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– Od 17 lat prowadzimy domową opiekę palia-
tywną a od przynajmniej 15 staramy się o to, 
aby w Starogardzie powstało stacjonarne ho-
spicjum – mówi Ewa Treder, lekarz rodzinny 
SPZOZ Przychodni Lekarskiej – Dla pacjenta za-
wsze lepiej jest, jak może zostać w domu wśród 
bliskich, ale bywa, że w terminalnych stadiach 
pacjenci wymagają całodobowej opieki me-
dycznej. Rodziny chorych nie radzą sobie z tym, 
same potrzebują pomocy. W takich sytuacjach 
na ratunek przychodzi właśnie hospicjum sta-
cjonarne, a w Starogardzie go nie ma.

W ubiegłym roku prezydent miasta wznowił 
temat i zainicjował dyskusję w sprawie budo-
wy hospicjum w Starogardzie. Powołał dwu-
osobowy zespół, który zbadał wszystkie jej 
aspekty, zarówno pod względem prawnym, 
medycznym, jak i finansowym. Wnioski omówił 

Hospicjum 
coraz bardziej realne
O budowie hospicjum mówi się w mieście od lat. Teraz podjęto działania. Zarówno 
prezydent miasta jak i starosta starogardzki oraz wiele zaangażowanych w to osób 
z różnych środowisk postawili sobie jasny cel – „budujemy hospicjum dla chorych”. 
Na spotkaniu 14 marca wybrano dwunastoosobową grupę inicjatywną, a władze 
miasta zaproponowały konkretną pomoc.

            Chcemy to zrobić 
wspólnie, z wami wszystki-
mi. To musi być gra zespo-
łowa, bo co innego wybu-
dować hospicjum, co może 
nie być takie trudne, a co 
innego je utrzymać.

najpierw z grupą osób, które od razu zaanga-
żowały się w sprawę, gotowe doprowadzić ją 
do szczęśliwego końca – czyli powstania hospi-
cjum, a 14 marca przedstawił je pozostałym za-
interesowanym, w tym przedstawicielom lokal-
nych samorządów gminnych i powiatowego.

Znany w całym po-
wiecie satyryk i ka-
bareciarz, świetny 
wokalista, parodysta 
i tekściarz Henryk 

Sadowski świę-
tował 45.lecie 
pracy arty-
stycznej.

Będzie piękniej 
i przyjaźniej

Z myślą  
o najmłodszych
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Na spotkaniu pojawili się m.in. starosta Kazi-
mierz Chyła, radny Tomasz Walczak, wójtowie 
sąsiednich gmin, prezes Kociewskiego Cen-
trum Zdrowia Adam Magiełka, ks. dziekan Jó-
zef Pick, proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego 
Grzegorz Weis, prezes Stowarzyszenia „Można 
Inaczej” Dorota Dorau, Ewa Treder, Andżelika 
Piątkowska, Achilles Gałązka, Janina Lubawska, 
Urszula Ossowska (dyrektor MOPS) oraz wielu 
przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, orga-
nizacji i jednostek.
Prezydent podkreślił, że to spotkanie to pierw-
szy poważny krok na drodze do celu, jakim jest 
powstanie hospicjum. Wszyscy zebrani zgodzili 
się też, że zadanie będzie wymagać szerokiej 
współpracy wielu osób, którym przewodzić 
musi jedna wspólna idea „budowa hospicjum 
dla chorych”, nic ponadto.
– Chcemy to zrobić wspólnie, z wami wszystki-
mi – powiedział Janusz Stankowiak. – To musi 
być gra zespołowa, bo co innego wybudować 
hospicjum, co może nie być takie trudne, a co 
innego je utrzymać. Budowa to koszt kilku mi-
lionów złotych, a utrzymanie to ok. 2 mln zł 
rocznie. Jeśli jednak wspólnie postawimy sobie 
jasny cel, to, wierzę, że to się uda.
Miasto zadeklarowało konkretną pomoc na 

Hospicjum coraz bardziej realne
start, o ile zgodzi się na to Rada Miasta. – Jeśli 
radni upoważnią mnie uchwałą intencyjną do 
podjęcia działań miasto przekaże działkę pod 
budowę hospicjum oraz sfinansuje opracowa-
nie dokumentacji technicznej tego obiektu – 
powiedział prezydent.
– Naszą intencją jest przekazanie działki nieod-
płatnie, dlatego szukamy lokalizacji, która nie 
będzie wymagała zmiany planu zagospodaro-
wania przestrzennego, bo to przesunie budo-
wę o przynajmniej rok – wyjaśnił dalej Przemy-
sław Biesek–Talewski, zastępca prezydenta ds. 
techniczno-inwestycyjnych. – Powinniśmy być 
gotowi z propozycjami na początek kwietnia. 
Jeśli chodzi o projekt dokumentacji technicz-
nej, to oczywiście gotowi jesteśmy podjąć się 
tego zadania. Koszt takiego projektu powinien 
zmieścić się w przedziale od 50 do 100 tys. zł.
Na spotkaniu wybrano też 12-osobową grupę 
inicjatywną na rzecz budowy hospicjum. Jej 
pierwszym zadaniem będzie określenie pod-
miotu, który podejmie się tego wyzwania. Gru-
pa zdecyduje czy organizacją hospicjum zajmie 
się istniejące już stowarzyszenie, czy zostanie 
utworzone w tym celu nowe stowarzyszenie 
lub fundacja.  

Skład grupy inicjatywnej: 
1. Janusz Stankowiak – prezydent miasta 
2. Kazimierz Chyła – starosta starogardzki 
3. Anita Galant – wójt Gminy Smętowo Graniczne 
4. Dorota Dorau – prezes Stowarzyszenia „Można Inaczej” 
5. ksiądz dziekan Józef Pick 
6. ksiądz proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego Grzegorz Weis 
7. Janina Lubawska 
8. Małgorzata Grzecznowska 
9. Andżelika Piątkowska 
10. Achilles Gałązka 
11. Urszula Ossowska – dyrektor MOPS 
12. Patrycja Dziewiątkowska-Dudek – pełnomocnik prezydenta ds. profilaktyki  
i rozwiązywania problemów uzależnień

Mimo bardzo młodego wieku, Patrycja wie już 
jak to jest walczyć o życie. Cierpi na mukowi-
scydozę. Nigdy się jednak nie poddała. Bardzo 
pomaga jej chłopak Mateusz oraz grono przy-
jaciół. Trzy przyjaciółki założyły na Facebooku 
profil wspierający chorą dziewczynę.
Obecnie Patrycja czeka na przeszczep płuc. 
Jeszcze w marcu jedzie do Szczecina na specja-

Koncert gorących serc
Patrycja Gerigk ma 23 lata. W wieku 3 miesięcy 
zdiagnozowano u niej mukowiscydozę. Codziennie 
walczy o każdy oddech. Niedługo czeka ją przeszcep 
płuc. Krzysztof Gdaniec zorganizował dla niej koncert 
charytatywny.

listyczne badania. Jeśli wyniki okażą się pozy-
tywne, dziewczyna będzie pierwsza w kolejce 
po nowe płuca. Zacznie oddychać samodziel-
nie. Teraz pomaga jej w tym aparat, który cały 
czas musi mieć przy sobie. 
– Wierzę, że kiedyś pozbędę się tego aparatu. 
Droga do tego jest długa i trudna, ale wiem, że 
nie jestem sama. Nie ma takich słów, którymi 

mogłabym podziękować tym wszystkim, któ-
rzy mi pomagają. Ktoś powiedział mi kiedyś, 
że najlepszym podziękowaniem będzie to, że 
zacznę oddychać własnymi płucami – mówiła 
Patrycja.
– Chcemy pomóc Patrycji pozbyć się aparatu. 
Czeka ją skomplikowana operacja, a potem 
długa i żmudna rehabilitacja oraz leczenie. 
Wszystko to jest bardzo kosztowne. Właśnie 
dlatego kiedy Krzysztof Gdaniec zapytał mnie, 
komu warto pomóc bez wahania wskazałem 
Patrycję – powiedział jeden z artystów Mateusz 
Rombalski.
Podczas koncertu wystąpili: Paulina Kreft z ze-
społem, Bartek Onderski, dzieci z Akademii 
Pluszowego Misia, Mateusz Rombalski, zespół 
Kameleon, Kapela Muzycznego Niepokoju, 
The Safety Pin, Wiktoria Szramke i Łukasz Sojka 
oraz Darius Group.

Organizator koncertu Krzysztof Gdaniec nie 
oszczędzał sił podczas licytacji i loterii, które 
prowadził. Największym powodzeniem cie-
szyła się rzeźba autorstwa Marka Zagórskiego, 
którą wylicytowano za 500 zł. W sumie udało 
się zebrać 5751 zł. Cały dochód z imprezy prze-
znaczony zostanie na rehabilitację Patrycji po 
przeszczepie płuc. 
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– Zupełnie nie spodziewaliśmy się, 
że Wierzyczanka 2016 trafi akurat 
w nasze ręce. Tym bardziej nie prze-
widzieliśmy jakiejkolwiek nagrody 
pieniężnej. Kiedy ją dostaliśmy, od 
razu wiedzieliśmy, że pieniądze po-
winny trafić do osoby, która bardziej 
ich potrzebuje – powiedział Michał 
Chajewski i wręczył Edytce czek.
Dziewczynka cierpi na rozszczep 
kręgosłupa, który spowodował 
u niej paraliż obu nóg, więc poru-
sza się tylko na wózku inwalidzkim. 
Ma także niewydolność pęcherza, 
co wymaga cewnikowania 5 razy na 
dobę. Wychowuje ją tylko mama, 
która ma niezwykłą siłę, determina-
cję i ogromną wolę walki o zdrowie 
córki, a jednocześnie wielką skrom-
ność i pokorę wobec życia. Wszyst-
kie te cechy bez wątpienia Edytka po 
niej odziedziczyła.

Wielki gest
Edytka Schroder cierpi na niewydolność 
pęcherza oraz rozszczep kręgosłupa. Teraz 
łatwiej będzie kupić jej nowy wózek inwa-
lidzki i korzystać z rehabilitacji. Pieniądze 
na ten cel podarował dziewczynce Michał 
Chajewski. Oddał jej pieniężną część Wie-
rzyczanki 2016, którą w kategorii gospo-
darka otrzymał Browar Kociewski.

Od drugiego miesiąca życia dziew-
czynka poddawana jest ciągłej re-
habilitacji. Specjalistyczny dwuty-
godniowy turnus kosztuje około 5 
000 zł. Pieniądze ofiarowane przez 
Michała Chajewskiego bardzo się 
przydadzą.
Przekazanie czeku nie mogło odbyć 
się w innym miejscu niż Browar Ko-
ciewski. 
– Jedyne, czego oczekujemy od Cie-
bie w zamian, to żebyś jak najczę-
ściej nas tutaj odwiedzała i zawsze 
pojawiała się z tak pięknym uśmie-
chem na twarzy jak dzisiaj – mówił 
wzruszony Michał Chajewski.
Dzięki takim gestom nagroda pre-
zydenta miasta nabiera nowego 
wymiaru i sięga dalej. Śmiało moż-
na powiedzieć, że Wierzyczanka 
pozwala wierzyć w ludzi i ich dobre 
serca. 

