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Lato pełne atrakcji
Wakacje w mieście wcale nie muszą oznaczać nudy. W Starogardzie też będzie co
robić. Głównymi atrakcjami tego lata będą imprezy plenerowe, podczas których
wystąpią gwiazdy polskiej estrady. Z kolei dla dzieci i młodzieży przygotowano wiele sportowych, artystycznych i naukowych atrakcji.

15

16

tys. osób

obchodziło urodziny
najwybitniejszego
polskiego piłkarza
Kazimierza Deyny

Imprezy plenerowe

Sezon letnich imprez plenerowych, 24 czerwca,
zainauguruje Święto Polpharmy. Tego dnia
na scenie wystąpi jedna z najbardziej popularnych polskich wokalistek Ania Dąbrowska.
Tydzień później starogardzianie będą się bawić
podczas Dni Starogardu, które zostaną zorganizowane na placu vis-a-vis Galerii Neptun.
30 czerwca na scenie wystąpią: zespół Bracia
oraz Ewa Farna. Następnego dnia (1 lipca) będziemy mogli posłuchać koncertów zespołów
The Postman i LemON. Przed występami tych
artystów publiczność w dobry nastrój wprawi
aktor i kabareciarz Jerzy Kryszak.
Z kolei w dniach 14-16 lipca na terenie malowniczo położonego Stada Ogierów odbędzie się
VIII edycja „Zlotu Weteranów Szos - Historia na Kołach“. Gwiazdą tegorocznej imprezy
będzie zespół TSA, uznawany za prekursora
heavy metalu w Polsce. Oczywiście oprócz
koncertów będzie można obejrzeć zabytkowe
pojazdy.

Propocyje dla najmłodszych

O lubiących aktywność fizyczną zadba Ośrodek
Sportu i Rekreacji. 26 czerwca rusza Liga Drużyn Podwórkowych w piłkę nożną „Deyna
70“, a w dniach 10 – 21 lipca LATO z OSiR-em.
Na brak ruchu narzekać nie będą mogli też
uczestnicy bezpłatnych półkoloni dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat w trzech placówkach
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie“ (ODK,
ul. Reymonta 1; Świetlica ODK, os. 60-lecia 14;
Świetlica ODK, Al.Wojska Polskiego 16). Oprócz
różnorodnych, wesołych zabaw w tych trzech
miejscach, dzieci odwiedzą też rówieśników:
na os. Konstytucji 3 Maja, os. Ks.Szumana, przy
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Zaczynamy przebudowę Rynku
Na tę wiadomość mieszkańcy czekali wiele lat. „Serce miasta” zabije od nowa. 1
czerwca prezydent Janusz Stankowiak podpisał z Grzegorzem Rozmusem, prezesem
Przedsiębiorstwa Budowy Dróg umowę na przebudowę starogardzkiego Rynku.
Prace ruszą pod koniec czerwca.
Miasto rozstrzygnęło przetarg na realizację
I etapu inwestycji pn. „Starogardzki Rynek od
nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego
i podniesienia jakości historycznej przestrzeni
publicznej w Starogardzie Gdańskim”. O tytuł wykonawcy zadania walczyły cztery firmy
z Kartuz, Grudziądza, Starogardu Gdańskiego
i Warszawy. Wygrało lokalne – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A w Starogardzie Gdańskim. Rynek i sąsiadujące z nim niektóre ulice
odnowi za kwotę prawie 9,7 mln zł. Prace związane z budową/przebudową sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej za kwotę 574
717, 91 zł sfinansuje PWiK Star-Wik Sp. z o.o.
1 czerwca br. prezydent Janusz Stankowiak
podpisał umowę wykonawczą z prezesem
spółki PBD Grzegorzem Rozmusem.
– Cieszę się podwójnie – powiedział prezydent.
– Raz, że przetarg wygrała firma ze Starogardu,
dwa – że wreszcie rusza inwestycja, na którą tak
długo wszyscy czekaliśmy.
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wą Rynku wiązać się bowiem będą tymczasowe
utrudnienia w ruchu i komunikacji miejskiej.
Mieszkańcy, przedsiębiorcy i handlowcy odpowiednio wcześnie zostaną poinformowani o planowanych zmianach w ruchu.
Pierwsze prace podziemne rozpoczną się
na ulicy Wodnej przy Wierzycy niedaleko
Baszty. Dalej stopniowo będą się przesuwały wzdłuż ulicy Podgórnej w stronę Rynku.
Zakończenie pierwszego etapu prac projektu „Starogardzki Rynek od nowa” planowane jest na koniec maja 2018 roku.

za taką kwotę Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg S.A w Starogardzie Gdańskim odnowi
Rynek i sąsiadujące
z nim niektóre ulice
Grzegorz Rozmus nie krył dumy. – Oprócz finansowych aspektów tej inwestycji, ważne jest
dla nas to, że pozostawimy po sobie trwały
ślad i to w samym „sercu miasta” – powiedział.
– Duma nas rozpiera, że udało nam się powrócić na łono wykonawców w tym mieście. Zrobimy wszystko, aby nasz Rynek wypiękniał.

I Ty możesz
zmienić Starogard
Od 1 stycznia 2017 roku właściciele budynków znajdujących się w obszarze rewitalizacji mogą ubiegać się
o obniżenie podatku od nieruchomości. Warunek jest
jeden: odnowienie ich frontowych elewacji.
Każdy właściciel, który odnowi frontową elewację
swojego budynku, mieszczącego się w obszarze
rewitalizacji, może ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w wysokości do 50%
poniesionych kosztów na okres nie dłuższy niż
5 lat. Dotyczy to nieruchomości mieszczących
się między ulicami: od północy Mickiewicza, od

Do połowy czerwca wykonawca przedstawi
miastu dokładny harmonogram prac z podziałem na etapy realizacji inwestycji. Z przebudo-
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południa Pomorską, od zachodu Jagiełły, a od
wschodu Jabłowską i Unii Europejskiej, a także
zabudowań przy Alei Wojska Polskiego, ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Gdańskiej.
Ulgi dotyczą też budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Zwolnieniu od podatku
podlegać będą wszystkie części nieruchomości,

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak
zaprasza na spotkanie informacyjne
dotyczące realizacji zadania „Starogardzki Rynek
od Nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego
i podniesienia jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim – etap I”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r.
(środa) o godzinie 17.00 w sali kina „Sokół”.

bez względu na ich funkcję i sposób użytkowania.
Aby uzyskać ulgi podatkowe, należy:
1) przed przystąpieniem do robót budowlanych
– przedłożyć Prezydentowi Miasta dokumentację techniczną remontu elewacji frontowej wraz
Szczegółowych
informacji
udzielają:
1) Pod względem rozwiązań techniczno-budowlanych: Maria Brzozowska (nr tel.
58 530 60 79, e-mail: Maria.Brzozowska@
um.starogard.pl) oraz Joanna Kurkowska (nr tel. 58 530 6081, e-mail: Joanna.
Kurkowska@um.starogard.pl) z Wydziału
Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta;
2) Pod względem finansowo-podatkowym:
Sławomir Waliszewski (nr tel. 58 530 60 36,
e-mail: Slawomir.Waliszewski@um.starogard.
pl) z Wydziału Podatków i Ewidencji Dochodów Urzędu Miasta.

