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Kociewskie Diabły liczą na doping

z Lotosem i Energą

Po raz ostatni starogardzianie grali w fazie play 
off cztery lata temu. Ostatnie sezony nie były 
udane dla naszej eksportowej drużyny, która 
plasowała się w tyle ligowej tabeli. W tym se-
zonie zespół prowadzony przez Mindaugasa 
Budzinauskasa przeszedł odmianę. Postawa 
na boisku, mimo kilku nieoczekiwanych pora-
żek, spotkała się z uznaniem kibiców, którzy 
tłumnie stawiają się, by dopingować swoich 
ulubieńców. Litewski trener poukładał druży-
nę, która w każdym meczu pokazuje wolę wal-
ki, a ta w sporcie jest nieodzowna. Polpharma 
stała się teraz prawdziwym zespołem, z którym 
kibice są na dobre i na złe. O ile bardzo dobra 
postawa Martynasa Sajusa, Anthonego Milesa, 
czy Urosa Mirkovica nie była dla nikogo więk-
szym zaskoczeniem, o tyle świetna forma Mar-
cina Fliegera już bardziej. Nasz kapitan świetnie 
prowadził grę starogardzian, a często swoimi 
skutecznymi akcjami decydował o wygranej. 

W ostatnim meczu z AZS Koszalin to jego rzut 
za 3 punkty w ostatnich sekundach dał ciężko 
wywalczone zwycięstwo nad niżej notowanym 
rywalem. Teraz wszystko jest w rękach naszych 
koszykarzy. W najbliższą  niedzielę czeka nas 
trudny mecz w Gdyni z ASSECO. Jeśli SKS za-
gra na swoim poziomie powinno to nam dać 
kolejne zwycięstwo i w konsekwencji awans do 
fazy play off. Nawet porażka, przy korzystnych 
rezultatach innych spotkań, pozwoli Farma-
ceutom awansować. Jednak nasi zawodnicy 
zdają sobie sprawę, że nie należy oglądać się 
na innych. Stąd też jesteśmy przekonani, że 
w Gdyni  zagrają mądrze i z wielką wolą walki. 
Starogardzcy kibice powinni wesprzeć swym 
dopingiem naszą drużynę, która zagra z AS-
SECO o godzinie 12.40. Pomóżmy Kociewskim 
Diabłom wygrać ten mecz i cieszyć się razem 
z nimi z awansu. 

Koszykarze Polpharmy Starogard Gdański są coraz bliżej awansu do fazy play off 
Tauron Basket Ligi. Podopieczni Mindaugasa Budzinauskasa po wygranej z AZS 
Koszalin zrobili duży krok, by wskoczyć do najlepszej ósemki. Przed Kociewskimi 
Diabłami decydujący pojedynek w Gdyni z ASSECO. Zwycięstwo da naszej drużynie 
upragniony awans.

            Przez 
wszystkie lata 
pracy zawodowej 
w starogardzkiej 
Straży Miejskiej 
biorę udział  
w biegach ulicz-
nych oraz mara-
tonach.
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Prezydent Janusz Stankowiak pod-
pisał z właścicielem sklepu interne-
towego http://hippo-sklep.pl Łuka-
szem Katrą porozumienie w sprawie 
przystąpienia do programu „Staro-
gardzka Karta Dużej Rodziny”.
Pościel dziecięca, koce, kolorowe 
ręczniki dla dzieci, kołdry i podusz-
ki antyalergiczne, narzuty dziecięce 
to tylko niektóre z wielu akcesoriów 
niezbędnych w sypialni dziecka. 
Teraz każdy mieszkaniec Starogar-
du, który ma Kartę Dużej Rodziny, 
przy ich zakupie może skorzystać 
z 10% zniżki w internetowym sklepie 
http://hippo-sklep.pl. Przedsiębior-
stwo Handlowo-Usługowe „Hippo” 
z Kielc to już trzynasty partner, który 
przystąpił do programu Starogardz-
kiej Karty Dużej Rodziny. Zniżka do-
tyczy wszystkich produktów ofero-
wanych przez sklep. 

Kolejny partner
Pościel i ręczniki to rzecz niezbędna w każ-
dym domu. Teraz rodziny wielodzietne, 
które mają Kartę Dużej Rodziny, mogą je 
kupić z 10% rabatem. 

Wydział Inicjatyw Gospodarczych 
Urzędu Miasta przygotował dla nich 
specjalny program „Praktyka Wa-
kacyjna w Starogardzie Gdańskim 
2017r.” Umożliwi on uczestnikom zdo-
bycie praktycznego doświadczenia, 
które ułatwi im potem znalezienie 
pierwszej pracy. Z projektu skorzy-
stają też pracodawcy, którzy wystąpią 
w roli Fundatorów Praktyk.
Program „Praktyka Wakacyjna w Sta-
rogardzie Gdańskim 2017r.” przewi-
dziany jest dla absolwentów szkół 
średnich i studiów wyższych. Praktyki 

Pracuj i zbieraj doświadczenie
W wakacje absolwenci szkół średnich i wyższych będą mogli uczyć 
się zawodu na praktykach w starogardzkich firmach. 

Starogard gra od początku Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli 
od 25 lat. W tym roku Fundacja WOŚP 
obchodziła swój jubileusz. Z tej okazji 
wręczyła symboliczne srebrne meda-
le wszystkim, którzy przez te lata byli 
najbardziej zaangażowani w jej dzia-
łania. Nagrodzeni zostali m.in: spon-
sorzy, darczyńcy, przyjaciele Fundacji, 
przedstawiciele mediów oraz orkie-
strowe sztaby. Wśród wyróżnionych 
znalazł się Sztab przy Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.
– To dla nas wielkie wyróżnienie – po-
wiedziała tegoroczna szefowa sztabu 
Paulina Burczyk. – Doceniono nasz 
wieloletni wysiłek, trud i zaangażo-
wanie. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczął 
swoją przygodą z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy w 1995 roku. – 
Pierwsza WOŚP z OSiRem nie była 
akcją na tak wielką skalę, jak dzisiaj 
– wspomina pierwsza szefowa szta-
bu Maria Malinowska. – Namówiłam 
ówczesnego dyrektora Jarosława 
Sarzało, aby przy okazji organizacji 
noworocznego biegu z pochodniami, 
zrobić licytację. To działo się sponta-
nicznie, jeszcze bez orkiestrowych 
identyfikatorów. Zebrane pieniądze 
wpłaciliśmy oczywiście na konto 

Zagraliśmy
na medal
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy przyznała starogardzkiemu Szta-
bowi WOŚP przy Ośrodku Sportu i Rekre-
acji srebrny medal. W ten sposób doceniła 
ich wieloletnie zaangażowanie w działania 
Fundacji. Gratulacje otrzymali pracowni-
cy OSiRu i wszyscy, którzy od lat wspierają 
„orkiestrowe granie”.

10.IV- 21 IV PRZYJMOWANIE DEKLARACJI UCZESTNICTWA PRZEZ FUNDATORÓW
19. IV SPOTKANIE ROZPOCZYNAJĄCE KAMPANIĘ
24. IV OGŁOSZENIE LISTY FUNDATORÓW NA STRONIE  

praktykawakacyjna.starogard.pl
26.IV- 16.V URUCHOMIONA REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ PRZEZ UCZESTNIKÓW 

MOŻLIWOŚĆ APLIKOWANIA NA WYBRANĄ PRAKTYKĘ
9- 19.VI REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

21.VI OGŁOSZENIE LISTY LAUREATÓW
26.VI SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT
3.VII ROZPOCZĘCIE PRAKTYK

rozpoczną się 3 lipca i potrwają do 
końca września. Rekrutacja odbędzie 
się w terminie 9-19 czerwca br.
Zanim jednak uczestnicy przystąpią 
do praktyk, pracodawcy, zaintereso-
wani programem, w terminie do 21 
kwietnia powinni złożyć deklaracje 
uczestnictwa jako Fundatorzy prak-
tyk. Każdemu fundatorowi organiza-
tor zapewni promocję na terenie Sta-
rogardu Gdańskiego i okolic poprzez 
organizację kampanii promocyjno 
– informacyjnej Projektu. Fundatorzy 
będą też mogli zatrudnić Laureatów 

Praktyk w okresie od lipca do wrze-
śnia 2017r.
– Jest to pierwszy taki projekt w Sta-
rogardzie – mówi Tadeusz Błędzki 
Naczelnik WIG – zależy nam na tym, 
aby jak najwięcej firm się zgłosiło do 
współpracy. W ten sposób chcieliby-
śmy wspólnie rozwijać gospodarkę, 
otwartą na młode umysły.
Deklaracje uczestnictwa Fundatora 
w Projekcie i Ofertę Praktyk należy 
składać drogą elektroniczną w Panelu 
Fundatora na stronie praktykawaka-
cyjna.starogard.pl
19 kwietnia odbędzie się spotkanie or-
ganizacyjne, rozpoczynające I edycję 
programu, na którym zostaną prze-
stawione szczegóły. Więcej informacji 
można uzyskać na stronie praktyka-
wakacyjna.starogard.pl lub w Wydzia-
le Inicjatyw Gospodarczych, dzwoniąc 
pod numer +48 58 530 6135 lub pi-
sząc na adres e-mail: praktykawaka-
cyjna@um.starogard.pl
Organizatorem Projektu jest Prezy-
dent Miasta Starogard Gdański- Ja-
nusz Strankowiak. Projekt realizowany 
przy udziale Starogardzkiego Klubu 
Biznesu-Związku Pracodawców. 

HARMONOGRAM „PRAKTYKA WAKACYJNA  
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 2017”

WOŚP i już potem  co roku OSiR dzia-
łał wspólnie z Fundacją, z identyfika-
torami na szyjach – dodaje z uśmie-
chem Pani Maria.
Paulina Burczyk podkreśliła, że to wy-
róznienie to zasługa pracy wielu ludzi 
i instytucji.
– Nie byłoby tego medalu, gdyby nie 
Bank Spółdzielczy w Starogardzie 
Gdańskim, który od 13 lat pomaga 
nam przy liczeniu zebranych kwot. 
Gdyby nie pomoc Starogardzkiego 
Centrum Kultury, którego pracow-
nicy od lat prowadzą wszystkie licy-
tacje dla mieszkańców. Podziękowa-
nia należą się też funkcjonariuszom 
policji oraz Straży Miejskiej, którzy 
zapewniają bezpieczeństwo setkom 
wolontariuszy podczas kwestowania. 
Jednak największy wkład w to, że nasz 
Sztab został dostrzeżony i nagrodzo-
ny zawdzięczamy wolontariuszom 
wszystkich finałów WOŚP, którzy tak 
ochoczo angażują się w „orkiestrowe 
granie” i z taką determinacja zbiera-
ją datki do puszek. No i oczywiście 
dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
Starogardu i okolic, za ich dobre serce, 
bo przecież dzięki nim z roku na rok 
bijemy rekordy w zbiórce pieniędzy – 
dodała szefowa Sztabu. 

