. Dzięki tej aplikacji można 
w bardzo wygodny sposób podawać stany licz-
ników i podliczników oraz kontrolować swoje 
należności, jak też wygodnie kontaktować się 
z firmą.
Pracownicy  starogardzkiego przedsiębiorstwa 
mają nadzieję, że wprowadzane nowe techno-
logie i innowacje przyczynią się do podwyższe-
nia jakości obsługi i zadowolenia mieszkańców 
ze świadczonych usług przez PWiK „Star-WiK”.  

PolRun na 80-lecie Polpharmy
Polpharma wielokrotnie udowadniała, że jest przedsiębiorstwem pro społecznym. Idea wspól-
nego biegu przez całą Polskę w imię pomocy dzieciom zasługuje na szczególne uznanie. 

Najstarsza  
mieszkanka 
W czwartek (18 czerwca) zastępca prezyden-
ta Maciej Kalinowski oraz naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich  Beata Tkaczyk - Kur-
kowska odwiedzili najstarszą mieszkankę  
naszego miasta  Panią Katarzynę Papke, któ-
ra świętowała swoje 104. urodziny. 
Dostojna Jubilatka odebrała z rąk prezyden-
ta  okolicznościowy list gratulacyjny, bukiet 
kwiatów  oraz moc serdecznych życzeń zdro-
wia i długich lat życia. Pani Katarzynie życzy-
my pogody ducha i  miłości najbliższych na 
kolejne lata życia.  
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Gościem prezydenta miasta był 
Krzysztof Artski, właściciel Kancelarii 
Adwokackiej mieszczącej się w Staro-
gardzie Gdańskim przy ul. Paderew-
skiego 6. Pan Krzysztof jako pierwszy 
zgłosił swój wniosek o przystąpienie 
do Programu „Starogardzka Karta 
Dużej Rodziny” proponując staro-
gardzkim rodzinom wielodzietnym 
posiadającym Ogólnopolską Kartę 
Dużej Rodziny skorzystanie z  30% 
ulgi na poradę prawną oraz 15% ulgi 
na prowadzenie sprawy.

Często są to osoby bardzo młode, 
mające krótki staż w  prowadze-
niu pojazdów. Policyjne statystyki 
wskazują na rosnącą skalę tego 
niebezpiecznego w  swoich skut-
kach zjawiska.  W  województwie 
pomorskim w  pierwszym kwartale 
roku 2014 odnotowano 878 kieru-
jących pod wpływem alkoholu lub 
podobnie działających substancji, 
natomiast w analogicznym kwartale 
roku 2015 takich osób było już 1087. 
Istnieje jeszcze tak zwana „czarna 
liczba” – czyli nieujawnione przy-
padki prowadzenia pojazdów pod 
wpływem alkoholu – co powoduje 
zwielokrotnienie rzeczywistej skali 
opisywanych zachowań. 
Istotnym elementem profilaktyki 
zachowań ryzykownych, a takim jest 
prowadzenie pojazdów przez mło-
de osoby pod wpływem alkoholu, 
są działania edukacyjne. Powinny 
być one podejmowane przez cały 
szereg podmiotów – począwszy od 
placówek edukacyjnych, instytucji 
wsparcia społecznego, organizacji 
pozarządowych oraz jednostek sa-
morządowych – które odpowiedzial-
ne są za kreowanie lokalnej polityki 
społecznej oraz podejmowanie 
działań przeciwdziałających patolo-
giom społecznym.
Przykładem takich działań jest pro-
gram współpracy Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański z  organizacjami 
pozarządowymi w  zakresie prze-
ciwdziałania uzależnieniom i  pa-
tologiom społecznym. W  ramach 
tej współpracy Fundacja Rozwoju 
Edukacji i  Społeczności Lokalnych 

Pierwszy partner
We wtorek (2 czerwca) doszło do podpisania 
pierwszego porozumienia w sprawie przystą-
pienia partnera do programu „Starogardzka 
Karta Dużej Rodziny”. 

chęć pomocy skłoniła mnie do takiej 
decyzji.
- Z  jakimi sprawami osoby posia-
dające Kartę Dużej Rodziny będą 
mogły zgłosić się do Pańskiej kan-
celarii?
- Praktycznie z  wszystkimi. Zawód 
adwokata pozwala na reprezentowa-
nie w  różnych sprawach – karnych, 
cywilnych, gospodarczych, cywil-
nych, czy pracy. Stąd też praktycznie 
w  każdej sprawie możemy służyć 
poradą. 
- Z  jakimi problemami najczęściej 
borykają się rodziny? 
- Oprócz przemocy domowej, są to 
wszelkiego rodzaju sprawy spadko-
we, a  także opieki nad dziećmi, czy 
rozwodów. 
- Z jakich ulg rodziny wielodzietne 
będą mogły skorzystać?
- Jeżeli chodzi o  poradę są to ulgi 
w wysokości 30 procent, a jeżeli  cho-
dzi o  prowadzenie spraw, reprezen-
towanie przed sądem lub  pisanie na 
przykład wniosków czy pozwów ulga 
wynosi  15 procent.
- Gdzie członkowie Rodzin wie-
lodzietnych powinni się zgłosić, 
aby uzyskać pomoc prawną i sko-
rzystać z  ulg/zniżek oferowanych 
przez Pańską kancelarię?
- Kancelaria mieści się przy ul. Pa-
derewskiego 6 w  Starogardzie. Do-
godniejszy jest wcześniejszy kontakt 
telefoniczny. 

Niemal każdego dnia media informują o zdarzeniach drogowych, spo-
wodowanych przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub substancji 
psychoaktywnych. 

Antyalkoholowy progarm

„In Fortes” realizuje, w  okresie od 
lutego do czerwca 2015, warsztaty 
z  zakresu przeciwdziałania prowa-
dzeniu pojazdów przeznaczone dla 
uczniów starogardzkich szkół po-
nadgimnazjalnych oraz słuchaczy 
szkół nauki jazdy. Warsztaty skiero-
wane są  do uczniów klas I – III, czyli 
młodzieży w wieku 16-18 lat.  Jest to 
okres,  w  którym można zdobywać 
pierwsze uprawnienia do kierowa-
nia pojazdami samochodowymi 
– szczególnie istotne jest więc pod-
jęcie działań z  zakresu profilaktyki 
społecznej, dotyczącej przeciwdzia-
łania prowadzeniu pojazdów pod 
wpływem alkoholu.
Realizowane zajęcia warsztatowe 
mają służyć osiągnięciu trzech 
głównych celów: 
• Zminimalizowanie ryzyka prowa-

dzenia pojazdów przez młodzież 
pod wpływem alkoholu oraz środ-
ków psychoaktywnych; 

• Uświadomienie uczniom skutków 
prawnych podejmowanych zacho-
wań ryzykownych;

• Uświadomienie młodzieży skut-
ków społecznych spowodowanych 
przez kierowców powodujących 
zdarzenia drogowe pod wpływem 
alkoholu (cierpienie ofiar wypad-
ków oraz ich rodzin, itp.)