z kopią decyzji o pozwoleniu na jego przeprowadzenie wydanej przez właściwy organ lub
kopii zgłoszenia mu remontu elewacji frontowej,
jeżeli przepisy prawa budowlanego tego wymagają (oryginał dokumentu do wglądu). Należy
również uzyskać akceptację zakresu prac, przyjętych rozwiązań technicznych oraz kolorystyki;
2) przedłożyć Prezydentowi Miasta do
dnia 31 grudnia roku, w którym zakończono
remont
elewacji
frontowej:
a) oświadczenia podatnika o dacie zakończenia remontu i wysokości poniesionych kosztów
(na druku stanowiącym załącznik do uchwały);
b) kopii rachunków i faktur dokumentujących
wysokość
poniesionych
wydatków (oryginały dokumentów do wglądu);
c) dokumentu potwierdzającego akceptację
przez Prezydenta Miasta dokumentacji, o której
mowa w pkt 1.
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Mieszkania Plus
w Starogardzie – ile i gdzie?

Deklaracje na mieszkanie

Rada Miasta Starogard Gdański na sesji w dniu 19 maja wyraziła zgodę na wdrożenie
programu „Mieszkanie Plus” na terenie Gminy. Umożliwia to prezydentowi podpisanie
Warunkowej Umowy Inwestycyjnej. Od poniedziałku (29 maja) starogardzianie
i osoby spoza miasta, które chciałyby zamieszkać w Starogardzie, mogą składać
wstępne deklaracje przystąpienia do Programu „Mieszkanie Plus”.
Formularz deklaracji można pobrać od
poniedziałku, 29 maja w Urzędzie Miasta
w Biurze Obsługi Klienta (pok. 01), w Referacie Lokalowym przy ul. Traugutta 56 lub
ze strony www.starogard.pl w zakładce
Mieszkanie +. Wypełniony dokument należy
złożyć w referacie lub w biurze podawczym
Urzędu. Skan wypełnionego i podpisanego
wniosku można też przesłać elektronicznie
na adres emilia.neumann@um.starogard.pl.
Taka wstępna weryfikacja pozwoli Gminie
rozeznać potrzeby mieszkańców i potwierdzić potrzebę realizacji programu.

Kto może ubiegać się
o mieszkanie?

miesiąc plus opłaty licznikowe za media.
W przypadku najmu umowy będą zawierane z mieszkańcami na okres min. 25 lat. Jeśli
chodzi o przedsiębiorców, którzy będą płacić za mieszkania dla swoich pracowników,
termin umowy najmu będzie uzgadniany indywidualnie ze spółką zarządzającą. W programie dopuszcza się też prawo dojścia do
własności po okresie 25 lub 30 lat. W takim
przypadku obowiązywać będzie odrębna
umowa. Najemca musi się jednak przygotować na to, że będzie płacił do 30% wyższy
czynsz. Po upływie gwarantowanego okresu
najmu, najemca otrzyma akt własności potwierdzony notarialnie.

42
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na tyle szacowany jest
koszt całego projektu
realizowanego
w naszym mieście.

Gmina w ramach programu zaplanowała wybudowanie 218 mieszkań w siedmiu budynkach wielorodzinnych. Najemcy będą mogli
wybierać spośród 14 mieszkań jednopokojowych, 128 dwupokojowych, 62 trzypokojowych
i 14 czteropokojowych. Budynki nie będą podpiwniczone, będą miały cztery kondygnacje,
a w blokach trzy- i czteroklatkowych w jednej
z nich pojawi się winda. Zgodnie z projektem
budynki wykonane zostaną w technologii tradycyjnej – murowanej z dwuspadowym dachem. Powstaną na działce przy ul. Zachodniej
w pobliżu drogi krajowej nr 22.
Jak oświadczyła podczas sesji dyrektor inwestycyjna Banku Gospodarstwa Krajowego
Nieruchomości Agnieszka Mieczkowska warunkiem realizacji zadania jest pełne uzbrojenie
terenu. W związku z tym miasto w najbliższym
czasie będzie musiało zaplanować w tym rejonie budowę drogi publicznej. Całkowite zagospodarowanie terenu obejmować będzie
wykonanie osiedlowych dróg dojazdowych
wraz z parkingami, trzech kompleksów placów
zabaw i siłowni zewnętrznych, obiektów małej
architektury oraz urządzonej zieleni. Cały projekt realizowany w naszym mieście szacowany
jest na ok. 42 mln zł. Przewidywany czas realizacji inwestycji to lata 2018-2020.

Według ramowych kryteriów ogłoszonych przez rząd o mieszkania w programie
„Mieszkanie Plus” mogą się ubiegać osoby,
które nie posiadają na własność nieruchomości. Ponadto ich miesięczny dochód jest
zbyt niski i nie pozwala na uzyskanie kredytu na kupno własnego mieszkania, jednocześnie zbyt wysoki, aby mogli się starać
o mieszkanie komunalne. Ustalone przez
rząd kryteria wskazują też, że przy wyborze chętnych preferowane będą rodziny
posiadające dzieci. Nie oznacza to jednak,
że osoby samotne, które spełniają kryteria
dochodowe, nie będę mogły się ubiegać
o mieszkanie w programie.
Niebawem w Urzędzie Miasta zostanie powołana komisja, która ustali szczegółowe
kryteria rozpatrywania wniosków.

Ile miesięcznie będzie
kosztować mieszkanie?

Miesięczny czynsz od metra kwadratowego
szacowany jest w granicach 14,30 – 16,80 zł
(w zależności od sposobu współpracy Gminy Miejskiej ze spółką). Zakładając że w Starogardzie czynsz za 1 m2 nie będzie niższy
niż 15 zł i nie przekroczy 17 zł, to opłata
za pięćdziesięciometrowe mieszkanie będzie się wahać w przedziale 750-850 zł za

Więcej informacji udziela Emilia Neumann – Kierownik Referatu Lokalowego – tel. 881 200 181
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Silne poparcie dla obwodnicy
Dezyderat, czyli akt prawny wyrażający pragnienie komisji sejmowych, złoży Komisja Infrastruktury do Premier Beaty Szydło w sprawie poparcia budowy obwodnicy Starogardu
Gdańskiego na drodze krajowej nr 22. Decyzja zapadła na wyjazdowym posiedzeniu Komisji w Starogardzie Gdańskim w dniu 18 maja.
nia głównego ciągu komunikacyjnego na terenie miasta oraz poprawy
bezpieczeństwa jego mieszkańców
– powiedział prezydent Janusz Stankowiak.
Posłowie zwrócili uwagę na duże

miasta, co przemawia za koniecznością wyprowadzenia go poza granice
Starogardu – przekonywał w swoim
wystąpieniu zastępca prezydenta
ds. techniczno-inwestycyjnych Przemysław Biesek-Talewski. – Natężenie
ruchu w mieście i prognozy jego
wzrostu, jedne z najwyższych dla
miast średniej wielkości w północnej
Polsce, w pełni uzasadniają potrzebę budowy obwodnicy Starogardu
– podkreślał.
O potrzebie budowy starogardzkiej
obwodnicy podczas posiedzenia
przekonywał również inicjator wyjazdowej Komisji Infrastruktury poseł na Sejm RP Jan Kilian.

