Jestem szczęściarzem, bo przez 30 lat
wykonuję pracę, którą
kocham. Myślę, że to
wielki dar móc realizować wszystkie
swoje dziecięce pasje.
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Nowa
sieć szkół
W nowym roku szkolnym w Starogardzie działać będzie 6 ośmioletnich szkół
podstawowych. Granice obwodów nie
ulegną zmianie, z wyjątkiem obwodu
PSP nr 4, który podzielony zostanie na
dwa odrębne: SP 4 i SP 8, utworzonej
na bazie obecnego PG nr 1. 8 lutego, na
specjalnej sesji Rady Miasta, radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie ustalenia nowej sieci szkół.
Aktualnie w Starogardzie działa 5 szkół podstawowych, w których uczy
się 3202 uczniów oraz 4 gimnazja z liczbą 1460 uczniów. Po wygaszeniu
gimnazjów w naszym mieście będzie funkcjonowało 6 ośmioletnich szkół
podstawowych. Obecni uczniowie wszystkich gimnazjów będą kontynuować naukę w dotychczasowych budynkach, natomiast pracownicy tych
szkół od 1 września 2017 roku staną się pracownikami szkół podstawowych, w których będą funkcjonowały oddziały gimnazjalne (aż do ostatecznego wygaszenia, czyli do czerwca 2019 r.). W związku z tym PSP nr 1
funkcjonować będzie w dwóch budynkach, swoim dotychczasowym oraz
w budynku obecnego PG nr 3; PSP nr 3 również w dwóch (w dotychczasowym oraz w budynku PG nr 2); PSP nr 8 także w dwóch budynkach
(w dotychczasowej siedzibie PG nr 1 oraz filii PSP nr 4); PSP nr 2 i PSP nr 4
stają się samodzielnymi ośmioletnimi podstawówkami.
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Mieszkaniowa koncepcja

Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Zachodniej zakłada budowę 7 budynków mieszkalnych. Ma tam powstać 199 mieszkań dla rodzin ze Starogardu i nie
tylko. Taki plan przyjmuje miasto, które w październiku ubiegłego roku przystąpiło do pilotażowego programu „Mieszkanie Plus”. Wstępne wnioski o uczestnictwo
w programie będzie można składać prawdopodobnie od maja br.
Architekci ze starogardzkiej firmy
„Dom” sp. z o. o. opracowali na zlecenie miasta koncepcję zagospodarowania terenu przy ulicy Zachodniej. Docelowo w ramach programu
„Mieszkanie Plus” ma tam powstać
7 budynków mieszkalnych ze 199
mieszkaniami.
Koncepcja zakłada
budowę mieszkań jedno, dwu, trzy
i czteropokojowych.

16 lutego w Warszawie wiceprezydent
Przemysław Biesek-Talewski przedstawił dyrektorowi transakcyjnemu
Banku Gospodarstwa Krajowego
Nieruchomości Agnieszce Mieczkowskiej przygotowaną koncepcję. Bank,

po zapoznaniu się z nią szczegółowo
i przeanalizowaniu pod względem finansowym, w ciągu 10 dni przedstawi
prognozę wysokość przyszłego czyn-
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szu najmu. Następnie przygotowany
zostanie projekt tzw. warunkowej
umowy inwestycyjnej, która określi
szczegóły realizacji tego zadania. Po
podpisaniu umowy przez prezydenta,
trafi ona do Rady Miasta. Jeśli radni
ją zatwierdzą, podejmując stosowną
uchwałę, powołana zostanie spółka
celowa z udziałem banku i miasta,
która przeprowadzi całą procedurę
inwestycyjną, związaną z budową nowych mieszkań.
Dla mieszkańców oznacza to, że prawdopodobnie od maja będą mogli składać wnioski o wynajem mieszkania
w programie „Mieszkanie Plus”.

Prawdopodobnie od
maja mieszkańcy będą
mogli składać wnioski o wynajem mieszkania w programie
„Mieszkanie Plus”.

Mieszkania pod klucz
Klucze do 4 mieszkań trafiły do nowych najemców.
Miasto korzystając z pomocy „Funduszu Dopłat” wyremontowało dwa lokale przy ul. Chojnickiej i po jednym
przy ul. Tczewskiej i Skarszewskiej. Kolejne, przy ul. Kanałowej, niebawem ucieszy nowych lokatorów. Inwestycja kosztowała ponad pół miliona złotych.
Wyremontowane mieszkania pachną świeżością. Są wyposażone „pod klucz”, co oznacza,
że w każdym z nich znajdują się panele podłogowe, glazura i terakota. Okna zostały wymienione na PCV, a łazienki wyposażone w umywalkę, ubikację i prysznic. Zamontowano też
nową instalację elektryczną i gazową z piecem
dwufunkcyjnym i grzejnikami.
Mieszkania otrzymały rodziny uprawnione do
pomocy mieszkaniowej z zasobu gminy. 14
lutego nowi lokatorzy podpisali umowy, a prezydent miasta Janusz Stankowiak wręczył im
klucze do ich „nowych domów”.
– Czekaliśmy na ten przydział wiele lat, ale
było warto – powiedziała pani Alina Janowska. – Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Nasze nowe
mieszkanie ma 50 m2. Do tej pory mieszkaliśmy

wszyscy w jednym pokoju. To dla nas szansa na
lepsze życie. Nasz syn, który jest chory na autyzm będzie miał swój własny pokój do terapii,
w drugim zamieszka jego siostra. Jest tu podwórko, więc Kacper będzie mógł bezpiecznie
wychodzić na dwór. Wszędzie jest blisko.
Mieszkania składają się z pokoju z aneksem
kuchennym, jednego lub dwóch dodatkowych
pokojów, łazienki i korytarza. Wszystkie zostały wyremontowane z udziałem tzw. „Funduszu Dopłat” Banku Gospodarstwa Krajowego. Koszt przebudowy budynków, w których
wydzielono i wyremontowano cztery oddane
dzisiaj mieszkania wyniósł 472 394,97 zł, z tego
miasto zapłaciło 293 630,53 zł. Resztę dofinansował BGK (178 764,44 zł).
– „Fundusz Dopłat” polega na tym, że BGK

zwraca ok. 40% pieniędzy, które miasto inwestuje w budowę lub remont mieszkań – przypomniał Mirosław Cymanowski koordynator
zadania z Urzędu Miasta Starogard.
– To pierwszy krok do zwiększenia zasobu
lokali socjalnych i komunalnych naszego miasta. – powiedział Przemysław Biesek-Talewski,
zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych. – Otrzymaliśmy wspólnie z TBS dofi-

nansowanie dla nowego budynku przy ulicy
Magazynowej z sześcioma lokalami mieszkalnymi. Powstanie on w tym roku. Jest gotowa
dokumentacja dla kolejnego budynku przy
ulicy Kopernika, w którym znajdą się 24 mieszkania. Dla tej inwestycji chcemy także uzyskać
dofinansowanie z budżetu państwa. Liczymy
też na rozpoczęcie budowy pierwszych mieszkań z programu „Mieszkanie Plus”.
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Będą nowe miejsca pracy
Dwie nowe hale przemysłowe o powierzchni 2000 m2 każda w tym biurowiec o powierzchni 600 m2 staną na terenie inwestycyjnym przy ul. Iwaszkiewicza. Firma LHM
Poland sp. z o. o. zdecydowała zainwestować w Starogardzie i rozwinąć prowadzoną
już działalność.

W lutym 2017 roku firma LHM Poland kupiła od miasta działkę przy ul. Iwaszkiewicza
o powierzchni ponad 1 ha. To oznacza, że będzie pierwszym inwestorem na obszarze, który w planie przeznaczony jest pod produkcję
i działalność usługowo-przemysłową. 8 lutego
dyrektor zarządzający firmy Leszek Tomaszewski spotkał się z prezydentem Januszem Stankowiakiem, wiceprezydentem Przemysławem
Bieskiem-Talewskim oraz pracownikami UM –
Tadeuszem Błędzkim i Grażyną Putkamer-Jan-

kowską. Przedstawił im plany rozwojowe spółki na najbliższe 3 lata oraz przybliżył specyfikę
działalności.
Firma LHM Poland do końca czerwca 2018 roku
chce w Starogardzie postawić halę produkcyjną o powierzchni 2000 m2 z biurowcem o powierzchni ok. 600 m2.
– Drugą halę o tej samej powierzchni zamierzamy wybudować do końca 2020 roku – mówił
Leszek Tomaszewski. – Projekt mamy gotowy.
Podobny zakład ma powstać w USA. Docelo-

Jaśniejszy Starogard
Ponad 2700 energochłonnych lamp sodowych

wo planujemy zainwestować 20 mln zł, również
w nowe technologie, wymagane w branży lotniczej, w której od niedawna działamy.
W związku z rozwojem i rozbudową zakładu,
spółka do końca 2020 roku planuje również
zwiększyć w Starogardzie zatrudnienie o 70
osób – powiedział Tomaszewski.
Prezydent miasta przyznał, że bardzo się cieszy,
że nabywcę znalazła pierwsza z 5 działek przeznaczonych pod działalność produkcyjną w tym
rejonie.
– Mam nadzieję, że w ślad za LHM Poland pójdą
kolejni przedsiębiorcy i to uruchomi nowe inwestycje w naszym mieście. Państwa obecność cieszy
nas tym bardziej, gdyż dla mieszkańców oznacza
dodatkowe miejsca pracy – dodał prezydent.
Dyrektor Tomaszewski zaznaczył, że o wyborze
miejsca inwestycji zadecydowało kilka czynników, ale przede wszystkim wsparcie i otwartość
władz miasta na potrzeby lokalnych przedsiębiorców, ulgi w podatkach, niższe koszty niż
w Trójmieście, współpraca z miejscowymi szkołami zawodowymi oraz perspektywa włączenia
tego obszaru w Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, która gwarantuje inwestorom dodatkowe udogodnienia, m.in. 40% ulgę w podatku
dochodowym.
Leszek Tomaszewski zwrócił jednak uwagę na
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o tyle osób firma LHM
Poland do końca 2020
roku planuje zwiększyć zatrudnienie
w Starogardzie
konieczność uzbrojenia terenu oraz wybudowania drogi dojazdowej, po której będą jeździć
tiry. Podkreślił, że jego firmie najbardziej zależy
na sieci gazowej i już w najbliższym czasie będą
występować do gestorów sieci o warunki przyłączenia.
Wiceprezydent Przemysław Biesek-Talewski
wyjaśnił, że miasto od dłuższego czasu przygotowuje się do uzbrojenia tych terenów.
– Mamy już gotową dokumentację techniczną
i pozwolenia na budowę dla sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej oraz samej drogi – powiedział wiceprezydent. – Obecnie przygotowujemy się do złożenia wniosków
o dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej i wód opadowych, których
częścią jest właśnie infrastruktura w rejonie ulicy
Iwaszkiewicza. Realizację tego zadania planujemy na lata 2018-2019.
Biorąc jednak pod uwagę plany inwestycyjne firmy LHM Poland prezydenci zauważyli konieczność rozpoczęcia tych prac już w roku 2017.
W ofercie miasta są jeszcze 4 działki w tym rejonie
o powierzchni od 0,9 ha do 1,5 ha. Ich koszt mieści
się w przedziale od 420 tys. zł do 700 tys. zł.