2 maja (wtorek)  
Urząd Miasta 
będzie nieczynny. 
W zamian zapraszamy  
w sobotę 20 maja.

KOMUNIKAT



3kwiecień 2017 GOSPODARKA

W ramach cyklicznych spotkań 
z przedsiębiorcami, 18 kwietnia 
destylarnię odwiedził prezydent 
miasta Janusz Stankowiak. Towarzy-
szyli mu zastępca ds. techniczno-in-
westycyjnych Przemysław Biesek-
-Talewski oraz naczelnik Wydziału 
Inicjatyw Gospodarczych Tadeusz 
Błędzki. Starogardzki Klub Bizne-
su – Związek Pracodawców, który 
jest organizatorem spotkań, repre-
zentował jego wiceprezes Mariusz 

Z tradycjami i przyszłością
Destylarnia Sobieski S.A. swoją historią sięga 1846 roku. Przez po-
nad 170 lat zakład nie tylko świetnie prosperuje, ale i nieustannie 
się rozwija.

Szwarc oraz dyrektor biura zarządu 
klubu Edward Sobiecki. Była to ko-
lejna doskonała okazja do rozmowy 
o gospodarce, kierunkach rozwoju 
miasta i konkretnych potrzebach 
przedsiębiorców.
– Aktualnie zatrudniamy 285 osób. 
Czasami przybywa nam pracowni-
ków. Zależy to od pory roku. W cza-
sie wzmożonej produkcji pomagają 
nam pracownicy sezonowi. Najwięcej 
jest ich chyba w okolicach grudnia. 

Część z nich do nas wraca i pomagają 
nam, kiedy jest taka potrzeba – mó-
wił dyrektor starogardzkiego zakładu 
i wiceprezes Zarządu Vincent Cheron. 
– Cały czas mamy plany na rozwój. 
Chcemy produkować jeszcze więcej 
i jeszcze więcej sprzedawać. Chociaż 
teraz też absolutnie nie mamy powo-
dów do narzekania. Nasze wyroby 
utrzymują się w polskiej czołówce. 
Największą popularnością od lat cie-
szy się Krupnik – dodał Vincent Che-

ron i obiecał, że przy okazji następnej 
wizyty pokaże władzom miasta linię 
produkcyjną.
Destylarnia Sobieski, wcześniej Fa-
bryka Wódek Gdańskich, a dawniej 
Starogardzkie Zakłady Przemysłu 
Spirytusowego „Polmos”, dzia-
łalność zaczęła już w XIX wieku. 

W 1846 roku gdański kupiec H. A. 
Winkelhausen założył Wytwórnię 
Wódek, Likierów i Koniaków. Zakład 
produkuje alkohole wyłącznie z su-
rowców naturalnych o bardzo wyso-
kiej jakości, co pozwala na stosowa-
nie tradycyjnych receptur. 

Destylarnia Sobieski, wcześniej 
Fabryka Wódek Gdańskich, a dawniej 
Starogardzkie Zakłady Przemysłu 
Spirytusowego „Polmos”, działalność 
zaczęła już w XIX wieku. W 1846 roku 
gdański kupiec H. A. Winkelhausen 
założył Wytwórnię Wódek, Likierów  
i Koniaków.

Prezydent Janusz Stankowiak, wi-
ceprezydent Przemysław Biesek-Ta-
lewski i poseł na Sejm RP Jan Kilian, 
19 kwietnia spotkali się w Warszawie 
z wiceprezesem Agencji Nierucho-
mości Rolnych Andrzejem Sutkow-
skim oraz prezesem Stadniny Koni 
Rzeczna sp. z o.o. Zygmuntem Ko-
marem. Rozmowy dotyczyły przy-
szłości Stada Ogierów w Starogar-
dzie Gdańskim. Władze miasta od 
wielu miesięcy negocjują warunki 
utrzymania nieruchomości, która od 
lat boryka się z problemami finan-
sowymi. Podczas spotkania wspól-
nie ustalili, że miasto w najbliższym 
czasie złoży pisemną propozycję 
wydzierżawienia Stada Ogierów na 

Miasto ratuje Stado
Propozycja wieloletniej dzierżawy Stada Ogierów przez miasto to 
efekt negocjacji władz Starogardu z Agencją Nieruchomości Rol-
nych.

minimum 15 lat. Dzięki temu obiekt 
nie zostanie zamknięty i będzie dalej 
służył mieszkańcom.
– W najbliższym czasie zorgani-

zujemy spotkanie przedstawicieli 
różnych środowisk i instytucji, któ-
re – mamy nadzieję – pomogą nam 
znaleźć sposób na zagospodaro-

wanie tego obiektu – zapowiedział 
wiceprezydent. Zrobimy wszystko, 
aby Stado dalej było dostępne dla 
mieszkańców, a jednocześnie koszty 
jego utrzymania zbytnio nie obcią-
żały budżetu gminy.
Prezydent zaprasza do współpracy 
wszystkich zainteresowanych, któ-
rym los tego miejsca nie jest obo-
jętny.

Na stanie Stada jest 40 ogierów. 
Wszystkie konie znajdują się jednak 
w dzierżawie u innych hodowców. 
Obecnie mieści się tu pensjonat dla 
20 koni, należących do prywatnych 
właścicieli. W Stadzie pracuje 6 pra-
cowników. Ze względu na pólmilio-
nowe roczne straty finansowe ANR 
zamierza całkowicie wygasić działal-
ność Stada. 
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Planowane inwestycje potrwają do połowy 
2018 roku. Prace budowlane będą prowadzone 
równocześnie na wielu frontach m.in. na ulicy 
Kościuszki, w okolicy dworca PKP i Alei Wojska 
Polskiego, Rynku i Parku Miejskiego. Wszyst-
kich mieszkańców i osoby prowadzące działal-
ność w rejonach prowadzonych inwestycji wła-
dze miasta z góry przepraszają za utrudnienia 
i proszą o wyrozumiałość.

Przebudowa 
ul. Kościuszki 
II etap przebudowy ulicy Kościuszki obejmuje 
odcinek od skrzyżowania z ulicą Pelplińską do 
ronda Pitagorasa. Będzie realizowany w trzech 
etapach. Wykonuje go Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych w Starogardzie Gdańskim. Prace 
już ruszyły. Od środy 26 kwietnia zamknięty 
jest pierwszy odcinek Kościuszki od skrzyżowa-
nia z ul. Pelplińską do skrzyżowania z ul. Prze-
jezdną. Wiąże się to ze zmianami w kursowaniu 
miejskich i państwowych autobusów. Prosi się 
mieszkańców o bieżące śledzenie komunika-
tów przewoźników. Zgodnie z podpisaną umo-
wą ulica Kościuszki powinna zostać oddana do 
użytku pod koniec października. W ten sposób 
najstarsza arteria miasta stanie się jedną z naj-
nowocześniejszych dróg w Starogardzie. 

Budowa 
i skomunikowanie 
węzła integracyjnego 
Najważniejsza i największa inwestycja obejmie 
przebudowę Dworca PKP wraz z przylegającą 
do niego infrastrukturą drogową. Zadanie wy-
konuje firma STRABAG. Prace budowlane też 

Inwestycje ruszają w mieście
Już w grudniu 2016 roku było wiadomo, że rok 2017 będzie rokiem wyjątkowym. 
Rada Miasta przyjmując budżet, zatwierdziła rekordową sumę 60 mln zł na inwesty-
cje. Dzięki tym pieniądzom Starogard wypięknieje, a mieszkańcom będzie się żyło 
lepiej – zapewnia prezydent miasta Janusz Stankowiak.

już ruszyły. Wykonawca dokonał niezbędnej 
wycinki drzew i krzewów oraz rozebrał niepo-
trzebne budynki w okolicy dworca kolejowego. 
Od poniedziałku 24 kwietnia po wschodniej 
stronie głównego dworca montowany jest tzw. 
dworzec tymczasowy.  Zaraz po uruchomieniu 
tymczasowych kas biletowych rozpocznie się 

przebudowa budynku głównego. Równocze-
śnie w maju rozpoczną się prace na I etapie 
przebudowy Al. Wojska Polskiego, tj na odcin-
ku od ul. Gdańskiej do ul. Wybickiego. Prace na 
tym etapie potrwają do końca sierpnia. Wyko-
nawca rozpocznie je od niezbędnych rozbió-
rek, przebudowy kolizji infrastruktury i budowy 

nowej kanalizacji deszczowej. Ponieważ roboty 
prowadzone będą niezależnie na kilku fron-
tach, drugim miejscem gdzie zostanie wprowa-
dzona tymczasowa organizacja ruchu będzie 
odc. ul. Hillar i tzw. ulicy „nowoprojektowanej” 
tj. łączącej ul. Hillar z ul. Kolejową. W okresie 
wakacyjnym tj. od lipca zaplanowane są prace 
przy przebudowie skrzyżowania ul. Gdańskiej 
z ul. Skorupki i ul. Grunwaldzką. Przebudo-
wa tego obszaru ma potrwać ok. 3 miesięcy. 
W związku z tym prosi się mieszkańców o za-
chowanie szczególnej ostrożności w pobliżu 
realizowanych prac.

Przebudowa 
skrzyżowania 
Dobrą wiadomością dla mieszkańców jest fakt, 
że przebudowa  skrzyżowania ul. Jabłowskiej 

z ul. Pelplińską dobiega końca. Wykonawca 
powinien zakończyć prace w maju. Właściwa 
organizacja ruchu na tym odcinku przywró-
cona zostanie jednak dopiero po zakończeniu 
całej przebudowy DW 222 tj. odcinka. ul. Pel-
plińskiej. W ramach tego zadania na dojazdach 
do skrzyżowania wydzielone zostaną dodatko-
we pasy ruchu dla kolizyjnych relacji skrętnych 
i pojawi się sygnalizacja świetlna.