Komisja w ten sposób potwierdziła,
że droga szybkiego ruchu jest inwestycją niezbędną dla udrożnienia głównego
ciągu komunikacyjnego na terenie miasta
oraz poprawy bezpieczeństwa jego
mieszkańców

15 z 39 członków sejmowej Komisji Infrastruktury obradowało na
wyjazdowym posiedzeniu w Starogardzie Gdańskim. Komisja przyjechała do Starogardu zapoznać się
m.in. ze stanem przygotowań do
budowy obwodnicy miasta w ciągu
drogi krajowej nr 22. Omówiono też
perspektywy realizacji Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016
– 2019 ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego,
komunikację i infrastrukturę kolejo-

wą na przykładzie linii kolejowej nr
203 oraz stan bezpieczeństwa ruchu
drogowego na drogach powiatowych i gminnych na przykładzie powiatów chojnickiego i starogardzkiego.
Komisja poparła budowę obwodnicy Starogardu Gdańskiego na
drodze krajowej nr 22. Poparcie
wyraziła w formie dezyderatu, który za namową Przewodniczącego
Komisji Bogdana Rzońcy skierowała
nie do Ministra Infrastruktury i Bu-

downictwa, ale bezpośrednio do
Premier Beaty Szydło. – Dokument
z pewnością i tak trafi do Ministra,
ale wcześniej pani premier dowie się
o wyjeździe Komisji do Starogardu,
o tym, że posłowie zapoznali się na
miejscu z problemami komunikacyjnymi gminy, i że widzą oraz popierają potrzebę budowy starogardzkiej
obwodnicy – powiedział.
– Komisja w ten sposób potwierdziła, że droga szybkiego ruchu jest
inwestycją niezbędną dla udrożnie-

Ulice do utwardzenia
Mieszkańcy Dobrzańskiego mogą być spokojni. Ulica gruntowa,
przy której mieszkają, zostanie w tym roku utwardzona płytami
betonowymi YOMB do końca. To samo dotyczy mieszkańców ulicy
Słonecznej. Prezydent ogłosił uaktualnioną listę ulic przeznaczonych do tymczasowego utwardzenia. Do 13 czerwca można składać wnioski i zastrzeżenia.

31 maja prezydent miasta ogłosił
uaktualnioną listę 53 ulic w Starogardzie Gdańskim przeznaczonych
do tymczasowego utwardzenia
płytami YOMB. Do 2020 roku miasto zaplanowało utwardzenie 5 ulic.
Na pierwszy ogień pójdą ulica Dobrzańskiego oraz ulica Słoneczna.

W przyszłym roku zaplanowane
do utwardzenia są sięgacze ulicy
Dąbka, przy których mieszka 404
starogardzian. Ulice Sucharskiego
i Grzybka to plan na lata 2018-2020.
Miasto przeznaczy na to zadanie do
2020 roku ponad 1,6 mln zł.

Do 13 czerwca mieszkańcy mogą
zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do
przyznanej punktacji poszczególnym ulicom oraz prosić o szczegółowe wyjaśnienia kryteriów, jakie
zadecydowały o takiej, a nie innej
pozycji ulicy na liście rankingowej.

zaangażowanie środowiska lokalnego w sprawę budowy obwodnicy, w tym na fakt sfinansowania
przez lokalne samorządy studium
techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla tej inwestycji oraz aktywność lokalnych przedsiębiorców.
Biorąc pod uwagę czas niezbędny
do przygotowania realizacji tego zadania decyzja o ogłoszeniu przetargu na jego realizację winna zapaść
na przełomie lat 2018/2019. W roku
2019 powinna zostać podpisana
umowa w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a sama realizacja inwestycji
powinna zostać przeprowadzona
w latach 2020-2022.
– Ruch pojazdów, w tym szczególnie
pojazdów tranzytowych, jest na granicy przepustowości drogi krajowej
nr 22, przebiegającej przez centrum

– Mimo silnych argumentów przemawiających za budową dróg w innych regionach Polski, uważam że
obwodnica starogardzka powinna
być potraktowana priorytetowo,
jako ważny odcinek tranzytu międzynarodowego Wschód – Zachód
Europy Środkowej właśnie w południowej części województwa pomorskiego – powiedział starogardzki poseł.
Komisja ze Starogardu udała się do
Chojnic, gdzie kontynuowała swoje obrady. Posłowie mieli okazję
przejechać się drogą krajową nr 22
w godzinach szczytu i zapoznać się
w praktyce z problemami komunikacyjnymi mieszkańców Starogardu, spowodowanymi zbyt dużym
natężeniem ruchu.
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Nowe drogi i chodniki
Firma WNORTEX z Owidza przebuduje kolejne drogi wewnętrzne na osiedlu przy ul.
Kopernika. To drugi etap zadania, które
miasto rozpoczęło w ubiegłym roku. Prace
potrwają do 31 sierpnia br. i będą kosztować ponad 0,5 mln zł.
Na osiedlu przy ulicy Kopernika
na odcinku od ul. Kopernika do ul.
Pelplińskiej lada dzień rozpocznie
się przebudowa kolejnych ulic wewnątrzosiedlowych. Prace obejmą
modernizację kanalizacji deszczowej,
przebudowę dróg dojazdowych do

mieszkańcy bloków przy ulicy Kopernika od 1 września będą korzystać
z całkowicie odnowionej infrastruktury osiedla. Nowe uliczki i chodniki
dodadzą uroku temu miejscu i poprawią jakość i komfort życia mieszkańców – mówi Janusz Karczyński

bloków oraz budowę nowych chodników i zatoczek postojowych. Na
uliczkach między blokami pojawią się
też nowe lampy oświetleniowe.
Prace wykona firma WNORTEX z Owidza. Dominik Wnorowski właściciel firmy wygrał przetarg, proponując cenę
o 100 tys. zł niższą niż konkurencja.
Zadanie wykona za 585 861,30 zł. Prace potrwają do 31 sierpnia br.
– Zakładamy, że inwestycja przebiegnie sprawnie i terminowo, więc

naczelni Wydziału Techniczno-Iwestycyjnego..
Dla przypomnienia przebudowa
dróg wewnętrznych na osiedlu przy
ul. Kopernika rozpoczęła się pod
koniec 2016 roku. Firma Strabag
z Pruszkowa wyremontowała odcinek od ul. Wróblewskiego do ul. Kopernika, a firma Star- Wik wymieniała
sieć wodociągową wraz z przyłączami. Łącznie miasto wyda na to zadanie ponad 1 mln zł.

Powstały dwa nowe boiska
7 czerwca dzieci wbiegły po raz pierwszy na dwa nowiutkie boiska wielofunkcyjne na osiedlu Konstytucji 3 Maja i Kopernika.
To przedwakacyjny podarunek dla mieszkańców od Spółdzielni
Mieszkaniowej „Kociewie”. W godzinach przedpołudniowych prezes Spółdzielni, prezydenci i członkowie Rad Osiedlowych uroczyście przecięli wstęgi otwierające nowe obiekty sportowe.
Oba boiska o wymiarach 21×40 wyłożone są syntetyczną nawierzchnią
poliuretanową, która gwarantuje
ich użytkownikom bezpieczeństwo
i komfort zabawy. Wyposażone są
w profesjonalny sprzęt, który umożliwia uprawianie wielu dziedzin sportu. Dzieci mogą grać w piłkę nożną,
piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, a nawet tenisa ziemnego.