W marcu rusza
budowa węzła

zostanie wymienionych w Starogardzie na nowe – ledowe. Miasto pozyskało środki unijne na modernizację oświetlenia ulicznego.

W półtora roku firma STRABAG przebuduje starogardzki dworzec PKP i ulice w jego sąsiedztwie.

– Z powodzeniem zawalczyliśmy o kolejne
pieniądze unijne – powiedział Przemysław
Biesek-Talewski, zastępca prezydenta miasta
Starogard Gdański. – Tym razem na poprawę
oświetlenia i bezpieczeństwa w mieście. 80%
starogardzkich ulic oświetlą lampy w nowoczesnej technologii ledowej. Będzie w mieście
jaśniej, bezpieczniej i taniej, bo dzięki wymianie
oświetlenia koszt jego utrzymania się zmniejszy. To ważne i dobre zmiany dla miasta.
Projekt „Wymiana opraw oświetleniowych
w MOF Starogard Gdański” zakłada modernizację ponad 4086 ulicznych lamp na terenie
partnerskich gmin, tj. Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Gminy Starogard Gdański i Gminy Bobowo. Dotychczasowe energochłonne
i nieefektywne oprawy sodowe lamp wymienione zostaną na oprawy wykonane w technologii LED. Nowoczesne żarówki zapewnią nie
tylko niski pobór energii elektrycznej, ale będą

20 lutego prezydent miasta Janusz Stankowiak oraz pełnomocnicy firmy Strabag Michał
Drywa i Marcin Ceglarek podpisali umowę na
realizację zadania. Zakończenie całej inwestycji
zgodnie z umową zaplanowane jest na koniec
sierpnia 2018 r.
Szczegółowy harmonogram robót zostanie
ustalony do połowy marca, wtedy też nastąpi
przekazanie placu budowy.
Zadanie obejmuje przebudowę kompleksu
budynków dworca PKP. W budynku głównym
dworca znajdą się poczekalnie, kasy, toalety,
a także mała gastronomia. W sąsiednim budynku znajdzie się centrum monitoringu oraz
siedziba Straży Miejskiej. W pobliżu pojawi się
nowy plac autobusowy z peronami i wiatami.
Znajdzie się też miejsce dla miejskich autobusów i taksówek. Wokół węzła pojawią się nowe
strefy parkowania.
Budowa węzła przesiadkowego obejmie cały

emitowały światło rozproszone, bliższe naturalnemu. Dzięki nim zmniejszy się też zużycie
energii elektrycznej i emisja szkodliwych gazów
cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla do atmosfery. To z kolei zredukuje koszty utrzymania całego oświetlenia. Gminy w ten sposób
zaoszczędzą pieniądze, które z powodzeniem
będą mogły wykorzystać na inne zadania. Podsumowując, wymiana opraw lamp sprawi, że
mieszkańcy, spacerując po zmroku po nowo
oświetlonych ulicach będą czuć się bezpieczniej, zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych,
co pozytywnie wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście, a także zmieni się sam wizerunek oświetlonych ulic.
Wartość całej inwestycji wyniesie ponad 7 mln
zł, z czego ponad 5 mln zł zapłaci Unia Europejska, czyli aż 73 % kosztów. Prace zaplanowane
są na okres od września do listopada 2017 roku.

układ komunikacyjny dróg wokół, m.in. ulicę M.Hillar, ul. Kolejową, część ul. Gdańskiej
i przede wszystkim Aleję Wojska Polskiego.
Koszt inwestycji wynesie blisko 30 mln zł.

4

WYDARZENIA

Fotorelacje z wydarzeń

znajdziesz na stronie internetowej www.starogard.pl

luty 2017

Nie tylko o motoryzacji
W ramach cyklicznych spotkań z przedsiębiorcami prezydent miasta Janusz Stankowiak odwiedził salon „Ford Gołębiewski”.
Podczas spotkania dużo uwagi poświęcono kwestiom zatrudnienia.
Grzegorz Gołębiewski zwrócił uwagę
na pogłębiający się w mieście problem ze znalezieniem fachowców do
pracy jak np. mechaników, lakierników
czy blacharzy.
- Od 2 lat nie mamy już chętnych
lakierników na praktyki. Kiedyś

w Starogardzie było Technikum Samochodowe. Szkoda, że je zlikwidowano – powiedział właściciel Forda
- Przydałaby się w Starogardzie szkoła
branżowa, która uczyłaby młodych
ludzi zawodów, wynikających z potrzeb rynku pracy.
Spotkanie w salonie samochodowym
nie mogło obejść się bez rozmów na

Z energią rozpoczęli pracę
Punkt Obsługi Przyłączeń znowu w Starogardzie. Mieszkańcy mogą załatwiać sprawy związane z instalacją nowych przyłączy
przy ul. Pelplińskiej.
Pracownicy Energa Operator przyjmują m.in. wnioski o nowe przyłącze,
zwiększenie mocy, rozdział instalacji,
zmianę sposobu zasilania oraz zakładanie zasilania tymczasowego.
– W Punkcie zajmujemy się wyłącznie przyłączami – poinformował
Marcin Schmidt, pracownik starogardzkiego działu Energa Operator. – Wszystkie indywidualne
awarie mieszkańcy muszą zgłaszać
do sprzedawcy energii lub na Po-

gotowie Energetyczne. Nasze interwencje ograniczają się wyłącznie
do instalowania przyłączy, usuwania
kolizji i awarii masowych.
Punkt jest czynny w dni powszednie
od godz. 7.00 do 15.00 z wyjątkiem
wtorku, gdy otwarty jest od godz.
8.00 do godz. 16.00. Można kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc
pod numer 801 404 404 lub mailowo pisząc na adres: PR_starogard@
energa.pl

temat motoryzacji. Grzegorz Gołębiewski przedstawił prezydentowi
wyniki sprzedaży i rejestracji nowych
aut w Polsce. W czasie spotkania biznesmeni zauważyli i podkreślili pozytywne znaczenie zmian, jakie zachodzą
w mieście. Przypomnijmy, ze pierwszy
salon marki Ford otwarty został w Starogardzie 19 lat temu. W 1997 roku
Grzegorz Gołębiewski uzyskał autoryzację marki, a na początku kolejnego roku uruchomił sprzedaż. Dwa lata
później firma rozszerzyła swoją działalność o stację kontroli pojazdów, po
trzech kolejnych latach – powstał Autoryzowany Zakład Napraw Nadwozi.
W 2005 roku firma się rozbudowała,
powiększając salon samochodowy.
Rok później w Elblągu, pod szyldem
„Ford Gołębiewski” powstał drugi
punkt sprzedaży i serwisu. W 2011
roku firma poszerzyła swoją działalność o markę SUZUKI, której Autoryzowany Salon oraz Serwis mieści się
w Elblągu.
Podczas uroczystości otwarcia Rejonu Dystrybucji i Punktu Obsługi
Przyłączy przy ul. Pelplińskiej w Starogardzie Gdańskim Adam Wilanowski, dyrektor generalny oddziału
Grupy ENERGA w Gdańsku podziękował władzom Starogardu, zarządowi Grupy ENERGA oraz władzom
państwowym za ogromne wsparcie
w reaktywowaniu dawnych Rejonów
Dystrybucji Energii.
Prezydent miasta Janusz Stankowiak
w imieniu władz samorządowych
podziękował i pogratulował Zarządowi ENERGI decyzji o powrocie
dystrybucji do Starogardu. Wyraził
uznanie dla przyjętej przez Spółkę strategii, która skraca dystans
pomiędzy firmą a użytkownikiem
i w planach w pierwszej kolejności
uwzględnia swoje dawne obszary
działania.
Podziękowania i gratulacje złożyli
również obecni na uroczystości minister infrastruktury i budownictwa
Kazimierz Smoliński oraz poseł na
Sejm RP Jan Kilian. Wspólnie z dyrektorem Biura Starogardzkiego
Klubu Biznesu – Związku Pracodawców Edwardem Sobieckim wręczyli
wiceprezes Grupy Energa S.A. Marioli Annie Zmudzińskiej oraz prezesowi Energa Operator Piotrowi Dorawie symboliczną statuetkę – wyraz
uznania 180 pracodawców zrzeszonych w SKB-ZP dla pracy ENERGI na
rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Wspólnie zmieniają
miasto
Wymiana oświetlenia i remont osiedlowych chodników to zadania, które miasto
być może pomoże zrealizować Spółdzielni
Mieszkaniowej „Kociewie” w tym roku.
13 lutego wiceprezydenci: Przemysław Biesek-Talewski i Maciej Kalinowski spotkali się z Wiesławem
Wrzesińskim, Ewą Sommerfeld
i Mieczysławem Serockim (Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie”) w tej sprawie.
W ubiegłym roku dzięki pomocy
miasta Spółdzielnia wyremontowała
chodniki od ul. Okrężnej w kierunku
Al. Niepodległości oraz wzdłuż Al.
Jana Pawła od budynku os. Kopernika 2 do PSP nr 4. Dzięki inicjatywie

Budżetu Obywatelskiego miasto
sfinansuje też częściowo budowę
placu zabaw na działce u zbiegu
ulic
Skarszewska/Grunwaldzka/
Wybickiego. Wspólnym staraniem
w ubiegłym roku udało się też wymienić nawierzchnie i zmodernizować oświetlenie na ok. 85 % ciągu
pieszego od. ul. Lubichowskiej aż za
ul. Orlińskiego.
Wzorem lat ubiegłych SM „Kociewie” przygotowało listę kolejnych,
najpilniejszych do realizacji zadań:.

1. zaprojektowanie i wykonanie odcinka pieszego, który
połączy wyremontowany w 2016 r. chodnik wzdłuż Cmentarza katolickiego „Nowego” z Al. Niepodległości,
2. wykonanie doświetlenia wjazdu z Al. Jana Pawła do
budynków Spółdzielni przy Al. Jana Pawła 13A-39,
3. remont drogi i placu postojowego przy budynku Al.
Wojska Polskiego 10-10A ,
4. remont chodnika na os. Piastów w kierunku PSP nr 1,
5. remont chodnika wzdłuż ogrodzenia PSP nr 1 przy u.
Zblewskiej, którym mieszkańcy m.in. os. Nad Jarem i Piastów udają się do kościoła pw. NMPMK,
6. wymiana oświetlenia miejskiego na LED w lampach
oświetlenia zewnętrznego na terenach Spółdzielni.