Docieplenie szkół
Zadanie wykonują starogardzkie firmy SMOK 
sp. j. i  Przedsiębiorstwo Handlowe STELLA. 
W związku z tym, że inwestycja jest realizo-
wana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”  trwa 
przygotowywanie  niezbędnych dokumentacji 
w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Wła-
ściwe prace remontowe rozpoczną się po za-
kończeniu roku szkolnego i potrwają przez całe 
wakacje, kiedy w szkołach nie będzie uczniów. 

W tym roku ocieplone zostaną trzy budynki 
szkół: SP1, ZSP na Łapiszewie oraz 1 budynek 
szkoły SP 4, a w 2018 roku – Publiczne Gim-
nazjum Nr 1. Ze względu na znaczną kubaturę 
i powierzchnię budynku szkoły SP1 prace na 
tym obiekcie najprawdopodobniej zakończą 
się w październiku, natomiast w pozostałych 
lokalizacjach uczniowie od nowego roku będą 
uczyć się w cieplejszych salach. Dla przypo-
mnienia na „Termomodernizację obiektów 
użyteczności publicznej wraz z modernizacją 
i usprawnieniem źródeł ciepła i energii” miasto 
pozyskało maksymalne dofinansowanie z Unii 
Europejskiej w wysokości 85% kosztów , tj. ok.  
2,5 mln zł. 

Kanalizacja sanitarna 
Prace przy budowie kanalizacji  sanitarnej w re-
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jonie ulic Poziomkowej, Malinowej, Jagodowej 
i Borówkowej rozpoczęły się niecały rok temu.  
Patrząc na stan zaawansowania robót, inwe-
stycja powinna zakończyć się pod koniec maja. 
W związku z tym w czerwcu  pracownicy Wy-
działu Techniczno-Inwestycyjnego z Urzędu 
Miasta  będą przyjmowali  formalne zgłoszenia 
zakończenia robót oraz postarają się o otrzy-
manie pozwoleń na użytkowanie wybudowanej 
infrastruktury. Po zakończeniu tych formalnych 
procedur, mieszkańcy będą mogli rozpocząć 
proces podłączania swoich nieruchomości do 
sieci kanalizacji sanitarnej. Informacji dotyczą-
cych  przyłączenia się do sieci KS udziela przed-
siębiorstwo PWiK Star WiK. Zgodnie z zapisami 
ustawowymi mieszkańcy mają obowiązek pod-
łączenia się do wybudowanej sieci KS, dlatego 
wszystkich właścicieli domów przy ulicach: Po-
ziomkowej, Malinowej, Jagodowej i Borówko-

wej prosi się o respektowanie tego obowiązku.
Kolejna sieć kanalizacji sanitarnej powstanie 
w rejonie ul. Kormoraniej i Sowiej na Łapisze-
wie. W maju ogłoszony zostanie przetarg na 
wyłonienie wykonawcy prac. 
 

Rewitalizacja Rynku
Na ten remont mieszkańcy czekają od wielu 
lat. Prawdopodobnie prace ruszą w czerw-
cu. Wszystko zależy od tego, czy przetarg na 
wykonawcę zadania zostanie pozytywnie roz-
strzygnięty w terminie. Przebudowa planowana 
jest w trzech etapach. Pierwszy spowoduje za-
mknięcie ulicy Podgórnej oraz części wschod-
niej i południowej Rynku. Cala inwestycja Staro-
gardzki Rynek od nowa – ochrona dziedzictwa 
kulturowego i podniesienie jakości historycznej 
przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdań-

skim obejmie cały Rynek, ul. Podgórną, odc. 
ul. Hallera od. ul. Kanałowej do Rynku, odc. ul. 
Wodnej od ul. Podgórnej do rz. Wierzycy, odc. 
ul. Tczewskiej od Rynku do ul. Podgórnej oraz 
odc. ul. Sambora od Rynku do ul. Zajezdnej. 
Oprócz nowej nawierzchni ulic przebudowa-
na zostanie również sieć elektroenergetyczna, 
kanalizacja deszczowa, wodociąg i kanalizacja 
sanitarna oraz zainstalowane zostanie nowe 
oświetlenie i monitoring. Uroku dodadzą stylo-
we elementy małej architektury, czyli ławeczki, 
siedziska, fontanna, stojaki dla rowerów, kosze 
na śmieci i lampy. Zakończenie inwestycji pla-
nowane jest  na koniec maja przyszłego roku. 

Park Miejski
Inwestycję realizuje firma ECOZET w trybie „za-
projektuj i wybuduj”. Do końca sierpnia tego 

roku powstanie projekt przebudowy parku 
miejskiego, budowy ścieżki wzdłuż Wierzy-
cy oraz drogi dojazdowej do jeziora Kochanki 
z parkingiem i miejscem do wypoczynku. Jesie-
nią tego roku ruszą prace budowlane. Najwię-
cej utrudnień dla mieszkańców będzie podczas 
odnowy parku miejskiego, który na czas budo-
wy będzie tymczasowo zamknięty. 

Park Nowe Oblicze
Prace budowlane w nowym parku trwają już od 
listopada 2016 roku. Zadanie wykonuje Firma 
Handlowa Adam Kowalczyk. Docelowo teren 
przy SCK ma stać się miejscem wypoczynku i re-
kreacji dla wszystkich starogardzian. Powstanie 
tam park z ławeczkami, stolikami i fontanną. Cały 
teren zostanie ciekawie oświetlony wysokimi 
i niskimi lampami. Jak dotąd powstały już pierw-
sze ścieżki dla pieszych, chodniki, nowy zjazd 
z Alei Jana Pawła II do Miejskiego Przedszkola 
nr 6 „Modraczek” oraz  parking na 18 miejsc po-
stojowych. Do zakończenia inwestycji pozostały 
dwa miesiące. Nowy park ma zostać oddany do 
użytku pod koniec czerwca tego roku.
 

Budowa i rozbudowa 
placów zabaw 
Obecnie zakończył się proces projektowania 
pięciu miejsc zabaw dla dzieci. Na początku 

maja  miasto ogłosi przetarg na wyłonienie 
wykonawców budowy nowych i rozbudowy 
istniejących już miejsc rekreacji/placów zabaw. 
- plac zabaw przy ul. Sadowej,
- park linowy w Parku Kocborowskim (Budżet 
Obywatelski),
- boisko wielofunkcyjnego na placu zabaw 
Akadaemia Fiku-Miku (Budżet Obywatelski)
- Twój Rodzinny Park Edukacji Sportowej i Wy-
poczynku (Budżet Obywatelski) 
- „Jacek i Agatka” Plac zabaw  (Budżet Obywa-
telski)
Prace budowlane rozpoczną się najwcześniej 
w czerwcu, a ich zakończenie planowane jest 
pod koniec lipca. W ten sposób mieszkańcy 
będą mogli korzystać z tych atrakcji jeszcze 
w okresie wakacyjnym. 
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Tuż przed startem zawodnicy złożyli 
kwiaty pod pomnikiem poległych 
i oddali hołd bestialsko zamordowa-
nym przez niemieckich okupantów. 
Od początku tempo narzucił Siergiej 
Okseniuk z Ukrainy, który ostatecz-
nie zakończył bieg na trzeciej pozy-
cji. Od pierwszego kilometra w czo-
łówce byli też Musyimi Dominic 
i Olijnyk Paweł. W uciekającej grupie 
znaleźli się również starogardzianin 
Mateusz Niemczyk, Andrzej Rogie-
wicz oraz Bartosz Kotłowski.
Na 3 kilometrze prowadzenie objął 
Musyimi Dominic. Pierwsze miej-
sce utrzymał do samego końca. 
Na metę dobiegł z wynikiem 16:46. 
Wśród kobiet najlepsza była Musy-
oka Hellen z czasem 19:08.
W biegu wystartował także prezy-
dent Starogardu Gdańskiego. Speł-
nił tym samym zeszłoroczną obiet-
nicę. – Rok temu pobiegłem po raz 
pierwszy. Wtedy obiecałem, że za 
rok zrobię to samo. Słowa dotrzy-
małem. Bardzo się cieszę, że udało 
mi się ukończyć bieg z lepszym niż 
ostatnio czasem. Wtedy było to 38 
minut, a teraz 36:50 – mówił prezy-
dent Janusz Stankowiak.
Organizatorem 34. Biegu Szpęgaw-
skiego był Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Starogardzie Gdańskim, 
a współorganizatorami Gmina Miej-
ska Starogard Gdański, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Pomor-
skiego, Powiat Starogard Gdański, 
Gmina Starogard Gdański, Komen-

34. Bieg Szpęgawski za nami
To już tradycja, że w pierwszą sobotę kwietnia odbywa się bieg 
ku pamięci poległych, podczas II wojny światowej, w Lesie Szpę-
gawskim. Tym razem na starcie stanęło 507 zawodników. Pierwszy 
do mety dobiegł Musyimi Dominic. 5,5-kilometrową trasę pokonał 
w 16 minut i 46 sekund.

Zgromadzeni widzowie kibicowali 
łącznie dwudziestu czterem me-
czom psich sztafet oraz ponad 30 
zawodnikom dogfrisbee. W obu 
konkurencjach wystąpiło ponad 90 
psów z całej Polski. Zawody można 
było śledzić także na żywo za po-
średnictwem serwisu społeczno-
ściowego. Wirtualni kibice mocno 
trzymali kciuki i komentowali każdy 
mecz.
Wyścigi ZooBajka Flyball Cup 2017 
połączyły zawodników o różnym 
stopniu doświadczenia. Udział wzię-
li w nich zarówno debiutanci, jak 
i dwukrotni Mistrzowie Europy.
Podczas zawodów w Starogardzie 
wielokrotnie padały rekordy klu-
bów. Kibice byli świadkami debiutów 
i sukcesów. Najlepszy drużynowy 
czas w dywizji pierwszej wywalczyła 
drużyna Blade Runners Unleashed 
z Warszawy z czasem 16,19 sekun-
dy! Flyball to jednak sport, w którym 
wszystko może się zdarzyć i poza 
świetnym czasem liczy się dokład-
ność, opanowanie i niezawodność. 

Psie emocje
Na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Dey-
ny odbyły się pierwsze w sezonie 2017 oraz 
pierwsze w historii Polskiego Związku Fly-
ball zawody zorganizowane na Pomorzu 
– Ogólnopolskie Wyścigi Psów – ZooBajka 
Flyball Cup 2017.

da Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Starogardzie Gd., Ochot-
nicza Straż Pożarna w Starogardzie 
Gd., Komenda Powiatowa Policji 
w Starogardzie Gd., Straż Miejska 
w Starogardzie Gd., Zespół Szkół 

Ekonomicznych w Starogardzie Gd., 
Zespół Szkół Zawodowych w Sta-
rogardzie Gd., I Liceum Ogólno-
kształcące w Starogardzie Gd. oraz 
II Liceum Ogólnokształcące w Staro-
gardzie Gd.