Boiska zapewniają im świetną bazę
rekreacyjną na zbliżające się wakacje. Będą otwarte do godz. 22.00.
W przyszłości zostaną oświetlone,
co prawdopodobnie sprawi, że osoby starsze będą mogły korzystać
z nich do późnych godzin nocnych.
– To boisko jest przepiękne i tak blisko domu – cieszyły się uczennice
klasy czwartej pobliskiej Szkoły Pod-

    To boisko jest
przepiękne i tak
blisko domu
stawowej nr 4 – Tak miękko się po
nim biega. Super miejsce na zabawę i grę w siatkę lub kosza.

Mural z Piłsudskim

W Starogardzie powstał nowy mural z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego. To pomysł
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie”. Ma
wyrażać pamięć mieszkańców o dniu odzyskania przez Polskę niepodległości.
Mural pojawił się na jednej ze ścian
bloku os. 60-lecia ONP 4B. Wymalowana została na niej wielkoformatowa postać wybitnego polskiego
wodza – Józefa Piłsudskiego na ukochanej klaczy Kasztance. Jest to replika obrazu Wojciecha Kossaka z 1928
roku, który uwiecznił na płótnie jedną z najważniejszych postaci w historii narodu polskiego.
– W 2018 roku będziemy obchodzić
w kraju bardzo ważną rocznicę – 100
lat Odzyskania Niepodległości Polski
– powiedziała Ewa Sommerfeld wice-

prezes SM „Kociewie”. – W przyszłym
roku minie dokładnie 40 lat od daty
powstania osiedla, które notabene
powstało w 60. rocznicę odzyskania
niepodległości. Obraz ma przypominać wszystkim mieszkańcom miasta
zarówno rok, w którym odzyskaliśmy
wolność, jak i postać, która o tę wolność walczyła.
Autorem projektu jest znany w Starogardzie artysta malarz i grafik, wykładowca ASP w Gdańsku autor wielu prestiżowych wystaw w kraju i na
świecie – dr hab. Dariusz Syrkowski.
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W ramach współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w Starogardzie Gdańskim realizowane są:
Starogardzkie Centrum Wolontariatu,
Klub Abstynenta „Razem”, Punkt Interwencji Kryzysowej oraz Schronisko

dla Bezdomnych Zwierząt. Z działalności tych placówek rocznie korzysta
kilkaset osób, a pomoc w nich świadczy ponad 200 wolontariuszy.
Dzięki współpracy samorządu z NGO
powstało 5 audioprzewodników po
mieście stworzonych w języku polskim i angielskim, opracowane zostały
nowe trasy rowerowe, wydrukowano
plany miasta.
Organizacje pozarządowe zorganizowały 11 dużych wydarzeń kulturalnych: koncertów happeningów,
eventów, których publiczność to
ponad 10 tys. osób ze Starogardu
i okolic.
Gmina zleca też organizacjom zadania w zakresie edukacji. Już od kilku
lat ogromną popularnością wśród
przedszkolaków cieszy się zadanie
„Dziś przedszkolak jutro mistrz” realizowane przez Klub Sportowy Beniaminek 03. W roku 2016 z zajęć skorzystało ponad 650 dzieci ze starogardzkich przedszkoli. Innowacyjną
propozycją skierowaną do uczniów
były zadania: „Futuro = Przyszłość”
oraz „Kuźnia kreatywności” realizowane przez Stowarzyszenie „Można
Inaczej”, a także Fundacji „In Fortes”
– „Aktywni – kreatywni”. Obie organizacje wykorzystały nowoczesne
formy nauczania, jak robotyka czy
warsztaty kulinarne. Z akcji edukacyjnych skorzystało ponad 1750 osób.
Działania organizacji to także projekty skierowane do osób niepełnosprawnych i seniorów. W roku 2016
z różnych form wsparcia realizowanych przez NGO skorzystało ponad

300 osób niepełnosprawnych i ich
rodzin, a także ponad 300 seniorów.
Na szczególną uwagę zasługuje projekt Stowarzyszenia Starogard 2030
„Starogard przyjaznym miastem bez
barier – akcja promująca ideę projektowania uniwersalnego”. Studenci
z Wydziału Architektury Politechniki
Gdańskiej, pod okiem dr hab. inż.
arch. Marka Wysockiego oraz osoby
niepełnosprawne sprawdzały w wybranych częściach miasta, na jakie
bariery mogą napotkać osoby starsze i niepełnosprawne. W efekcie ich
badań rozpoczęto tworzenie mapy
dostępności Starogardu dla osób
niepełnosprawnych.
Największymi beneficjentami miejskich środków, ale także organizacjami, które prowadzą działania najbardziej regularne są kluby sportowe.
Każdego roku ze szkolenia sportowego korzysta ponad 1450 uczniów
starogardzkich szkół. Zajęcia prowadzone są kilka razy w tygodniu pod
okiem wykwalifikowanych trenerów. Dotacje na szkolenie sportowe,
w szczególności dzieci i młodzieży,
w roku 2016 otrzymało 11 klubów
realizujących zajęcia w 12 dyscyplinach. Kluby sportowe realizują także
turnieje i zawody, które śledzi kilka
tysięcy widzów.
Organizacje pozarządowe działają po
to, by mieszkańcom miasta żyło się
lepiej. Wszystko robią z myślą o nich.
Bezpośrednimi adresatami zadań
realizowanych przez starogardzkie
NGO było ponad 4100 mieszkańców
miasta.

podyplomowych studiów: „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” oraz
„Polityka i zarządzanie oświatą”. Od
nowego roku szkolnego będzie zarządzał jedną z największych i najbardziej wymagających szkół w Starogardzie – Publiczną Szkołą Podstawową Nr 1 przy ul. Zblewskiej 18,
do której zostanie włączone obecne
Gimnazjum Nr 3.

Z kolei nową dyrektorką Miejskiego
Przedszkola Nr 5 została Magdalena Dzienniak, która od 2006 roku
pracuje w przedszkolu jako nauczycielka. Absolwentka pedagogiki na
Uniwersytecie Gdańskim skończyła
również podyplomowe studia w zakresie neurologopedii, a także zarządzanie oświatą. Nowe zadanie traktuje bardzo poważnie. Jako osoba

kreatywna i twórcza zamierza poszerzyć ofertę zajęć dla przedszkolaków,
unowocześnić bazę dydaktyczną
i zmotywować nauczycieli do jeszcze
większego wysiłku i pracy na rzecz
najmłodszych. Kieruje się w życiu zasadą, że nie ma problemu, którego
nie da się rozwiązać.
Nominacje przyznane zostały na
okres 5 lat do 31 lipca 2022 roku.