W  wyniku przeprowadzonych zajęć 
warsztatowych, uczniowie zdobędą 
wiedzę dotyczącą działania środ-
ków psychoaktywnych i alkoholu na 
organizm; będą potrafili odmówić 
spożycia alkoholu czy środków psy-
choaktywnych oraz odpowiednio 
zareagować w  sytuacji podejmo-

wania prób kierowania pojazdami 
przez osoby będące pod wpływem 
alkoholu. Uczniowie będą też świa-
domi prawnych konsekwencji jaz-
dy pod wpływem alkoholu, a  także 
zagrożeń, jakie niesie ze sobą jazda 
pod wpływem alkoholu i  środków 
psychoaktywnych.
Zajęcia prowadzone są w  I  Liceum 
Ogólnokształcącym, II Liceum 
Ogólnokształcącym, Zespole Szkół 
Ekonomicznych, Zespole Szkół Za-
wodowych  i  Technikum w  Owidzu 
oraz w Szkołach Jazdy: Grażka, LOK, 
Tor i Wiraż. W ramach projektu jest 
także przewidziany, dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych uczest-
niczących w  warsztatach, konkurs 
na pracę plastyczną lub multime-
dialną dotyczącą profilaktyki za-
chowań ryzykownych – związanych 
z kierowaniem pojazdami pod wpły-
wem alkoholu. Zajęcia warsztatowe 
prowadzone są z  wykorzystaniem 
metod aktywizujących uczniów 
– między innymi gry edukacyjnej 
angażującej do zespołowej pracy 
i  wspólnego poszukiwania właści-
wych odpowiedzi. 
Do końca maja 2015 roku udało się 
objąć programem już ponad 460 
uczniów – a więc dwukrotnie więcej, 
niż zakładano na początku realizacji 
warsztatów. W związku z tak dużym 
zainteresowaniem ze strony dyrek-
cji, pedagogów oraz młodzieży re-
alizowanymi warsztatami, Fundacja 
„In Fortes” planuje kontynuować 
zajęcia z  zakresu przeciwdziałania 
patologiom społecznym w kolejnym 
roku szkolnym.  

W  dniach 13 i  14 lipca w  Starogar-
dzie Gdańskim przy sklepie NETTO, 
ul. Lubichowska 5 panie w wieku 40-
49 lat, 50-69 lat oraz 70-75 lat będą 
mogły skorzystać z  bezpłatnych 
badań mammograficznych, które 
w mammobusie przeprowadzać bę-
dzie firma LUX MED.
Panie w wieku 40–49 oraz 70–75 lat, 
aby wykonać bezpłatną mammo-
grafię muszą posiadać skierowanie 
lekarskie od lekarza dowolnej spe-
cjalizacji.

Rozmowa z Krzysztofem Artskim
- Co skłoniło Pana kancelarii do 
przystąpienia do Programu „Sta-
rogardzka Karta Dużej Rodziny”?
- Uważam, że sama idea jest wspa-
niała. Jakakolwiek pomoc dla rodzin 
wielodzietnych jest wskazana, a jeże-
li  moja kancelaria może w jakiś spo-
sób pomóc, to dlaczego nie. Tak więc 

Wszystko dla mammografii
W poniedziałek (6 lipca) o godzinie 10.00, w sali 
102 Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim 
odbędzie się spotkanie informacyjno–eduka-
cyjne w zakresie profilaktyki raka piersi połą-
czone z nauką samobadania piersi. 

Więcej Informacji o  badaniach 
oraz wzór skierowania na stronie:  
www.fundusze.mammo.pl

Panie, które planują wykonać ba-
danie proszone są o  wcześniejsze 
zarejestrowanie się pod nr tel. 58 
666 2 444. Call Center czynne jest 7 
dni w  tygodniu – od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00 – 20.00, 
natomiast w sobotę i niedzielę w go-
dzinach 9.00 – 18.00. 
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W  spotkaniu uczestniczył prezy-
dent miasta Janusz Stankowiak, 
a  także Janina Lubawska -  Pol-
pharma S.A.,  etatowy członek za-
rządu powiatu Patryk Gabriel oraz 
prezes Zarządu Kociewskiego 
Centrum Zdrowia Adam Magiełka. 
Podczas spotkania przedstawiono 
intencję akcji „Pudełko Życia”, któ-
ra ma przyczynić się do ratowania 
zdrowia a nawet życia. Istotnym jest, 
by zwłaszcza osoby starsze i samot-
ne umieściły w lodówkach w swoim 
mieszkaniu tak przygotowane pu-
dełko, a w nim zawarły ważne dla ży-
cia informacje dotyczące stanu zdro-
wia i zażywanych leków. Taka infor-
macja może skrócić czas udzielenia 
odpowiedniej pomocy medycznej, 
czy też podania odpowiedniego 
leku, dzięki któremu często zwięk-
szają się szanse na uratowanie życia. 
W ramach tej akcji na terenie powia-
tu starogardzkiego rozdysponowa-
ne zostaną 1224 komplety „Pudełek 
Życia”. 
Osobom, którym nie uda się uzy-
skać wykonanego przez Kociewskie 
Centrum Zdrowia „Pudełka Życia”, 
proponujemy stworzyć je samo-
dzielnie. Wystarczy pobrać kartę in-
formacyjną oraz naklejkę ze strony: 
www.powiatstarogard.pl, www.sta-
rogard.pl, www.szpital-starogard.
pl. Opakowanie nie ma większego 
znaczenia: może to być pudełko, 
słoik, woreczek. Najważniejsze by 
opakowanie to, zabezpieczyło kar-

Zdrowotne akcje
W Kociewskim Centrum Zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące akcji 
„Pudełko Życia” organizowanej przez Starostwo Powiatowe, Urząd Mia-
sta oraz KCZ.   