Oba zespoły zmierzyły się z proble-
mem „Bohater bardzo super...cdn”. Ich 
zadaniem było przygotowanie na ten 
temat 8-minutowego humorystycz-
nego spektaklu teatralnego. Żeby 
drużyna została wysoko oceniona 
przez sędziów nie może uciekać się 
do oczywistych skojarzeń. Musi być 
naprawdę oryginalna.
– Zespół z PG 1 wybrał nazwę Żarumi-
naci. Wiąże się to ze społeczeństwem, 
w którym działa superbohater. To 
planeta Lamp. Kreatywność wystawia 
tam swój sklepik z abażurami, które 
w niedługim czasie stają się niezwy-
kle modne. Gdy, z powodu braku nici, 
Kreatywność zamyka interes wybu-
cha takie niezadowolenie, że jest ona 
w niebezpieczeństwie. Z opałów wy-
bawia ją superbohater i jego niezdar-
ny pomocnik. Kim jest nasz superbo-
hater? To lampa naftowa. Ostatecznie 
dochodzi do starcia pomiędzy no-
woczesnymi, a tradycyjnymi lampami 
– opowiada o przedstawieniu swoich 

Sukces Szymona
Szymon Knut z III klasy Publicznej Szko-
ły Podstawowej Nr 1 został wyróżniony 
w prestiżowym XI Międzynarodowym Kon-
kursie Informatycznym „Bóbr”. To duży 
sukces, bo w tym roku udział wzięło w nim 
udział ponad 15 000 uczniów z całej Polski.

W „Odysei Umysłu”
Kreatywność i współdziałanie w drużynie 
– takimi umiejętnościami muszą wykazać 
się Odyseusze, czyli uczestnicy międzyna-
rodowego programu edukacyjnego „Ody-
seja Umysłu”. W tym roku nasze miasto re-
prezentowały dwie drużyny: z Publicznego 
Gimnazjum Nr 1 oraz z Ogniska Pracy Po-
zaszkolnej.

i wyróżnionym dyplomów odbyło się 
na Wydziale Matematyki i Informa-
tyki Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu. Szymon pojechał tam 
razem z 16 kolegami ze szkoły oraz 
opiekunką, a jednocześnie współor-
ganizatorką konkursu w starogardz-
kiej placówce panią Grażyną Błańską. 
Była to doskonała okazja do spo-
tkania z twórcami i organizatorami 
„Bobra”, czyli prof. Maciejem M. Sysło 
i dr Anną Beatą Kwiatkowską. Dzieci 
zwiedziły Muzeum Informatyki WMiI 
UMK. Bawiły się też z robotami.
W Międzynarodowym Konkursie In-
formatycznym organizowanym przez 
Wydział Matematyki i Informatyki 
UMK w Toruniu, firmę Learnetic oraz 
Oddział Kujawsko-Pomorski Polskie-
go Towarzystwa Informatycznego 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 
wystartowała już po raz kolejny.
Głównym celem konkursu jest roz-
wój i kształtowanie myślenia algo-
rytmicznego, a także popularyzacja 
posługiwania się technologią infor-
macyjną oraz komunikacyjną wśród 
uczniów na wszystkich etapach edu-
kacyjnych. Udział wzięło w nim 35 
uczniów starogardzkiej placówki (15 
z klas III i 20 z klas VI).  

Szymon swoje wyróżnienie ode-
brał 10 marca podczas uroczystego 

podsumowania XI edycji konkursu. 
Wręczenie laureatom, finalistom 

podopiecznych Anna Piotrzkowska.
Przygotowanie spektaklu, razem ze 
scenografią i choreografią nie było 
jedynym wyzwaniem, które czekało 
Odyseuszy. Podczas regionalnego 
finału musieli zmierzyć się jeszcze 
z tzw. „problemami spontanicznymi”. 
Nie wiedzieli, na co trafią w losowaniu.
Podczas 26 regionalnego finału 
„Odysei Umysłu” drużynę Publiczne-
go Gimnazjum Nr 1 tworzyli: Alek-

sandra Wiktoria Pèrez Malowana, 
Martyna Möller, Amelia Poćwiardow-
ska, Marcelina Jeleń, Natalia Lamek, 
Stefan Ćwikliński i Szymon Szurgot. 
Jej trenerami są Anna Piotrzkowska 
i Piotr Rompa. W skład reprezentacji 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej weszli: 
Julia Bańko, Oliwia Godlewska, Maria 
Rekowska, Wiktoria Pietrasik, Kata-
rzyna Lewicka oraz Mikołaj Glaza. Ich 
trenerką jest Alina Jeleń.
Chociaż starogardzkim drużynom 
nie udało się dostać do Finału, to już 
samo uczestnictwo, przynależność do 
najbardziej twórczych i kreatywnych 
młodych ludzi w kraju dało im wiele 
satysfakcji oraz sił do kolejnych zma-
gań. 
– Za rok uczniowie PG nr 1 wystąpią 
po raz 5, a młodzież z Ogniska Pra-
cy Pozaszkolnej po raz trzeci. Nabór 
do drużyn odbywa się na przełomie 
września i października – na przygo-
dę z „Odyseją Umysłu” zaprasza Anna 
Piotrzkowska. 
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Lego Education to warsztaty, 
które uczą zdobywać wiedzę 
w praktyce. Od dzieci wy-

Wyposażone w fartuszki 
i czapki kucharskie przed-
szkolaki z zapałem wałkowały 
ciasto, a potem układały na 
nim swoje ulubione przysma-
ki. Tak przygotowane pizze 
trafiły do pieca. Kiedy dania 
były już gotowe, każdy chęt-
nie zajadał się własnym wy-

Mali kucharze
3 marca wychowankowie z grupy 
III Miejskiego Przedszkola Publicz-
nego „Tęczą Malowane” zamienili 
się w Małych Kucharzy. Wspólnie 
z szefem kuchni Da Grasso samo-
dzielnie przygotowali pizzę. Każdy 
uzyskał Miano Mistrza Wałka i Pie-
ca oraz tytuł Małego Kucharza.

robem.
Wszystkie maluchy były nie-
zwykle przejęte możliwością 
samodzielnego stworzenia 
wymarzonej pizzy. Przy po-
mocy właścicieli pizzerii, wy-
chowawczynie: Magdalena 
Mandziara oraz Agnieszka 
Kuhn pomogły im spełnić ku-
linarne marzenia. 

Klocki w roli głównej
Współpraca, komunikacja, kreatyw-
ność, logiczne myślenie i rozwiązy-
wanie problemów – tego wszystkie-
go dzieci mogą się nauczyć podczas 
warsztatów Lego Education. Pierw-
sze odbyły się w Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 1.

Dzień Motyla
Dzień Życzliwości dla Drugiego 
Człowieka i Pierwszy Dzień Wiosny 
uczniowie „małej czwórki” (filii SP nr 
4) świętują w sposób szczególny. Od 
trzech lat Regina Turek nauczycielka 
religii razem z innymi nauczyciela-
mi organizuje w szkole akcję „Dzień 
Motyla”. Jej celem jest pomoc cho-
rym z Hospicjum im. ks. Eugeniusza 
Dutkiewicza w Gdańsku.

Turek. – wybierając pomoc 
dla chorych w hospicjach, bo 
ich życie bywa równie ulotne, 
delikatne i kruche, jak życie 
motyli. Nasza szkoła już po 
raz trzeci włączyła się w or-

innym. Wspierają ich w tym 
rodzice i nauczyciele, któ-
rzy z zapałem angażują się 
w organizację całego dnia 
– dodała dyrektor filii Anna 
Byczkowska.
Na szkolne święto „Dnia Mo-
tyla” zaproszono wielu gości, 
którzy wspólnie z dziećmi 
obejrzeli przygotowane spe-
cjalnie na tę okazję przedsta-
wienie o tym, jak dobrze jest 
pomagać innym. Wysłuchali 
wielu piosenek, utworów 
muzycznych i zobaczyli ta-
niec motyli. Oprócz uczniów 
wystąpił też Grzegorz Oller, 
dyrektor OPP w Starogardzie 
z córką Zosią, która zagra-
ła na skrzypcach przy jego 
akompaniamencie na akor-
deonie.
Wcześniej uczniowie ze swo-
imi wychowawcami przygo-
towali wystawę prac plastycz-
nych i listów napisanych do 
motyli, które zwiastują nadej-
ście wiosny i nowego życia. 
Wystawę można oglądać na 
korytarzu przy wejściu.
Na koniec dzieci podarowały 
gościom obrazki z motylami 
i słodkie ciasteczka w kształ-
cie motyli. Ten dzień w szkole 
wszyscy obecni zapamiętają 
jako wyjątkowo kolorowy 
i uśmiechnięty. 

– 5 lat temu w Poznaniu gru-
pa młodych wolontariuszy 
postanowiła otworzyć swo-

je serca dla potrzebujących. 
Akcję nazwali „Dzień Moty-
la” – przypomniała Regina 

ganizację zbiórki najpotrzeb-
niejszych rzeczy dla gdań-
skiego hospicjum. Chcemy, 
aby dzieci od najmłodszych 
lat uczyły się, że na świat 
trzeba patrzeć nie tylko ocza-
mi, ale też sercem – mówiła 
pomysłodawczyni.
21 marca 2017 roku ucznio-
wie „małej czwórki” przyszli 
do szkoły ubrani we wszyst-
kie kolory tęczy. Głowy przy-
stroili opaskami z motylami 
i przynieśli ze sobą materiały 
papiernicze oraz środki che-
miczne, aby wesprzeć cho-
rych z gdańskiego hospicjum.
– Dzieci bardzo chętnie bio-
rą udział w takich akcjach. 
Cieszą się, że mogą pomóc 

W okresie od marca do czerwca 2017 r. w Publicznej Szkole Pod-
stawowej Nr 1 przeprowadzonych będzie jeszcze 18 takich warsz-
tatów, a od stycznia do czerwca 2018 r. – 17. Podobne zajęcia od-
będą się także w Starogardzie Gdańskim:
– w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2: od III do VI 2017 r. 
– 9 warsztatów, od I do VI 2018 r. – 8 warsztatów;
– w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3: od III do VI 2017 r. 
– 16 warsztatów, od I do VI 2018 r. – 14 warsztatów;
– w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4: od III do VI 2017 r. 
– 27 warsztatów, od I do VI 2018 r. – 24 warsztaty;
– w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6: od III do VI 2017 r. 
– 8 warsztatów, od I do VI 2018 r. – 7 warsztatów.

magają eksperymentowania 
i rozwiązywania problemów. 
Okazuje się, że klocki Lego 

są znakomitym narzędziem 
do rozwijania niezbędnych 
w XXI wieku umiejętności. Już 
od pierwszych warsztatów 
uczniowie są zmotywowani 
do wspólnej pracy, komunika-
cji, kreatywności i krytyczne-
go oraz logicznego myślenia. 
Dzieci nie tylko korzystały 
z instrukcji, ale i same w do-
wolny sposób zmieniały swoje 
budowle. Doskonaliły swoje 
zdolności manualne, posze-
rzały wyobraźnię, ćwiczyły 
koncentrację, a także rozwijały 

precyzję, spostrzegawczość 
i cierpliwość.
Warsztaty z wykorzystaniem 
pracowni klocków Lego Edu-
cation dla uczniów klas I-III 
szkół podstawowych odby-
wają się w ramach projektu 
„Widzę, doświadczam, rozu-
miem”. Współfinansowany 
jest on ze środków Europej-
skiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego 2014 
– 2020. 