NGO działają prężnie

Nowe trasy rowerowe, audioprzewodniki, mapa dostępności dla
osób niepełnosprawnych, koncerty, happeningi, eventy, zajęcia
edukacyjne – to tylko niektóre efekty współpracy gminy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Połowa roku kalendarzowego to czas na jej podsumowanie.
Na realizację „Programu współpracy Gminy Miejskiej Stargard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok

2016 „Gmina przeznaczyła łącznie
kwotę 1 699 197,78 zł. Ogłoszono 13
konkursów ofert, w których udział
wzięło 40 podmiotów. Złożyły one 80
ofert. Dotacje, na realizację 56 zadań,
otrzymało 37 podmiotów.

Nowi dyrektorzy
Magdalena Wąsowicz i Arkadiusz Kobierzyński to przyszli dyrektorzy szkół podstawowych Nr 8 (dawne Gimnazjum nr 1) oraz
Nr 1. Nową dyrektorką Miejskiego Przedszkola Nr 5 została Magdalena Dzienniak.
Dla nauczycieli i uczniów dawnego
Gimnazjum Nr 1, które w wyniku reformy oświatowej od nowego roku
2017/2018 zostanie przekształcone
w Publiczną Szkołę Podstawową
Nr 8, niewiele się zmieni. Dyrektorem szkoły pozostanie Magdalena
Wąsowicz, która zarządza placówką od 2002 roku. Obecna i przyszła dyrektor jest dyplomowanym
pedagogiem ze specjalizacją opiekuńczo-wychowawczą. W szkole
pracuje ponad 30 lat, w tym na
stanowisku dyrektora 21 lat. Swoją
koncepcję kierowania szkołą opiera przede wszystkim na budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy
uczniem, nauczycielem, rodzicem

i całym lokalnym środowiskiem.
Jak twierdzi edukacja to inwestycja w teraźniejszość ucznia, aby
lepiej rozumiał świat, innych i samego siebie, w jego rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny,
które pozwolą mu na samorealizację zgodnie z jego potrzebami.
Arkadiusz Kobierzyński to nauczyciel historii i teoretycznych przedmiotów zawodowych z 10-letnim
stażem pracy w Technikum im.
Gen. Józefa Hallera w Owidzu oraz
szkołach dla dorosłych. W 2007
roku ukończył Wydział Filologiczno-Historyczny na Uniwersytecie
Gdańskim, uzyskując tytuł magistra
historii. Posiada dyplom ukończenia
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BUDŻET OBYWATELSKI 2018

Masz szansę na zmianę swojego otoczenia
Mieszkańcy Starogardu, już po raz
czwarty bedą mogli zgłaszać pomysły na zagospodarowanie terenu wokół swoich osiedli i ulic. We
wrześniu rozpocznie się zbieranie
wniosków do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w Starogardzie Gdańskim.
Podobnie jak w latach poprzednich do wydania będzie 1 mln zł.
W tym 940 tys. zł na projekty infrastrukturalne i 60 tys. zł na projekty społeczne w ramach inicjatywy lokalnej. Nie wszystko jednak odbywać się będzie tak samo, jak w poprzednich edycjach.
Zmieni się wielkość puli środków przeznaczonych na projekty
ogólnomiejskie. Z dotychczasowych 40 tys. kwota wzrośnie do
140 tys. zł. Projekty ogólnomiejskie będą mogły obejmować
cały obszar miasta łącznie z terenami jednostek organizacyjnych
Gminy, czyli np. szkół. Ponadto mieszkańcy, aby zagłosować na
wybrany projekt, nie będą musieli wychodzić z domów. Będzie
można glosować przez Internet.. Wszystkie szczegóły na stronie
www.bo.starogard.pl
Poniżej przedstawiamy najważniejsze daty, dotyczące tegorocznego BO2017.

Harmonogram
Nr

Zadanie

Termin
realizacji zadania
01.09.2017–
18.09.2017

1

Zgłaszanie projektów

2

Praca Zespołu ds. Opiniowania

19.09 – 28.09.2017

3

Uzupełnianie formularzy
zgłoszeniowych

19.09 – 28.09.2017

4

Ogłoszenie wstępnej listy projektów

5

Możliwość wycofania projektów

Do 02.10.2017

6

Losowanie numerów i ogłoszenie
ostatecznej listy projektów
poddanych pod głosowanie

3.10.2017

7

Powołanie Komisji Wyborczej
Budżetu Obywatelskiego –
Zarządzenie Prezydenta

06.2017

8

GŁOSOWANIE

9

Prace Komisji Wyborczej Budżetu
Obywatelskiego

10 Ogłoszenie wyników

29.09.2017

13.10 – 29.10.2017
30.10.2017
31.10.2017

1 mln do dyspozycji mieszkańców
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DEYNA 70
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Urodziny na miarę solenizanta
Za nami huczna 70-tka Kazimierza Deyny. Sportowo-rozrywkowa impreza DEYNA ‘70 z LOTOSEM i ENERGĄ zgromadziła ponad 15 tys. osób. Towarzyski mecz piłki nożnej zakończył się zwycięstwem drużyny Deyna Team (8:1).
Reprezentacja Telewizji Polskiej także dawała z siebie wszystko. Na placu przy Hali Sportowej im. Gerarda Podolskiego obejrzeliśmy film o naszym solenizancie, który młodym ludziom uświadomił, a starszym przypomniał jak
wielkim piłkarzem był Kaka. Potem wszyscy świetnie bawili się przy dźwiękach muzyki disco polo.
Rok 2017 został ustanowiony w Starogardzie
Gdańskim Rokiem Kazimierza Deyny. Skończyłby 70 lat. To doskonała okazja, by przypomnieć jego sylwetkę i dokonania. Legenda
polskiej piłki nożnej zasłużyła na naprawdę
huczne obchody rocznicy 70-tych urodzin. Na
początku prezydent miasta wspólnie z przedstawicielkami głównych sponsorów wydarzenia Grupy LOTOS panią Iwoną Mostowską oraz
Grupy ENERGA panią Urszulą Drukort-Matiaszuk odsłonił pamiątkową tablicę poświęconą
Kazimierzowi Deynie, ufundowaną przez obie
firmy.
Chwilę później na murawę wybiegły: reprezentacja Telewizji Polskiej oraz drużyna Deyna Team. Emocji nie brakowało, zwłaszcza, że
na boisku pojawili się między innymi: Maciej
Żurawski, Jacek Krzynówek, Radosław Michalski, Tomasz Kłos, Marek Ługowski, czy prezy-