Ponieważ już w zeszłym roku strony wspólnie rozpoczęły wdrażanie
koncepcji zagospodarowania terenu
zielonego pomiędzy PSP4 a Galerią
Neptun, uczestnicy spotkania wiele
czasu poświęcili na rozmowę o kolejnym etapie realizacji tej koncepcji.
Naczelnik Janusz Karczyński zapoznał też gości z zasadami wymiany
oświetlenia, które ma objąć prawie
80% obszaru miasta, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Unii

Europejskiej. Poruszono też kwestie
rewitalizacji, w ramach której SM Kociewie podobnie jak miasto stara się
o dofinansowanie. SM zgłosiło też
pilną potrzebę utwardzenia płytami
YOMB odcinka ulicy Orlińskiego od
strony os. 60 lecia.
Prezydenci poprosili o spisanie
wszystkich tych wniosków i zapewnili, że zostaną one dogłębnie przeanalizowane, aby móc ostatecznie
wypracować wspólne stanowisko.
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Głosowanie przez Internet? Oddaj swój 1%
Władze miasta wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców.
Proponują dogodne zmiany w regulaminie Budżetu Obywatelskiego 2018. Najważniejszą z nich jest możliwość głosowania internetowego na wybrane projekty. Drogą elektroniczną będzie można
też składać wnioski.

Każdy mieszkaniec miasta, bez wychodzenia z domu, będzie miał możliwość oddania głosu na wybrany
przez siebie projekt. Nie oznacza to,
że osoby, które nie korzystają z Internetu będą z głosowania wykluczone.
Wzorem lat poprzednich, dla wszystkich mieszkańców stworzone zostaną
punty do głosowania, tzw. „ruchome”
urny, dostępne w miejscach i terminach określonych w harmonogramie.
Krokiem naprzód będzie także możliwość składania wniosków drogą
internetową. Obowiązkowym załącznikiem będzie oczywiście lista
poparcia, którą w zeskanowanej

formie, wnioskodawca załączy do
składanego wniosku. Ewentualne
uzupełnianie wniosków także odbywać się będzie przez Internet.
Według nowego regulaminu większego znaczenia nabierze też projekt ogólnomiejski. Prezydent Starogardu proponuje przeznaczyć na
jego realizację 140 tys. złotych. – To
bardzo ważny projekt. Ma służyć całej społeczności miasta, niezależnie
od lokalizacji, właśnie dlatego chcemy przeznaczyć na niego większą
sumę. Chcielibyśmy stworzyć coś
trwałego i potrzebnego wszystkim
mieszkańcom – mówi prezydent Ja-

nusz Stankowiak.
Na zmianę regulaminu Budżetu
Obywatelskiego wpływ może mieć
każdy. Jeśli macie Państwo pomysły, na uwagi i opinie czekamy do
28 lutego 2017 r. Można je przesyłać
drogą mailową na adres: bo2018@
um.starogard.pl
Regulamin Budżetu Obywatelskiego
do pobrania pod adresem: http://
starogard.pl/zmiany-2018-bedzie-mozna-glosowac-internet-29495/
Propozycje zmian w regulaminie
Budżetu Obywatelskiego zostaną
przedstawione Radzie Miasta, której
opinia będzie decydująca.

Płać podatki w Starogardzie
Mieszkasz, pracujesz i odpoczywasz w Starogardzie? Tutaj też płać
podatki. Żeby to zrobić, wcale nie musisz być w naszym mieście
zameldowany.
Komunikacja, infrastruktura, opieka
zdrowotna, pomoc społeczna, edukacja, ochrona środowiska, kultura,
sport, wypoczynek, czy bezpieczeństwo to tylko niektóre obszary, które
składają się na miejski budżet. Można go wspomóc składając roczną
deklarację PIT w mieście, w którym
spędza się najwięcej czasu. Nie trzeba być w nim zameldowanym. Aby
rozliczyć PIT w Starogardzie Gdańskim wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać starogardzki adres
zamieszkania.
Wszyscy chcemy mieszkać i przebywać w ładnych, zadbanych miejscach. Chcemy jeździć po wyremontowanych drogach, chodzić po

nowych chodnikach, przemieszczać
się sprawnie działającą komunikacją
miejską. Możemy mieć na to wpływ.

Zadbajmy o nasze miasto, płacąc
w nim podatki.

Rozliczanie PITu za 2016 rok wcale nie musi
być przykrym obowiązkiem. Dzięki temu,
że możemy oddać 1% swojego podatku dla
organizacji pożytku publicznego ten uciążliwy obowiązek może być przyjemnością.
Myśl o tym, że pomagamy pozwoli nam
poczuć się lepszymi ludźmi. 1% może oddać każdy, kto będzie w tym roku składał
zeznanie podatkowe.
Zanim zabierzemy się za wypełnianie PITu, warto zastanowić się nad
tym, komu, na jaki cel, przekazać
swój procent podatku. Potrzebujących jest wielu, spośród nich jedynie
podmioty, które są wpisane na listę
organizacji pożytku publicznego,
mogą otrzymać część zwrotu naszego podatku. W tym celu należy:
1. Podać nazwę firmy – organizacji
pożytku publicznego;
2. Podać numer KRS (Krajowego Rejestru Sadowego) wybranej organizacji.
Dla ułatwienia zamieszczamy listę
organizacji, działających na terenie
miasta Starogard Gdański uprawnionych do otrzymania 1%:

Starogardzkie Stowarzyszenie
Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka”
Numer KRS: 0000168137
Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Pinokio”
Numer KRS: 0000174927
Stowarzyszenie Wspomagające
Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej”
Numer KRS: 0000174929
Klub Sportowy Beniaminek 03
Numer KRS: 0000212950
Fundacja Szpitala Św. Jana
Numer KRS: 0000235020
Uczniowski Klub Sportowy „Libero” przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr 4 w Starogardzie
Gdańskim
Numer KRS: 0000243663
Gminny Związek Sportowy „Kociewie”
Numer KRS: 0000247578
Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich
Numer KRS: 0000258173
Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty
Kociewia
Numer KRS: 0000293928
Klub Piłkarski „Starogard”
Numer KRS: 0000318946
Stowarzyszenie „Nasz Starogard”
Numer KRS: 0000380607

Stowarzyszenie „Amor Omnia
Vincit”
Numer KRS: 0000019307
Kociewskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie
Numer KRS: 0000021452
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Działających na rzecz Dzieci
z Dysfunkcjami „Dzieci Kociewia”
Numer KRS: 0000398323
Fundacja – Dom Św. Elżbiety „Nie
Będziesz Sam”
Numer KRS: 0000431399
Polski Związek Niewidomych,
Okręg Pomorski
Numer KRS: 0000099691 z dopiskiem: Koło Powiatowe PZN w Starogardzie Gdańskim
Związek Harcerstwa Polskiego,
Chorągiew Gdańska
Numer KRS: 0000273799 z dopiskiem: Hufiec ZHP w Starogardzie
Gdańskim
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Numer KRS: 0000154454 z dopiskiem: Oddział w Starogardzie
Gdańskim
Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”
Numer KRS: 0000069730 z dopiskiem: Schronisko w Starogardzie
Gdańskim
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Numer KRS: 0000114618 z dopiskiem: koło w Starogardzie Gdańskim
Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Numer KRS:
0000307870 z dopiskiem: koło
w Skarszewach
Na stronie: www.finanse.mf.gov.pl/
pit/formularze/2016 można rozliczyć PIT 37 online lub można ściągnąć z Internetu specjalny program
i przy jego pomocy rozliczyć się
z własnych dochodów, a przy okazji
podzielić się z potrzebującymi.
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Znalazł swoje miejsce
Sławomir Jankowski, dyrektor Publicznego
Gimnazjum nr 2 świętuje w tym roku 30-lecie swojej pracy. 10 lutego prezydent miasta Janusz Stankowiak podziękował mu za
dotychczasową pracę.
Czarny kapelusz to jego znak rozpoznawczy. Pracę w szkole rozpoczął
pod koniec 1986 roku.
– Było to spełnienie moich marzeń.
Od dziecka moją pasją była historia,
której towarzyszyło pragnienie dzielenia się wiedzą z innymi – powiedział
jubilat.
Jego pierwszą szkołą były Mirotki
koło Skórcza, ale już od 1 września
1987 roku pracował w ówczesnej
Szkole Podstawowej Nr 3 przy ulicy
2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.
– Nie lubię rano wstawać, więc szukałem zatrudnienia w rodzinnym
mieście. Do Mirotek wyjeżdżałem
po 6 rano, a do nowej pracy mogłem
ruszać przed 8 – z uśmiechem wspomina Pan Sławomir. – Z „trójeczką”
związałem się na 19 lat. Miło je wspo-

minam. Atmosfera była sprzyjająca
dla realizacji szalonych pomysłów
młodego nauczyciela. Bardzo mocno
zaangażowałem się w harcerstwo.
Prowadziłem drużynę, z którą robiliśmy teatrzyk lalkarski. Za moją sprawą młodzi ludzie zaczęli interesować się historią, szczególnie 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich. Ówczesna Pani dyrektor – Stefania Graban,
dawała mi możliwość realizacji takich
pomysłów. Kolejny dyrektor Andrzej
Sarnowski też mi zaufał i pozwolił kontynuować historyczną pasję,
również po przekształceniu szkoły
w Gimnazjum. Przez ten cały czas
działałem w harcerstwie, organizowałem zbiórki, akcje i apele, a w wakacje jako instruktor spełniałem się
na obozach letnich i zimowiskach.

Konkurs wiedzy
o Unii Europejskiej
Magdalena Mandziara i Agnieszka Kuhn –
nauczycielki z Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4 „Tęczą Malowane” w bieżącym roku szkolnym realizują program „Kto
Ty jesteś? – Europejczyk mały”. W jego
ramach raz w miesiącu prowadzą zajęcia
o wybranym państwie Unii Europejskiej. 10
lutego zorganizowały międzyprzedszkolny
konkurs wiedzy o UE.

Rok 2006 był dla niego rokiem wielu
zmian zarówno w życiu osobistym,
jak i w pracy społecznej, kiedy wybrano go na radnego powiatowego.
Wtedy przyszła też myśl o tym, aby
pokierować szkołą jako dyrektor. Stanął do konkursu i wygrał.

– Tak trafiłem do Publicznego Gimnazjum Nr 2. W tym roku mija 10
lat na tym stanowisku – powiedział.
– Jestem szczęściarzem, bo przez 30
lat wykonuję pracę, którą kocham.
Myślę, że to wielki dar móc realizować wszystkie swoje dziecięce pa-

sje, zwłaszcza gdy idzie to w parze
z domowym porządkiem. Tego uczę
młodzież, a wspierają mnie najbliżsi,
zwłaszcza żona, dzieci i przyjaciele.
Fajnie jest znaleźć „swoje miejsce na
ziemi”. Ja znalazłem je między innymi
przy „tablicy”.