tę informacyjną przed wilgocią. 
Przypominamy, że gotowe Pudełka 
będą dostępne nieodpłatnie m.in. w: 
-Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w  Starogardzie Gdańskim 
Al. Jana Pawła II Nr 6 (biuro przyj-
mowania wniosków o  udzielenie 
pomocy społecznej lub w inne ozna-
czone miejsce od poniedziałku do 
piątku w  godzinach 8.00 – 15.00), 

-klubach seniorów Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Kociewie” (Aleja 
Wojska Polskiego 16 w  czwart-
ki w  godzinach 16.00 – 18.00; Os. 
60-lecia ONP 14 w  środy w  godzi-
nach 16.00 – 18.00, ul. Reymonta 1 
w  środy w  godzinach 16.00 – 18.00 
i czwartki w godzinach 16.00 – 18.00), 
-Polskim Związku Emerytów, Ren-
cistów i  Inwalidów w  Starogardzie 

Gdańskim, ul. Gdańska 6, (wtorek 
– piątek w godzinach 9.00 – 13.00), 
-Polskim Związku Niewido-
mych Koło Powiatowe w  Staro-
gardzie Gdańskim, ul. Gdańska 
6 (wtorek w  godzinach 13.00 
– 15.00, piątek 11.00 – 13.00), 
-Polskim Związku Głuchych Oddział 
Pomorski Koło Terenowe w  Staro-

gardzie Gdańskim, ul. Mickiewicza 9 
(poniedziałek – piątek: 9.00 – 13.00). 
Wszelkich informacji związanych 
z akcją „Pudełko Życia” będzie moż-
na zaczerpnąć również podczas III 
Wielkiego Jarmarku Kociewskiego. 
4 lipca, od godziny 9:00 do 16:00, 
w  Parku Miejskim, podczas obcho-
dów Dni Starogardu, odbędzie się 
III edycja bezpłatnych badań profi-

laktycznych „Park Zdrowia”.   Pod-
czas tej ogólnopolskiej kampanii pn. 
Strefa na Zdrowie, prowadzonej od 
2014 r. przez Zakłady Farmaceutycz-
ne POLPHARMA SA, wykonywane 
będą bezpłatne badania i konsulta-
cje lekarskie z dziedziny kardiologii, 
dermatologii, okulistyki, chirurgii, 
ginekologii oraz interny. Dodatko-

wo: nauka pierwszej pomocy, po-
rady dietetyka, pokazy chemiczne 
oraz profilaktyka antynikotynowa. 
Pacjentów Kociewskiego Centrum 
Zdrowia, informujemy także, o pre-
zencie od Zakładów Farmaceutycz-
nych Polpharma SA, jakim są książki 
o  różnorodnej tematyce, dostępne 
w biblioteczkach na szpitalnych od-
działach. 

Policjanci dzieciom
Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów i funkcjona-
riusze ze Starogardu Gdańskiego zorganizowali 
otwarty Dzień Dziecka. 

W tym dniu dla wszystkich najmłod-
szych uczestniczących w  festynie 
przewidziano szereg atrakcji. Było 
miasteczko ruchu drogowego, luna-
park, dmuchane zamki, alkogogle, 
pojazdy służbowe policji, straży po-
żarnej i pogotowia.
Każde dziecko mogło choć na chwi-
lę stać się prawdziwym policjantem. 
Do dyspozycji były kajdanki, pro-
wadnice, tarcze, hełmy i pałki. Tech-
nicy policyjni pokazali w jaki sposób 
zabezpiecza się pozostawione przez 

przestępców odciski palców.  Mo-
tocykl, radiowozy i  łódź patrolowa 
przeżyły ogromne oblężenie. 
Rodzinny festyn był również okazją 
do sprawdzenia swojej wiedzy z za-
kresu bezpiecznej jazdy rowerem. 
Przeprowadzono także konkurs ry-
sunkowy pn. „Odblaski ratują życie”. 
Prace najmłodszych oceniał artysta 
Józef Olszynka. Były konkursy, quizy 
oraz nagrody i upominki. Atmosferę 
wzbogacił występ zespołu muzycz-
nego „CZARNA NUTA”.  

http://www.powiatstarogard.pl/
http://www.starogard.pl/
http://www.starogard.pl/
http://www.szpital-starogard.pl/undefined/
http://www.szpital-starogard.pl/undefined/
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Na zaproszenie Prezesa Klubu przy-
byli inspiratorzy powołania Klubu 
przed dziesięcioma laty: senator 
Andrzej Grzyb, poseł Jan Kulas, prof. 
Stefan Raszeja, prof. Maria Pająkow-
ska-Kęsik, prezes TMZK Mirosław 
Kalkowski, sekretarz TMZK Ryszard 

Rok szkolny zakończony
Za nami rok szkolny 2014/2015. Uczniowie starogardzkich szkół odebrali 
świadectwa i rozpoczęli wakacje. Najlepsi zostali uhonorowani podczas 
uroczystych akademii nagrodami . Jaki był ten miniony rok szkolny?

Podziękowania  
dla prezesa
W niedzielę (28 czerwca) w Nadbałtyckim 
Centrum Kultury spotkali się Kociewiacy, aby 
uczcić 10 lat działalności Trójmiejskiego Klubu 
Kociewiaków. Klub jest sekcją Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Kociewskiej. 

zentacji nt. nowości wydawniczych 
z Kociewia.
Inicjator zintegrowania Kociewiaków 
i  przyjaciół Kociewia z  Trójmiasta, 
dotychczasowy Prezes Klubu Hubert 
Pobłocki podziękował za zaufanie 
i  wspomaganie w  wykonywaniu 
odpowiedzialnej funkcji Prezesa. 
Ze względu na stan zdrowia Prezes 
zrzekł się funkcji. Były podziękowania, 
prezenty, kwiaty, a  Prezes TMZK Mi-
rosław Kalkowski nadał Panu Huber-
towi Pobłockiemu tytuł Honorowego 
Członka Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Kociewskiej (jest to w 42-letniej 
historii TMZK 8. taki tytuł ).
Nowym Prezesem Klubu wybrano 
Przemysława Kiliana.
Ustępujący Prezes zafundował ze-
branym Kociewiakom i  dla uświet-
nienia jubileuszu Klubu aż dwa pre-
zenty. Pierwszy to wydawnictwo au-
torstwa Pana Huberta Pobłockiego 
pt. „Nasze termedyje”, a  drugim był 
koncert w wykonaniu córki Huberta 
Pani Ewy Pobłockiej (fortepian) oraz 
wnuczek: Ewy Leszczyńskiej (sopran) 
i  Marii Leszczyńskiej (wiolonczela 
i  fortepian). Wśród utworów F. Cho-
pina i  F. Schuberta, z  wirtuozerią 
wybrzmiały utwory w  gwarze ko-
ciewskiej, w  tym „Oda do radości”, 
uznana za hymn Europy, ze słowami 
Huberta Pobłockiego. 