dent Janusz Stankowiak. W bramkach stanęli
znakomici jak zwykle Jan Tomaszewski oraz
Maciej Szczęsny. Trenerem reprezentacji TVP
był Rafał Patyra, a Deyna Team Andrzej Strejlau.
– Szanowni Państwo! Jesteśmy w samym sercu
Kociewia, które bije dzisiaj specjalnie dla Kazimierza Deyny. Jesteśmy w mieście, w którym
rodzą się gwiazdy. Właśnie tu, w Starogardzie
Gdańskim, 23 października 1947 roku urodził się Kazimierz Deyna – legenda polskiego
futbolu. Gdyby żył w tym roku skończyłby 70
lat. Uczcijmy radośnie tę wyjątkową rocznicę
i pokażmy całej Polsce, że Starogard to miasto, w którym pamięć o Kaz Generale żyje
nieustannie – mówił prezydent Janusz Stankowiak. – Korzystając z okazji chciałbym gorąco
podziękować osobom, bez których to wydarzenie by się nie odbyło. Przede wszystkim
dziękuję głównym sponsorom Grupie LOTOS
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i Grupie ENERGA oraz przyjacielowi naszego
miasta prezesowi LOTOS PETROBALIC Grzegorzowi Strzelczykowi – dodał prezydent. – Życzę
wszystkim udanej zabawy i niezapomnianych
emocji. Przede mną takie na pewno, bo mam
okazję zagrać ze świetnymi piłkarzami. Nigdy
nie sądziłem, że moim trenerem będzie pan
Andrzej Strejlau. Przyznam się Państwu, że
po cichu marzę, żeby strzelić gola Janowi Tomaszewskiemu. Myślę, że takie samo marzenie ma cała moja drużyna – zakończył Janusz
Stankowiak.
Emocji rzeczywiście nie brakowało. Wyraźnie
udzielały się też one komentującemu spotkanie Dariuszowi Szpakowskiemu. Mecz zakończył się wynikiem 8:1 dla drużyny przyjaciół
pana Kazimierza. Zespół Telewizji Polskiej nie
poddawał się jednak do samego końca.

Martyniuk z zespołem Akcent. Zabawa rozkręciła się na dobre. Trwała do późnych godzin
wieczornych. Zaśpiewały jeszcze inne gwiazdy

W przerwie spotkania kibice mieli szansę strzelać karne samemu Janowi Tomaszewskiemu.
– Muszę przyznać, że było to troszeczkę stresujące, bo spotkałem taką sławną postać. Bardzo
się cieszę, że mogłem strzelać do jego bramki,
zwłaszcza że jestem kibicem naszej reprezentacji narodowej, oglądam ich wszystkie mecze.
Dzisiaj jestem bezstronny – powiedział pan Karol. – Strzelić bramkę Janowi Tomaszewskiemu
to bardzo cenne doświadczenie. Będę to mile
wspominał. Mecz jest wspaniały. Jest dużo goli,
więc i mnóstwo wrażeń. Dzisiaj sercem jestem
z drużyną Deyny – dodał pan Jakub.
Zaraz po zakończeniu meczu wszyscy przenieśli się na plac przy Hali Sportowej im. Gerarda
Podolskiego. Licznie zebrani tam mieszkańcy
bawili się przy dźwiękach muzyki zespołu Dwa
plus Dwa. Mieliśmy też okazję obejrzeć pełen
emocji i niezwykle wzruszający film, który jest
niezbitym dowodem na to jak wielką piłkarską
postacią był Kazimierz Deyna.
Chwilę później na scenie pojawił się Zenek

disco polo: Mig, Classic, a na zakończenie Power Play. Pomysłodawcą wydarzenia DEYNA
’70 z LOTOSEM i ENERGĄ był radny Stowarzyszenia „Nasz Starogard” oraz przewodniczący
Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych Rady Miasta Jarosław Janaszek. To była
naprawdę huczna impreza – urodziny na miarę
solenizanta. Dziękujemy, że byliście z nami.
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Fotorelacje wydarzeń

znajdziesz na stronie internetowej www.starogard.pl
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Wysoko postawiliśmy sobie poprzeczkę
Rozmowa z Marzeną Klein, dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Za nami huczne 70-te urodziny Kazimierza
Deyny „DEYNA’70 z LOTOSEM i ENERGĄ”.
Ośrodek Sportu i Rekreacji był głównym
organizatorem tego wydarzenia. Co,
podczas
przygotowań,
stanowiło
największe wyzwanie?
Przygotowanie tak dużej imprezy jak
„DEYNA’ 70 z LOTOSEM I ENERGĄ wiązało się
z szeregiem różnego rodzaju wyzwań. Prace
nad przygotowaniem i realizacją trwały cały
rok. Pamiętam jak w maju ubiegłego roku zjawił
się u nas pomysłodawca imprezy Pan radny
Jarosław Janaszek. Wtedy wszystko zdawało się
być tak odległe i mało realne. 10, 20 tysięcy –
pojawiała się taka liczba odbiorców. Jak stawić
czoło temu wyzwaniu i czy się uda? Gdzie zrobić
koncert? Jak pozyskać sponsorów? Te i więcej
pytań rodziło się w mojej głowie. Władze
miasta podjęły decyzję, że organizatorem
zarówno części sportowej, jak i kulturalnej
ma być Ośrodek Sportu i Rekreacji. Niełatwe
to było zadanie, bo oprócz przygotowania
inauguracji roku Deyny, OSiR prowadził
bieżącą działalność przeprowadzając szereg
imprez, a niech mi Pani wierzy, że było ich
wiele. Tylko w tym roku odbyły się m. in. Bieg
Tropem Wilczym, Bieg Szpęgawski, UEFA U-16
Development, amatorskie turnieje piłki nożnej
i siatkówki, zawody LA, zawody szkolne, rajdy
rowerowe oraz wynajem obiektów. I jeszcze
przyszło się nam zmierzyć z zadaniem, gdzie
jednego dnia miał się odbyć i mecz, i koncert.
Moim pomysłem było przeprowadzenie
koncertu w formie festynu, dlatego dodatkowo
chcieliśmy zorganizować w parku szereg
atrakcji dla dzieci i młodzieży. Organizacja
meczu zdawała się być łatwym zadaniem,
jednakże później okazało się, że też nie obyło
się bez różnego rodzaju przeszkód. Natomiast
organizacja koncertu w plenerze na tak
dużą skalę to było zdecydowanie największe
wyzwanie. Inaczej przygotowuje się imprezę
sportową, a zupełnie inaczej koncert. Nigdy
nie organizowaliśmy tak dużej kulturalnej
imprezy masowej w plenerze w związku z tym
nie mieliśmy doświadczenia. Jednak upór
i determinacja doprowadziły do pokonania
wszelkich trudności i odniesienia sukcesu,
o czym świadczyć może frekwencja zarówno
na meczu, jak i na koncercie.
Imprezę z pewnością można nazwać udaną.
Zarówno towarzyski mecz Deyna Team
kontra reprezentacja Telewizji Polskiej, jak
i koncert muzyki disco polo zgromadziły
imponującą liczbę osób. Gdzie leży klucz do
takiego sukcesu?
Jest kilka kluczowych elementów, które
wpłynęły
na
tak
dużą
frekwencję.
Najważniejszym z nich było pozyskanie