Z każdej klasy na szkolenie 
wytypowano po dwie osoby. 
Po zakończeniu kursu zosta-
ły one Małymi Ratownikami. 
Otrzymały też apteczkę pierw-
szej pomocy dla każdej z klas. 
Wszystko to w ramach szkol-
nego projektu „Mały Ratownik 
Klasowy”. Dzieci utrwaliły sobie 

Mali ratownicy
Uczniowie klas I-VI oraz dwie grupy 
czterolatków zostały przeszkolone 
przez panią Darię Abramczyk i szó-
stoklasistów, którzy od początku 
roku szkolnego uczęszczają na do-
datkowe zajęcia z pierwszej pomocy. 

wiedzę na temat: telefonów 
alarmowych; najważniejszych 
informacji, które należy podać 
dzwoniąc na numer alarmowy; 
oceny stanu osoby poszko-
dowanej; omdleń; padaczki; 
krwotoku z nosa; zakrztuszenia 
i resuscytacji krążeniowo-od-
dechowej. 
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W Starogardzie Gdańskim w filii „Modracz-
ka” planowane są trzy sale, korytarz łączący 
je z szatnią oraz pomieszczenia sanitarne. Sale 
wyposażone będą w nowe meble i niezbędne 
materiały dydaktyczne. 
– Projekt realizujemy przede wszystkim z myślą 
o najmłodszych. Chcemy, żeby przedszkolaki 
miały jak najlepsze warunki do nauki i zabawy. 
Dzięki temu do przedszkola będziemy mogli 
przyjąć dodatkowo 75 dzieci i zatrudnić 6 no-
wych nauczycieli – mówi zastępca prezydenta 
miasta ds. społecznych Maciej Kalinowski. – 
Projekt przewiduje także konkretne zajęcia dla 
przedszkolaków. Planowane są między innymi 
wycieczki, dodatkowe lekcje języka obcego oraz 
zajęcia logopedyczne i rozwijające kreatywność. 
Nauka odbywać się będzie także z wykorzysta-

Firma STELLA wygrała przetarg na wykonanie 
„Termomodernizacji obiektów użyteczności 
publicznej wraz z modernizacją i usprawnie-
niem źródeł ciepła i energii” w Starogardzie 
Gdańskim. Na zaprojektowanie i wykonanie 
docieplenia dwóch pierwszych szkół ma 7 

Ciepłe i bezpieczne szkoły
Od nowego roku szkolnego uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Żabnie i Pu-
blicznej Szkole Podstawowej Nr 4 będą się uczyć w cieplejszych i bezpieczniejszych 
klasach. Dotyczyć to będzie również uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 
(dawnego Gimnazjum Nr 1), która docieplona zostanie rok później. 9 marca prezy-
dent miasta podpisał umowy na realizację wszystkich trzech inwestycji.

miesięcy. Prawdopodobnie do wakacji uzyska 
stosowne pozwolenia na budowę, zgodnie 
z wcześniej przygotowanym i zatwierdzonym 
przez miasto projektem. Roboty budowlane 
mogą ruszyć już w czerwcu, jednak ich więk-
szość zostanie wykonana podczas wakacji, gdy 

w szkołach nie będzie dzieci. Trzeci obiekt – bu-
dynek obecnego PG 1 wykonawca dociepli do 
16 października 2018 roku. Termomodernizację 
tej szkoły planuje się połączyć z innym zadaniem 
związanym z budową nowej hali sportowej.
Termomodernizacja trzech szkół będzie kosz-
tować ponad 3 mln zł. Miasto zapłaci niecałe 
500 tys. zł, resztę ponad 2,5 mln zł dopłaci 
Unia Europejska, która dofinansowuje zadanie 
w maksymalnej wysokości 85%.
To oznacza, że od nowego roku szkolnego 
2017/2018 szkoły w Starogardzie będą cie-
plejsze, bezpieczniejsze i uzyskają ładniejszy 
wygląd. Ocieplone zostaną wszystkie ściany 
zewnętrzne budynków oraz sal gimnastycz-
nych, a także stropy i stropodachy. Wymienio-
ne będą wszystkie dotąd niewymienione okna 
oraz stare żarówki, które zastąpią energo-
oszczędne typu LED, czyniąc przestrzeń szkoły 
bardziej bezpieczną i przyjazną dla uczniów. Na 
dachach budynków wykonawca zamontuje no-
woczesną instalację fotowoltaiczną, czyli pane-
le słoneczne, dzięki którym ogrzewanie wody 
w szkołach będzie możliwe bez uruchamiania 
kotła lub węzła ciepłowniczego. Sprawdzone 
zostaną też systemy ogrzewania pod kątem 

tyle będzie kosztowa-
ła termomoderniza-
cja trzech szkół. Po-
nad 2,5 mln zł dopłaci 
Unia Europejska, któ-
ra dofinansowuje za-
danie w maksymalnej 
wysokości 85%.

Z myślą o najmłodszych
Miejsce dla 75 przedszkolaków i praca dla 6 nauczycieli 
pojawi się w filii Miejskiego Przedszkola Publicznego 
Nr 6 „Modraczek”. Znajdzie się ona w obecnej filii Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Sienkiewi-
cza. Prezydent miasta podpisał umowę z wykonawcą 
mającym zająć się przystosowaniem części budynku 
szkolnego na potrzeby oddziałów przedszkolnych.

3 mln zł

Spełnia jednak również oczekiwania nauczy-
cieli, którzy będą mieli wiele okazji by podnieść 
swoje umiejętności pedagogiczno–wycho-
wawcze. 2 osoby podejmą studia podyplomo-
we (język obcy w edukacji poprzedszkolnej), 11 
przejdzie szkolenie z TIK (technologia informa-
cyjno-komunikacyjna), 4 szkolenie w zakresie 
wykorzystania w edukacji technik konstruk-
cyjno-technicznych z wykorzystaniem kloc-
ków (klocki przegubowe, magnetyczne, LEGO, 

Reko, FLO i inne), 5 natomiast przejdzie rocz-
ny kurs „Pedagogika Montessori w Edukacji 
Przedszkolnej”. Większość kosztów przedsię-
wzięcia pokryć ma Unia Europejska.
Wykonaniem dokumentacji projektowej, a na 
jej podstawie przebudowy, rozbudowy i zmia-
ny sposobu użytkowania części budynku szkol-
nego na potrzeby oddziałów przedszkolnych 
zajmie się Przedsiębiorstwo Budowlano-Pro-
jektowe „MABET”. 

ich modernizacji. Wszystko po to, aby dzieci 
i młodzież mogły uczyć się w bardziej kom-
fortowych warunkach, a utrzymanie placówek 
było tańsze i bardziej ekonomiczne dla miasta.
Cała inwestycja zakłada termomodernizację 26 
budynków użyteczności publicznej na terenie 
czterech samorządów. Liderem projektu pn. 
„Termomodernizacji obiektów użyteczności 
publicznej wraz z modernizacją i usprawnie-
niem źródeł ciepła i energii”, dofinansowane-
go z Regionalnego Programu Operacyjnego 
w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalne-
go, jest Powiat Starogardzki. Jego partnerami 
są Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina 
Starogard Gdański i Gmina Bobowo. Zadanie 
ma być realizowane w latach 2016 – 2020. Cał-
kowity koszt inwestycji to ponad 18 mln zł. 

            Chcemy, żeby przed-
szkolaki miały jak najlepsze 
warunki do nauki i zabawy. 
Dzięki temu do przedszkola 
będziemy mogli przyjąć do-
datkowo 75 dzieci i zatrudnić 
6 nowych nauczycieli

niem komputerów i sprzętu multimedialnego – 
dodaje wiceprezydent.
Projekt „Tworzenie nowych miejsc edukacji 
przedszkolnej na terenie Miejskiego Obszaru 
Funkcjonowania Starogardu Gdańskiego” skie-
rowany jest głównie do dzieci w wieku 3-5 lat. 
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Parking znajduje się przy jednej z głów-
nych ulic Starogardu, niedaleko jego 
centrum. Droga do Rynku stamtąd zaj-
mie nie więcej niż 5 minut, a do Galerii 
Neptun to dosłownie minuta. Parking 
pomieści 130 aut. Na przełomie marca 

28 listopada 2016 roku władze mia-
sta oddały do użytku pierwszy odci-
nek ulicy Kościuszki zmodernizowa-
ny od wylotu z ronda z ul. Lubichow-
ską do skrzyżowania z ul. Pomorską. 
W grudniu tego samego roku poin-
formowały mieszkańców, że w 2017 
roku w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”  ulica 
Kościuszki zostanie przebudowana 
do samego końca, czyli od skrzy-
żowania z ul. Pomorską do ronda 
Pitagorasa. 
20 marca w siedzibie Urzędu Woje-
wództwa Pomorskiego w obecności 

Bezpłatny parking
Blisko 130 aut zmieści się na placu przy ul. Pomorskiej. Dotychczaso-
wy strzeżony i płatny parking, usytuowany po prawej stronie wjaz-
du do Kościoła Św. Wojciecha, od początku marca jest parkingiem 
ogólnodostępnym. Nie ma już ogrodzenia, a szeroki wjazd zaprasza 
mieszkańców do pozostawiania tam bezpłatnie swoich aut.

Drugi etap przebudowy
Rozpoczęcie drugiego etapu modernizacji 
ulicy Kościuszki coraz bliżej. Szacunkowy 
koszt robót to niecałe 6 mln zł.  Prace ruszą 
w kwietniu.

i kwietnia, aby usprawnić parkowa-
nie, miasto odnowi na placu poziome 
oznakowanie. W ten sposób wyznaczy 
miejsca postojowe i kierunek ruchu.
Udostępnienie parkingu dla wszyst-
kich kierowców to propozycja władz 

miasta na łatwe, szybkie i bezpieczne 
pozostawienie auta blisko centrum. 
To też jedna z alternatyw dla zatłoczo-
nych często stref płatnego parkowania, 
zwłaszcza dla odwiedzających miasto 
turystów. 

Docelowo teren przy SCK ma stać się 
miejscem wypoczynku i rekreacji dla 
wszystkich starogardzian. Powstanie 
tam park z ławeczkami, stolikami, 
fontanną i mobilną sceną. Miejsce to 
zostanie upiększone nowymi nasa-
dzeniami kwiatów, krzewów i drzew. 
Cały teren zostanie ciekawie oświe-
tlony wysokimi i niskimi lampami 
typu LED, więc mieszkańcy będą 
mogli również wieczorem wybrać 
się tu na bezpieczny spacer. Koszt 
całej inwestycji to prawie ok. 2 mln zł 
ale w tym i przyszłym roku zostanie 
wykonana tylko część przedsięwzię-
cia.

wojewody prezydent Janusz Stanko-
wiak podpisał umowę na dofinanso-
wanie planowanej inwestycji z tzw. 
„schetynówek”. Miasto otrzyma na 
to zadanie prawie 6 mln zł, co sta-
nowić będzie 50% kosztów całej in-
westycji. 
- Do końca marca powinniśmy wy-
łonić wykonawcę inwestycji – dodał 
Przemysław Biesek - Talewski, za-
stępca prezydenta miasta do spraw 
techniczno-inwestycyjnych. - Obec-
nie trwa weryfikacja złożonych ofert 
w przetargu – mówił wiceprezydent. 

Nabiera nowego oblicza
Trwają prace związane z budową Parku 
Nowe Oblicze przy Starogardzkim Centrum 
Kultury. Miasto wyda na to blisko 1,2 mln zł.

Wykonawca wybudował nowy zjazd 
z Alei Jana Pawła II do Miejskiego 
Przedszkola nr 6 „Modraczek” oraz 
parking na 18 miejsc postojowych. 
Dzięki temu rodzice przedszkolaków 
nie będą musieli wjeżdżać do przed-
szkola od strony SCK tylko bezpo-
średnio skręcą z Alei w nową drogę. 
Będą mogli swobodnie zaparkować 
i bezpiecznie odprowadzić swoje 
maluchy do przedszkola.