Dlatego zwycięzcą najszybszej dy-
wizji została drużyna Fractal Inter-
national Affair z Gdańska. Po niej 
kolejne miejsca na podium zajęły 
drużyny: Cross Dogs z Gdyni, Road 
Runners Unleashed oraz Blade Run-
ners z Warszawy.
Fractal International Affair ustanowi-
ła rekord klubu, który wynosi teraz 
16,49 sekundy i jest czasem na miarę 
Mistrzostw Europy, na które drużyna 
jedzie już pod koniec maja.
W dywizji drugiej wygrała druży-
na LosPiesos Bandits z Olsztyna. 
Za nimi uplasowali się Ultra Flyball 
Team z Tczewa, Fractal z Gdańska 
oraz Cross Dogs fly4fun z Gdyni.
Podczas całej imprezy o zdrowe 
i pełne żołądki zawodników oraz 
kibiców dbała restauracja ze zdrową 
żywnością Słodko Słone. Było pysz-
nie, zarówno w strefie fat, jak i fit.
Organizatorami Ogólnopolskich 
Wyścigów Psów – Zoobajka Flyball 
Cup 2017 byli ZooBajka oraz Fractal 
Flyball Team. 
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Do pierwszej imprezy w tym cyklu na 
obiektach Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Starogardzie Gdańskim 
przygotowanych do startu było 108 
zawodników. Zawody zostały objęte 

Szlakiem Oktawii
8 kwietnia rozpoczął się cykl zawodów w  
dwuboju nowoczesnym zwanym „Szlakiem 
Oktawii Nowackiej od dwuboju do pięcio-
boju”. 

- Wracamy do Starogardu z senty-
mentem – mówi jeden z organizato-
rów Adam Greczyło. – Tu wszystko 
się zaczęło. Udanie zadebiutowali-
śmy na mapie polskiego TRI. Dlate-
go Starogardu nie mogło zabraknąć 
podczas tegorocznej edycji zawo-
dów. 
Triathlon powrócił do stolicy Kocie-
wia po 30 latach. W tym roku Sta-
rogard Gdański jest drugim z pięciu 
przystanków TRI w Polsce.  Podobnie 
jak w ubiegłym roku zwody obejmą 
dwie strefy zmian. Zmieni się jednak 
lokalizacja strefy T1, a w związku 

Triathlon Energy po raz drugi 
Po zeszłorocznym sukcesie Triathlon Energy zacieśnia przyjaźń ze 
Starogardem Gdańskim. Po raz drugi zaprasza do stolicy Kociewia 
w weekend 17-18 czerwca. W tym roku będzie też drugim przy-
stankiem na mapie polskiego TRI, pomiędzy zawodami w Gniewi-
nie a Lidzbarku Welskim.

1/8 pełnego dystansu. Meta znajdo-
wać się będzie na stadionie, podob-
nie jak strefa EXPO. 
Doping kibiców przyda się szczegól-
nie Rafałowi Butnemu z Gdyni, który 
podejmie się nie lada wyczynu. Wy-
startuje w najkrótszym dystansie ze 
sparaliżowaną dziewczynką u boku. 
W ten sposób postara się dostarczyć 
Paulinie niezapomnianych emocji 
i pomóc w zbiórce pieniędzy na jej 
leczenie. A także by podziękować 
ludziom, którzy byli blisko, gdy sam 
zmagał się z żałobą po śmierci żony. 
 - Sport to mój sposób na życie. Daje 
świetną odskocznię od codzienno-
ści i sprawia, że staję się po prostu 
lepszym człowiekiem – powiedział 
przyszły zawodnik  Triathlon Energy 
w Starogardzie Rafał Butny. 

Zostań wolontariuszem  
Masz ochotę przeżyć przygodę i poznać 
niesamowitych ludzi? Szukasz doświad-
czenia, które wzbogaci Twoje CV?

Jeżeli na któreś z pytań odpowiedzia-
łaś/odpowiedziałeś „TAK” - zgłoś się 
jako wolontariusz podczas Triathlon 
Energy #2 2017 - Starogard Gdański 
Zgłoszenia na adres imprezy@
osir.com.pl. W zgłoszeniu podaj: 
Imię, nazwisko, wiek, telefon kon-
taktowy. 

z tym również przebieg trasy rowe-
rowej. Zawody rozpoczną się nad 
jeziorem w Borzechowie. Stamtąd 
zaraz po pływaniu zawodnicy prze-
siądą się na rowery i ruszą do Sta-
rogardu. Do pokonania będą mieli 
zależnie od wybranego dystansu 
1900, 950 lub 475 metrów wpław 
i odpowiednio 90, 45 lub 25 kilome-
trów na rowerach. Miejscówka strefy 
T2 się nie zmieni - będzie to parking 
przed stadionem miejskim im. Kazi-
mierza Deyny. Tu zawodnicy zosta-
wią swoje rowery, aby dokończyć 
start biegiem na odcinkach: 21,1km, 
10,5km lub 5,25km. Uczestnicy będą 
mieli możliwość startować na trzech 
dystansach, które są pochodnymi 
pełnego dystansu IronMan (3,8 km 

pływania, 180 km roweru i 42,2 km 
biegu) – rywalizacja będzie się to-
czyła odpowiednio na 1/2, 1/4 lub 

Najliczniejszą grupę stanowili zawod-
nicy UKS Ósemka – 36 osób.
Dla najlepszych zawodników w dwu-
boju nowoczesnym przygotowano 
medale z podobizną Oktawii No-

patronatem Prezydenta Starogardu 
Gdańskiego Janusza Stankowiaka, 
który dokonał uroczystego otwar-
cia imprezy. Zawodnicy reprezento-
wali następujące kluby i szkoły: UKS 
Dwójka Tczew, MKP Szczecinek, UKS 
7 Gdynia, LKS Zorza Gdynia, UKS Or-
lik Elbląg, Klub Sportowy Pentathlon 
Szczecinek, UKS Ósemka Starogard 
Gd., PSP 1 i PSP 4 Starogard Gdański. 

wackiej oraz upominki ufundowane 
przez prezydenta miasta. Medale 
i upominki wręczali rodzice Oktawii, 
państwo Brygida i Mirosław Nowaccy. 
Wszystkim startującym zawodnikom 
wręczono słodki upominek.
Następne zawody z cyklu Szlakiem Ok-
tawii Nowackiej: 28 kwietnia w Tczewie, 
19 maja we Władysławowie, 2 czerwca 
w Kossakowie i 9 czerwca w Gdyni. 
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– Bieganie to moje hobby i miłość 
od czasów szkoły średniej. Przez 
wszystkie lata pracy zawodowej 
w starogardzkiej Straży Miejskiej 
biorę udział w biegach ulicznych 
oraz maratonach. Startuję w każdym 
Biegu Kociewskim i Szpęgawskim. 
Ścigam się nie tylko w Starogardzie, 
ale też w Gdańsku, Gdyni, Tczewie, 
Malborku, czy Skórczu – opowiada 
pan Artur.
Strażnik na koncie ma spore sukcesy. 
– Rok temu wygrałem kategorię wie-
kową podczas Triathlonu w Osiecz-
nej. Dumny jestem też z wyniku, 
który osiągnąłem podczas 54. Biegu 

Miłość do biegania
Artur Stosik od 24 lat pracuje w Straży Miej-
skiej. Zawsze lubił spędzać czas aktywnie. 
Od lat z sukcesami startuje w maratonach 
i biegach ulicznych.

Stypendium sportowe Adrian otrzy-
mał za zdobycie brązowego medalu 
podczas Mistrzostw Świata w Dubli-
nie. Reprezentuje KS Beniaminek 03 
Probe Starogard Gdański.
Brązowy medal Mistrzostw Świata 
to naprawdę imponujące osiągnię-
cie. Dla Adriana jednak nie jedyne. 
Ostatnio przywiózł złoty krążek z Mi-
strzostw Polski. Wywalczył go w for-
mule full contact. Poza tym został 
wybrany najlepszym zawodnikiem 
kategorii wiekowej junior. Wszystkie 

Utalentowany kickbokser
Adrian Sulewski odebrał z rąk prezydenta miasta Janusza Stanko-
wiaka stypendium w dziedzinie sportu. Mimo młodego wieku, ten 
utalentowany kickbokser ma na swoim koncie liczne sukcesy.

swoje walki wygrał przed czasem 
w pierwszej rundzie. Podczas mar-
cowych Mistrzostw Polski Seniorów 
i Juniorów w formule kick light w Kar-
tuzach Adrian Sulewski wygrał czte-
ry walki, zdobył złoty medal i został 
Mistrzem Polski Juniorów w kategorii 
wagowej 74 kg. Wszystkie pojedynki 
wygrał bardzo dużą różnicą punk-
tów, co poskutkowało tym, że został 
wybrany najlepszym zawodnikiem 
turnieju. W lutym Adrian zdobył złoto 
w formule kick light i brąz w formule 

light contact podczas turnieju Slovak 
Open w Bratysławie.
Młody stypendysta trenuje pięć razy 
w tygodniu, a kiedy zbliżają się zawo-
dy sześć. – Na treningi poświęcam 
większość swojego wolnego czasu. 
Jestem teraz w maturalnej klasie II 
Liceum Ogólnokształcącego. Chcę 
jak najlepiej zdać maturę. Po niej 
wybieram się na AWF w Gdańsku – 
opowiadał Adrian Sulewski podczas 
spotkania z prezydentem. 

Westerplatte we wrześniu 2016 roku. 
10 kilometrów przebiegłem w 41 mi-
nut i 7 sekund. Zająłem 187. miejsce, 
a  zawodników było w sumie 4 000 
– uśmiecha się Artur Stosik.
– Nasz kolega wyzwań się nie boi. 
Bieganie to jego ogromna pasja. 
Startuje przede wszystkim w du-
żych imprezach, ale w mniejszych 
też chętnie bierze udział. Wszyscy 
zawsze trzymamy za niego kciuki. 
Jesteśmy dumni, kiedy przywozi 
kolejne medale, a jak widać kolekcję 
ma już sporą – powiedziała Krystyna 
Kwidzińska-Kulas, zastępca komen-
danta Straży Miejskiej. 