strategicznych sponsorów takich, jak Grupa
LOTOS i Grupa ENERGA. Dzięki temu można
było zaprosić gwiazdy sportu, wśród których
znaleźli się m.in. Jan Tomaszewski, Jacek
Krzynówek, Maciej Żurawski, Tomasz Kłos,
Maciej Szczęsny, Radosław Michalski oraz
znanego komentatora sportowego Dariusza
Szpakowskiego. Dlatego też mogliśmy zaprosić
zespoły disco polo tj. Akcent, Power Play, MIG,
Classic i nasz lokalny zespół Dwa plus Dwa.
Z kolei dzięki uczestnictwu tak wybitnych
gwiazd piłki nożnej i muzyki udało się nam
włączyć w imprezę TVP i Polo TV oraz Radio
Gdańsk. Kluczowym elementem było także
wyjście z promocją daleko poza Starogard
Gd. Przeprowadziliśmy akcję na portalach
społecznościowych, w prasie oraz kampanię
plakatową wraz ze sprzedażą biletów m.
in. w powiecie: tczewskim, kościerskim.
Promocja przeprowadzona była również
w Pruszczu Gdańskim, w Pelplinie i wielu innych
miejscowościach województwa. Elementem
scalającym była załoga, na której zawsze mogę
polegać.
Czy od kiedy pełni Pani funkcję dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji było to
największe organizowane przez Was
wydarzenie? Jak czuła się Pani w roli osoby
trzymającej nad wszystkim pieczę?
Do tej pory OSiR organizował głównie imprezy
sportowe. Mogę powiedzieć, że to wydarzenie
jest największym i najbardziej złożonym
przedsięwzięciem z organizowanych przez
wszystkie lata istnienia OSiR-u. W roli osoby
koordynującej całą imprezę czułam zawodowe
spełnienie. Zawsze lubiłam wyzwania. Ta
impreza dla mnie i wszystkich pracowników
OSiR-u była wielkim sprawdzianem. Udało
się. Cieszę się, że OSiR potrafił wyciągnąć
starogardzian z domów.
Pokazaliśmy, że
jesteśmy zgranym zespołem i możemy zająć
się również organizowaniem koncertów.
Frekwencja podczas imprezy „DEYNA’70
z LOTOSEM i ENERGĄ” pokazała, że
starogardzianie
potrzebują
rozrywki.
Jakie są plany OSiR-u na najbliższy czas?
Myślicie już o kolejnym spektakularnym
wydarzeniu?
Zdecydowanie tak, impreza pokazała, że
starogardzianie lubią się bawić i potrzebują
tego typu imprez. Pokazała, nam jak działać,
aby przyciągnąć publiczność. Dopiero
co zakończyła się jedna wielka impreza,
a rzeczywiście myślę już o przyszłym roku.
Wysoko postawiliśmy sobie poprzeczkę, którą
trudno będzie przeskoczyć. W przyszłym roku
obchodzić będziemy 60. rocznicę urodzin
najlepszego zawodnika w historii polskiego

tenisa stołowego – Andrzeja Grubby. Ponadto
2018 rok to również jubileuszowy XXXV Bieg
Szpęgawski. Mam pomysły także na inne
imprezy, jednak ich realizacja w dużej mierze
zależy od pozyskania sponsorów. Ale jak
mówiłam, lubię wyzwania, a więc...
Korzystając z okazji chciałam podziękować
Prezydentowi za okazane zaufanie i powierzenie
mi tak trudnego, i niezwykle odpowiedzialnego
zadania. Dziękuję oczywiście sponsorom
tytularnym: Grupie LOTOS i Grupie ENERGA,

bez których ta impreza nie miałaby takiego
wymiaru oraz wszystkim innym sponsorom,
instytucjom, wolontariuszom i osobom, które
wsparły organizację tego przedsięwzięcia. Panu
radnemu Jarosławowi Janaszkowi za pomoc
w pozyskiwaniu sponsorów oraz w nawiązaniu
kontaktów z gwiazdami sportu i estrady.
Przy podziękowaniach nie mogę zapomnieć
o załodze Ośrodka Sportu i Rekreacji, która jak
zwykle stanęła na wysokości zadania.

czerwiec 2017
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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 to drugi przystanek na mapie polskiego TRI, pomiędzy zawodami w Gniewinie
a Lidzbarku Welskim.

Międzynarodowe
święto siatkówki
Siatkarki z 14 krajów od Finlandii aż po Austrię przyjadą do Starogardu 16 czerwca.
Wezmą udział w XXIX Międzynarodowym
Turnieju Piłki Siatkowej i Mini Siatkówki
Dziewcząt.
Od piątku 16 czerwca do niedzieli 18
czerwca odbywać się będzie XXIX
Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej i Mini Siatkówki Dziewcząt.
W trzech halach: Hali Miejskiej im.
Andrzeja Grubby, Hali im. Gerarda
Podolskiego, oraz hali w Zespole
Szkół Ekonomicznych zmierzą się
ekipy z Finlandii, Szwecji, Niemiec,
Holandii, Austrii, Łotwy, Estonii, Litwy, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Słowenii, Słowacji i Polski. O zwycięstwo
powalczy 20 zespołów w kategorii
dziewcząt starszych i 22 zespoły
w kategorii dziewcząt młodszych.
Mecze rozpoczną się w piątek, 16
czerwca o godzinie 10.00. Tego samego dnia o godz. 14.00 odbędzie
się uroczyste otwarcie Turnieju.
Dziewczyny będą grać przez całą
sobotę, aby w niedziele, 18 czerwca
o godz. 13.00, poznać wyniki podczas
uroczystego zakończenia imprezy.
– To największe wydarzenie siatkarskie w Europie, jeśli chodzi o grupę
wiekową dziewcząt 2001-2005 –
powiedział Stanisław Osowski, organizator imprezy. – Turniej wpisał
się na stałe w kalendarz międzynarodowych imprez sportowych. Towarzyszy mu niezwykły duch walki
i atmosfera przyjaźni, bo to nie tylko okazja do sprawdzenia swoich

umiejętności siatkarskich, ale przede
wszystkim czas wspólnej zabawy
i budowania nowych relacji. Każdy,
kto raz przyjedzie do Starogardu na
nasz Turniej, chce tu wrócić. Z roku
na rok zgłasza się do nas coraz więcej
drużyn z rożnych państw europejskich. Niestety Starogard pomieści
tyle i tyle zawodników i nie wszystkich możemy ugościć. W tym roku
musieliśmy odmówić siatkarkom ze
Szwajcarii, Francji i Danii. Mimo to
wierzę, że wszystkie trzy hale przez
te trzy dni wypełnią wielkie emocje
sportowe, których nasi mieszkańcy
zechcą doświadczyć, przychodząc
na mecze.
Turniej objęli patronatem: Marszałek Senatu Stanisław Karczewski,
Minister Edukacji Narodowej Anna
Zalewska, Marszałek Województwa
Pomorskiego Mieczysław Struk,
Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak, oraz Wojewódzki Kurator Oświaty Monika Kończyk.
Organizatorem imprezy są: Publiczne Gimnazjum Nr 1 i Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4. Współorganizatorami Turnieju są: Urząd Miasta
w Starogardzie Gdańskim, Starostwo Powiatowe, MOS Starogard,
UKS Libero i OSiR Starogard.