Zakończenie inwestycji planowane 
jest na koniec czerwca 2017 roku. 
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Będzie piękniej i przyjaźniej
Odmieniony wizualnie i bardziej przyjazny mieszkańcom park powstanie 
w Starogardzie do końca sierpnia 2018 roku. Podobnie jak ścieżka 
pieszo-rowerowa wzdłuż Wierzycy. Zaprojektuje i wybuduje je firma 
ECOZET z Kaliska Kościerskiego, która zadanie wykona za 10,5  mln zł, 
z czego ponad 7 mln zł pokryje Unia Europejska. 7 marca prezydent 
miasta podpisał z prezesem ECOZET Mirosławem Zblewskim umowę 
na realizację inwestycji. Prace ruszą jeszcze w marcu.

pieszo–rowerowa; będzie służył 
rekreacji. To ma być miejsce, które 
będzie cieszyć i z którym starogar-
dzianie będą chcieli się utożsamiać. 
Chcę, aby ludziom w mieście żyło się 
dobrze, a czas spędzony pośród zie-
leni zawsze pozytywnie wpływa na 
samopoczucie – powiedział Janusz 
Stankowiak. 
Według koncepcji zagospodaro-
wania terenu, na podstawie której 
prawdopodobnie do końca sierpnia 
tego roku powstanie projekt, park 
miejski zostanie przebudowany 
i uporządkowany.
Przede wszystkim umocniona zo-
stanie linia brzegowa rzeki Wierzycy, 

a od wschodu z parku do jeziora Ko-
chanki. Tam też powstanie pomost 
dla wędkarzy i platforma widokowa 
oraz miejsce na ognisko z drew-
nianymi ławeczkami. Nowa ścieżka 
edukacyjno-rekreacyjna opatrzona 
zostanie tablicami informacyjnymi 
na temat istniejącej tam roślinności, 
ptaków i zwierząt.
Wracając do koncepcji parku, przez 
sam jego środek poprowadzi nowa 
promenada spacerowa, od której 
odchodzić będą liczne alejki. Staną 
przy nich wygodne ławeczki, pergo-
le, kosze na śmieci, stojaki na rowery 
i lampy, zaprojektowane w jednym 
stylu, co nada parkowi swoistego 

charakteru i doda uroku. Park ozdo-
bią nowe drzewa, krzewy i kolorowe 
klomby kwiatów. Pojawią się trawni-
ki, które będzie można wykorzystać 
jako place gier, miejsca pikników, 
zabaw z psami, czy odpoczynku. 
Zieleń będzie można podziwiać 
z odnowionego tarasu widokowego 
vis a vis Fary, również po zmierzchu, 
dzięki oświetleniu od dołu reflek-
torami grupek drzew. Nowoczesne 
oświetlenie i monitoring sprawią, 
że będzie to miejsce bezpieczne 
do spacerowania i wypoczynku bez 
względu na porę roku, czy dnia.
Przebudowie ulegnie też oczko 
wodne, fontanna, a nasza Wierzy-
czanka zostanie przeniesiona w bar-
dziej wyeksponowane miejsce, aby 
„witać” przybywających do parku 
gości. Pojawią się tężnie, a dla naj-
młodszych zaplanowano nowocze-
sne, kolorowe ogródki jordanowskie 
z bezpieczną poliuretanową na-
wierzchnią. Dla zmotoryzowanych 
od północnej strony parku wybudo-
wany zostanie parking na 100 pojaz-
dów z możliwością organizowania 
w tym miejscu imprez plenerowych, 
np. koncertów.
Wszystko po to, aby w Starogardzie 
powstała komfortowa, wygodna 
i funkcjonalna przestrzeń rekre-
acyjno-edukacyjna dla wszystkich 
mieszkańców miasta i okolicy, a tak-
że odwiedzających region turystów. 

– Cieszę się, że w mieście nieba-
wem rozpocznie się kolejne zada-
nie – powiedział podczas spotka-
nia prezydent Janusz Stankowiak. 

– To bardzo ważna dla miasta i jego 
mieszkańców inwestycja. Nie tyl-
ko poprawi wizerunek parku, ale 
sprawi, że stanie się on jeszcze bar-

dziej przyjaznym miejscem do ro-
dzinnych spacerów, towarzyskich 
spotkań oraz wypoczynku – dodał 
prezydent. – Podobnie jak ścieżka 

wzdłuż której pobiegnie nowa re-
kreacyjna ścieżka pieszo rowerowa. 
Droga poprowadzi z zachodniej czę-
ści miasta od ulicy Jagiełły do parku, 
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Roboty budowlane ruszą od strony 
Gdańska i będą wykonywane z po-
działem na 5 odcinków:
• Gdańsk – Straszyn dł. ok. 1,4 km – od 
granic miasta Gdańska do ronda przy 
S6 w Straszynie,
• Straszyn – Żuława, dł. ok. 3,5 km – 
od skrzyżowania z drogą powiatową 
w kierunku Lublewa Gdańskiego do 
początku m. Żuława,
• Żuława – Trąbki Wielkie, dł. ok. 6,3 
km – od początku m. Żuława do po-
czątku m. Trąbki Wielkie,
• Gołębiewo Wielkie – Gołębiewko, dł. 
ok. 2,6 km – od skrzyżowania z drogą 
powiatową w kierunku m. Pszczółki 
do początku m. Gołębiewko,
• Godziszewo – Starogard, dł. ok. 13,5 

W środę, 1 marca prezydent miasta 
Janusz Stankowiak w imieniu Gmi-
ny Miejskiej Starogard Gdański oraz 
Gminy Starogard Gdański i Gminy 
Bobowo podpisał umowę o dofinan-
sowanie ich wspólnego projektu pn. 
„Wymiana opraw oświetleniowych 
w MOF Starogard Gdański”. Tym sa-
mym  wspólny projekt trzech part-
nerskich gmin ze Starogardu i Bobo-
wa otrzymał ponad 5 mln zł dotacji 
na wymianę opraw oświetleniowych.
Uzyskane z Unii pieniądze, uzupeł-
nione wkładem własnym poszcze-
gólnych gmin, pozwolą na wymianę 
ponad 4 000 lamp. Nowe oświetlenie 
ma się pojawić na ulicach do końca 
listopada 2018 roku. Dzięki tej in-
westycji nie tylko poprawi się jakość 
oświetlenia, ale zmniejszy się przede 
wszystkim zużycie energii elektrycz-
nej i emisja szkodliwych gazów cie-
plarnianych, w tym dwutlenku węgla 
do atmosfery. Gminy w ten sposób 
zaoszczędzą pieniądze na energii. 
Z powodzeniem będą mogły wyko-
rzystać je na inne zadania. Całkowity 

Będzie jak nowa
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na 
odcinku Starogard – Gdańsk ruszy na wio-
snę tego roku i potrwa do połowy 2019 
roku. 15 marca marszałek Mieczysław Struk 
podpisał umowę z wykonawcą, tj. firmą 
SKANSKA S.A. Władze województwa po-
morskiego przekażą na inwestycję blisko 
85 mln zł.

tyle przekażą władze województwa 
pomorskiego na przebudowę drogi 
wojewódzkiej nr 222 na odcinku Sta-
rogard-Gdańsk

85 mln zł

km – od skrzyżowania z drogą powia-
tową w kierunku m. Boroszewo do 
granic administracyjnych miasta Sta-
rogard Gdańsk.
SKANSKA S.A. wyremontuje prawie 
30 km drogi. Na wszystkich odcinkach 
jezdnia zostanie poszerzona do 7 me-
trów, poprawi się też jej nośność do 
115 kW. Przebudowane zostaną skrzy-
żowania, a w Godziszewie powstanie 
rondo. Dodatkowo na terenach zabu-
dowanych pojawią się nowe chodniki, 
zatoki autobusowe oraz drogi pieszo
-rowerowe, m.in. w Kokoszkowach. 
Dla zwiększenia bezpieczeństwa ulice 
na terenach zabudowanych zostaną 
oświetlone. 

LEDY zastąpią lampy sodowe
Zarząd Województwa Pomorskiego podpisał 18 umów na dofinan-
sowanie modernizacji oświetlenia w pomorskich gminach i mia-
stach. Wśród beneficjentów był też Starogard Gdański.

koszt realizacji inwestycji wyniesie 7 
221 798, 72 zł.
Projekt został dofinansowany w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskie-

go na lata 2014 -2020, Osi Prioryte-
towej 10 Energia, Działanie 10.4 Re-
dukcja emisji, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

Miasto proponuje zwrot nawet do 
100% kosztów demontażu, zabez-
pieczenia i transportu oraz ostatecz-
nego unieszkodliwienia odpadów 
zawierających azbest. Każdy właści-
ciel nieruchomości, który zaplanu-
je w 2017 roku usunąć ze swojego 
dachu eternit, zmienić elewację bu-
dynku lub zwyczajnie usunąć płyty 
azbestowe z terenu swojej nieru-
chomości, może ubiegać się o takie 
dofinansowanie.

Pozbądź się azbestu
Prezydent Miasta Starogard Gdański infor-
muje, że mieszkańcy, którzy zdecydują się 
w tym roku usunąć ze swoich posesji wy-
roby zawierające azbest, mogą starać się 
o dofinansowanie na ich likwidację. Wnio-
ski o udzielenie dofinansowania wraz z za-
łącznikami należy składać w Urzędzie Mia-
sta w terminie do 4 kwietnia 2017 r.

W tym celu w nieprzekraczalnym 
terminie do 4.04.2017r. należy złożyć 
kompletny wniosek wraz z załączni-
kami. Formularz wniosku i załączniki 
dostępne są w załącznikach na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta:
Formularz wniosku – azbest staro-
gard-1. ocena azbest załącznik do 
wniosku-1. informacja o wyrobach 
zawierających azbest
Można go również odebrać w Refe-
racie Gospodarki Odpadami i Ochro-

ny Środowiska przy ul. Zblewskiej 18. 
Wypełniony wniosek należy złożyć 
w Urzędzie Miasta, przy ul. Gdań-
skiej 6, w kancelarii podawczej, pok. 
nr 01 lub w Referacie Gospodarki 
Odpadami i Ochrony Środowiska 
przy ul. Zblewskiej 18.
Szczegółowych informacji udziela 
Roman Lempkowski tel. 533 522 831
Wnioski, które wpłyną do kancelarii 
tutejszego urzędu po dniu 4.04.2016 
r. nie będą rozpatrywane przez tu-
tejszy Urząd. 
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W ramach cyklicznych spotkań 
z przedsiębiorcami, 14 marca firmę 
odwiedził prezydent miasta Janusz 
Stankowiak. Towarzyszył mu zastęp-
ca ds. techniczno-inwestycyjnych 
Przemysław Biesek-Talewski. Staro-
gardzki Klub Biznesu – Związek Pra-
codawców, który jest organizatorem 
spotkań, reprezentował jego wice-
prezes Mariusz Szwarc oraz dyrektor 
biura zarządu klubu Edward Sobiecki. 
Była to kolejna znakomita okazja do 
rozmowy o gospodarce, kierunkach 
rozwoju miasta i konkretnych potrze-
bach właścicieli firm.
Przedsiębiorstwo PROBE powstało 
w 1988 roku. Na początku działalno-
ści świadczyło tylko usługi transpor-
towe na terenie kraju. W 1990 r. był 
to już transport i zagospodarowanie 
odpadów poprodukcyjnych. Od roku 
1995 firma zajmuje się także trans-
portem i spedycją międzynarodową. 
– Nasze największe zalety to nieza-
wodność, terminowość i profesjona-
lizm. Priorytetem jest dla nas odpo-
wiedzialność za powierzone zlecenia 
oraz zadowolenie klienta. Wiadomo 
przecież, że zadowolony klient za-
wsze wraca. Zapewniamy zachowa-
nie warunków bezpieczeństwa reali-
zowanych usług. Wszystko to udaje 
się dzięki pracy wysoko wyspecjali-
zowanej kadry. Na moich pracowni-
ków zawsze mogę liczyć. Ci, którzy 
są ze mną od początku stanowią 
gwarancję dobrze wykonanej pracy. 
Młoda kadra ma mnóstwo świeżych 
pomysłów, świetne kwalifikacje, sze-
rokie horyzonty i podobnie jak starsi 
koledzy też gwarantuje firmie sukces 
– mówił prezes firmy Jarosław Probe. 
– Obecnie w naszym przedsiębior-
stwie pracuje około 80 osób. Bar-