Raz w miesiącu przedszkole „Tęczą
Malowane” zamienia się w jedno
z europejskich państw. Dzieci najpierw poznają je czysto teoretycznie.
Słuchają informacji na jego temat,
dowiadują się co nieco o historii,
oglądają filmy. Potem przychodzi
czas na praktykę. Przedszkolaki uczą
się odnajdywać miejsca na mapie,
poznają i ćwiczą podstawowe zwroty grzecznościowe w języku danego
kraju oraz smakują charakterystycznych dla niego potraw. Przy okazji
poznawania ciekawych miejsc, dzieci
uczą się tolerancji, szacunku i uznania dla innych narodowości.
10 lutego Agnieszka Kuhn i Mag-

dalena Mandziara zorganizowały
w swojej placówce międzyprzedszkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Oprócz podopiecznych
Miejskiego Przedszkola Publicznego
Nr 4, udział wzięły w nim też dzieci
z Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 10 „Słoneczna Kraina”.
Konkurs rozpoczął się uroczystym
wysłuchaniem hymnu UE „Oda do
radości” Ludwiga van Beethovena.
Po krótkim wstępie wyjaśniającym
czym w ogóle jest Unia Europejska,
gdzie znajduje się jej stolica i jaka
jednostka monetarna stosowana
jest w krajach do niej należących,
wybrano przedstawicieli placówek,

którzy rozwiązywali zadania. Były to
między innymi: składanie flag wybranych krajów z części, układanie
podpisów pod flagi z rozsypanki literowej, wyszukiwanie ilustracji charakterystycznych dla danego kraju,
odpowiedzi na pytania otwarte
oraz wskazywanie na mapie Europy
wymienionych państw. Nad przebiegiem konkursu czuwała pani dyrektor, która po ogłoszeniu wyników
wręczyła nagrody.
Zgodnie z zasadami zdrowej rywalizacji wszystkie dzieci dopingowały
swoich przedstawicieli. Na zakończenie każdy milusiński dostał słodki
poczęstunek.
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Będą mogli się rozwijać

W ramach projektu „Widzę, doświadczam, rozumiem” wszystkie
szkoły podstawowe i gimnazja ze Starogardu Gdańskiego otrzymały nowe aparaty fotograficzne. Sprzęt wykorzystywany będzie
głównie podczas zajęć kółek fotograficzno-graficznych.
Przy Publicznym Gimnazjum Nr 1
kółko fotograficzne prężnie działa
od października ubiegłego roku.

Uczniowie poznają tajniki fotografii, robią zdjęcia, jeżdżą w plenery,
chodzą na wystawy fotograficzne.

Mają wielkie plany. Chcą zorganizować wystawę prac w Starogardzkim
Centrum Kultury. Swoim doświad-

czeniem podzielą się z nimi profesjonaliści. Każdy opowie im o tej
dziedzinie fotografii, w której się
specjalizuje.
Do tej pory największą bolączką
członków kółka był brak odpowiedniego sprzętu. – Nasza szkoła na
wyposażeniu ma, co prawda aparat,
ale jest on już tak stary, że chyba
aparaty w smartfonach robią lepsze
zdjęcia. Tylko jedna z naszych członkiń ma własny sprzęt. Po pierwsze
to za mało, a po drugie, przecież

to pomoże. Już widać, że będzie
nam się na nim dobrze pracowało.
Robi super fotki – powiedziała Ania
z kółka fotograficznego. – Dobrze,
że nowy aparat będzie miał w szkole swoje stałe miejsce. Wystarczy,
że po zakończeniu zajęć wyjmiemy
kartę i już będziemy mogły zrobić „obróbkę” naszych fotografii
– zgodnie twierdzą dwie Wiktorie
należące do kółka.
Nowe aparaty fotograficzne dyrektorom szkół w czwartek 16 lutego

Jesteśmy przeszczęśliwi, że dostaliśmy taki świetny aparat. Bardzo nam
to pomoże. Już widać, że będzie nam
się na nim dobrze pracowało.
nie o to chodzi, żeby musiała go
dźwigać na każdą szkolną imprezę.
Szkoła powinna mieć nowoczesny
aparat, z którego uczniowie mogliby
w każdej chwili korzystać. Taki sprzęt
z pewnością pomoże im się rozwijać.
Osobiście bardzo się cieszę z takiego prezentu – mówi opiekunka kółka Anna Piotrzkowska.
– Jesteśmy przeszczęśliwi, że dostaliśmy taki świetny aparat. Bardzo nam

wręczył prezydent miasta Janusz
Stankowiak. Wszyscy cieszyli się, że
ich uczniowie będą mogli realizować
swoje fotograficzne marzenia.
Projekt „Widzę, doświadczam, rozumiem” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2017 roku. Kurator może jednak nie
zgodzić się z jej zapisami i wskazać
zmiany, które miasto będzie musiało
uwzględnić.

Teraz władze Starogardu Gdańskiego, we współpracy z dyrektorami
szkół, opracowują arkusze organizacyjne.

1 Nowa sieć szkół
Zespół Szkół Publicznych w Żabnie,
z mocy ustawy, zostanie przekształcony w szkołę podstawową.

wowych, do których są wcielane.
To zapewni im komfort uczenia się
w dotychczasowych warunkach.

Włączenie gimnazjum do szkoły
podstawowej lub jego przekształcenie nie oznacza zatem fizycznego
przenoszenia uczniów tych gimnazjów do budynków szkół podsta-

Podjęta 8 lutego 2017 roku przez
Radę Miasta uchwała intencyjna
trafiła do Pomorskiego Kuratora
Oświaty, który ma 21 dni na jej zaopiniowanie. Jeżeli opinia będzie

pozytywna, projekt uchwały ponownie trafi, już jako finalna uchwała, pod obrady Rady Miasta, która
na jej podjęcie ma czas do 31 marca
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Najlepsi z najlepszych
Starogardzkie Centrum Kultury, Browar Kociewski, firma SPUTNIK
oraz projekt społeczny „Plan na MAN” to zdobywcy nagrody „Wierzyczanka 2016” w dziedzinach: kultura, gospodarka i inicjatywy
społeczne. Laureaci zostali wyłonieni spośród 22 nominowanych
do tego wyróżnienia. Honorowa nagroda powędrowała do Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców.

Od 18 lat nagroda prezydenta miasta przyznawana jest zawsze w dniu
święta powrotu Starogardu do Macierzy. Każdego 29 stycznia prezydent nagradza osoby i instytucje,
które w minionym roku w sposób
szczególny wyróżniły się w dziedzinie kultury, gospodarki i inicjatyw
społecznych. W ten sposób docenia ich przedsiębiorczość, talent,
zaangażowanie w sprawy lokalne,
aktywność na rzecz mieszkańców
i organizację spektakularnych wydarzeń w mieście. Kandydatów do tego
wyróżnienia zgłaszają mieszkańcy Starogardu, natomiast nagrody
przyznają Zespoły Nominujące.
Starogardzkie Centrum Kultury zostało pierwszym laureatem tegorocznej Gali ‘Wierzyczanki 2016”.
Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymało w kategorii kultura za zorganizowanie I Ogólnopolskiego Turnieju
Tańca Towarzyskiego o Memoriał
Edwarda Kowalke. Wybrane zostało
spośród 7 nominowanych twórców,
artystów, muzyków i animatorów
kultury. Nagrodę odebrała dyrektor
Ewa Roman.
– Było to dla nas ogromne przedsięwzięcie logistyczne i finansowe.
Bardzo dziękuję Łukaszowi Rocławskiemu, koordynatorowi tego turnieju, sponsorom, którzy wsparli naszą inicjatywę i zaufali nam przy tym
przedsięwzięciu – mówiła dyrektor.
W kategorii inicjatywy społeczne
o Nagrodę Prezydenta rywalizowało siedmiu nominowanych. Tegorocznymi laureatkami zostały

cztery licealistki Marta Kortas, Ada
Walczak, Maria Miszewska i Weronika Jatkowska – pomysłodawczynie
projektu „Plan na MAN”.
– To dla nas ogromne zaskoczenie
i docenienie naszej pracy – powie-

działa Marta Kortas. - To też dowód
na to, że inicjatywy młodych ludzi
w naszym mieście mogą się rozwijać, dzięki czemu mają wielkie pole
do popisu. Dziękuję władzom miasta
oraz Zakładom Farmaceutycznym
Polpharma S. A. – naszemu głównemu sponsorowi, bez którego nie byłoby tych działań ani nas tutaj.
„Plan na MAN” został nagrodzony Złotym Wilkiem podczas finału
Ogólnopolskiej Olimpiady Ekonomicznej „Zwolnieni z Teorii” jako
najlepszy projekt dla społeczności
obywatelskiej w Polsce 2016 roku.

Dziewczyny postawiły na motywację,
aktywność i niebanalność (MAN). Ich
celem było wyzwolić w rówieśnikach
więcej wiary i pewności w siebie, i to
im się zdecydowanie udało.
W ostatniej kategorii – gospodarka,
zespół nominujący wziął pod lupę
aż dziesięć przedsiębiorstw. Podzielił je na dwie grupy, aby mikro i mali
przedsiębiorcy nie musieli rywalizować z wielkimi firmami. Konkurencja
była duża, a wybór trudny. Wśród
mikro i małych przedsiębiorstw za
przywrócenie browarniczych tradycji miasta „Wierzyczankę 2016”
otrzymał Browar Kociewski.
– Sama nominacja była dla nas
ogromnym wyróżnieniem – powiedział właściciel Michał Chajewski. –
dlatego nagroda „Wierzyczanki” jest
czymś wyjątkowym. Po pierwsze
dlatego, że to jest nasze lokalne wyróżnienie, a my w swojej działalności
stawiamy na patriotyzm regionalny,

gdzie liczy się przede wszystkim Starogard Gdański i Kociewie. Po drugie w ten weekend Browar obchodzi
swoje urodziny i nie mogliśmy wyobrazić sobie lepszego prezentu.
Druga „Wierzyczanka 2016” w tej
kategorii trafiła do Tomasza Pastwy – właściciela firmy „SPUTNIK”.
O zwycięstwie zadecydowała proinwestycyjna postawa właściciela, który od wielu lat przejawia wyjątkową
aktywność na gospodarczej mapie
Starogardu Gdańskiego oraz mocno angażuje się w rozwój lokalnego
sportu.