Drugi rok z rzędu turniej został zor-
ganizowany przez Pomorski Związek 
Piłki Nożnej, tym razem we współ-
pracy z samorządami powiatu mal-
borskiego oraz miast Malbork, Nowy 
Staw i Starogard Gdański. W tego-
rocznej edycji biorą udział reprezen-
tacje narodowe do lat 16 Polski, Sło-
wacji, Ukrainy i Norwegii. 

Wielkanocny
turniej piłkarski
W Malborku, Nowym Stawie i Starogardzie 
Gdańskim odbywał się wielkanocny turniej 
UEFA Development U-16. W stolicy Kocie-
wia rozegrało dwa mecze.

Na Stadionie Miejskim im. Kazimie-
rza Deyny rozegrano dwa pierwsze 
mecze turnieju, w  których Norwegia 
pokonała 4:3 Ukrainę, a Polska zremi-
sowała bezbramkowo ze Słowacją. 
Ostatecznie nasza reprezentacja za-
jęła ostatnie miejsce, a cały turniej 
wygrali piłkarze Norwegii. 

Bezpieczny 
i Aktywny 
Senior
To nazwa nowego 
rządowego progra-
mu na rzecz aktyw-
ności społecznej 
osób starszych 2014 
-2020.

Więcej informacji  
na stronie  
www.starogard.pl  
w zakładce seniorów

Bezpieczeństwo, aktywność, nie-
zależność i zdrowie oraz głęboka 
świadomość społeczna, fizyczna 
i kulturalna to najważniejsze cele 
każdej osoby w podeszłym wieku.  
Aby ułatwić ich osiągniecie, Rząd 
zaprasza wszystkich seniorów do 
udziału w kampanii „Bezpieczny 
i Aktywny Senior”. Będzie ona po-
ruszała w sposób kompleksowy naj-
istotniejsze tematy związane z bez-
pieczeństwem i aktywnością osób 
starszych regularnie przygotowując 
materiały edukacyjne i promocyjne. 
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Młodsi tancerze zaprezen-
towali wybrane tańce towa-
rzyskie m.in. walc angielski, 

Pierwszy krok taneczny
Prawie 100 tancerzy uczestniczyło w Turnieju Tańca 
Towarzyskiego pod hasłem „Pierwszy krok taneczny”, 
który odbył się w sali widowiskowej Starogardzkiego 
Centrum Kultury.

sambę, cza czę, polkę i jive’a. 
Dorośli wychodzili na parkiet 
w dwóch odsłonach. Za-

tańczyli tańce standardowe 
(walca angielskiego, wiedeń-
skiego, tango i quick step’a) 

i latynoamerykańskie ( sam-
bę, cza cza i jive’a).
Licznie zgromadzeni widzo-
wie, którzy nie szczędzili 
zawodnikom turnieju braw, 
obejrzeli występy konkur-
sowe z podziałem na grupy 
wiekowe: dzieci do 6 lat, 7-9 
lat, 10-13 lat oraz dorośli 

w kategorii Hobby. Sędzio-
wie oceniali pary i solistki. 
Wszystkich uczestników na-
grodzono medalami. 
Atrakcją Turnieju był pokaz 
tańca w wykonaniu Wiktorii 
Szramke i Łukasza Sojki, Julii 
Cyrzan i Michała Dudka, Sary 
Szajewskiej i Olafa Muszyń-

skiego z KTT „Impuls”.
Organizatorem „Pierwszego 
Kroku Tanecznego” było Sta-
rogardzkie Centrum Kultury 
i Klub Tańca Towarzyskiego 
„Impuls”. Oprawę muzyczną 
imprezy przygotował Janusz 
Lewandowski.  

- Koszykówka to gra zespo-
łowa, dlatego najważniejsza 
jest dla mnie  drużyna – po-
wiedział Budzinauskas. – Nie 
boję się zmian, jeśli mają one 
poprawić relacje wśród za-
wodników. W mojej drużynie 
nie ma miejsca na gwiazdy 
z przerośniętym ego.
Dlatego na nie wahał się od-
sunąć od składu wielbionego 
przez starogardzkich kibiców 
Michaela Hicksa. Kiedy zoba-
czył, że Amerykanin „flirtuje” 
z innym klubem, nie przykła-
da się do treningów i nie daje 
z siebie wszystkiego podczas 
meczów, odsunął  go od dru-
żyny. Ta radykalna decyzja 
przyniosła wymierny skutek. 
Dzisiaj drużyna Kociewskich 
Diabłów jest w czołowej 

Trener i miasto wyróżnieni
Kociewskie Diabły w tym sezonie idą jak burza. To w dużej mierze zasługa litewskiego trenera 
Mindaugasa Budzinauskasa. Swoimi odważnymi decyzjami uczynił z koszykarzy Polpharmy 
zgrany zespół, który budzi respekt przeciwników. Na poniedziałkowej (24 kwietnia) Gali Po-
morskiej Koszykówki w Gdańsku odebrał nagrodę dla najlepszego trenera Pomorza.

ósemce najlepszych koszy-
karzy. Wszystko wskazuje na 
to, że Polpharma zagra w fa-
zie play off. Od tego sukcesu 
dzieli ją jeden mecz z Asseco 
Gdynia.
Mindaugas Budzinauskas 
związany jest ze starogardz-
kim klubem od lat. Zaczynał 
jako zawodnik, chlubnie za-
pisując się w pamięci kibiców. 
Po latach wrócił do Staro-
gardu w roli pierwszego tre-
nera. W  sezonie 2015/2016 
wyprowadził zespół Ko-
ciewskich Diabłów z dołu 
tabeli na miejsce 11. i zaraz 
po zakończeniu rozgrywek 
rozpoczął intensywną pra-
cę z zawodnikami. Dzisiaj 
można powiedzieć, że dzięki 
niemu hala w Starogardzie 

znów wywołuje respekt u ze-
społów, które przyjeżdżają na 
Kociewie. Na co dzień Budzi-
nauskas to bardzo spokojny 
i przyjazny człowiek.
- Cieszę się, że moja ciężka 
praca została zauważona 
przez ekspertów w dziedzinie 
koszykówki. Otrzymana na-
groda jest dla mnie wielkim 
wyróżnieniem i potwierdze-
niem tego, że podejmowa-
ne przeze mnie decyzje są 
słuszne – dodał nagrodzony 
trener.
Nagrodę Pomorskiego Okrę-
gowego Związku Koszykówki 
„Basket Partner” otrzymało 
również miasto Starogard 
Gdański jako samorząd przy-
jazny koszykówce.  
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- Nie spodziewałem się tak dużej 
liczby pytań – powiedział prezydent 
- i takiego zainteresowania ze strony 
dzieci tym, co się w mieście dzie-
je. Bardzo mnie to ucieszyło, bo to 
oznacza, że mieszkańcy dostrzegają 
zmiany w Starogardzie i dyskutują 
o nich w rodzinach. 

Dzieci u prezydenta
7 kwietnia Urząd Miasta odwiedzili ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 2 w Starogar-
dzie Gdańskim. Zajrzały do gabinetu pre-
zydenta oraz zwiedziły salę konferencyjną, 
w której z reguły raz w miesiącu obraduje 
Rada Miasta. Pod czujnym okiem zastępcy 
Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Sła-
womira Bielińskiego odkrywały „tajniki” 
pracy urzędników. 

W tym roku zadaniem finalistów 
było zdiagnozowanie najistotniej-
szych problemów porządkowych 
w swoim mieście albo gminie 
i zaproponowanie ich rozwiązań 
z punktu widzenia Straży Miejskiej 
lub gminnej. Młodzi ludzie mieli wie-
le interesujących propozycji. Nie bali 
się korzystać z różnych metod ba-
dawczych. Chętnie przygotowywali 
ankiety i przeprowadzali wywiady. 
Kilka osób pokusiło się o nakręcenie 

Olimpiada o bezpieczeństwie
Paulina Stangel, Paweł Sokół i Tomasz Sobczak ze Starogardu Gdań-
skiego znaleźli się w finale X Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie 
pod hasłem „Ja, strażnik...”.

Zajęcia oraz wizyta odbyły się w ra-
mach projektu „Widzę, doświad-
czam, rozumiem”. 
– Po tym wyjątkowo ciekawym za-
kładzie pracy oprowadzał nas pan 
Piotr Nowotny. Najpierw zaprosił 
uczniów do sali konferencyjnej, 
w której wyświetlił prezentację mul-
timedialną, opowiedział o firmie, 
pracownikach, organizacji oraz sta-
nowiskach pracy – mówi doradca 
zawodowy w Publicznym Gimna-
zjum Nr 4 Monika Nitka. – Następ-
nie uczniowie ubrali kaski ochronne 
i zwiedzili teren zakładu oraz jego 

Wycieczka do Elektrociepłowni
Uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 4 odwiedzili Elektrocie-
płownię Starogard. Wycieczka była jedną z lekcji doradztwa zawo-
dowego.

filmów. Pojawiły się też pomysły na 
programy profilaktyczne dla dzieci 
i młodzieży.
Do udziału w X Olimpiadzie Wie-
dzy o Bezpieczeństwie zgłosiło się 
ponad tysiąc osób. Ostatecznie 
w pierwszym etapie konkursu, któ-
ry odbył się 3 stycznia 2017 roku, do 
pisania testu zasiadło 770 uczniów 
z 45 pomorskich szkół. 1 lutego, 
w ramach drugiego etapu, zmie-
rzyło się 391 osób. Spośród nich do 

finału zakwalifikowało się 28 najlep-
szych. Jednym z regulaminowych 
wymogów konkursu było złożenie 
w konkretnym terminie autorskie-
go projektu. Prace dostarczyły 24 
osoby i to one spotkały się w finale. 
Reprezentanci naszego miasta wy-
padli w nim bardzo dobrze. Pauli-
na Stangel zajęła dziesiąte miejsce, 
Paweł Sokół – dwunaste, a Tomasz 
Sobczak – piętnaste. 