Zaufanie i bezpieczeństwo
Firma PROBE na starogardzkim rynku działa od 29 lat. Przez ten 
czas zdążyła sobie wyrobić opinię niezawodnej marki. Cieszy się 
zaufaniem klientów, którzy mogą być pewni, że przewożone przez 
przedsiębiorstwo ładunki zawsze bezpiecznie dotrą do celu.

dzo ich wszystkich cenię i jestem im 
wdzięczny za wkład w rozwój firmy. 
Co sobotę przyjeżdżam do pracy na 
kilka godzin. Poświęcam ten czas na 
rozmowy z kierowcami. Dzięki temu 
wiem, jak im się jeździ i czego potrze-
bują. To bardzo pomaga nam wszyst-
kim – dodał właściciel.
Firma PROBE posiada tabor złożony 
z 70 samochodów przystosowanych 
do przewozów międzynarodowych 
i krajowych. W ciągłej dyspozycji ma 
także 50 samochodów zaprzyjaźnio-
nych przewoźników korzystających 
z jej spedycji i rozwożących towary 
po całej Europie. Przedsiębiorstwo 
od wielu lat jest członkiem Zrzeszenia 
Międzynarodowych Przewoźników 
Drogowych. Wszystkie samochody 
wyposażone są w system nawigacji 
GPS oraz komunikatory. Umożliwia 
to ciągły i bezpośredni monitoring 
realizacji transportu oraz zapewnie-
nie większego bezpieczeństwa prze-
wożonego ładunku.
– Oprócz transportu całopojazdo-

wego zajmujemy się także magazy-
nowaniem i logistyką małych partii 
wysyłek. Jako firma spedycyjna ofe-
rujemy przewoźnikom stałe ładunki 
w eksporcie i imporcie – powiedział 
Jarosław Probe.
Każdy przedsiębiorca zmaga się 
z mniejszymi lub większymi proble-
mami. Zbigniew i Jarosław Probe 
zasygnalizowali prezydentowi Sta-
rogardu Gdańskiego, że ich firma na 
obecnym etapie rozwoju potrzebuje 
większego terenu niż ten, którym te-
raz dysponuje. – Nasze samochody 
po prostu już się tutaj nie mieszczą 
– stwierdził Zbigniew Probe. – Prze-
szkadza nam także niezbyt komfor-
towy wjazd do bazy – dodał. 
Janusz Stankowiak i Przemysław Bie-
sek-Talewski zadeklarowali pomoc. 
– Zawsze, na ile jest to oczywiście 
w naszej mocy, pomagamy przed-
siębiorcom. Wy też przecież swoją 
działalnością wpieracie rozwój mia-
sta i jego mieszkańców – mówił pre-
zydent Janusz Stankowiak.
– Obniżenie podatków od środków 
transportowych ma korzystny wpływ 
na kondycję finansową. To pierwsza 
w historii prowadzenia naszej firmy 
przychylna decyzja Urzędu Miasta. 
Zważywszy, że w ponad 90% po-
zyskujemy środki finansowe z Unii 
Europejskiej, a pozostają one na na-
szym terenie. Uważamy, że niższy 
podatek od środków transportu to 
naprawdę dobry krok. Taka decyzja 
może przyciągnąć do Starogardu 
sporą liczbę osób. Nasze miasto staje 
się coraz bardziej przyjazne, także dla 
właścicieli firm – zgodnie podsumo-
wali Jarosław i Zbigniew Probe. 

Głównym celem funkcjonowania 
Środowiskowych Domów Samopo-
mocy MOPS w Starogardzie Gdań-
skim jest zapewnienie osobom nie-
pełnosprawnym oparcia społeczne-
go, pozwalającego na zaspokojenie 
ważnych potrzeb życiowych, usa-
modzielnienie się i integrację spo-
łeczną. Podstawą działania takich 
domów jest organizowanie terapii 
mającej prowadzić do aktywizacji 
życiowej, społecznej, a także zawo-
dowej w oparciu o współpracę z ro-
dziną oraz lokalną społecznością.
Środowiskowe Domy Samopomocy 
MOPS oferują interesujące zajęcia 
terapeutyczne i rehabilitacyjne co-
dziennie (od  poniedziałku do piąt-
ku) w godzinach od 7:30 do 17:00.

W lokalnej społeczności
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza 
dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie 
i  fizycznie bądź ze sprzężoną niepełnospraw-
nością, nieaktywne zawodowo, potrzebujące 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do 
zapoznania się z ofertą dziennych ośrodków 
wsparcia funkcjonujących w jego strukturach.

Szczegółowe informacje na temat 
oferty oraz procedury przyjęcia 
uczestnika zajęć w ŚDS uzyskać 
można w siedzibie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej przy 
Al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie 
Gdańskim od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub 
pod numerem telefonu (58) 562-09-
48. Informacji udziela pani Aleksan-
dra Formela. Można także zgłosić się 
bezpośrednio do dziennych ośrod-
ków wsparcia przy Al. Jana Pawła II 5 
(w budynku Miejskiego Przedszkola 
Nr  6), przy Al. Jana Pawła II 6 (budy-
nek sąsiadujący z Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej) oraz  przy 
ul. Pelplińskiej 3. 

Ubiegłoroczna sześciotygodniowa 
eskapada do Ekwadoru stała się dla 
Janusza Marka Nowaka przyczyn-
kiem do napisania o niej bogato 
ilustrowanej książki zatytułowanej 
„Ekwador wzdłuż i wszerz”. To w za-
sadzie reportaż-opowiadanie o przy-
godach, jakie miały miejsce podczas 
zwiedzania tego wyjątkowego an-
dyjskiego kraju. Autor spisał je w 14 
rozdziałach, na 283 stronach, na któ-
rych przedstawia bogactwo nie tylko 
wielkiej bioróżnorodności Ekwadoru, 
ale również  kulturę i historię, a także 
spotkania z ludźmi.

Gratka dla miłośników podróży
Przez półtora miesiąca Janusz Marek No-
wak, razem z dwoma kolegami, podróżo-
wał po jednym z krajów Ameryki Południo-
wej. Rezultatem tej wyprawy jest książka 
„Ekwador wzdłuż i wszerz”.

– Ekwador to kraj, który dla nas Pola-
ków jest jak dotychczas ciągle mało 
znany. Niewielu rodaków go odwie-
dziło. Jeżeli nawet, to raczej pobież-
nie, przy okazji, będąc w Peru, We-
nezueli albo Kolumbii – mówi Janusz 
Marek Nowak.
Oficjalna promocja książki „Ekwador 
wzdłuż i wszerz” wraz z wystawą 
ponad 40 wielkoformatowych zdjęć 
i pokazem slajdów z wyprawy odbę-
dzie się 30 marca w godzinach 17:00–
19:00 w Czytelni Popularnonaukowej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. 
Bernarda Sychty. Wstęp wolny. 
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Starogard w tym roku po raz pierw-
szy przyłączył się do ogólnopolskiej 
akcji Tropem Wilczym – Bieg Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych. Pierwsza 
grupa ponad 130 młodych biegaczy 
wystartowała punktualnie o godz. 
12.00 z ulicy Kanałowej. Ulicami 
miasta przebiegli symboliczne 1963 
metry. Długość tego dystansu jest 
nieprzypadkowa, bowiem w 1963 
roku zginął ostatni Żołnierz Wyklęty 
– Józef Franczak ps. „Lalek”. W tym 
biegu nie liczył się wynik tylko 
udział. Dla kilku biegaczy była to też 
swego rodzaju rozgrzewka przed 
drugim biegiem na dystansie 6400 
metry, w którym wzięło udział kolej-
ne 165 osób. Zawodnicy podobnie 
jak w pierwszym biegu wystartowali 
z ulicy Kanałowej.
Pierwszy na metę, ustawioną na 
Stadionie Miejskim im. Kazimierza 

Bieg Tropem Wilczym
Prawie 300 biegaczy uczestniczyło w pierwszym Bieg „Tropem Wil-
czym” w Starogardzie. Przyłączył się do 240 polskich miast, które 
w ten sposób oddały hołd żołnierzom wyklętym, działającym w po-
wojennym podziemiu niepodległościowym i antykomunistycznym. 
W kategorii mężczyzn najlepszy był Mateusz Niemczyk z Kociew-
skiego Klubu Biegacza. Wśród kobiet pierwsza na mecie pojawiła się 
Małgorzata Tuwalska z LKS Zantyr Sztum.

Deyny, przybiegł Mateusz Niemczyk 
z Kociewskiego Klubu Biegacza. Tra-
sę prawie 7 km pokonał w niecałe 
20 minut. Niczym „samotny wilk” 
prowadził przez cały bieg, zostawia-
jąc pozostałych zawodników daleko 
w tyle. Jako drugi na mecie z czasem 
22:07 pojawił się Dariusz Guzowski 
z Trzebielina. Zaraz za nim był Ro-
bert Burczyk z Kociewskiego Klubu 
Biegacza.
Wśród pań najlepsza była Małgo-
rzata Tuwalska ze Sztumu. Trasę 
pokonała w 25 minut i 11 sekund. 
Druga była jej siostra Elżbieta Su-
walska, a trzecia Monika Dubiella 
z Lubichowa.
Mimo zimna na dworze, atmosfera 
podczas biegu była bardzo gorąca. 
Uśmiechy na twarzach kolejnych za-
wodników, przybiegających na metę 
i doping kibiców potwierdziły tylko 

fakt, że w Starogardzie imprezy bie-
gowe cieszą się dużą popularnością.
Organizator biegu – Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Starogardzie Gdań-
skim zadbał o ciepły posiłek dla 
uczestników. Każdy mógł też roz-
grzać się gorącą herbatą lub kawą. 
Atrakcją biegu był CZOŁG RENAULT 
FT – 17, który przywiozła do Sta-
rogardu Fundacja Historii Polskiej 
Broni Pancernej razem z grupą  re-
konstrukcyjną Stowarzyszenia Hi-
storycznego „Garnizon Toruń”. Przy 
tej okazji można było też zobaczyć 
pokaz broni i umundurowania Woj-
ska Polskiego.
Patronat nad Biegiem „Wilczym 
Tropem” 2017 w Starogardzie Gdań-
skim objęli poseł na Sejm RP Jan Ki-
lian, prezydent miasta Janusz Stan-
kowiak oraz Instytut Pamięci Naro-
dowej Oddział w Gdańsku. 

Przewodniczący Rady Miasta                Prezydent Miasta 
       Starogard Gdański                           Starogard Gdański
      Jarosław Czyżewski                          Janusz Stankowiak

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Roberta Wohlerta
piłkarza, trenera piłki nożnej 

Odszedł od nas Człowiek wielkiego serca,  
o wyjątkowej skromności i życzliwości. 