W  kończącym się roku szkolnym 
w starogardzkich:
publicznych szkołach podstawo-
wych w  144 oddziałach uczyło się 
3.206 uczniów, w  tym w  klasach 
pierwszych 297 6-latków; 

w  publicznych gimnazjach – 1.453 
uczniów w 64 oddziałach; 
w przedszkolach było 1.176 dzieci.
Również w  Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 2 i  3 oraz Zespo-
le Szkół Publicznych 141 dzieci  

wych zatrudnionych jest ogółem 877 
osób, w  tym: 600 nauczycieli i  277 
pracowników niepedagogicznych, 
z czego:
a) w  przedszkolach pracuje 133 na-
uczycieli i 89 pracowników niepeda-
gogicznych, 
b) w szkołach podstawowych i gim-
nazjach zatrudnionych jest 467 na-
uczycieli i  188 pracowników niepe-
dagogicznych. 
W  Starogardzie rozwija się alter-
natywna forma opieki nad dzieć-
mi w  wieku od 3 do 6 lat w  postaci 
przedszkoli niepublicznych. Łącznie 
mamy zarejestrowane 4 niepublicz-
ne przedszkola , w  których jest 177 
dzieci i 4 niepubliczne punkty przed-
szkolne, w których jest 65 dzieci. Pla-
cówki te także dotowane są z budże-
tu miasta. 

działów, w tym 29 integracyjnych i 18 
sportowych: o profilu piłka siatkowa, 
pływanie, koszykówka i piłka nożna.
W  przedszkolach, szkołach podsta-
wowych i  gimnazjach nadal prowa-
dzone są innowacje pedagogiczne 
mające na celu rozwijanie umiejęt-
ności i talentów wychowanków, pro-
mocję zdrowego stylu życia, przygo-
towanie przedszkolaków do dobrego 
startu do szkół podstawowych. Na 
uwagę zasługuje tutaj innowacja 
pedagogiczna „Mały sportowiec”, 
która realizowana jest we wszyst-
kich naszych przedszkolach od 2013 
r. wspólnie z  KS „Beniaminek’03” 
i przyczynia się do kształtowania na-
wyków prozdrowotnych oraz wyła-
wiania talentów na miarę Kazimierza 
Deyny.  
W  miejskich placówkach oświato-

5-cio i 6-cio letnich realizowało rocz-
ne obowiązkowe wychowanie przed-
szkolne. 
Łącznie w  miejskich placówkach 
było 5.976 uczniów i wychowanków.
W  naszych szkołach mamy 208 od-

Szwoch. Marszałka Senatu Bogdana 
Borusewicza reprezentowała Małgo-
rzata Gładysz - dyrektor biura. 
W  spotkaniach Klubu uczestniczy 
systematycznie ok. 50 osób. W  nie-
dzielne popołudnie podobna grupa 
z zainteresowaniem wysłuchała pre-

Kiedy 3 lipca zobaczysz na ławce 
w parku, na przystanku, w autobu-
sie, zabandażowanego misia - za-
trzymaj się. 
Pluszowe maskotki, symbolicznie 
owinięte bandażami obrazują do-

„Nie bij mnie - kochaj mnie!”
Pochyl się nad siedzącym misiem, przeczytaj 
treść fiszki i zastanów się... 

znaną przemoc. Zabandażowane 
pluszaki są symbolem zorganizo-
wanej przez Urząd Miasta Staro-
gard Gdański oraz Stowarzyszenie 
Wspomagające Osoby ze Środo-

wisk Dysfunkcyjnych „Można Ina-
czej” w  Starogardzie Gdańskim 
akcji przeciwko przemocy „Historia 
Misia: Nie bij mnie - kochaj mnie!”. 
Naszym celem jest zwrócenie uwa-
gi każdego na problem przemocy 

wobec dzieci oraz na brak reakcji 
dorosłych wobec aktów krzywdze-
nia najmłodszych. 
Opracowano: Wydział Spraw Społecz-
nych Urząd Miasta Starogard Gdański
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PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Lp. Nazwa Opis propozycji zadania Koszt Realizator
Posiadana 

dokumentacja, 
zgłoszenia

Stan realizacji zadania

Akuku - plac zabaw wraz z zewnętrzną 
siłownią w parku Kocborowskim

Budowa placu zabaw z urządzeniami dla 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych wraz z 
zagospodarowaniem terenu wokół boiska na 
terenie Parku Kocborowskiego

200 000 WTI wstępna koncepcja 
zagospodarowania 

terenu

1) Przygotowano projekt zagospodarowania 
terenu, 
2) Zgłoszono zamiar wykonywania robót 
budowlanych do Konserwatora - następny 
etap to zgłoszenie do Starostwa 
3) Wszczęto postepowanie przetargowe dn 
15.06.2015, otwarcie ofert zaplanowane na 
30.06

Generalny remont sali gimnastycznej wraz 
ze sceną i pomieszczeniami gospodarczymi 
w PSP 4 z oddziałami integracyjnymi

Modernizacja sali gimnastycznej, sceny i 
przyległych pomieszczeń w PSP 4 (wymiana 
parkietu, wymiana grzejników, malowanie, 
wymiana drzwi)

111 000 WTI kosztorys 
inwestorski

1) Zgłoszono zamiar wykonywania robót 
budowlanych do Starostwa, 
2) Rozpisano zapytanie ofertowe, 
3) dn. 29.05 wpłynęły 3 oferty, trwa 
weryfikacja złożonych ofert, 
4) dokonano wyboru najkorzystniejszej 
oferty - 104 780 PLN, LIMEX PLUS Sp. Z o. 
o.85-766 Bydgoszcz, realizacja do 21.08.2015

Dokumentacja techniczna przebudowy 
ulicy Prusa, Rolnej celem wydłużenia biegu 
autobusu nr 14 do ul. Heweliusza

Wykonanie dokumentacji technicznej 50 000 WTI 1) Przygotowano postepowanie przetargowe  
2) dn. 10.06 miało miejsce otwarcie ofert, 
wpłynęły 2 oferty - trwa weryfikacja

Dzieci i młodzież nasz cenny kapitał. 
Plac zabaw przy centrum Sportowo-
Rekreacyjnym Przylesie

Plac zabaw dla dzieci (urzadzenia zabawowe) 
i młodzieży (rekreacja wysiłkowa) wraz z 
cześcią rekreacyjną. 