– Bardzo dziękuję kapitule za wyróżnienie i serdecznie gratuluję wszystkim nominowanym – powiedział
Tomasz Pastwa. – Dziękuję moim
pracownikom oraz rodzinie. Dzięki
nim mogę tutaj stać i im dedykuję tę
nagrodę.
Honorowa „Wierzyczanka 2016”

zentuje ich interesy wobec władz
wszystkich szczebli. Prowadzi też
bardzo aktywną działalność na rzecz
poprawy infrastruktury drogowej
w powiecie, rewitalizacji rynku oraz
budowy obwodnicy Starogardu.
Wspiera władze samorządowe oraz
wiele imprez w mieście.

powędrowała w tym roku do Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców. Stowarzyszenie
w ubiegłym roku obchodziło 25-lecie powstania pierwszej organizacji
przedsiębiorców w województwie
pomorskim. Dzisiaj do SKB ZP przynależy ponad 170 firm. Klub repre-

Galę umiliła gościom znakomita muzyka. Wystąpili m.in. zwycięzcy XXIV
Nocy Bardów. Zespół CANTO, Kamil
Zremski i Maciej Smycz oraz Wiesław Chrzanowski wraz z Kacprem
Czarnym i Kacprem Aranowskim.
Gwiazdą wieczoru była Maja Kleszcz
z zespołem. IncarNations.
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II Dobroczynny
Bal Prezydencki
za nami

Ponad 5 tys. zł dla zdolnej młodzieży
z potrzebujących rodzin zebrali uczestnicy
II Dobroczynnego Balu Prezydenckiego.
To nie była tylko zabawa karnawałowa. Dzięki hojności gości Prezydenta utalentowani młodzi starogardzianie z potrzebujących rodzin
dostaną wsparcie w wysokości
ponad 5 tys. zł, zebranych podczas
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licytacji na II Dobroczynnym Balu
Prezydenckim.
Do tańca przygrywał znakomity
zespół muzyczny Silverton. W przerwach pomiędzy tańcami goście
obejrzeli pokaz starogardzkich che-

erleaderek oraz prezentację przygotowaną przez członków Klubu Tańca
Towarzyskiego „Impuls”. Ciekawym
momentem wieczoru był występ
trójmiejskiego iluzjonisty Macieja
Obuchowskiego.
– To był już II Dobroczynny Bal Prezydencki. Zabawa po raz kolejny fantastyczna. Najważniejszy jest jednak
jej cel. Dzięki hojności uczestników,
uda się pomóc zdolnym młodym
mieszkańcom miasta, którzy z różnych powodów nie mogą wystarczająco rozwijać swoich talentów.
Mam nadzieję, że ta inicjatywa przyniesie pomoc jeszcze wielu osobom,
które jej potrzebują. Do zobaczenia
za rok – mówił prezydent Janusz
Stankowiak.

Mecenasi i przyjaciele kultury
10 lutego podczas uroczystej Gali Starogardzkie Centrum Kultury
podziękowało wszystkim darczyńcom i przyznało tytuły „Mecenasa Kultury” oraz „Przyjaciela Kultury” za pomoc przy organizacji
imprez kulturalnych w 2016 roku.

ZDJĘCIA: Łukasz Kowalski

W podziękowaniu za otwartość
i życzliwość dla inicjatyw kulturalnych wyróżnienie „Mecenasa Kultury 2016” otrzymali: Stefan Lubawski,
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA, w imieniu których nagrodę
odebrała Janina Lubawska, prezes
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star-WiK” Joanna Myślińska, prezes Elektrociepłowni Starogard Leszek Wiśniewski, prezes Firmy
Gama Mariusz Popławski, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARKOM”, Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych „Stary Las”, nadleśniczy Roman Tomczak – Nadleśnictwo
Starogard oraz Zenon Błański prezes
Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim.
Wśród „Przyjaciół Kultury 2016”, którzy swoim zaangażowaniem sprawili,
że Starogard wprost tętnił kulturalnym życiem i obfitował w wydarzenia kulturalne, znaleźli się: Jolanta
Popławska prezes Przedsiębiorstwo
Inżynierii Sanitarnej PROGRESS sp
z o.o., dyrektor Pomorskiej Szkoły
Wyższej Jacek Łepek, Sklep Carrefour Starogard Gdański, Dovista Polska
Sp. z o.o., prezes firmy Majkowski
Brokers Sp. z o.o. Ireneusz Majkowski, Zespół Szkół Rolniczych Centrum

Kształcenia Praktycznego, prezes
HANSEATIC Coal & Coke Trading Polska Sp. z o.o. Krzysztof Śliwa, Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze
Środowisk Dysfunkcyjnych „Można
Inaczej”, Miejski Zakład Komunikacji
w Starogardzie, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Mariusz Szwoch StudioMario,
Klub Motocykli Dawnych oraz właściciel firmy Ega – Adam Gudalewski.
Szczególne podziękowania popłynęły w stronę starogardzkich mediów
oraz sponsorów I Ogólnopolskiego
Turnieju Tańca Towarzyskiego o Memoriał Edwarda Kowalke, za który
SCK otrzymało w tym roku Nagrodę
Prezydenta Miasta „Wierzyczankę
2016”.
Nagrodzeni otrzymali grafikę Józefa
Olszynki i Adama Harasa oraz płytę
z tegorocznej Nocy Bardów.
Wieczór umilił pokaz tańca towarzyskiego i baletowego. Zatańczyły pary
ze starogardzkiego klubu „Impuls”:
Wiktoria Szramke i Łukasz Sojka oraz
Julia Cyrzan i Michał Dudek. Fragment baletu Don Kichot do muzyki
Ludwika Minkus zaprezentowała
Zosia Lichy, która na co dzień tańczy
pod okiem Janina Czyszak – absolwentki Państwowej Szkoły Baletowej
w Bytomiu.
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50 lat wspólnego życia
Świętujące „Złote Gody” pary, 9 lutego okolicznościowymi medalami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
uroczyście odznaczył prezydent miasta Janusz Stankowiak.
Tym razem medale za długoletnie pożycie
małżeńskie otrzymali: Halina i Edward Faleńczyk, Wiesława i Adam Wołowiec, Maria i Jerzy
Osowscy, Zofia i Kazimierz Kolasińscy, Bogumi-

ła i Alfons Kistowscy, Lidia i Bronisław Rogowscy oraz Władysława i Antoni Neumann.
– Oświadczyłem się mojej żonie dwa miesiące
po tym, jak ją poznałem. Minął kolejny miesiąc

i już byliśmy małżeństwem. Może właśnie to jest
jakaś recepta na długie, wspólne, szczęśliwe życie. Trzeba przyznać, że przed ślubem nie mieliśmy zbyt wiele czasu na to, by dobrze się poznać.
Poznawaliśmy się za to przez 50 lat małżeństwa.
Nadal się zresztą poznajemy – opowiada Jerzy
Osowski. – Żeby w zgodzie przeżyć wspólnie tak
wiele lat, trzeba się dobrze rozumieć, tolerować,
a w razie różnicy zdań, umieć ustąpić. Związek
mocno scalają też dzieci. My doczekaliśmy się
trójki. Mamy też sześcioro wnucząt: pięciu wnuków i jedną wnuczkę – dodaje żona pana Jerze-

go, Maria Osowska.
Organizatorem uroczystości jubileuszowych
był Urząd Stanu Cywilnego. – Swoim życiem
udowadniacie Państwo, że prawdziwa miłość
może przetrwać naprawdę długo. Szczere
uczucie to także kompromis oraz wrażliwość
na drugiego człowieka, bo nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać – mówiła kierownik
USC Bożena Kamińska.
Wszystkim jubilatom życzymy wielu kolejnych,
przepełnionych szczęściem lat wspólnego życia.

dziej kronikę kryminalną – z uśmiechem wspomina Grażyna Aletorowicz.
Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz
Stankowiak i naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Beata Tkaczyk-Kurkowska przyszli

do solenizantki z prezentami i kwiatami. Życzyli
pani Jadwidze kolejnych przepełnionych radością, ciepłem i troskliwą opieką najbliższych lat
spędzonych w dobrym zdrowiu i jak najlepszym samopoczuciu.

Urodziny najstarszej
starogardzianki
Pani Jadwiga Mammel 6 lutego skończyła 103 lata.
W dniu urodzin odwiedził ją prezydent miasta Janusz
Stankowiak wraz z naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich Beatą Tkaczyk-Kurkowską.
Solenizantka cieszy się dobrym zdrowiem. Kiedy się na nią patrzy, trudno uwierzyć, że właśnie skończyła 103 lata. Jest bardzo otwarta
i nieustannie uśmiechnięta. Uwielbia żartować
i śpiewać.
– Nie wiem, czy istnieje jakaś ogólna recepta na
długowieczność. Moją jest na pewno pogoda
ducha i dobroć. Całe życie robiłam coś dla innych. Od zawsze otaczali mnie życzliwi ludzie.
Teraz najważniejsze jest to, że jestem z najbliższymi – jakiś czas temu mówiła pani Jadwiga.
Swoje 103 urodziny obchodziła w rodzinnym
gronie.
– Mama jest naszym Aniołem, dlatego na jej
urodzinach zawsze pojawiają się wszyscy bliscy
– powiedziała najmłodsza córka pani Jadwigi,
Grażyna Aletorowicz.
Rodzina przygotowała dla solenizantki tort,
prezenty i imponujący bukiet kwiatów.
Urodzinowe spotkanie było nie tylko wielkim
rodzinnym świętem, ale i okazją do wspomnień. Jadwiga Mammel urodziła się 6 lutego
1914 roku jako jedno z sześciorga dzieci Joanny

i Franciszka Wysockich. W wieku 20 lat wyszła
za mąż. Swojego pierwszego męża poznała na
potańcówce. Doczekali się trójki dzieci. Mąż
niestety nie wrócił z wojny. Prawdopodobnie
zginął pod Królewcem. W 1950 roku wyszła
za mąż po raz drugi. Urodziła jeszcze pięcioro
dzieci. Doczekała się trzynaściorga wnucząt
i piętnaściorga prawnucząt.
Jadwiga Mammel do Starogardu Gdańskiego
przeniosła się razem z rodzicami, z Jabłówka
ponad 90 lat temu. Od 67 mieszka stale pod
tym samym adresem. Podobnie jak inne osoby w zbliżonym wieku, nie miała łatwego życia. Przeżyła dwie wojny. Tego okresu nie lubi
wspominać.
– To był trudny czas. Jednak życzliwi ludzie zawsze przychodzili z pomocą. W miarę możliwości starałam się im odwdzięczyć – opowiadała.
– Oprócz nas, mama miała mnóstwo przyszywanych córek i synów. Ludzie lgnęli do jej wewnętrznego spokoju i ciepła, którym emanuje.
Zawsze była blisko wydarzeń lokalnych i tych
na świecie. Uwielbiała czytać gazety, a najbar-
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Starogardzianin nagrodzony

Kociewie oczami prezydenta

Mirosław Kalkowski, prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Kociewskiej otrzymał Pierścień Mechtyldy – nagrodę Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego w Tczewie. Wyróżnienie odebrał 30 stycznia
podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, organizowanej
co roku z okazji powrotu miasta Tczewa do Macierzy.