Uczniowie chętnie odpowiadali 
i zadawali pytania. Wielu podnio-
sło ręce na pytanie „Kto chciałby 
w przyszłości zostać prezydentem?”. 
Przy okazji prezydent dowiedział się, 
że w oczach dzieci najładniejszymi 
miejscami w Starogardzie jest park 
miejski, rynek i stadion. 

poszczególne działy. Zapoznali się 
z funkcjonowaniem maszyn, turbin 
i kotłów obsługujących ciepłownię. 
Mieli możliwość poznania specyfiki 
pracy na poszczególnych stanowi-
skach. Uczniom wycieczka bardzo 
się podobała. Na pewno na długo 
zostanie w ich pamięci.
Przy organizacji wizyt u pracodaw-
ców dla uczniów drugich klas gim-
nazjów objętych zajęciami z zakresu 
doradztwa zawodowego pomaga 
Starogardzki Klub Biznesu – Zwią-
zek Pracodawców, który nawiązuje 
współpracę z zakładami pracy. 
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Zabawę rozkręciła grupa „Stokrotki” 
reprezentująca MPP Nr 6. Dzieci bra-
wurowo wykonały „Hymn kociewski”. 
Do występu przygotowały je Anna 
Kisiewska oraz Agnieszka Janikow-
ska. Te same panie poprowadziły 
przegląd. Mówiły oczywiście tylko 
i wyłącznie w gwarze kociewskiej. 
Tym samym słownictwem operowali 
Katarzyna i Grzegorz Oller z Ogni-

Bajkowy klimat
Wszystkie dzieci lubią bajki. Podczas XIV 
Przeglądu Twórczości Teatralnej Przed-
szkolaków potwierdzili to podopieczni sta-
rogardzkich przedszkoli, którzy na scenie 
zaprezentowali bajki i legendy z Kociewia 
we własnej interpretacji.Przedszkolaki poznały działanie wa-

rzyw i owoców ze względu na ich 
barwę. Teraz wiedzą, że strażnikiem 
zdrowego serca są te w kolorze 
czerwonym; o urodę i dobry wzrok 
dbać pomagają warzywa i owoce 
żółte oraz pomarańczowe; jak odku-
rzacz w brzuszku działają te w kolo-
rze zielonym, a odporność wzmac-
niają warzywa białe i ostre w smaku.
Spotkanie milusińscy zakończyli 

Zdrowo i aktywnie
„Surówki nie wymówki”, czyli warsztaty 
dla dzieci z MPP Nr 10 „Słoneczna Kraina” 
utrwaliły i poszerzyły ich wiedzę na temat 
właściwego odżywiania.

Zanim scena Kina „Sokół” roztań-
czyła się na dobre, pojawił się na niej 
prezydent Starogardu Janusz Stan-
kowiak. Tradycją stało się już bo-
wiem, że podczas Przeglądu Tańców 
Dziecięcych, w ramach akcji „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”, zaproszeni 
goście czytają uczestnikom zabawy. 
Prezydent miasta wybrał trzy po-
uczające bajki. 
Po chwili wyciszenia i refleksji pod-
opieczni Niepublicznego Przed-
szkola „Maluszek” zaprezentowali 
„Taniec rekinów”. W przygotowa-
niach do występu pomagały im 

Taneczny przegląd
X Przegląd Tańców Dziecięcych przebiegał 
pod hasłem „Zatańczmy to jeszcze raz – 
the best of...”. Na scenie wystąpiły dzieci ze 
starogardzkich przedszkoli oraz uczestnicy 
zajęć tanecznych prowadzonych przez Sta-
rogardzkie Centrum Kultury.

Ewelina Szczygielska oraz Wanesa 
Prinz. Następnie publiczność grom-
kimi brawami oklaskiwała „Taniec 
hiszpański” w wykonaniu dzieci 
z MPP Nr 10, przygotowany pod 
kierunkiem Katarzyny Miszewskiej 
i Anny Klawitter. Entuzjazm wzbu-
dził też układ choreograficzny do 
piosenki „Summer night”, znanej 
z musicalu „Grease”. Do tego utworu 
dynamicznie zatańczyli podopieczni 
MPP Nr 6. Kroki ćwiczyli z pomocą 
Wiolety Stosik, Anety Rivera-Gil oraz 
Magdaleny Droń. Dzieci z MPP Nr 8, 
pod kierunkiem Lucyny Gadomskiej 

i Małgorzaty Lekan, przygotowały 
„Przedwiośnie”, a maluchy z MPP 
Nr 4 „Taniec kwiatów”. Pomagały 
im Alina Kurzyńska oraz Kamila Ma-
łachowska. Przedszkolaki z MPP Nr 

5, przygotowane przez Katarzyną 
Jasińską oraz Anną Truszkowską, za-
prezentowały rock’n’rolla. Milusiń-
scy z MPP Nr 3 pod czujnym okiem 
Beaty Tomajer przygotowały zumbę, 

a dzieci z MPP Nr 2 pod kierunkiem 
Dominiki Kulas, Pauliny Szachty oraz 
Marty Orlikowskiej zumbę w wyda-
niu bollywoodzkim. 

zjedzeniem wspólnie przygotowa-
nej, smacznej surówki z marchewki, 
mandarynki i prażonego słoneczni-
ka.
„Słoneczna Kraina”, w działaniach 
promujących zdrowy i aktywny tryb 
życia wśród przedszkolaków i ich 
rodziców, nie poprzestała tylko na 
warsztatach. W kwietniu zorganizo-
wała Przedszkolny Dzień Sportu. 

ska Pracy Pozaszkolnej. Publiczność 
rozśmieszali do rozpuku. Dzieciom 
najbardziej podobała się historia po-
wstania burczybasa.
XIV Przegląd Twórczości Teatralnej 
Przedszkolaków odbył się pod patro-
natem Prezydenta Miasta Starogard 
Gdański. Dzieci z Miejskiego Przed-
szkola Publicznego Nr 2 wystąpiły 
w przedstawieniu na podstawie opo-

wiadania Romana Landowskiego pt. 
„Młynarze znad Wierzycy”. W przy-
gotowaniach pomagały im Mirosła-
wa Wałaszewska i Sylwia Potocka. 
Maluchy z MPP Nr 3 pod kierunkiem 
Anny Rocławskiej oraz Barbary Zie-
lińskiej-Szyfelbein na kanwie bajki 
Bernarda Janowicza przygotowały 
spektakl „Bruny kot i myszór”. „Gadka 
o kocie” została z kolei zaprezento-

wana przez wychowanków MPP Nr 
8. Opiekunką tej grupy była Beata 
Banach. Wiesława Wysokińska i Dag-
mara Pankowska przygotowały do 
występu dzieci z MPP Nr 6 „Modra-
czek”, które śpiewająco przybliżyły 
publiczności kolejną bajkę Bernarda 
Janowicza zatytułowaną „Kurónek 
i kokoszka”. 



12 kwiecień 2017WYDARZENIA

Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza konkurs na stanowi-
sko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Janu-
sza Korczaka w Starogardzie Gdańskim, Al. Jana Pawła II 8; Dyrek-
tora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewi-
cza w Starogardzie Gdańskim, ul. Zblewska 18 oraz na Dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Starogardzie Gdańskim, Al. 
Jana Pawła II 10.
Szczegółowe informacje: na stronie internetowej UM.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
      Zarząd O/Rejonowego w Starogardzie Gdańskim zaprasza 

       w dniu 20 maja br. /sobota/ na majówkę na trasie: 
     Starogard Gd. – Wirty – Kamienne Kręgi – Frank – Starogard Gd.

Program wycieczki:  
godz. 8.30 – wyjazd do Wirt  

(1. przystanek – obok SCK-u, 2. przystanek – za Urząd Miasta – parking przy ul. Słowackiego)  
godz. 11.00 – 13.00 – przejazd do Kamiennych Kręgów

godz. 13.00 – 16.00 – wyjazd do Franka – zwiedzanie Ogrodu Botanicznego z przewodnikiem + ognisko 
i kiełbaski

godz. 16.00 – wyjazd do Starogardu
ok. godz. 17.00 – powrót do Starogardu.

   Uwaga: w majówce udział wziąć mogą dzieci pod opieką starszych osób

Konkurs 
na dyrektorów

W niedzielę, 2 kwietnia ulicami 
Starogardu Gdańskiego przeszedł 
marsz wyrażający solidarność 
z osobami autystycznymi. W Ga-
lerii Neptun można było pobawić 
się na koncercie dzieci i młodzieży 
oraz obejrzeć wystawę fotografii, 

Są wśród nas
Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu. 

Uroczystość na Starym Cmentarzu 
rozpoczęło okolicznościowe wystą-
pienie pułkownika Czesława Kosia-
nowicza, Prezesa Koła Nr 34 Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego – Każde-

Oddali hołd
13 kwietnia na cmentarzu przy ul. 2 Pułku 
Szwoleżerów Rokitniańskich władze mia-
sta, powiatu,  delegacje najważniejszych 
instytucji, wojsko oraz mieszkańcy oddali 
hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej w jej 77. 
rocznicę.

W poniedziałek (24 kwietnia) przy 
pomniku św. Wojciecha zebrali się 
duchowni, władze miasta, powiatu, 
gminy oraz mieszkańcy. 
– Męczeństwo św. Wojciecha wciąż 
przynosi owoce. Cała Polska czer-
pała z niego u zarania swej pań-
stwowości i przez następne stule-
cia. Zjazd Gnieźnieński otworzył jej 
drogę ku jedności z całą rodziną 
państw Europy. Dzięki temu, my – 
Polacy, dzisiaj jesteśmy częścią Unii 
Europejskiej. Św. Wojciech jest więc 
wielkim patronem nie tylko Staro-
gardu Gdańskiego, nie tylko Polski, 
ale całego naszego kontynentu. 
Swoim życiem i swoją śmiercią po-
łożył podwaliny pod europejską 
tożsamość i jedność. Z tego miej-
sca wszyscy powinniśmy mu teraz 
podziękować – w imieniu prezy-
denta Starogardu Gdańskiego 
mówił jego zastępca Przemysław 
Biesek-Talewski.

Delegacje najważniejszych miejskich 
instytucji złożyły kwiaty pod pomni-
kiem naszego patrona. Ksiądz Infu-
łat Stanisław Grunt odmówił „Akt 
oddania miasta w opiekę św. Woj-
ciecha”. Uroczystości zakończyły się 
wspólną modlitwą i przemarszem 
do kościoła, gdzie odbyła się msza 
święta. 

go roku przychodzimy pod ten po-
mnik przede wszystkim dlatego, że 
pamiętamy o zbrodni i jej ofiarach. 
Pamiętamy o zbrodni popełnionej 
na ludziach. Pamiętamy też o zbrod-

ni, którą próbowano wykonać na 
całym narodzie. Pamiętamy o tych, 
którzy oddali życie w Katyniu, Mied-
noje, Twerze i w innych miejscach, 
w całej sowieckiej Rosji. Przychodzi-
my tu co roku, bo chcemy pamiętać 
o tamtej tragedii i o jej ofiarach – 
mówił Czesław Kosianowicz.
Okolicznościowe przemówienie wy-
głosił także poseł na Sejm RP Jan 
Kilian. Modlitwę za ofiary odmówił 
ks. Dziekan Józef Pick. Delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów pod zbio-
rową mogiłą starogardzian – ofiar II 
wojny światowej. Oprawę muzyczną 
obchodów zapewnili artyści z Teatru 
Kuźnia Bracka. 