200 000 WTI wstępna koncepcja 
zagospodarowania 

terenu

1) Realizację projektu zgłoszono w Starostwie  
2)  Rozpisano postępowane przetargowe - 
otwarcie ofert zaplanowano na 03.07.2015,

Budowa obiektu sportowego (bieżnia, 
skocznia w dal), placu zabaw - PSP 1

Wykananie bieżni poliuretanowej ze skocznią 
w dal. Centralne miejsce wewnątrz bieżni ma 
zajmować plac zabaw

184 000 WTI projekt, kosztorys 
inwestorski

1)Zgłoszono zamiar wykonywaniarobót 
budowlanych do Starostwa, 
2) Rozpisano postępowanie przetargowe 
na część sportową projektu - otwarcie ofert 
odbyło się 10.06., wpłynęły 2 oferty - trwa 
weryfikacja 
3) Rozpisano postępowane przetargowe 
na część zabawową - otwarcie ofert 
zaplanowano na 03.07.2015,

Z kinem na ty - zakup projektora Zakup projektora 19 000 WTI 1) Przeprowadzono procedurę wyłonienia 
Dostawcy poprzez zapytania ofertowe, 
2) Podpisano umowę na dostawę projektora 
- oczekujemy na realizację umowy. 
3) dn. 15.06. dostarczono projektor do UM

Park „Nowe Oblicze” Teren przy ul. Pomorskiej, renowacja terenu, 
budowa zadaszenia, deptaka, ławek, koszy 
na smieci, placu zabaw.

46 000 WTI 1) Koncepcja zagospodarowania terenu  
w przygotowaniu

Stan realizacji zadań
Budżetu Obywatelskiego
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Gmina Miejska Starogard Gdański brała udział 
w  konkursie w  ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
2007-2013 Oś priorytetowa 3. Funkcje Miejskie 
i Metropolitalne Działanie 3.1 Rozwój i integracja 
systemów transportu zbiorowego. 
Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego 
w wyniku przejścia pozytywnej procedury kon-
kursowej wniosek o  dofinansowanie Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański otrzymał dofinan-
sowanie unijne w wysokości 413 438,90 zł, co 
stanowi 70% wartości przedsięwzięcia. 
Tytuł projektu „Opracowanie dokumen-
tacji technicznej dla inwestycji: Budowa  
i  skomunikowanie węzła integracyjnego 
w Starogardzie Gdańskim”.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 
590 627,00 zł. 
Przedmiotem projektu jest opracowa-

Kolejne dofinansowanie

nie w  2015 roku dokumentacji technicznej  
(w  tym wszystkich dokumentów, któ-
rych potrzeba wykonania może wyniknąć  
w  trakcie opracowywania dokumentacji, np. 
raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko) 
i  dokumentacji studialnej. Efektem będą dwa 
komplety opracowań - dokumentacja technicz-
na i studium wykonalności. Sporządzenie doku-
mentacji umożliwi realizację założonego celu, 
tj. aplikowanie o środki unijne, przystąpienie do 
prac budowlanych związanych ze stworzeniem 
węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim 
wraz z przebudową okolicznego układu drogo-
wego. Gotowa dokumentacja techniczna ma być 
w  październiku 2015r. Realizacja dokumentacji 
technicznej jest pierwszym etapem w ubieganiu 
się o dofinansowanie zadania infrastrukturalne-
go polegającego na budowie i skomunikowaniu 
węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

„Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Prawie od roku trwa realizacja projektu, 
na które Miasto pozyskało dofinansowanie 
i dnia 6 czerwca 2014 roku podpisało umowę 
na realizację projektu „Przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Sta-
rogard Gdański”. W ramach tego projektu 50 
osób, tzw. wykluczonych, otrzymało zestaw 
komputerowy wraz z opłaconym abonamen-
tem internetowym. Również wszystkie szkoły 
podstawowe i gimnazja otrzymały - 15 lapto-
pów, router i urządzenie wielofunkcyjne, na-
tomiast SCK został wyposażony w 10 lapto-
pów, router i urządzenie wielofunkcyjne. 

Realizacja projektu „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Miejskiej Starogard Gdański”

w  obecnych czasach problem wykluczenia 
cyfrowego nabiera coraz większego znacze-
nia zarówno dla samych mieszkańców, jak 
i całego regionu. 
W  okresie 12.12.2014 - 17.12.2014 odbyły 
się szkolenia dla 50 mieszkańców miasta. 
Szkolenia odbywały się w salach komputero-
wych Pomorskiej Szkoły Wyższej, w grupach 
10-cio osobowych i  były prowadzone przez 
wykwalifikowaną kadrę. Zakres szkoleń 
obejmował: podstawy obsługi komputera, 
budowa i działanie komputera, podstawowe 
pojęcia takie jak: plik, folder, system opera-

11 grudnia 2014 r. w Auli Pomorskiej Szkoły 
Wyższej w  Starogardzie Gdańskim odbyła 
się konferencja promująca projekt „Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu Gminie 
Miejskiej Starogard Gdański” realizowany 
w  ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, Osi 
priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyj-
ne - zwiększanie innowacyjności gospodarki 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka 2007 - 2013, współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Celem konferencji było zaznajomienie słu-
chaczy z  tematyką wykluczenia cyfrowego, 
przybliżenie problemu współczesnych za-
grożeń, jakie niesie za sobą brak dostępu do 
sieci. W  konferencji uczestniczyli przedsta-
wiciele  samorządu, Dyrektorzy starogardz-
kich szkół podstawowych i  gimnazjów oraz  
Beneficjenci ostateczni projektu. Uroczy-
stego otwarcia dokonał Prezydent Miasta, 
Pan Janusz Stankowiak, który podkreślił, że 