Głębokie wyrazy współczucia rodzinie oraz bliskim
składają

Roman Wohlert urodził się 25 lutego  1965 r. Pochodził z Linowca. Pił-
kę nożną pokochał jako dziecko, grając z kolegami na polach i łąkach. Na 
poważnie treningi zaczął w 1978 roku w Związkowym Zakładowym Klubie 
Sportowym Wierzyca w Starogardzie Gdańskim. Jego pierwszym trenerem 
był Kazimierz Jankowski. Pod jego opieką młody piłkarz osiągnął najwięk-
sze swoje sportowe sukcesy. W 1983 roku w barwach Wierzycy Starogard 
zdobył wicemistrzostwo Polski juniorów (największy sukces w historii staro-
gardzkiej piłki). 7 lat później drużyna awansowała i utrzymała się przez kilka 
lata w III lidze.
- Roman grał na prawej obronie – wspomina Kazimierz Jankowski. - To 
był bardzo solidny zawodnik. Świetnie wyszkolony technicznie. Nigdy nie 
opuszczał treningów, starannie przykładał się do ćwiczeń. Był skoczny, 
zwinny, szybki i waleczny. Miał znakomite warunki fizyczne. Oprócz tego 
był pracowity, koleżeński i  uważny. Te wszystkie cechy sprawiły, że mimo 
iż pierwszy skład Wierzycy był kompletny, Roman szybko dołączył do tej 
czołowej jedenastki.  
– Zawsze wiedział po co wybiega na boisko. Dla niego nigdy nie było piłek 
straconych. Był jak skała – twardy i nieugięty, a do tego niesamowicie wa-
leczny. Nigdy się nie poddawał, był dobrym duchem zespołu, potrafił nas 
zagrzewać do walki – dodał przyjaciel z boiska Dariusz Bedla.
Problemy ze zdrowiem zmusiły go do zakończenia kariery sportowca 
jeszcze przed ukończeniem 30 lat, jednak z piłki nożnej nie zrezygnował. 
Skończył kurs instruktorski i zajął się trenowaniem młodych piłkarzy. Był 
niezwykle wymagającym, ambitnym i skutecznym trenerem. Uczył walecz-
ności i dyscypliny, wyrabiając sobie markę uczciwego i dobrego instruktora.  
Prowadził wiele kociewskich klubów, m.in. Wierzycę Starogard, Koronę Ry-
wałd, Sokół Zblewo, Jawor-Polankę Rokicin. Jego pierwszym sukcesem jako 
szkoleniowca był historyczny awans z Brzozą Kleszczewo do Pomorskiej 
Klasy Okręgowej. W 2009 roku związał się z Klubem Piłkarskim Starogard, 
z którym w sezonach 2009/10 i 2010/11 zanotował pod rząd dwa awanse: 
najpierw do Ligi Okręgowej, a zaraz potem pierwszy raz w historii klubu 
awans do IV ligi. 
Przez całe życie był bardzo zaangażowany w starogardzką piłkę, zarówno 
jako ekspert jak i kibic. – Był wielki społecznikiem i dobrym człowiekiem, 
który zawsze chętnie otwierał swoje serce na pomoc innym – podkreślił były 
prezes MZKS „Wierzyca” Edmund Stachowicz.  - Nie zapomnimy o Romku 
– naszym koledze i przyjacielu. Zasłużył na pamięć. Odszedł przedwcześnie 
w wieku 52 lat. Osierocił piątkę dzieci. Pewnie teraz gra już w „niebieskiej 
drużynie na wysokościach” razem z legendą futbolu Kazikiem Deyną. 

Teraz gra  
już w „niebieskiej drużynie 
na wysokościach”
17 marca po ciężkiej chorobie odszedł, 
kolega, przyjaciel, były piłkarz i trener, 
ojciec rodziny Robert Wohlert. Dziś 
wspominają go przyjaciele i współpra-
cownicy. 
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Rada Miasta uchwaliła rok 2017 ro-
kiem Kazimierza Deyny. Z tej okazji 
miasto przygotowało dla mieszkań-
ców wiele atrakcji zarówno sporto-
wych jak i kulturalno-rozrywkowych. 
Mają one przypomnieć sylwetkę 
znakomitego piłkarza - legendę pol-
skiego futbolu. Najważniejsza z nich 
odbędzie się w niedzielę, 21 maja 2017 
roku. 

Towarzyski mecz piłki 
nożnej 
Team Deyna 70 
vs. dziennikarze  
i gwiazdy TVP
Punktualnie o godz. 16.00 na Stadio-
nie Miejskim im. Kazimierza Deyny 
rozpocznie się towarzyski mecz piłki 
nożnej. Drużyna Deyny zmierzy się 
z drużyną dziennikarzy i gwiazd TVP. 
W składzie Team Deyna 70 pojawią 
się członkowie Klubu Wybitnego Re-
prezentanta, czyli: Jacek Krzynówek 
(96 występów w reprezentacji Polski), 
Maciej Żurawski (72), Piotr Świer-
czewski (70), Tomasz Kłos (69), a tak-
że inni byli reprezentanci (Radosław 
Michalski – 28, Maciej Szczęsny – 7, 
Grzegorz Lewandowski – 5 i jedyny 
starogardzianin w tym gronie Marek 
Ługowski – 2). Na murawę wbiegną 
też  piłkarze występujący niegdyś na 
boiskach ekstraklasy (Bogusław Li-
zak, Zenon Małek) oraz wychowan-
kowie Wierzycy m.in. Jerzy Siora, czy 

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

Arkadiusz Glaza. Z kolei w  drużynie 
TVP zobaczymy m.in. Rafała i Marci-
na Mroczków i szefa programu TVP 
Sport Marka Szkolnikowskiego.  Mecz 
poprowadzi uznany w Polsce sędzia 
i arbiter międzynarodowy Michał 
Listkiewicz, który sędziował mecze 
na Mistrzostwach Europy, Igrzyskach 
Olimpijskich i Mistrzostwach Świata. 
Łącznie był arbitrem w 150. meczach 
międzynarodowych. 

Podczas sportowych zmagań będzie 
można zdobyć autografy znanych 
w świecie piłkarskim osobowości i to 
nie tylko piłkarzy, ale również zapro-
szonych gości m.in.  Orłów Górskiego.  

Urodzinowe party  
przy Agro
Zaraz po meczu prezydent miasta 
zaprasza wszystkich na wielki koncert 
najjaśniejszych gwiazd muzyki disco 

Program imprezy  

16.00 -17.30 - towarzyski mecz piłki nożne
                       „Deyna Team” vs. TVP  
18.00 - 23.00 - Koncert zespołów disco polo  

Wystąpią : 
18.30 – 19.00 - Koncert Zespołu 2+2 
19.00 - 19.45 - Koncert zespołu Akcent 
19.45 - 20.30 - Koncert zespołu Mig 
20.30 - 21.15 - Koncert zespołu Power Play 
21.15 - 22.00 - Koncert zespołu Classic 

polo. Na scenie wystąpią prawdzi-
wi giganci stylu  - Zenek Martyniuk 
z zespołem Akcent, Power Play, Mig 
i Classic. Koncert poprowadzi  Maciej 
Smoliński, a relację z imprezy pokarze 
Polo TV!

Muzyczne disco party z największy-
mi gwiazdami disco polo wystartuje 
o godz. 18.00 na placu przed Halą 
Miejską im. Gerarda Podolskiego przy 
ul. Hallera. Publiczność przywita sam 
król gatunku -  Zenek Martyniuk, któ-
ry rozgrzewać będzie do tańca takimi 
hitami jak : ,,Przekorny los”, ,,Czekam 
na Ciebie”, ,,Przez Twe oczy zielone”, 
,,Prawdziwa miłość to Ty”, ,,Kochana 
wierzę w miłość”  Oprócz grupy Ak-
cent wystąpią również chłopaki z Po-
wer Play, zwariowana ekipa MIG oraz 
Classic.

 Nie możecie tego przegapić. Mamy 
nadzieję, że kociewscy fani disco polo 
zgotują gwiazdom iście królewskie 
przyjęcie. Koszt biletu to jedynie 1 zł!  
Każdy, kto wcześniej nie kupi biletu 
w biurze OSIR, będzie mógł go nabyć 
w kasie przed meczem lub w specjal-
nych punktach sprzedaży tuż przed 
koncertem. 



12 marzec 2017KULTURA

Tym razem publiczność także nie za-
wiodła. Przybyła bardzo licznie, akto-
rów nagrodziła brawami na stojąco. 
Widzowie nie kryli emocji. Poruszeni 
tematem przedstawienia jeszcze dłu-
go po jego zakończeniu dyskutowali 
o tym, co przed chwilą zobaczyli na 
scenie.
Dramat „Dom Bernardy Alba” Federi-
co Garcii Lorki opisuje rzeczywistość, 
jakiej już nie ma. Przedstawia tragedię 
zamkniętych w jednym domu kobiet. 
Bohaterki zbudowane są z braku wol-
ności, miłości, przyjaźni, mężczyzn... 
Każda z nich musi znaleźć w sobie ja-
kiś ekwiwalent, który te braki wypełni, 
zaspokoi. Czasami są to fantazje, ma-
rzenia, poezja, a czasami praca lub in-
trygi, drobne kłamstewka i oszustwa. 
Światem tych kobiet niepodzielnie 
rządzi matka-wdowa Bernarda. Tytu-
łowa bohaterka nieustannie kontro-
luje pięć swoich córek – Angustias, 
Magdalenę, Adelę, Amelię i Martirio. 

Stypendium otrzymali: Filip Be-
dla – na podnoszenie kwalifikacji ta-
necznych; Wojciech Gdaniec – na 
rozwój Orkiestry Kameralnej Pro Sim-
fonica i zespołu wokalnego Singers 
Novi; Mariusz Mecka – na udział 
w szkoleniach specjalistycznych do-
tyczących sztuki średniowiecznych; 
Krzysztof Paul – na dalszy rozwój 
twórczy, w tym nagranie kolejnej 
płyty; Tomasz Radimonas, Kwar-
tet Amoroso – na zorganizowanie 
upragnionych warsztatów muzycz-
nych; Paweł Ratajek – na poszerze-
nie dorobku artystycznego i dalszą 

Medium znów na scenie
Premiera nowego spektaklu Teatru Medium, która odbyła się pod 
koniec lutego spotkała się z gorącym przyjęciem widzów. W ostat-
ni weekend marca aktorzy ponownie dwukrotnie zawładnęli salą 
widowiskową Starogardzkiego Centrum Kultury.

Z szansami na sukces
Starogardzcy twórcy kultury otrzymali 
wsparcie w postaci stypendium Prezydenta 
Miasta. Działają na różnych polach, ale każ-
dy z nich na swoim koncie ma już zauwa-
żalne osiągnięcia. 
Przyznawanie stypendiów w dzie-
dzinie kultury do łatwych nie na-
leży. Osiągnięć jej twórców nie da 
się przecież jednoznacznie ocenić. 
Wszyscy tegoroczni stypendyści 
to ludzie, którzy w kulturze działa-

ją już od jakiegoś czasu. Niektórzy 
dłużej, inni krócej, ale każdy z nich 
ma ogromną pasję, zacięcie i talent. 
Poza tym nikt z tego grona na pew-
no nie boi się ciężkiej pracy, a to ro-
kuje na duży sukces.

wała Marzena Nieczuja-Urbańska, 
aktorka Teatru Wybrzeże. Scenografię 
wykonała Katarzyna Ostrowska. Wy-
stąpiły: Ewa Bunikowska, Ewa Czuba, 
Magdalena Dalecka, Antonina Kaiser, 
Agnieszka Kozłowska, Iwona Klinger, 
Piotr Ossowski, Maria Malinowska, Sa-
bina Splitter, Monika Tomczak-Betle-
jewska oraz Aleksandra Wiczyńska. 