Ku czci św. Wojciecha
20 kwietnia minęło 1020 lat od śmierci św. 
Wojciecha. Tego samego dnia, 20 lat temu, 
odsłonięto w Starogardzie Gdańskim jego 
pomnik. Właśnie przy nim odbyły się uro-
czystości ku czci patrona naszego miasta.

na których zaprezentowano rodziny 
z dziećmi autystycznymi. Autorami 
zdjęć są Edyta Lichy oraz Tomasz 
Rogalski. Wszystkie te działania 
miały jeden cel – rozbudzenie świa-
domości, czym jest autyzm i że nie 
należy się go bać. 
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23 października 2017 przypada 70. 
rocznica urodzin wielkiej sławy i le-
gendy futbolu. Starogard świętuje 
rok 2017 jako rok Kazimierza Deyny. 
Z tej okazji miasto przygotowało dla 

O piłkę Deyny
14 maja Ośrodek Sportu i Rekreacji zapra-
sza na Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Pił-
kę Kazimierza Deyny. Drużyny mogą zgła-
szać swój udział do 9 maja. Koszt udziału to 
120 zł od zespołu.

Rada Miasta uchwaliła rok 2017 ro-
kiem Kazimierza Deyny. Z tej okazji 
miasto przygotowało dla miesz-
kańców wiele atrakcji zarówno 
sportowych, jak i kulturalno-roz-
rywkowych. Mają one przypomnieć 
sylwetkę znakomitego piłkarza – le-
gendę polskiego futbolu. Najważ-
niejsza z nich odbędzie się w nie-
dzielę, 21 maja 2017 roku.
 
Towarzyski mecz piłki nożnej 
Team Deyna 70 vs. dziennikarze 
i gwiazdy TVP
Punktualnie o godz. 16.00 na Sta-
dionie Miejskim im. Kazimierza Dey-
ny 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 Wy-
bitnego Reprezentanta, czyli: Jacek 

Urodziny legendy  
z Lotosem i Energą
Wielkie święto piłki nożnej „Deyna 70 z Lotosem i Energą” oraz 
muzyczne disco party czekają już niebawem mieszkańców Staro-
gardu 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 urodzi-
ny legendy piłki nożnej.

mieszkańców szereg imprez o cha-
rakterze sportowo-kulturalnym. Ich 
celem jest przypomnienie sylwetki 
znakomitego piłkarza, jego pocho-
dzenie i rolę, jaką odegrał dla pol-
skiego sportu.

14 maja br. Ośrodek Sportu i Re-
kreacji zaprasza na Amatorski Tur-
niej Piłki Nożnej o Piłkę Kazimierza 
Deyny. Zawody przewidziane są 
dla młodzieży w wieku +16. Turniej 
odbędzie się na dwóch małych bo-
iskach ze sztuczną murawą przy Hali 
Miejskiej im. A Grubby. Liczba za-
wodników w zespole: 5 + 1.
Drużyny mogą zgłaszać swój udział 
do 9 maja 2017 r. telefonicznie pod 
nr tel. 58 56 221 20 lub mailowo na 
adres imprezy@osir.com.pl.
Koszt udziału w Turnieju to 120 zł od 
zespołu. 

Krzynówek (96 występów w repre-
zentacji Polski), Maciej Żurawski (72), 
Piotr Świerczewski (70), Tomasz Kłos 
(69), a także inni byli reprezentan-
ci (Radosław Michalski – 28, Maciej 
Szczęsny – 7, Grzegorz Lewandowski 
– 5 i jedyny starogardzianin w tym 
gronie Marek Ługowski – 2). Na mu-
rawę wbiegną też piłkarze występu-
jący niegdyś na boiskach ekstraklasy 
(Bogusław Lizak, Zenon Małek) oraz 
wychowankowie Wierzycy m.in. Je-
rzy Siora, czy Arkadiusz Glaza. Z ko-
lei w drużynie TVP zobaczymy m.in. 
Rafała i Marcina Mroczków oraz 
szefa programu TVP Sport Marka 
Szkolnikowskiego. Mecz poprowa-
dzi uznany w Polsce sędzia i arbiter 
międzynarodowy Michał Listkie-
wicz, który sędziował mecze na 
Mistrzostwach Europy, Igrzyskach 
Olimpijskich i Mistrzostwach Świata. 

Łącznie był arbitrem w 150 meczach 
międzynarodowych a skomentuje 
go Dariusz Szpakowski.
Podczas sportowych zmagań bę-
dzie można zdobyć autografy nie 
tylko znanych w świecie piłkarskim 
osobowości, piłkarzy i zaproszonych 
gości m.in. Orłów Górskiego ale 
również gwiazd muzyki disco polo.

Urodzinowe party przy Agro
Zaraz po meczu prezydent miasta 
zaprasza wszystkich na wielki kon-
cert najjaśniejszych gwiazd muzy-
ki disco polo. Na scenie wystąpią 
prawdziwi giganci stylu – Zenek 
Martyniuk z zespołem Akcent, Po-
wer Play, Mig i Classic. Koncert po-
prowadzi Maciej Smoliński, a relację 
z imprezy pokaże Polo TV!
Muzyczne disco party z największy-
mi gwiazdami disco polo wystartuje 

polo zgotują gwiazdom iście królew-
skie 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 specjalnych punktach sprzedaży 
tuż przed koncertem.
Patronat nad imprezą muzyczną 
obejmie Polo TV, a sportową Radio 
Gdańsk, Dziennik Bałtycki i Telewi-
zja Polska, która wyemituje relację 
z meczu na antenie TVP Sport w po-
niedziałkowym Magazynie Piłkar-
skim 4-4-2. 

Program imprezy 

16.00 -17.30 – towarzyski mecz piłki 
nożnej ” Deyna Team” vs. TVP 

18.00 – 22.30 – Koncert zespołów disco 
polo
Wystąpią : 
17.30  – Koncert Zespołu 2+2 
18.30  – Koncert zespołu Akcent 
19.30  – Koncert zespołu Mig 
20.30  – Koncert zespołu Classic 
21.30  – Koncert zespołu Power Play

Główni sponsorzy: Grupa LOTOS S.A., Grupa ENERGA, STRABAG  

Patronat medialny: Telewizja TVP, Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki. 

o godz. 18.00 na placu przed Halą 
Miejską im. Gerarda Podolskiego 
przy ul. Hallera. Publiczność przy-
wita sam król gatunku – Zenek Mar-
tyniuk, który rozgrzewać będzie do 
tańca takimi hitami, jak: ,,Przekorny 
los”, ,,Czekam na Ciebie”, ,,Przez Twe 
oczy zielone”, ,,Prawdziwa miłość 
to Ty”, ,,Kochana wierzę w miłość”. 
Oprócz grupy Akcent wystąpią rów-
nież chłopaki z Power Play, zwario-
wana ekipa MIG oraz Classic.
Nie możecie tego przegapić. Mamy 
nadzieję, że kociewscy fani disco 
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Zgony

Przewodniczący Rady Miasta 
Jarosław Czyżewski - poniedziałki 
w  Biurze Rady Miasta od godz. 
16.30, czwartki w  Osiedlowym 
Domu Kultury przy ul. Reymonta 
od godz. 16.30.
Radni klubu radnych PiS: wtorki 
od 15.00 do 16.00 w  Biurze Rady 
Miasta.
Radni klubu radnych PO: 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

1. Zygmunt Racki l. 55
2. Kazimierz Szachta l. 86
3. Wiktoria Piłat l. 89
4. Józef Landowski l. 64
5. Lidia Kurkowska l. 80
6. Maksymilian Glaza l. 82
7. Edmund Czaplewski l. 75
8. Zygmunt Nagórski l. 80
9. Helena Kamińska l. 94
10. Urszula Kamola l. 79
11. Józef Skórczewski l. 79
12. Janina Talaśka l. 94
13. Robert Cwil l. 38
14. Renata Suchogorska l. 65
15. Genowefa Arendt l. 88
16. Janina Pawelec l. 76
17. Roman Wohlert l. 52
18. Tadeusz Kunczyński l. 88
19. Stanisław Gburek l. 79
20. Jerzy Gierszewski l. 59
21. Urszula Żywicka l. 70
22. Ryszard Balcerz l. 76
23. Jadwiga Tambor l. 80
24. Łukasz Kochanowski l. 35
25. Marianna Makowska l. 97
26. Eryka Wróblewska l. 74
27. Edmund Łangowski l. 86
28. Wilhelm Własienko l. 71
29. Lucyna Jendrzejewska l. 83
30. Krystyna Stanek l. 62
31. Dariusz Stoppa l. 55

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 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. Słonecznej (IX przetarg) –  działka nr 1/31 o pow. 1 232 m², obręb 28, KW 30436; 
cena wywoławcza (w tym 23 % VAT)  113 000,00 zł (stotrzynaścietysięcyzłotych); wadium w wysokości  11 300,00 zł (jedenaścietysięcytrzystazłotych); postąpienie minimalne  
1 130,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem 04U/MN – tereny usług nieuciążliwych w zabudowie 
zwartej, jako towarzysząca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 13 stycznia 2016 r., drugi 9 marca 2016 r., trzeci 27 kwietnia 2016 r., czwarty 6 lipca 2016 r., piąty 14 września 2016 r., szósty 23 listopada 
2016 r., siódmy 18 stycznia 2017 r., a ósmy 28 marca 2017 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 17 maja 2017 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 11:00. Wadium w pieniądzu należy 
wnieść najpóźniej do 11 maja 2017 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 
0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 16 maja 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 zabudowy 
i zagospodarowania – Wydział Planowania i Urbanistyki tel. 58-5306079.