cyjny etc., tworzenie i  edycja dokumentów 
w  programie tekstowym (na przykładzie CV 
i  listu motywacyjnego), Internet – najpopu-
larniejsze przeglądarki, skuteczne wyszu-
kiwanie informacji, poczta elektroniczna 
(zakładanie własnego konta e-mail, pisanie 
listów elektronicznych, odbieranie poczty), 
praca z  najpopularniejszymi komunikatora-
mi internetowymi: gadu – gadu oraz skype, 
co to jest wirus? Jak się chronić przed nim?, 
co to jest SPAM i  jak go unikać? czarna lista 
maili, ćwiczenia korzystania z różnych usług 
dostępnych przez Internet, rejestrowanie się 
na popularne portale usługowe i społeczno-
ściowe (allegro, olx, nasza klasa, facebook,), 
obsługa pakietu biurowego, w  tym edytor 
tekstu, arkusz kalkulacyjny, bezpieczne użyt-
kowanie Internetu i  obsługa poczty elektro-
nicznej z  uwzględnieniem bezpieczeństwa 
jego obsługi i zgodności z prawem jego użyt-
kowania, BHP obsługi komputera, ryzyka 
związane z użytkowaniem sprzętu w ramach 
projektu POIG i zasady ich uniknięcia. W cza-

sie szkoleń uczestnicy otrzymali materiały 
szkoleniowe i informacyjne oraz posiłki.
W dniach od 13.02.2015 do 20.02.2015 r. od-
była się dostawa i  instalacja sprzętu kom-
puterowego wraz z  dostępem do internetu 
do 50 gospodarstw domowych, natomiast 
w  dniach od 23.02.2015 do 27.02.2015 roku 
został dostarczony i  zainstalowany sprzęt 
komputerowy w  szkołach podstawowych, 
gimnazjach oraz w  Starogardzkim Centrum 
Kultury.
Realizacja projektu będzie trwała do 
31.12.2015 r., natomiast w  okresie 5 lat po 
jego zakończeniu Gmina Miejska Starogard 
Gdański zobowiązała się do opłacania abo-
namentu beneficjentom ostatecznym. Za-
kupiony sprzęt został przekazany na mocy 
umowy użyczenia, a po zakończeniu realiza-
cji tj. po 31.12.2020 r. stanie się własnością 
beneficjenta. 
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NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 26 maja 2015 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 198/05/2015 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym – 
w formie bezprzetargowej obejmujące jedną pozycję: 1) ul. Mickiewicza -  działka nr 139/4 o pow. 2 010 m², obręb 
14, KW 31002.
Dnia 2 czerwca 2015 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 207/06/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące jedenaście pozycji: 1) - 11) 
ul. Derdowskiego, obręb 5 – działki nr: 1/73, 1/74, 1/75, 1/76, 1/79, 1/80, 1/82, 1/83, 1/115, 1/118, 1/120, KW 34706, 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, szeregową lub wolnostojącą.
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) 5306114 lub 5306075.
       Prezydent Miasta Starogard Gdański 
       Janusz Stankowiak        

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 16 czerwca 2015 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 
224/06/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustne-
go nieograniczonego, obejmujące pięć pozycji: 1) - 5) ul.Iwaszkiewicza -  działki nr: 179/157, 179/158, 179/159, 
179/160, 179/161, obręb 12, KW 24974, przeznaczenie – teren budownictwa, handlu hurtowego, gospodarki ma-
gazynowej z dopuszczeniem usług – C1.2.P2.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 225/06/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące siedemnaście pozycji: 1) - 
17) ul.Derdowskiego, obręb 5 – działki nr: 187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 187/32, 187/33, 187/34, 187/35, 187/38, 
187/39, 187/40, 187/41, 187/43, 187/44, 187/45, 187/50, 187/52, KW 34706, przeznaczone pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną, szeregową lub wolnostojącą.
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. 58 530 6075.
       Prezydent Miasta Starogard Gdański 
       Janusz Stankowiak        

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2014 r. poz. 518 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. Nr 207, poz. 2 108 z późn. zm.) – Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY :
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim 

przy ulicy Kociewskiej, obręb 21 (I przetarg) – nieruchomość składa się z działek nr: 52/19, 52/25 i 53/12 
o łącznej powierzchni 1 769 m², KW 49442, 

cena wywoławcza (w tym VAT) 229 000,00 zł (dwieściedwadzieściadziewięćtysięcyzłotych); wadium w wysokości 
22 900,00 zł (dwadzieściadwatysiącedziewięćsetzłotych); postąpienie minimalne 2 290,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Boh. Getta i Ko-
ciewską w Starogardzie Gdańskim nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem – 20.MW -  tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgod-
nie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 12 sierpnia 2015 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard 
Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10.30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 6 sierpnia 2015 r. (czwartek) 
na konto Urzędu Miasta Starogard Gd. Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 11 sierpnia 2015 roku (wtorek) od godz. 1200 do 1500 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobi-
stym i dowodem wpłaty wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym 
niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. 
Gdańska 6, pok.204, tel. 58 530 6075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania i Urba-
nistyki tel. 58 530 6079.

Środki programowania w Unii Europejskiej planowane są na okresy 7-letnie.  Obecna perspektywa 
finansowa przewidziana jest na lata 2014 – 2020. Pomimo, że nowy okres programowania formalnie 
już się rozpoczął, to  nie o  wszystkie fundusze unijne można się już ubiegać. W  praktyce bowiem 
ramy czasowe nie świadczą o możliwości realizacji projektu. Jest to spowodowane długotrwałym 
i  wieloetapowym ustalaniem kształtu dokumentacji programowej. Na ogłoszenie niektórych 
konkursów trzeba będzie jeszcze  poczekać.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Urząd Miasta Starogard Gdański podjął współpracę 
 z  Lokalnym Punktem Informacyjnym w  Malborku, który poprzez organizację szkoleń,  spotkań 
indywidualnych oraz kontakt telefoniczny bądź mailowy prowadzi  działalność informacyjną, 
dotyczącą możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich. Lokalne Punkty Informacyjne 
świadczą usługi w  zakresie konsultacji na etapie przygotowania jak również na etapie realizacji 
projektów. Oferta usług punktu przewiduje także możliwość zorganizowania konsultacji 
indywidualnych dla osób niepełnosprawnych w miejscu i czasie dogodnym dla klienta. 
Z  inicjatywy Wydziału Inicjatyw Gospodarczych dnia 18 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Starogard 
Gdański odbyło się pierwsze z  zaplanowanych spotkań, które sukcesywnie odbywać się będą 
w  najbliższym czasie. Spotkanie dotyczyło „Możliwości uzyskania dofinansowania dla jednostek 
samorządu terytorialnego w ramach perspektywy  finansowej na lata 2014-2020”.
Podczas spotkania, które prowadziła  Pani  Justyna Głażewska, pracownik Lokalnego Punktu 
Informacji Funduszy Europejskich w Malborku, uczestnicy zapoznali się z możliwościami uzyskania 
dofinansowania z  Programów na lata 2014-2020 tj.: Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.    
Z zaproszenia na spotkanie skorzystali  pracownicy Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej, Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej  oraz  pracownicy Urzędu Miasta w Starogardzie 
Gdańskim.
Drugą możliwością uzyskania informacji na temat pozyskiwania środków z funduszy europejskich, były 
prowadzone w dniu 25 maja 2015 r., na terenie placówki naszego urzędu konsultacje indywidualne. 
Odbyły się one dzięki wizycie pracownika Mobilnego Punktu Informacyjnego z Malborka.
W  trakcie dyżuru można było uzyskać informację w  zakresie nowej perspektywy budżetowej Unii 