Przyczajone, na wpół uśpione, wycze-
kują one tylko okazji, by wyrwać się na 
wolność i posmakować swobody… Ich 
wymarzoną szansą na wydostanie się 
z zaklętego kręgu jest Pepe Romano, 
kawaler skłonny pojąć za żonę jedną 
z sióstr. Jego pojawienie się w ich życiu 
doprowadza do tragedii.
„Dom Bernardy Alba” wyreżysero-

działalność w tej dziedzinie, w tym 
wyjazdy na konkursy akordeonowe, 
kupno instrumentu; Krzysztof Ru-
dek – na dalszą działalność artystycz-
ną w dziedzinie fotografii; Seweryn 
Spręga – na podnoszenie kwalifika-
cji tanecznych; Zofia Sumczyńska 
– na stworzenie nowatorskich form 
plastycznych i przygotowanie wysta-
wy; Paweł Wyborski – na realizację 
nowego cyklu prac malarskich oraz 
opracowanie i druk folderu promocyj-
nego; Marek Zagórski – na dalszą 
działalność artystyczną i przygotowa-
nie wernisażu prac własnych, 

Haft kojarzy się przede wszystkim 
z tradycją. Obecnie jednak coraz 
częściej widać go w najnowszych 
trendach mody. Niedawno w Sta-
rogardzie Gdańskim furorę zrobiły 
trampki z kociewskim wzorem. Te-
mat jest więc na fali. Podjąć go po-
stanowili także pracownicy Muzeum 
Ziemi Kociewskiej. 17 marca odbył 
się wernisaż wystawy zatytułowanej 

Dawniej, dziś i w przyszłości
Jak wygląda tradycyjny wzór haftu kociew-
skiego? Jak zmieniał się przez lata? Jaka 
będzie jego przyszłość? Tego wszystkiego 
dowiedzieć się można oglądając wystawę 
„Haft na Kociewiu” w Muzeum Ziemi Ko-
ciewskiej, od 17 marca do końca maja.

„Haft na Kociewiu – dawniej, dziś 
i w przyszłości”.
– Haft dzielimy na tradycyjny 
i współczesny. Ten pierwszy był ści-
śle związany z elementami odzieży 
i wykazywał odrębność regionalną. 
Ze względu na brak zachowanych 
dowodów nie jest możliwe zdefi-
niowanie tradycyjnego haftu na Ko-
ciewiu. Natomiast haft współczesny 

przed opublikowaniem teczek nie 
był usystematyzowany. W tej kwe-
stii panowała dowolność dekoracji 
rękodzielniczych. W latach 70-tych 
XX w., dzięki wytrwałej pracy Marii 
Wespy i Małgorzaty Garnysz, stwo-
rzono i przyjęto do upowszech-
niania współczesny nietradycyjny 
haft kociewski. Dekorowano nim 
na przykład obrusy, serwety i inne 
elementy wyposażenia domu. 
Przyszłością współczesnego haftu 
kociewskiego jest tzw. etno design, 
czyli łączenie wzornictwa ludowe-
go z aktualnymi trendami masowej 
sztuki użytkowej – mówiła Izabela 
Czogała, kurator wystawy.
Autorkami prac, które można teraz 
podziwiać w Muzeum Ziemi Kociew-
skiej są: Katarzyna Nowak, Aleksan-
dra Heimowska-Zadrożna, Irena 
Szczepańska, Anna Ledwożyw, Bo-

żena Ronowska, Felicja Kołakowska, 
Maria Leszman, Bogumiła Błażejew-
ska, Stefania Wielińska, Krystyna En-
gler, Bogumiła Gregorczyk, Elżbieta 

Lewandowska, Józefa Sitarz, Wanda 
Szynwelska, Bogumiła Treszczyń-
ska, Maria Wyrwicz oraz Barbara 
Okonek. 
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Henryk Sadowski od 45 lat bawi, 
rozśmiesza i wzrusza publiczność 
nie tylko ze Starogardu. Od naj-
młodszych lat czuje się na scenie jak 
ryba w wodzie. Artystą zapragnął 
zostać już jako kilkuletni chłopiec, 
gdy po raz pierwszy wystąpił przed 
księdzem na kolędzie. Co prawda 
nie pamięta, czy wtedy śpiewał czy 
recytował, ale na pewno poczuł, że 
to jest to, co chce w życiu robić. Od-
tąd występuje na scenie bez prze-
rwy, zawsze uśmiechnięty, pełen 
luzu, swobody, a przy tym szalenie 
uroczy. Przynosi ludziom radość 
i zapewnia im świetną zabawę.

Muzyczny jubileusz
Znany w całym powiecie satyryk i kabareciarz, świetny wokalista, 
parodysta i tekściarz Henryk Sadowski świętował 45.lecie pracy 
artystycznej. Na jubileuszowy koncert przyszło mnóstwo gości – 
wielu przyjaciół i znajomych Henryka, którzy po brzegi wypełnili 
salę kina Sokół. 

Tak było również podczas koncertu 
z okazji 45-lecia jego pracy arty-
stycznej. Uczestnicy tego jubile-
uszowego spotkania mieli okazję 
posłuchać nie tylko przezabawnych 
dowcipów i znakomitych piosenek 
w wykonaniu jubilata, ale również 
kilku ważnych wspomnień z jego 
życia. W rozmowie z Dorotą Pie-
chowską Pan Henryk przypomniał 
początki swojej kariery artystycznej, 
jak odważył się wystąpić przed Raj-

mundem Pałkowskim – muzykiem, 
aranżerem i założycielem zespołu 
estradowego „Coffedon”. 
– Ta współpraca zaowocowała po-
tem wielką przyjaźnią, która trwa 
do dzisiaj – powiedział artysta i po-
zdrowił przyjaciela, siedzącego na 
widowni. Przy okazji pochwalił się, 
że doskonale wówczas parodiował 
Lucjana Kydryńskiego i Violettę Vil-
las. Opowiedział też historię grupy 
kabaretowej „Ciężko Było Będzie 

Lżej”, którą założył w 1973 roku zna-
ny w Starogardzie bard Ryszard Re-
belka. Wspólnie osiągali sukcesy na 
wielu ogólnopolskich scenach. Nie 
omieszkał też wspomnieć Antonie-
go Górskiego, który obudził w nim 
miłość do Starogardu i Kociewia 
oraz nauczył mówić po kociewsku.
Jak przystało na prawdziwy bene-
fis, podczas koncertu, nie mogło na 
scenie zabraknąć gości i przyjaciół 
jubilata. Ulubione piosenki Pana 
Henia zaśpiewał zespół New Band. 
Z kolei „Familia HP” z Elżbietą Piskor-
ską i Sławomir Hoduniem na czele 
zabrali całą widownię na wyjątkowy 
spacer ulicami Paryża.

To był wieczór pełen muzycznych 
wrażeń i zdrowego śmiechu, ale też 
życzeń oraz gratulacji. Dalszych suk-
cesów i wielu jeszcze lat sprawiania 
ludziom radości oraz zadowolenia 
życzyli Panu Henrykowi prezydent 
miasta Janusz Stankowiak, prze-
wodniczący Rady Miasta Jarosław 
Czyżewski, poseł na Sejm RP Jan 
Kilian oraz przewodniczący Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Jan Brdak.

Wicemarszałek województwa po-
morskiego Krzysztof Trawicki oprócz 
życzeń i gratulacji, w imieniu Zarządu 
Województwa Pomorskiego wręczył 
jubilatowi medal za zasługi dla wyjąt-
kowych osobowości. Tego wieczoru 
Pan Henryk otrzymał też mnóstwo 
życzeń od przyjaciół, znajomych i po-
zostałych gości. Na wszystkich twa-
rzach jaśniał szczery uśmiech – znak, 
że jubileuszowy koncert bardzo im 
się podobał. 



14 marzec 2017OGŁOSZENIA

Zgony

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

Dyżury radnych

Zarząd Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych 
w Starogardzie Gdańskim serdecznie zaprasza na Mszę 
Św. Dla osób głuchych i słabo słyszących, która odbędzie 
się w dniu 2 kwietnia 2017 r. (niedziela) o godz 14.00 
w kościele pw. Miłosierdzia Bożego (ul. Lubichowska 56).

Oddaj swój 1%
Rozliczanie PITu za 2016 rok wcale nie musi 
być przykrym obowiązkiem. Dzięki temu, 
że możemy oddać 1% swojego podatku 
dla organizacji pożytku publicznego. Myśl 
o tym, że pomagamy pozwoli nam poczuć 
się lepszymi ludźmi. 1% może oddać każdy, 
kto będzie w tym roku składał zeznanie po-
datkowe.

Zanim zabierzemy się za wypełnia-
nie PITu, warto zastanowić się nad 
tym, komu, na jaki cel, przekazać 
swój procent podatku. Potrzebują-
cych jest wielu, spośród nich jedynie 
podmioty, które są wpisane na listę 
organizacji pożytku publicznego, 
mogą otrzymać część zwrotu nasze-
go podatku. W tym celu należy:
1. Podać nazwę firmy – organizacji 
pożytku publicznego;
2. Podać numer KRS (Krajowego Re-
jestru Sadowego) wybranej organi-
zacji.
Dla ułatwienia zamieszczamy listę 
organizacji, działających na terenie 
miasta Starogard Gdański upraw-
nionych do otrzymania 1%:

Starogardzkie Stowarzyszenie 
Kobiet z Problemami Onkolo-
gicznymi „Amazonka” 
Numer KRS: 0000168137
Stowarzyszenie na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Pinokio” 
Numer KRS: 0000174927
Stowarzyszenie Wspomagające 
Osoby ze Środowisk Dysfunkcyj-
nych „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 Po-
mocy Dziecku i Rodzinie 
Numer KRS: 0000021452
Stowarzyszenie Rodziców i Przy-
jaciół 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 dopi-
skiem: Koło Powiatowe PZN w Sta-
rogardzie Gdańskim
Związek Harcerstwa Polskiego, 
Chorągiew Gdańska
Numer KRS: 0000273799 z dopi-
skiem: Hufiec ZHP w Starogardzie 
Gdańskim
Towarzystwo Opieki nad Zwie-
rzętami w Polsce 
Numer KRS: 0000154454 z do-
piskiem: Oddział w Starogardzie 
Gdańskim
Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Zwierząt OTOZ 
„Animals” 
Numer KRS: 0000069730 z dopi-
skiem: Schronisko w Starogardzie 
Gdańskim
Polskie Towarzystwo Stwardnie-
nia Rozsianego 
Numer KRS: 0000114618 z dopi-
skiem: koło w Starogardzie Gdań-
skim
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną
Numer KRS: 0000162757 
z dopiskiem w rubryce „cel 
szczegółowy”: koło w Starogardzie 
Gdańskim
Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną Numer KRS: 
0000307870 z dopiskiem: koło 
w Skarszewach
Na stronie: www.finanse.mf.gov.pl/
pit/formularze/2016 można rozli-
czyć PIT 37 online lub można ścią-
gnąć z Internetu specjalny program 
i przy jego pomocy rozliczyć się 
z własnych dochodów, a przy okazji 
podzielić się z potrzebującymi. 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2016 r. 
poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490)- Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w  Starogardzie Gdańskim 
przy ul. Kociewskiej (V przetarg) – działka nr 53/18 o  pow. 1  562 m², obręb 21, KW 
49442; 
cena wywoławcza (w  tym 23% VAT)  166  000,00 zł (stosześćdziesiątsześćtysięcyzło-
tych); wadium w wysokości  16 600,00 zł (szesnaścietysięcysześćsetzłotych); postą-
pienie minimalne  1 660,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy 
ulicami Boh. Getta i Kociewską w Starogardzie Gdańskim nieruchomość leży w strefie 
oznaczonej symbolem 24.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-
nostojącej.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym za-
kresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 27 lipca 2016 r., drugi 21 września 2016 r., trzeci 7 
grudnia 2016 r., a czwarty 22 lutego 2017 r.
…........................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 26 kwietnia 2017 r. (środa) w  sali 
nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 9:00. Wadium w pie-
niądzu należy wnieść najpóźniej do 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) na konto Urzędu 
Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 
0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub 
ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawar-
cia umowy.
W dniu 25 kwietnia 2017 r. (wtorek) od godz. 1200 do 1500 w pok. nr 204 należy zgłosić 
się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia 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. 58-5306075, o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania – Wydział Planowania i Urbanistyki tel. 58-5306079.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza osoby 
niepełnosprawne z terenu powiatu starogardzkiego do 
składania wniosków w ramach programu „Aktywny Sa-
morząd”, finansowanego ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2017 r. środki można uzyskać na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na pozio-
mie wyższym oraz likwidację barier: transportowych, w dostępie do uczestnic-
twa w społeczeństwie informacyjnym, a także w poruszaniu się.