Na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) – Prezydent 
Miasta Starogard Gdański ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kopernika 15, zlokalizowanego na III piętrze budynku, znajdującego się na działce 
oznaczonej w ewidencji nieruchomości nr 154/283, obręb 23, o powierzchni 1 044 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga 
wieczysta GD1A/00035324/8:

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

i w częściach wspólnych
Cena wywoławcza w zł  

(zawiera I opłatę) Wadium w zł Postąpienie minimalne w zł

1 2 3 4 5 6
22,26 + 4,32 = 26,58 1 0,0194 38 200,00 3 820,00 390,00

do lokalu przynależy udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu do 05.12.2089 r.
Cena wywoławcza zawiera pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu ustaloną na 25% jego wartości i opodatkowaną 23% podatkiem VAT, tj. łącznie kwotę 1 317,65 zł 
brutto.
Z użytkowaniem wieczystym wiąże się wnoszenie opłat rocznych przez cały okres trwania użytkowania wieczystego, czyli do 05.12.2089 r. Opłaty roczne z tytułu użytkowa-
nia wieczystego wynoszą 1% ceny gruntu plus podatek VAT i płatne są do 31 marca każdego roku, przy czym pierwszy rok, w którym należy uiścić opłatę jest rokiem następ-
nym po roku, w którym zawarto akt notarialny kupna nieruchomości lokalowej. Opłaty te mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, nie częściej niż raz na 
3 lata. Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny nie posiada wydanego świadectwa 
energetycznego.
Przetarg odbędzie się 24 maja 2017 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 900. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej  
do 18 maja 2017 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański – Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
23 maja 2017 r. (wtorek) od godz. 800 do 1500 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium na ww. lokal mieszkalny w celu 
wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach np. wystąpienie z roszczeniem osoby trzeciej – ogłaszający może odstąpić od przetargu 
w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, pokój 204, II piętro, tel. 58 5306076.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 11 kwietnia 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 155/04/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych prze-
znaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obejmujące 2 lokale, o których kupno wystąpili ich najemcy: 1) Al.Wojska Polskiego 34/5 – działka nr 102 o pow. 161 m², 
obręb 13, KW 16303, 2) ul.Mickiewicza 7/1 - działka nr 178/4 o pow. 542 m², obręb 13, KW 34970.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 156/04/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
obejmujące 11 lokali, o których kupno wystąpili ich najemcy: 1) ul.Chojnicka 54/5 – działka nr 94 o pow. 1 289 m², obręb 17, KW 825, 2) ul.Jagiełły 10/4 - działka nr 454/4 o pow. 
404 m², obręb 17, KW 29683, 3) ul.Konopnickiej 7/6 - działka nr 91/19 o pow. 927 m², obręb 23, KW 46192, 4) ul.Konopnickiej 9/12 - działka nr 91/12 o pow. 309 m², obręb 23, 
KW 33450, 5) ul.Kopernika 34/58 – działka nr 154/329 o pow. 1 385 m², obręb 23, KW 34381, 6) ul.Piłsudskiego 7/15 - działki nr: 467,468 o łącznej pow. 1 953 m², obręb 17, KW 
24556, 7) ul.Sambora 9/17 - działka nr 219 o pow. 411 m², obręb 17, KW 31827, 8) ul.Sobieskiego 11/3 - działka nr 241/1 o pow. 189 m², obręb 17, KW 26272, 9) ul.Ściegiennego 
1/10 - działka nr 40/3 o pow. 267 m², obręb 18, KW 12010, 10) ul.Ściegiennego 3a/12 - działka nr 43/14 o pow. 268 m², obręb 18, KW 30020, 11) ul.Traugutta 36/37 - działka nr 
4/38 o pow. 629 m², obręb 12, KW 13297. 
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. 58530-6076.

           Prezydent Miasta Starogard Gdański 
           Janusz Stankowiak        

OBWIESZCZENIE
Prezydent Miasta Starogard Gdański, na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach 
społecznych projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, które odbędą się 
w terminie od 5 maja do 5 czerwca 2017r.

Formy konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji:

1. Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały należy przesyłać  na adres rewitalizacja@um.starogard.pl. lub składać pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta ul. Gdań-
ska 6, w terminie od 5 maja do 5 czerwca 2017r.

2. Spotkanie otwarte z mieszkańcami - 17 maja, początek od godz. 1700 w budynku Ratusza ul. Rynek 1,

3. Konsultacja projektu uchwały przez: Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, Starogardzką Radę Rowerową, Starogardzką Radę Sportu, Radę Seniorów Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański, Młodzieżową Radę Miasta, Radę Organizacji Pozarządowych Starogard Gdański, Radę Społeczną, Radę Gospodarczą.

Z projektem uchwały można zapoznać się w Wydziale Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta, pok. 206 oraz na stronie miasta:
http://stg.rewitalizacja.e-geoportal.pl/dokumenty-i-opracowania/# 
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

 OGŁASZA JEDENASTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic: Derdowskiego i Granicznej, KW 34706, obr. 5, według wykazu w tabelce:

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

(zawiera 23%VAT) wadium postąpienie 
minimalne

1 2 3 4 5 6 7
1. 187/34 420 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2)  38 500,00 zł  3 850,00 zł  390,00 zł 
2. 187/35 425 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2)  39 000,00 zł  3 900,00 zł  390,00 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. 
Nieruchomości ww. (poz. 1 i 2) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 września 2015 r., drugi 28 października 2015 r., trzeci 13 stycznia 2016 r., czwarty 9 marca 2016 r.,  piąty 27 
kwietnia 2016 r., szósty 6 lipca 2016 r., siódmy 14 września 2016 r., ósmy 23 listopada 2016 r., dziewiąty 18 stycznia 2017 r., a dziesiąty 28 marca 2017 r. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 17 maja 2017 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 11 maja 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 16 maja 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 uczestnic-
twa 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 Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wy-
dział 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. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA JEDENASTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic: Derdowskiego, Wyszyńskiego i Wryczy, KW 34706, obr. 5, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow.  
w m2

Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza w zł 
(zawiera 23%VAT)

wadium postąpienie mini-
malne

1 2 3 4 5 6 7
1. 1/75 456 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E8) 41 500,00 zł 4 150,00 zł 420,00 zł
2. 1/76 432 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E7) 39 500,00 zł 3 950,00 zł 400,00 zł
3. 1/118 474 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E3) 41 500,00 zł 4 150,00 zł 420,00 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. 
Nieruchomości ww. (poz.1-3) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 września 2015 r., drugi 28 października 2015 r., trzeci 13 stycznia 2016 r., czwarty 9 marca 2016 r., piąty 27 kwietnia 
2016 r., szósty 6 lipca 2016 r., siódmy 14 września 2016 r., ósmy 23 listopada 2016 r., dziewiąty 18 stycznia 2017 r., a dziesiąty 28 marca 2017 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 17 maja 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 11 maja 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 16 maja 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 uczestnic-
twa 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 Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wyd-
ział 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 prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r.,   poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

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

Lp. Nr działki Pow. w m2 Przeznaczenie  w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania 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
630 000,00 zł 63 000,00 zł 6 300,00 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

500 000,00 zł 50 000,00 zł 5 000,00 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

380 000,00 zł 38 000,00 zł 3 800,00 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

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

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz 
przepisami prawa.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 11 stycznia 2017 r., a drugi 22 marca 2017 r.
Nieruchomości wymienione w poz. 1 i 2 oraz w poz. 4  wolne są od obciążeń i 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 dostę-
pu do rowu odpływowego na działce nr 179/160 oraz dostępu do projektowanego w miejsce rowu - kanału deszczowego na działce nr 179/160. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 czerwca 2017 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 14 czerwca  
2017 r. (środa) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim.    Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 20 czerwca 2017 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczest-
nictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu 
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II 
piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.



ZAPOWIEDZI IMPREZ

28 kwietnia

29 kwietnia

Godz. 18.00, Osiedlowy Dom 
Kultury przy ul. Reymonta 
1, wernisaż wystawy 
fotograficznej Katarzyny 
Cylwik „Podwodny Świat”

Stado Ogierów, II 
Starogardzka Wyprawa 
Terenowa 4×4

Godz. 9.00, Stadion 
Włókniarza, mecz piłki nożnej 
grupa C1 trampkarz KP 
Starogard – Lechia Gdańsk

Godz. 11.00, Restauracja 
Grodzisko Owidz, Magokowa 
Bransolka w Owidzu

Godz. 12.00, Miejska Biblioteka 
Publiczna im. B. Sychty, 
wspólne czytanie dla dzieci 
i rodziców

Godz. 15.00, Grodzisko 
Owidz, Hip Hip Pomo(r)że - 
Pomorski Festiwal Kultury 
Hip Hop

Godz. 19.30,  Kino Sokół, 
koncert Teresy Werner

30 kwietnia

Godz. 15.00, Grodzisko Owidz, 
Otwarta Scena

1 maja
Godz. 11.00, Rynek, I rajd 
rowerowy Starogard - Owidz

Godz. 11.00-18.00, Owidz, 
Aktywna Majówka 
z Grodziskiem

2 maja

Godz. 10.00-18.00, Grodzisko 
Owidz, Historyczna 
Majówka w Grodzisku 
Owidz

3 maja

całodniowe, Stadion 
Włókniarza, Majówka 
z Lechią Gdańsk

Godz. 10.00-18.00, Grodzisko 
Owidz, Historyczna 
Majówka w Grodzisku

6 maja
korty OSiR przy ul. 
Olimpijczyków Starogardzkich 
1, otwarty turniej tenisa 
ziemnego

7 maja

Godz. 11.00 – 16.00, 
Leśniczówka Szpęgawsk, 
Maraton MTB Kociewie 
Szlakiem

11 maja

Godz. 16.00, Kino Sokół, 
Powiatowy Festiwal Tańca

13 maja

Godz. 11.00, Rynek, II rajd 
rowerowy

14 maja

OSiR, boisko ze sztuczną 
murawą, Amatorski Turniej 
Piłki Nożnej o Piłkę 
Kazimierza Deyny

Godz. 16.00, Starogardzkie 
Centrum Kultury, II Przegląd 
Tańca „Sala 215”

20 maja

Noc Muzeów

korty OSiR przy ul. 
Olimpijczyków Starogardzkich 
1, I Turniej Tenisa 
Ziemnego OSiR Open

21 maja

korty OSiR przy ul. 
Olimpijczyków Starogardzkich 
1, I Turniej Tenisa 
Ziemnego OSiR Open

Deyna 70  
z Lotosem i Energą 
Program imprezy: 
16.00 -17.30 – towarzyski mecz 
piłki nożnej „Deyna Team” vs. TVP 
(Stadion Miejski) 
18.00 – 23.00 – Koncert zespołów 
disco polo (plac przed halą 
sportową im. Gerarda Podolskiego) 
– wystąpią: 2+2, Zenek Martyniuk 
z zespołem Akcent, MIG, Classic, 
Power Play.