10 lutego to Międzynarodowy Dzień Kociewia. Z tej
okazji ze stolicy regionu na żywo nadawało Radio
Tczew. Jednym z gości audycji był prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak.

Wyróżnienie wręczył mu
przewodniczący Rady Programowej KKE Kazimierz Ickiewicz, przewodniczący Rady
Miejskiej Mirosław Augustyn
oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
Krzysztof Korda.
Regulamin Pierścienia Mechtyldy stanowi, że jest to wyróżnienie przyznawane autorom publikującym na łamach
kwartalnika „Kociewski Magazyn Regionalny” oraz innych
pism pomorskich i krajowych.
Wyróżnienie jest przyznawane za dokonania literackie,
wyróżniającą
publicystykę,
interesujący dorobek w dziedzinie edukacji regionalnej.
Fizycznym
wyobrażeniem
wyróżnienia jest sygnet pierścieniowy wytworzony ze

szlachetnego metalu, przedstawiający zminiaturyzowaną
pieczęć księżnej Mechtyldy,
małżonki tczewskiego Sambora II. Dokumentem potwierdzającym
przyznanie
wyróżnienia jest ozdobny
dyplom z odciskiem pieczęci

lakowej księżnej Mechtyldy
naturalnej wielkości.
– To szczególne wyróżnienie dla mnie z wielu względów – powiedział Mirosław
Kalkowski. – Cieszę się, że
dostrzeżono i doceniono
w Tczewie moje działania dla
zachowania dorobku kociewskiego regionu i dokonania
publicystyczne. Jestem dumny, że znalazłem się wśród
laureatów tego prestiżowego wyróżnienia. Jak wynika
z mojej ewidencji, jestem 33
osobą „zaślubioną” księżnej
Mechtyldzie w okresie 10 lat
istnienia tego wyróżnienia,
a zarazem ósmym starogardzianinem, gdyż jednym
z pierwszych laureatów Pierścienia jest Ryszard Szwoch,
sekretarz TMZK.

Pierwsza starogardzianka
Natalia Rus na świat przyszła 1 stycznia tego roku
o godz. 23.45 w Szpitalu św. Jana. W chwili urodzenia
ważyła 3140 g i mierzyła 53 cm.
Córka Anity Jendernalik
i Bartosza Rusa jest oczkiem
w głowie całej rodziny. Z jej
przyjścia na świat bardzo
ucieszyło się starsze rodzeństwo: 8-letnia siostra Wiktoria
i 6-letni brat Krzyś. Z dumą
zapowiedzieli już, że będą się
nią opiekować.
Rodzice wybrali dla córeczki
imię, które zawsze im się podobało.
– Nie było szczególnego powodu, dla którego wybraliśmy akurat takie, a nie inne
imię. Szczerze mówiąc, zawsze uważałam, że jest ono
ładne. Chociaż, jeśli miałabym
się zastanowić, to właściwie
od samych narodzin nasza
córeczka jest trochę jak taki
mały „Zbuntowany Anioł”,
którego w serialu grała Natalia Oreiro – powiedziała mama
dziewczynki.
W Starogardzie Gdańskim
tradycją stały się już odwie-

– Kociewie jest dla mnie
przede wszystkim wspólnotą. To wspólnota tradycji,
interesów, odpowiedzialności i wszystkiego, co łączy
ludzi, którzy mieszkają i żyją
w tym regionie. Myślę, że ta
wspólnota z każdym rokiem
staje się coraz bardziej ścisła.
Zawiązujemy
współpracę,
przyjaźnie. Biorąc przykład
z Kaszubów, moglibyśmy
osiągnąć podobny stopień
zaawansowania życia oby-

watelskiego i społecznego –
mówił prezydent miasta.
Za pośrednictwem Radia
Tczew Janusz Stankowiak
pozdrowił także wszystkich
Kociewiaków, gdziekolwiek
by się nie znajdowali.
O Kociewiu myślał i mówił 10
lutego nie tylko prezydent
jego stolicy. W mobilnym
studiu Radia Tczew, które
rozlokowało się w Miejskiej
Bibliotece Publicznej gościli także: dyrektor Grodziska

Otrzymał pomoc
Bezdomny pan Wojciech, którego
tragedia wstrząsnęła wieloma osobami otrzymał pomoc od miasta.

dziny prezydenta miasta
u pierwszego narodzonego
w nowym roku dziecka. Jak
przystało na „nawiedzanki”,
Janusz Stankowiak nie przyszedł z pustymi rękami. Rodzice oprócz kwiatów i listu
gratulacyjnego dostali regu-

lowany fotelik dziecięcy do
samochodu, a maleństwo
śpiewającego misia. Prezydent życzył Natalce zdrowego oraz szczęśliwego dzieciństwa, a jej rodzicom pociechy
i radości z córki.

Los bezdomnego pana Wojciecha nikogo nie pozostawił
obojętnym. Bezdomny przez
dwa miesiące był przetrzymywany w jednym ze starogardzkich mieszkań. Dwóch
oprawców regularnie go biło,
poniżało i strzelało do niego z wiatrówki. Teraz może
liczyć na wsparcie ze strony
miasta.

Szpital św. Jana pan Wojciech opuszczał w towarzystwie opiekuna z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Został zaopatrzony w potrzebną mu ciepłą odzież.
Doniesienia medialne o jego
sytuacji na tyle poruszyły
osobę, która pragnie pozostać anonimowa, że postanowiła pomóc. Wskazała

Owidz Magdalena Cholewa; dyrektor MBP Radosław
Spychalski; inżynier nadzoru
w Nadleśnictwie Starogard
Jan Banacki oraz Julia, Zuzia
i Julka z instruktorką Anną
Gembą z zespołu Malutkie
Gzubki działającego przy
Starogardzkim
Centrum
Kultury. Chociaż dla każdego z nich definicja Kociewia
brzmi nieco inaczej, to co
do jednego byli zgodni: Być
Kociewiakiem to brzmi dumnie!
miejsce, gdzie pan Wojciech
będzie mógł się schronić.
MOPS dokonał weryfikacji
ofiarodawcy i zaproponował to miejsce mężczyźnie,
w związku z tym, że wyrażał
on potrzebę zmiany środowiska i otoczenia. Pan Wojciech przyjął propozycję. Zakupiono mu bilet i wyposażono w prowiant na podróż.
Pan Wojciech wie, że jeśli
będzie czuł taką potrzebę,
może z obecnego miejsca
pobytu zgłosić się po pomoc
do starogardzkiego MOPS-u, który tej pomocy na pewno mu udzieli.
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Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych

26 lutego 2017 o gdz. 12.00 rozpocznie się tradycyjny bieg na 1963 m.
Długość dystansu jest symboliczna, wspólna dla wszystkich miast, którego
organizują. W roku 1963 zginął bowiem ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef
Franczak ps. Lalek. Dodatkowo w Starogardzie odbędzie się bieg na długim dystansie 6600 m.

Dzień 1 marca w roku 2011 został ustanowiony świętem państwowym. Tego dnia od 6 lat obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego
i antysowieckiego, które działało w latach 1944 – 1963 w obrębie
przedwojennych granic RP.
Przebieg tras:
Uczestnicy, którzy wybiorą krótszą trasę będą mieli do pokonania 1 pętlę zamkniętą ulicami: Kanałowa, Rynek, Chojnicka, Lubichowska, Kościuszki, Paderewskiego, Rynek i Podgórna. Bieg
zakończą na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny. Bieg ma
charakter symboliczny, nie obowiązuje w nim klasyfikacja i rozpocznie się o godz. 12.00.
Ci, którzy zdecydują się na długi dystans wystartują pół godziny
później z ulicy Kanałowej i pobiegną ulicami: Kanałową, Rynek,
Chojnicką, Lubichowską, Armii Krajowej, Pelplińską, Jabłowską,
Rondo im. Witolda Pileckiego, Kościuszki, Paderewskiego, Rynek i Podgórną aż do mety na Stadionie Miejskim im. Kazimierza
Deyny. Na trasie ustalono limit czasowy dla zawodników, który
wynosi 90 minut. Na dystansie 6600 m będzie obowiązywać klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
Kto może uczestniczyć
W biegu na 6600 m prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat. W Biegu na 1963 m prawo startu mają zawodnicy,
którzy ukończyli 10 lat.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu (zaświadczenie zawarte będzie
w zgłoszeniu) oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy przewidzieli dla uczestników biegów medale i dyplomy, a dla zwycięzców klasyfikacji generalnej nagrody.

Zgłoszenia i opłaty
Zapisy do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego do pobrania na
www.osir.com.pl do dnia 23.02.2017 lub osobiście
26 lutego 2017 roku w biurze zawodów.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do wpłacenia
wpisowego w wysokości:
Trasa nr 1 – bezpłatnie .Trasa nr 2 – 15 zł
Numer konta do wpłaty:
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
95 8340 0001 2002 3010 6817 0001
lub w kasie OSiR pn-pt w godz. 8.00-13.00.
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko
oraz dopisek „Tropem Wilczym”. W przypadku
braku tych informacji system może nie uwzględnić wpłaty. Prosimy wówczas o kontakt.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata
startowa nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę. Istnieje
możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule
przelewu należy wpisać dane wszystkich zgłoszonych osób.
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Uczciliśmy rocznicę
powrotu do Macierzy
29 stycznia władze samorządowe oraz delegacje najważniejszych
miejskich instytucji złożyły kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości
przy ul. Paderewskiego.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili poseł na Sejm RP
Jan Kilian i sekretarz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Kociewskiej Ryszard Szwoch.
W uroczystościach upamięt-

niających wkroczenie do Starogardu polskiej armii uczestniczyli mieszkańcy, a także
młodzież ze starogardzkich
szkół w towarzystwie pocztów sztandarowych.