Europejskiej na lata 2014-2020 oraz aktualnie 
dostępnych możliwości uzyskania wsparcia przez 
podmioty gospodarcze, jednostki samorządu 
terytorialnego oraz podmioty III sektora.
Z   usług w  ramach Mobilnego Punktu 
Informacyjnego mogli skorzystać wszyscy 
zainteresowani tematem funduszy europejskich. 
W  szczególności zaproszenie było skierowane do  

przedsiębiorców oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Prowadzone konsultacje, szkolenia i doradztwo oferowane są nieodpłatnie.
Zachęcamy do śledzenia  strony urzędu www.starogard.pl, na której umieszczane są na bieżąco 
informacje dotyczące możliwości udziału w powyższych spotkaniach i  szkoleniach.

11-4 Hufiec Pracy w  Starogardzie Gdańskim

w ogłasza                            
           ogłasza nabór młodzieży na rok szkoleniowy 2015 / 2016 do klas 

gimnazjalnych przysposabiających do pracy. (I, II, III klasa)

Warunkiem przyjęcia do hufca jest ukończone przez  kandydata 15 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych  i nie ukończone 18 lat oraz podjęcie praktyk zawodowych w wybranych
przez siebie zawodach. Skierowania na praktyki można uzyskać w biurze hufca.
Wykaz dokumentów, które należy złożyć:
- podanie (druk OHP) ;
- kwestionariusz osobowy (druk OHP) ;           
- ostatnie świadectwo szkolne ;
- 3 fotografie legitymacyjne ;
- badanie lekarskie , wymagane w zależności od specjalizacji zawodowej ;
- pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie
  pracy w celu  przygotowania zawodowego (druk OHP) ; 
- opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ;
- opinia pedagoga szkoły lub wychowawcy klasy ;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych  ( druk OHP ) ;
- zgoda na wykorzystanie wizerunku ( druk OHP ) ;
- zgoda na udział w imprezach ( druk OHP ) ;

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w biurze  hufca na Oś. 60-lecia ONP 14 w Starogar-
dzie Gd. lub telefonicznie – 58 775 30 65, tel. kom. 887 873 118

Informacje o środkach EU

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 24 czerwca 2015 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 
233/06/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany nierucho-
mości, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Kociewska/Boh.Getta -  działki nr: 53/10, 53/17, 52/27 o łącznej pow. 880 
m², obręb 21, KW 49442 i KW 12723, przeznaczenie – teren budownictwa mieszkaniowego.
Dnia 30 czerwca 2015 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 257/06/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomo-
ści przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości – wspólnoty 
lokalowej, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Orzeszkowej, obręb 23 – działka nr 110/37 o pow. 566 m², KW 24792, 
przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 258/06/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkal-
nych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Staro-
gard Gdański obejmujące trzy lokale, o których kupno wystąpili ich najemcy: 1) ul.Grunwaldzka 33/3 – działka nr 
121/10 o pow. 418 m², obręb 13, KW 33510, 2) ul.Jagiełły 32/1 – działki nr: 59/18,59/19,59/26 o łącznej pow. 1 662 
m², obręb 17, KW 46424, 3) ul.Ściegiennego 3a/21 – działka nr 43/14 o pow. 268 m², obręb 18, KW 30020. 
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        

http://www.starogard.pl/


14 KULTURA

- Nie tak dawno wygrała Pani konkurs na dy-
rektora SCK. Na ile będzie chciała Pani zmie-
nić działalność Starogardzkiego Centrum 
Kultury?
- Działalność Starogardzkiego Centrum Kultury 
jest jasno sprecyzowana w jego Statucie. Misją 
tej instytucji jest rozwój kultury, przekazywanie 
wartości oraz  umiejętności wielokulturowego 
dziedzictwa i  tradycji. Ośrodek istnieje po to, 
aby pobudzać w  ludziach chęć do działania, 
do obcowania z kulturą. W swojej pracy będę 
wypracowywała nowe, atrakcyjne i  zaskaku-
jące propozycje kulturowe, jak również stara-
ła się wdrażać pomysły, które będą zgłaszać 
mieszkańcy naszego miasta. W  szczególności 
będę poszerzać ofertę Uniwersytetu III Wieku 
„S-Centrum”, jak także wprowadzać nowości 
w  ofertę edukacyjno – kulturalną dla dzieci 
i młodzieży. W planach mam także organizację 
nowych imprez oraz modernizację  infrastruk-
tury, również tę wokół budynku. 

- Jaki jest Pani model zarządzania placów-
ką kultury, której główną działalnością jest 
edukacja kulturalna?
- Starogardzkie Centrum Kultury jest instytu-
cją, której oferta jest skierowana do wszystkich 
mieszkańców. Zależy mi na tym, aby SCK dalej 
się rozwijało i  rozbudowywało swoją ofertę 
edukacyjno-kulturalną, tak aby każdy mógł 
tutaj znaleźć coś dla siebie. A  to wymaga za-
angażowania i  zespołowej pracy nie tylko na 
etapie tworzenia nowych propozycji, ale także 
w trakcie ich wdrażania i promowania. Dlatego 
jako dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultu-
ry będę dalej budowała i rozwijała nasz zespół 
pracowników, a  także kładła duży nacisk na 
promocję oferty instytucji i  przekazywanie in-
formacji o jej bieżącej działalności.