Wnioski na pomoc w kształceniu składać można w termi-
nie od 10 marca do 30 marca 2017 r. na semestr letni oraz 
od 1 sierpnia do 10 października 2017 r. na semestr zimo-
wy. Natomiast wnioski na likwidację barier należy składać 
w terminie od 15 marca do 30 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: 
www.pcprstarogard.pl

Towarzystwo  Budownictwa Społecznego 
Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. 

83-200 Starogard Gdański , ul. Traugutta 56
tel. 58 56 224-33, 58 56 253 21

oferuje swoje usługi w zakresie 
profesjonalnego  zarządzania nieruchomościami 

(w tym wspólnotami mieszkaniowymi,  kamienicami etc.)

1. Kazimierz Jabłonecki l. 67
2. Józef Wojewódka l. 85
3. Paweł Pozorski l. 75
4. Krystyna Leczkowska l. 65
5. Andrzej Niedbała l. 52 
6. Edward Pielecki l. 79 
7. Agnieszka Słomińska l. 97
8. Janusz Lubawy l. 75
9. Henryk Slisewski l. 74
10. Kazimiera Płachecka l. 83
11. Andrzej Kickmunter l. 62
12. Irena Sochaczewska l. 69
13. Grażyna Cygert l. 60
14. Krystyna Serocka l. 78
15. Jerzy Nowicki l. 74
16. Róża Kotlenga l. 62
17. Stefan Radawiecki l. 89
18. Jadwiga Mammel l. 103
19. Gertruda Kottlewska l. 89
20. Antoni Kamiński l. 97
21. Krystyna Hassa l. 79
22. Józef Burczyk l. 73
23. Marian Rolaf l. 56 
24. Władysława Zalewska l. 88
25. Elżbieta Gabig l. 75
26. Cezary Połowski l. 42
27. Helena Pestka l. 74
28. Władysław Matuszewski l. 82
29. Norbert Pepliński l. 84
30. Teresa Górska l. 72
31. Agnieszka Felchner l. 63
32. Franciszka Posert l. 87
33. Irena Leliwa-Pruszak l. 91
34. Bernard Pałkowski l. 70
35. Stanisław Lange l. 88
36. Krystyna Kozłowska l. 75
37. Gabriela Rutkowska l. 90
38. Zbigniew Gajewski l. 77
39. Andrzej Połomski l. 66
40. Józef Taszarek l. 94
41. Anna Kosińska l. 81
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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 przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański OGŁASZA  

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

Lp. Nr działki Pow. 
w m2 Przeznaczenie  w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza 
w zł 

 (zawiera 23% VAT)

Wadium 
w zł

Postąpienie  
minimalne 

w zł

1 2 3 4 5 6 7

1. 64/29 1.073 D2.71.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania zabudowy szere-
gowej, nie dopuszcza się sytuowania budynków gospodarczych

114.000,00 11.400,00 1.140,00

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

114.000,00 11.400,00 1.140,00

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

114.000,00 11.400,00 1.140,00

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., szósty 11 stycznia 2017 r., a siódmy 1 marca 2017 r.
Nieruchomości ww. (poz. 1, 2 i 3) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 26 kwietnia 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 20 kwietnia 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 25 kwietnia 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 przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański OGŁASZA

ÓSMY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, KW GD1A/00049442/2, obr. 21, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow. 
w m2 Przeznaczenie  w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza 
w zł 

 (zawiera 23% VAT)

Wadium 
w zł

Postąpienie  
minimalne 

w zł

1 2 3 4 5 6 7

1. 192 1.222 23.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, dopuszcza się sytuowanie altan 
i garażu wolnostojącego na samochód osobowy

126.000,00 12.600,00 1.260,00

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

106.000,00 10.600,00 1.060,00

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., szósty 11 stycznia 2017 r., a siódmy 1 marca 2017 r.
Nieruchomości ww. (poz. 1 i 2) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV KW GD1A/00049442/2).
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz 9:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 20 kwietnia 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 25 kwietnia 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.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 2 marca 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 97/03/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
obejmujące 8 mieszkań, o których kupno wystąpili ich najemcy: 1) Al. Wojska Polskiego 27A/6 – działka nr 353 o pow. 709 m², obręb 13, KW 12245, 2) Al. Wojska Polskiego 36/43 – działka nr 101 o pow. 626 m², obręb 13, KW 13133, 3) 
ul. Krasickiego 4/63 – działka nr 4/46 o pow. 789 m², obręb 12, KW 16781, 4) ul. Kopernika 32A/8 – działka nr 154/328 o pow. 1 111 m², obręb 23, KW 34380, 5) ul. Osiedlowa 7A/9 – działka nr 365 o pow. 411 m², obręb 13, KW 17448, 6) ul. 
Osiedlowa 9A/6 – działka nr 366 o pow. 411 m², obręb 13, KW 17292, 7) ul. Piłsudskiego 7/50 – działki nr: 467,468 o łącznej pow. 1 953 m², obręb 17, KW 24556, 8) ul. Sobieskiego 11/5 – działka nr 241/1 o pow. 189 m², obręb 17, KW 26272.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 98/03/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obejmujące 8 mieszkań, o których kupno wystąpili ich 
najemcy: 1)  Al.  Wojska Polskiego 12/7 – działki nr: 309/1,309/4 o łącznej pow. 648 m², obręb 13, KW 28183, 2) ul. Chojnicka 34/2 – działki nr: 104/1,104/2 o łącznej pow. 1 040 m², obręb 17, KW 62089, 3) ul. Grunwaldzka 2/8 – działki nr: 
388,390/10 o łącznej pow. 497 m², obręb 13, KW 33560, 4) ul. Kościuszki 7-11/15 – działki nr: 518/1,518/3 o łącznej pow. 954 m², obręb 17, KW 34589, 5) ul. Orzeszkowej 11/9 – działki nr: 110/3,110/10,154/325 o łącznej pow. 767 m², obręb 
23, KW 33378, 6) ul. Rycerska 3/29 – działka nr 280 o pow. 1 117 m², obręb 17, KW 33559, 7) ul. Sikorskiego 21/15 – działki nr: 13/16,13/17 o łącznej pow. 394 m², obręb 14, KW 33302, 8) ul. Skośna 5/12 – działka nr 13/52 o pow. 356 m², 
obręb 32, KW 31698.
Ponadto tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 99/03/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu obejmujące 1 lokal mieszkalny na III piętrze o pow. 22,26 m²: 1) 
ul.Kopernika 15/10 – działka nr 154/283 o pow. 1 044 m², obręb 23, KW 35324, udział przynależny 0,0194.
Również tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 100/03/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obejmujące 1 mieszkanie, o którego kupno 
wystąpili jego najemcy: 1) ul. Konopnickiej 1/6 – działka nr 91/1 o pow. 282 m², obręb 23, KW 36582.
Również tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 101/03/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obejmujące 2 mieszkania, o których kupno 
wystąpili ich najemcy: 1-2) ul.Kopernika 15/7,24 – działka nr 154/283 o pow. 1 044 m², obręb 23, KW 35324.
Dnia 7 marca 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 110/03/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obejmujące 8 mieszkań, o których kupno wystąpili 
ich najemcy: 1-2) ul.Kopernika 34/37,60 – działka nr 154/329 o pow. 1 385 m², obręb 23, KW 34381, 3) ul.Kościuszki 32/9 – działka nr 225/6 o pow. 383 m², obręb 16, KW 46332, 4) ul.Kryzana 4/4 – działka nr 5/72 o pow. 4 295 m², obręb 2, 
KW 49557, 5) ul.Osiedlowa 3B/1 – działka nr 361 o pow. 414 m², obręb 13, KW 13137, 6) ul.Piłsudskiego 7/1 – działki nr: 467,468 o łącznej pow. 1 953 m², obręb 17, KW 24556, 7-8) ul.Skarszewska 2B/6,13 – działka nr 389 o pow. 239 m², 
obręb 13, KW 11712.
Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach 
internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 530-6076.
                Prezydent Miasta Starogard Gdański 
                                   Janusz Stankowiak



ZAPOWIEDZI IMPREZ

30 marca

godz. 17.00 Miejska Biblioteka 
Publiczna  - Wystawa fotogra-
ficzna i wieczór autorski Janu-
sza Marka Nowaka połączony 
z promocją książki „Ekwador 
wzdłuż i wszerz”

31 marca

godz.  17.00 – Osiedlowy Dom 
Kultury przy ul. Reymonta 
„Warsztaty z jajem”

1 kwietnia

godz. 12.00 – Las Szpęgawski – 
34. Bieg Szpęgawski

godz. 17.00  - Stadion Miejski 
im. Kazimierza Deyny  mecz 
KP Starogard - Sokół Wy-
czechy 

godz. 8.00-16.00 – Stadion 
Miejski im. Kazimierza Deyny  
Ogólnopolskie Wyścigi 
Psów - Zoobajka Flyball 
Cup 2017

godz. 12.30 Miejska Hala 
Sportowa im. Andrzeja 
Grubby  - mecz koszykówki 
POLPHARMA S.A. vs MKS 
Dąbrowa Górnicza

godz. 14.30 pomnik św. 
Wojciecha - Marsz Niebieski 
z okazji Światowego Dnia 
Świadomości Autyzmu

godz. 11.00 -17.00  
Grodzisko Owidz Jarmark 
Wielkanocny

godz. 17.00 Kino „Sokół” 
„Klimakterium2”

5 kwietnia

godz. 18.30 Restauracja 
Bakara Rowerem przez 3 
kontynenty, 43 kraje, 42000 
km – Łukasz Ogonowski

6 kwietnia

godz. 19.30 Restauracja Sphinx 
Tomasz Olszewski „Autor-
skie Ballady”

2 kwietnia

8 kwietnia

10.00 Starogardzkie Centrum 
Kultury „Wietrzenie szafy”

18.00 Polska Liga Koszykówki, 
mecz Polpharma Starogard 
Gdański – Energa Czarni 
Słupsk

10 kwietnia

godz. 12.00 Starogardzkie 
Centrum Kultury VII 
Wystawa Pisanek i Ozdób 
Wielkanocnych

godz. 19.00 Kino „Sokół”  
Balet „Jezioro łabędzi”

12 kwietnia

godz. 19.00 Grodzisko Owidz 
Misterium Męki Pańskiej

13 kwietnia

godz. 12.00 UFA Development 
U16 Ukraina –Norwegia 
godz. 16.00 Słowacja –Polska

22 kwietnia

godz. 18.00 Polska Liga Ko-
szykówki, mecz Polpharma 
Starogard Gdański – AZS 
Koszalin

25 kwietnia

godz. 19.00 Kino Sokół 
Koncert Symfonicznej 
Orkiestry Estradowej 
„Mińsk”

27 kwietnia

godz. 18.30 Kino Sokół DKF 
film pt. „Fukushima, moja 
miłość”

29 kwietnia

godz. 10.00 Stado Ogierów 
II Starogardzka Wyprawa 
Terenowa 4×4

godz. 19.30 Kino Sokół Kon-
cert Teresy Werner

30 kwietnia

godz. 15.00 Grodzisko Owidz 
Otwarta Scena Owidz 2017