BIURO ZAWODÓW
Ośrodek Sportu i Rekreacji
STADION MIEJSKI IM. KAZIMIERZA DEYNY ul.
Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański
tel./fax 58 5622120 e-mail: osir@osir.com.pl
czynne:
26.02.2017 - 9.00 - 11.30

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”

PROGRAM BIEGU

8.00-11.00 - wydawanie numerów startowych na bieg - Stadion Miejski im. K. Deyny
12.00 - start Biegu głównego na 1963 m
12.30 - start biegu na dystansie 6600 m
14.00 - wręczenie nagród - Stadion Miejski im. K. Deyny
14.30 - występy artystyczne na scenie

ORGANIZATOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gd.
ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ: Fundacja Wolność i Demokracja
PATRONAT: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jan Kilian, Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku
SPONSOR: Projekt finansowany ze środków FUNDACJI PZU

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Rodziny i Przyjaciół
z powodu śmierci

Śp. Izydora Genczy,

wielkiego społecznika,
współtwórcy i komendanta antyhitlerowskiej
organizacji „Jaszczurka”
składają
Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański
Jarosław Czyżewski

Prezydent Miasta
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak
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Samorządowcy
podsumowali rok
3 lutego starogardzcy samorządowcy podsumowali rok 2016. Tradycyjne spotkanie
noworoczne odbyło się w sali widowiskowej Starogardzkiego Centrum Kultury.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, a także zaproszeni goście: posłowie na Sejm RP
– Jan Kilian i Kazimierz Smoliński minister infrastruktury i budownictwa,
senator RP Antoni Szymański, wicemarszałek województwa pomorskiego Krzysztof Trawicki oraz radny

Sejmiku Województwa Pomorskiego – Dariusz Męczykowski. Ponadto
obecni byli przedstawiciele władz
powiatu, gminy, kapłani, służby
mundurowe, właściciele lokalnego
biznesu, dyrektorzy szkół i przedszkoli, prezesi spółek, kierownicy
placówek samorządowych, pracow-

nicy administracji publicznej, przedstawiciele związków zawodowych
oraz organizacji pozarządowych.
Jako pierwszy noworoczne życzenia złożył prezydent miasta Janusz
Stankowiak. Podziękował wszystkim zebranym za wkład, jaki wnieśli
w rozwój Starogardu Gdańskiego.
– Dzisiejsze spotkanie nazywane jest
„samorządowym”, ale to spotkanie
ludzi, którzy swoją codzienną pracą,
aktywnością i decyzjami znacząco
wpływają na poprawę życia mieszkańców – mówił Janusz Stankowiak

Pieniądze na sport podzielone

15 klubów sportowych otrzyma w tym roku 670 tys. zł na szkolenie sportowe w szczególności dzieci i młodzieży. Dodatkowe 60
tys. zł podzielono na działania promujące zdrowy styl życia, zawody sportowe i organizację turniejów. To wynik tegorocznego
konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej.

podkreślając aktywność samorządowców, którzy pozyskali w 2016
roku rekordowe środki finansowe
z Unii i nie tylko na rozwój całego
powiatu starogardzkiego.
Prezydent w swoim wystąpieniu docenił aktywność lokalnych przedsiębiorców, którzy uwierzyli, że ich inwestycje mogą zmieniać oblicze Starogardu i z ogromną siłą oraz nadzieją
zaangażowali się w życie miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski przyłączył się do podziękowań prezydenta. Zaznaczył,

że władzom miasta bardzo zależy na
dialogu.
– Chcemy się wsłuchiwać w Państwa
doświadczenie i podejmować decyzje oparte o Państwa wiedzę i mądrość – powiedział. – Dlatego tak
wysoko cenię sobie takie spotkania,
bo rozmowy szczególnie te w kuluarach dodają energii i prowokują
wiele nowych pomysłów.
Samorządowe spotkanie noworoczne umilił występ zespołu baletowego Rewia Dziecięca Polka oraz koncert zespołu Zagan Acoustic.

Do konkursu przystąpiło 15 organizacji, które złożyły łącznie 28
wniosków o dotację na wspieranie
i upowszechniania kultury fizycznej.
Formalnie i merytorycznie wszystkie
wnioski Komisja oceniła pozytywnie. Ostatecznie dotację uzyskało 25
ofert.
Z kwoty 730 tys. zł, zaplanowanej
w budżecie na sport - 10 tys. zł przeznaczono na działania wspierające
i promujące zdrowy styl życia, 20 tys.
zł na zawody i turnieje sportowe,
a 670 tys. zł podzielono pomiędzy
kluby i stowarzyszenia na szkolenie
sportowe w szczególności dzieci
i młodzieży. Dodatkowe 30 tys. zł
otrzymał Klub Sportowy „Beniaminek 03” na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Deyna
Cup Junior.

akrobatyki – 27 tys. zł, piłki ręcznej
- 15 tys. zł, lekkoatletyki – 13 tys. zł,
strzelania – 10 tys. zł i tenisa stołowego – 6 tys. zł
Dla przypomnienia pieniądze na
sport w Starogardzie dzielone są
na podstawie wag (kryteriów), które w 2015 roku wypracowała Starogardzka Rada Sportu. Ocenie
poddawane są osiągnięcia sportowe, liczba zawodników trenujących
w klubie, wkład własny oraz kosztowność dyscypliny.
Przedstawiciele klubów sportowych
w czwartek 16 lutego odebrali symboliczne potwierdzenia przyznanych dotacji. Prezydent podziękował im za przyjęcie proponowanych
pieniędzy. Zaznaczył, że zdaje sobie
sprawę, że to nie są wystarczające
środki na rozwój sportu w mieście.
- Tym bardziej doceniam starania
wszystkich klubów, aby dzieci i młodzież mogły trenować ich ukochane dyscypliny sportu – powiedział
Janusz Stankowiak - Możecie dalej
liczyć na naszą pomoc - dodał. Będziemy Was wspierać na tyle, na
ile jest to możliwe w pozyskiwaniu
dodatkowych funduszy również od
sponsorów.

Zgodnie z przyjętą w 2016 roku zasadą podziału pieniędzy ze względu
na dyscyplinę sportową podobnie
jak w ubiegłym roku najwięcej środków przeznaczono na rozwój: piłki
nożnej - 335 tys. zł, następnie koszykówki - 107 tys. zł, piłki siatkowej
- 73 tys. zł, sportów walki – 54 tys.
zł, pływania i pięcioboju – 30 tys. zł,
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Nadano nazwy
rondom i ulicom

Rada Miasta podjęła uchwały w sprawie
nadania nazw rondom. Dokonano również
zmian nazw niektórych ulic.

Droga Nowowiejska prowadzi do
starogardzkiego szpitala. Nic więc
dziwnego, że na nazwę ronda na
tej ulicy wybrano imię i nazwisko
znanego w Starogardzie lekarza.
Bernard Gajdus był cenionym chi-

rurgiem i długoletnim ordynatorem
oddziału chirurgii w starogardzkim
szpitalu. Pracę zaczął w 1953 roku,
najpierw w szpitalu Sióstr Elżbietanek przy ul. Hallera, a później
w gmachu przy ulicy Piłsudskiego,

obecnej dr Józefa Balewskiego. Zapisał się w historii jako pierwszy lekarz
w Starogardzie Gdańskim, który wykonał pionierską operację na otwartym sercu.
Podczas, gdy pierwszą uchwałę
w sprawie nadania nazwy rondu im.
Bernarda Gajdusa radni podjęli jednomyślnie, tak w przypadku drugiej
jednomyślności nie było, co nie znaczy że rondo nie otrzymało nowej
nazwy. Stosunkiem głosów: 13 „za”
i 7 „wstrzymujących się” radni podjęli
uchwałę w sprawie nazwania ronda
u zbiegu ulic Lubichowskiej, Chojnickiej i Tadeusza Kościuszki imieniem
Starogardzkich Strażaków. Nazwa nie
dziwi, tym bardziej że w sąsiedztwie
tego najstarszego i największego
ronda w mieście znajdują się właśnie
siedziby Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Zdaniem wnioskodawcy Strażacy szczególnie zasłużyli na takie uhonorowanie.
– Nie ma chyba bardziej ryzykownego zajęcia mającego na celu niesienie
pomocy w sytuacjach kryzysowych
oraz zapewnianie bezpieczeństwa
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mieszkańcom – powiedział prezydent Stankowiak.
Za podjęcie uchwały radnym podziękował prezes Ochotniczej Straży
Pożarnej Łukasz Zblewski. Zrobił to
nie tylko w imieniu swoim i reprezentacji, która pojawiła się na sesji
Rady Miasta, ale wszystkich starogardzkich strażaków.
Nie tylko dwa ronda doczekały
się swoich nazw. Mamy też nowe
nazwy kilku ulic: 1) Kręta (gminna
droga publiczna położona w rejonie ul. Skarszewskiej, Derdowskiego i Granicznej), 2) Generała
Augusta Fieldorfa „Nila” (pomiędzy
ul. Skarszewską i Niemojewskiego),
3) Generała Stefana Roweckiego
„Grota” (pomiędzy ul. Skarszewską
i Kleeberga), 4) Szarych Szeregów
(w rejonie ul. Powstańców Warszawskich), 5) Żołnierzy Wyklętych
(pomiędzy ul. Bohaterów Getta
i Gusowskiego), 6) Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” (pomiędzy ul.
Gusowskiego i Kociewską), 7) Danuty Siedzikówny „Inki” (pomiędzy ul.
Babilińskiej i Kociewską).

Dotacje na wymianę pieca
Starogardzianie do 10 maja br. mogą ubiegać się o dotację na wymianę starych źródeł
energii na bardziej ekologiczne i przyjazne
środowisku. Miasto pokryje część poniesionych przez nich kosztów na zakup i wykonanie nowej instalacji.
Starogard przystąpił do kolejnej edycji konkursu „Czyste powietrze Pomorza
– edycja 2017”, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Tym samym zachęca mieszkańców do wymiany kotłów opalanych węglem lub
koksem na piec gazowy, olejowy lub na pompę ciepła. Mieszkańcy mogą też
podłączyć się do sieci ciepłowniczej. Miasto pokryje cześć poniesionych przez
nich kosztów na zakup i wymianę instalacji. Aby uzyskać dofinansowanie
takiej inwestycji należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta, przy ul. Gdańskiej
6, w kancelarii podawczej, pok. nr 01 wraz z niezbędnymi załącznikami,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2017 r.
Formularz wniosku dostępny jest w Wydziale Techniczno- Inwestycyjnym – pok.
nr 105. W pokoju nr 105 UM można uzyskać też dodatkowe informacje na temat
konkursu oraz pomoc przy wypełnianiu wniosku – tel. 58 530 60 66. Dodatkowe
informacje także na stronie internetowej www.starogard.pl.
Kwota dotacji może wynieść maksymalnie do 55% kosztów kwalifikowanych
zadnia i będzie uzależniona od liczby złożonych wniosków (zgodnie
z regulaminem konkursu WFOŚiGW „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2017)
Koszty kwalifikowane zadania, czyli koszty podlegające zwrotowi, stanowią
wydatki poniesione na:
a) zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem)
oraz montaż: kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, pomp ciepła,
węzłów cieplnych z przyłączami, kolektorów słonecznych.
b) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u Dotacja udzielona będzie na
modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach, zlokalizowanych na terenie
Miasta Starogard Gdański. Dotyczy budynków:
– jednorodzinnych, stanowiących własność osób fizycznych,
– wielorodzinnych, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
– wielorodzinnych, stanowiących własność Gminy.
Wnioski, które wpłyną do kancelarii tutejszego urzędu po dniu 10.05.2017 r. nie
będą rozpatrywane przez tutejszy Urząd.