- Od lat Starogardzkie Centrum Kultury or-
ganizuje kilka swoich sztandarowych im-
prez, tj. Noc Bardów, Zlot Weteranów Szos, 

Gratulacje znakomitego wydania otrzymał 
Dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej - An-
drzej Błażyński,  które jednocześnie należą 
się wszystkim autorom wpisującym się w hi-

Misją jest rozwój kultury
Rozmowa z Ewą Betcher, dyrektorem Starogardzkiego Cen-
trum Kultury.

Przystanek Kultura. Nowi dyrektorzy chcą 
czasami wprowadzać autorskie projekty. 
Czy będzie chciała Pani wpisać w miejski ka-
lendarz imprez nowe wydarzenie?
- Starogardzkie Centrum Kultury będzie da-
lej rozwijało swoje sztandarowe imprezy. Nie 
będę chciała także zmienić formuły, w  jakiej 
odbywa się Noc Bardów, czy też Przystanek 
Kultura. Niemniej jednak mam pomysły na 
dalszą rozbudowę oferty SCK. Są to działania 
skierowane do dzieci i  młodzieży, osób doro-
słych oraz seniorów. Z  pomysłami tymi chcę 
w pierwszej kolejności podzielić się z pracowni-
kami SCK, a następnie sukcesywnie je wdrażać. 
Jestem przekonana, że dzięki nim oferta Staro-
gardzkiego Centrum Kultury będzie bogatsza 
i większa ilość osób będzie z niej korzystała.
Mocnym punktem SCK jest Galeria „A”, która 
od lat ściąga do Starogardu wielkie wysta-
wy. Ma Pani pomysł na działanie Galerii?
Od wielu lat Galerią „A” kieruje mój kolega 
Adam Haras, którego cenię sobie bardzo jako 
artystę. Jestem przekonana, że nasza dalsza 
współpraca będzie przebiegała tak jak dotych-
czas i  wspólnie będziemy pracować nad roz-
wojem Galerii „A”, która nadal będzie miejscem 
spotkań na wysokim poziomie kulturalno-arty-
stycznym. 

Co dalej z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, 
którym Pani się opiekowała?
Przedstawiona przeze mnie koncepcja pro-
gramowo-organizacyjna obejmuje także Uni-
wersytet III Wieku „S-Centrum”. Chcę, aby ilość 
pracowni edukacyjnych oraz cała pozostała 
oferta poszerzała się i  dopasowywała do po-
trzeb i  zainteresowań seniorów, szczególnie 
że z  oferty UTW korzysta obecnie blisko 200 
seniorów. W swojej dotychczasowej pracy zaj-
mowałam się administrowaniem UTW, dlatego 
praca z seniorami jest mi bliska i tak pozosta-
nie w  dalszym czasie. Jednakże w  związku 
z objęciem przeze mnie stanowiska dyrektora 

Starogardzkiego Centrum Kultury, przekażę 
swoje dotychczasowe obowiązki innej osobie. 
Wierzę, że jej współpraca z  seniorami będzie 
przebiegała tak dobrze, jak to miało miejsce 
w  moim przypadku i  zyska ona przychylność 
i sympatię naszych seniorów.
Kto obejmie dotychczasowe Pani obowiązki, 
czy nastąpią przesunięcia kadrowe, czy też 
zostanie zatrudniona nowa osoba?
Jak wspomniałam, moje dotychczasowe 
obowiązki będę chciała przekazać innym oso-
bom.  Planuje zatrudnić również nową osobę. 
W  chwili obecnej koncentruję się na dwóch 
nadchodzących wydarzeniach – Dniach Staro-
gardu – III Wielkim Jarmarku Kociewskim oraz 
Zlocie Weteranów Szos – Historii na kołach. Na-
stępnie w SCK będzie miała miejsce Akcja Lato, 
skierowana do najmłodszych mieszkańców 
naszego miasta. Cały proces przekazywania 
swoich dotychczasowych obowiązków będę 
chciała przeprowadzić do rozpoczęcia nowego 
kalendarza kulturalnego, czyli do września. 

EWA BETCHER – Wykształcenie wyż-
sze z tytułem magistra, obecnie studiuje 
drugi kierunek podyplomowo. W Sta-
rogardzkim Centrum Kultury pracuje 
blisko siedem lat jako instruktor ds. or-
ganizacji imprez i projektów. Do dotych-
czasowych obowiązków obecnej Pani 
dyrektor należało głównie zarządzanie 
Uniwersytetem III Wieku „S-Centrum”, 
na którym studiuje blisko 200 seniorów, 
oraz koordynacja i organizacja „Zlotu 
Weteranów Szos – Historia na kołach”, 
„Dni Starogardu – Wielkiego Jarmarku 
Kociewskiego”, a także pozyskiwanie 
środków zewnętrznych. Ewa Betcher za-
siada w kapitule, przyznającej statuetkę 
„Kociewskie Pióro”. Jest także członkiem 
orkiestry dętej, w której gra od 11 lat. W 
wolnym czasie lubi posłuchać dobrej 
muzyki, eksperymentować w kuchni, 
a „baterie ładuje” jeżdżąc na rowerze i 
biegając. 

Jubileuszowe wydanie
X wydanie rocznika muzealnego RYDWAN ujrzało światło 
dzienne. Około dwóch miesięcy temu publikacja została 
nominowana do Pomorskiej Nagrody Muzealnej. Nie udało 
nam się zdobyć głównego wyróżnienia, jednak RYDWAN zo-
stał bardzo miło przyjęty przez zgromadzonych. 

storię jego pisarstwa. Dziękujemy bardzo! 
Informujemy jednocześnie, że nie zamierza-
my poprzestać na tym numerze publikacji. 
Pragniemy w  dalszym ciągu kontynuować 

naszą współpracę z  autorami i  „podróżo-
wać” wraz z czytelnikami po kartach historii 
naszego regionu etnograficznego - Kociewia. 
W związku z  tym zachęcamy do zapełniania 
kolejnych arkuszy papieru ciekawymi oraz 
zajmującymi sprawozdaniami, przekaza-
mi, opowieściami, relacjami, które mogłyby 
znaleźć swoje miejsce na łamach XI wydania 
RYDWANU. 
Zapraszamy wszystkich do współpracy z Mu-
zeum Ziemi Kociewskiej! W razie pytań i wąt-
pliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (58) 
56 24 675 lub na adres e-mail: muzeum-sta-
rogard@wp.pl   

Izabela Czogała
Muzeum Ziemi Kociewskiej

mailto:muzeum-starogard@wp.pl
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