W Starogardzie jest jeszcze sporo domów jednorodzinnych z indywidualnym
ogrzewaniem węglowym. Program ma na celu zachęcić właścicieli do wymiany
instalacji, która poprawi stan powietrza atmosferycznego w mieście, poprzez
zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów.
W ubiegłym roku UM w Starogardzie udzielił 45 dotacji na zamianę ogrzewania
węglowego. Na ten cel mieszkańcy wydali ponad 700 tys. zł., z tego ponad 240
tys. otrzymali dofinansowania.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd O/Rejonowego w Starogardzie Gdańskim zaprasza
w najbliższym czasie na następujące imprezy:
1. Dzień Kobiet w dniu 7.marca 2017 r. o godz.15.00 w SCK Starogard Gd.
pilne! 2. Wycieczka do Włoch w dniach: 22 – 30.kwietnia 2017 r.
na trasie: Mediolan – Werona – Rzym – Neapol – Pompeje – (być może
Capri) – Wenecja – Starogard Gd.
cena: 2 210,- zł + ok.115 €
3. Wycieczka 6-dniowa: Wrocław – Praga
w dniach: 22 – 27. lipiec 2017 r.
W programie m.in.: Panorama Racławicka, Ostrów Tumski, Świdnica, Zamek
Książ, Wałbrzych, Praga (Hradczany, pałace, kościoły, ogrody, most Karola,
stare miasto), Kowary, Zamek Czocha.
cena: 1 080,- zł
zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy w naszym biurze – UM p. 027
od wtorku do piątku w godz. 900 - 1300

Dyżury radnych
Przewodniczący Rady Miasta
Jarosław Czyżewski - poniedziałki
w Biurze Rady Miasta od godz.
16.30, czwartki w Osiedlowym
Domu Kultury przy ul. Reymonta
od godz. 16.30.
Radni klubu radnych PiS: wtorki
od 15.00 do 16.00 w Biurze Rady
Miasta.
Radni klubu radnych PO: Osoby
zainteresowane spotkaniem z radnymi klubu
Platformy Obywatelskiej mogą
umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu Biura Rady Miasta
- 58 530 60 25.
Radni klubu radnych Nasz Starogard: 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.

Zgony
1. Irena Kędziora l. 85
2. Józef Dziekiewicz l. 79
3. Ryszard Gabryel l. 64
4. Ewa Kniffel l. 49
5. Tadeusz Peplinski l. 65
6. Alfons Metza l. 78
7. Franciszek Cylkowski l. 79
8. Andrzej Piotrowski l. 53
9. Irena Żołnowska l. 84
10. Jadwiga Nitka l. 90
11. Jan Wydrowski l. 91
12. Mieczysław Wałaszewski l. 64
13. Rajmund Trawicki l. 80
14. Maria Kopczak l. 67
15. Teresa Szwoch l. 61
16. Zofia Pyryt l. 73
17. Mieczysław Maritz l. 73
18. Marek Bukowski l. 55
19. Marcin Ślizewski l. 35
19. Brunon Skowronowski l. 71
20. Kazimiera Natorska l. 66
21. Krystyna Matuszewska l. 75
22. Kazimierz Uchlenberg l. 64
23. Ignacy Trojanowski l. 83
24. Gerda Liss l. 89
25. Amalia Więch-Bordziak l. 79
26. Józef Hinc l. 65
27. Henryk Kosiedowski l. 78
28. Henryk Ćwikliński l. 68
29. Erazm Kubicki l. 83
30. Mieczysław Markuszewski l. 65
31. Alina Mróz l. 59
32. Gizela Stencel l. 77
33. Henryka Rabiega l. 77
34. Witold Janikowski l. 62
35. Leszek Chyliński l. 75
36. Krzysztof Łukasiewicz l. 53
37. Zbigniew Detlaf l. 60
38. Irena Gibas l. 90
39. Edmund Schroder l. 81
40. Joachim Lau l. 75
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http://bip.starogard.pl

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 31 stycznia 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 46/01/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali
mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obejmujące 2 mieszkania, o których kupno wystąpili ich najemcy: 1)ul.Konopnickiej
5/4 – działka nr 91/17 o pow. 1 038 m², obręb 23, KW 38283, 2)ul.Sambora 9/9
– działka nr 219 o pow. 411 m², obręb 17, KW 31827.
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni,
licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej
wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji
i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 585306076.
								
		
Prezydent Miasta Starogard Gdański		
				
Janusz Stankowiak

Przypominamy, że od 1 stycznia 2017 roku właścicieli nieruchomości na terenie Starogardu Gdańskiego obowiązują nowe
zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Za organizację systemu gospodarki odpadami nie jest odpowiedzialny,
tak jak do tej pory, Związek Gmin Wierzyca, lecz Gmina Miejska Starogard Gdański. W związku z tym:
1. odpady dzielimy już nie na trzy ale na pięć rodzajów. Pozostaje podział na bio i zmieszane, natomiast resztę odpadów
należy dzielić na tworzywa sztuczne i metale,
papier i tekturę oraz szkło,
2. każdy kto nie złożył do tej pory deklaracji powinien to zrobić niezwłocznie. W przypadku jej niezłożenia wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona zostanie w drodze decyzji, biorąc pod uwagę dostępne
dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym średnią
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze,
3. właściciele nieruchomości wnoszą opłaty na indywidualny numer konta, otrzymany na piśmie za pośrednictwem Straży
Miejskiej lub Poczty Polskiej. Nie wnosimy już opłat na dotychczasowy nr konta, otrzymany ze Związku Gmin
Wierzyca (za wyjątkiem zaległości, które należy bezwzględnie uregulować). Płatność powinna nastąpić do 25 dnia
każdego miesiąca za dany miesiąc.
4. uwagi, pytania i opinie dotyczące funkcjonowania systemu należy zgłaszać osobiście, telefonicznie (pod numerem
58 56 137 78) lub mailem (na adres: odpady@um.starogard.pl) bezpośrednio do Referatu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi i Ochrony Środowiska, mieszczącego się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zblewskiej 18
w Starogardzie Gdańskim.
Uwaga! Jeżeli do tej pory nie otrzymali Państwo korespondencji z numerem konta, na które należy wnosić
opłaty, prosimy o pilny kontakt z pracownikami Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta.

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 DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

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

Nr działki

Pow.
w m2

Przeznaczenie w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza
(zawiera 23% VAT)

Wadium

Postąpienie
minimalne

1

2

3

4

5

6

7

1.

179/157

15 484

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

700 000,00 zł

70 000,00 zł

7 000,00 zł

2.

179/158

11 962

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

550 000,00 zł

55 000,00 zł

5 500,00 zł

3.

179/160

8 950

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

420 000,00 zł

42 000,00 zł

4 200,00 zł

4.

179/161

15 099

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

700 000,00 zł

70 000,00 zł

7 000,00 zł

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 11 stycznia 2017 r. Nieruchomości wymienione w poz. 1 i 2 oraz w poz. 4 wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Dla każdoczesnego nabywcy nieruchomości wymienionej w poz 3, wymagane jest ustanowienie na niej służebności gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu zapewnienia tymczasowego dostępu do
rowu odpływowego na działce nr 179/160 oraz dostępu do projektowanego w miejsce rowu - kanału deszczowego na działce nr 179/160.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 22 marca 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 16 marca 2017
r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał
przetarg, od zawarcia umowy. W dniu 21 marca 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.

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, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA SIÓDMY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic: Boh. Getta i Dolnej, KW GD1A/00012723/8, obr. 20, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr działki

Pow.
w m2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza
w zł
(zawiera 23% VAT)

Wadium
w zł

Postąpienie
minimalne
w zł

5

6

7

1

2

3

4

1.

64/29

1.073

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

127.000,00

12.700,00

1.270,00

2.

64/30

1.073

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

127.000,00

12.700,00

1.270,00

3.

64/31

1.073

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

127.000,00

12.700,00

1.270,00

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 24 lutego 2016 r., drugi 20 kwietnia 2016 r., trzeci 22 czerwca 2016 r., czwarty 31 sierpnia 2016 r., piąty 9 listopada 2016 r., a szósty 11 stycznia 2017 r.
Nieruchomości ww. (poz. 1, 2 i 3) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 1 marca 2017 r. (środa) o godz 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 23 lutego 2017 r.
(czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie
uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 28 lutego 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.

ZAPOWIEDZI IMPREZ

24 lutego
Godz. 9.00-16.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
Beniaminek CUP 2017
Godz. 17.00-20.00, Zespół
Szkół Publicznych im.
Jana Pawła II, impreza
integracyjno-charytatywna
„Z Żabnem w Nowy Rok”

3 marca

Godz. 18.30, Kino Sokół,
Spektakl „Klimakterium…
i już”

4 marca
Godz. 10.00, Hala Sportowa
im. G. Podolskiego, mecz piłki
ręcznej juniorek młodszych
SKS Starogard Gdański MTS I Kwidzyn
Godz. 16.00, Kino Sokół,
Kabaret Skeczów
Męczących

Godz. 18.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
Polska Liga Koszykówki mecz
Polpharma Starogard
Gdański – Polski Cukier
Toruń
Godz. 18.00, Hala Sportowa
im. G. Podolskiego, mecz
koszykówki mężczyzn, Decka
Pelplin – SMS PZKkosz
Władysławowo

25 lutego
Godz. 9.00-16.00, Miejska
Hala Sportowa im. Andrzeja
Grubby, Hala Sportowa im.
G. Podolskiego Beniaminek
CUP 2017
Godz. 18.00, sala widowiskowa
SCK, Premiera spektaklu
Teatru Medium - „Dom
Bernardy Alba”

26 lutego
Godz. 9.00-16.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
Beniaminek CUP 2017
Godz. 9.00, Hala Sportowa
im. G. Podolskiego, mecz
koszykówki U-15 chłopców,
SKS Starogard Gdański –
UKS De La Salle Gdańsk
Godz. 11.00, Hala Sportowa
im. G. Podolskiego, mecz
koszykówki U-16 dziewcząt,
SKS Starogard Gdański –
UKS Trops Kartuzy
Godz. 12.00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, Bieg
Tropem Wilczym
Godz. 15.00, Hala Sportowa
im. G. Podolskiego, mecz
koszykówki mężczyzn, Decka
Pelplin – Biofarm Basket
Suchy Las
Godz. 18.00, sala widowiskowa
SCK, Premiera spektaklu
Teatru Medium - „Dom
Bernardy Alba”

8 marca
Godz. 18.30, Kino Sokół,
Koncert Trzech Tenorów.
Wystąpią soliści Mirosław
Niewiadomski, Bartosz Kuczyk,
Kordian Kacperski

11 marca
Godz. 14.00, Hala Sportowa im.
G. Podolskiego, VII Memoriał
Zbigniewa Rompy –
Pomorskie Mistrzostwa
Juniorów w Boksie
Godz. 9.00-17.00, Miejska
Hala Sportowa im. Andrzeja
Grubby, Amatorski Turniej
Piłki Ręcznej