Triathlon powrócił do stolicy Kociewia po 30 latach. W tym roku Starogard 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
z tym również przebieg trasy rowerowej. Zawody rozpoczną się nad
jeziorem w Borzechowie. Stamtąd
zaraz po pływaniu zawodnicy przesiądą się na rowery i ruszą do Starogardu. Do pokonania będą mieli,
zależnie od wybranego dystansu,
1900, 950 lub 475 metrów wpław
i odpowiednio 90, 45 lub 25 kilometra na rowerach. Miejscówka strefy
T2 się nie zmieni – będzie to parking
przed Stadionem Miejskim im. Kazimierza Deyny. Tu zawodnicy zostawią swoje rowery, aby dokończyć
start biegiem na odcinkach: 21,1
km, 10,5 km lub 5,25 km. 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 toczyła odpowiednio na
1/2, 1/4 lub 1/8 pełnego dystansu.
Meta znajdować się będzie na stadionie, podobnie jak strefa EXPO.

Doping wszystkich mieszkańców
Miasta przyda się szczególnie Rafałowi Butnemu z Gdyni, który podejmie się nie lada wyczynu. Wystartuje
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. Organizatorzy cyklu Triathlon
Energy postanowili za każdego
zawodnika, który dotrze na metę
w Starogardzie Gdańskim przekazać
kilka złotych na konto Paulinki. –

1 Lato pełne atrakcji
ul. Juranda ze Spychowa, ul. Zielonej
oraz na os. Piastów (7-11 sierpnia,
godz. 11:00). Karty kwalifikacyjne
w placówkach SM „Kociewie“ przyjmowane są od 5 do 30 czerwca.
W Starogardzkim Centrum Kultury
Akcja LATO rusza 26 czerwca. Codziennie, do 7 lipca, na dzieci czeka
szereg atrakcji. Wśród nich między
innymi: zajęcia plastyczne, konkursy,
gry i zabawy, w tym także z wolontariuszami oraz rycerzami. Nie zabraknie projekcji bajki oraz wycieczek: do
parku, biblioteki, Muzeum Ziemi Kociewskiej, a także zwiedzania Zespołu Szkół w Bolesławowie. Uczestnicy
zajęć będą też mieli szansę spotkać
się z prezydentem miasta. Poza tym
w lipcu i sierpniu w każdy czwartek
o godz. 18:00 na dzieci czeka kino
letnie w Kinie „Sokół“.

Miejska Biblioteka Publiczna
zaprasza na głośne czytanie, wspólne rozwiązywanie zadań i zagadek,
tworzenie prac plastycznych oraz teatrzyk kukiełkowy (10 i 31 sierpnia).
Zajęcia odbywać się będą w sierpniowe wtorki, środy i czwartki (z wyjątkiem 02.08. i 15.08.) w godzinach
11:00 – 13:00 w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży (I piętro)
przy ul. Paderewskiego 1. Każdy
dzień będzie miał inny temat. Wśród
nich na przykład: „Mali obserwatorzy przyrody“, „Wakacje z Mikołajkiem“, „Bajkowe królewny, baśniowi królewicze“, „Wielkie śledztwo
detektywa Pozytywki“, czy „Kadry
i dymki – w świecie komiksu“.
Wszyscy, ktorzy interesują się historią mogą odwiedzić Muzeum Ziemi Kociewskiej. Na wakacje jego

Plan jest taki, że jeśli do mety dotrze
ponad 300 zawodników, to wpłacimy za każdego z nich 3 złote – mówi
Adam Greczyło, dyrektor wykonawczy Triathlon Energy. – Jeśli będzie
ich ponad 400 to będzie po 4 złote,
a jak 500, to po pięć. Podczas każdej
z imprez w biurze zawodów wystawiona będzie puszka, gdzie będą
zbierane fundusze dla Paulinki. Dla
każdego przygotowano upominek,
czyli naklejkę na samochód. Najlepsza polska triathlonistka Agnieszka
Jerzyk przekazała na aukcję stroje sportowe z Igrzysk Olimpijskich
w Londynie i Rio.
Zawodnicy proszeni są o nagrywanie krótkich filmików, które przekażą Paulince i Rafałowi niezbędną
energię. Każdy, kto chciałby wspomóc dziewczynkę oraz jej rodzinę
może wpłacić chociaż kilka złotych
na numer konta: 42 2490 0005 0000
4600 7549 3994 z dopiskiem 372
Byks Paulina – darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia. Zebrane środki
wykorzystane zostaną na bieżącą rehabilitację, spłatę Prodrobota
(Rocky), na którym Paulinka już trenuje oraz na eksperymentalną terapię komórkami macierzystymi. .

pracownicy przygotowali dwie wystawy. Od 16 czerwca do 26 sierpnia
w budynku muzeum przy ul. Bocznej
2 oglądać będzie można ekspozycję
zatytułowaną „Stefan Gełdon. Baśniowy świat lalek“. W dniach 7 lipca
– 30 września w Ratuszu na Rynku
na zwiedzających czekać będzie natomiast wystawa „Gwizdki z kolekcji
Andrzeja Krzemińskiego“.
Pozostając w klimacie historycznym,
zachęcamy do zapisów na jeden
z dwóch dwutygodniowych turnusów w Grodzisku Owidz. Pierwszy:
w dniach 10 – 21 lipca, drugi: 31 lipca – 11 sierpnia. Będą one trwały od
poniedziałku do piątku w godz. 9:00
– 14:00. Koszt to 150 zł za tydzień
z wyżywieniem. Obowiązuje wcześniejsza przedpłata.
Jest w czym wybierać, więc podczas
tegorocznego lata w naszym mieście nikt nie powinien narzekać na
nudę, czy brak wrażeń.
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Park pełen atrakcji

W deszczu, ale na wesoło

27 maja w Parku Miejskim odbył się Festyn
Rodzinny pod hasłem „Bądźmy Razem”,
zorganizowany przez Caritas Diecezji Pelplińskiej. Razem z Miastem i siecią sklepów
Biedronka przygotował mnóstwo atrakcji.

W Starogardzie Gdańskim świętowano
Dzień Dziecka ze służbami mundurowymi.

Największą popularnością cieszyło się miasteczko z kilkunastoma
dmuchańcami. Nie zabrakło fantów w tzw. „prezenciarni”, balonów
i słodyczy. Można było też zwiedzić
wóz strażacki. Dla każdego malucha,
który przyszedł świętować Dzień
Dziecka, główny sponsor imprezy,
sieć Biedronka, przygotowała mały

podarunek. Na scenie występowały
dziecięce zespoły. Pomysłowe stroje, ciekawe choreografie i znakomite wykonania zostały nagrodzone
gromkimi brawami, a wykonawcy
słodkościami.
Nad całością czuwali prowadzący
Ewa Landowska i Jan Radzewicz ze
Starogardzkiego Centrum Kultury.

Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszył się policyjny motocykl
i radiowóz z „drogówki”, a także zakupione przez Gminę Miejską Starogard Gdański alko i narkogogle,
które zniekształcają widzenie świata
i ukazują szkodliwe działanie alkoholu na ludzkie zmysły.
W tym roku po raz pierwszy uczestnicy imprezy zobaczyli nie tylko

Mali sportowcy
Dzieci z 7 miejskich przedszkoli i przedszkola ze Skarszew na sportowo świętowały Dzień Dziecka z Beniaminkiem 03.
Przez cały rok szkolny pod czujnym
okiem trenerów z Klubu Sportowego Beniaminek 03 przedszkolaki ze
wszystkich miejskich przedszkoli
od 3 lat rozwijają swoje sportowe
umiejętności i ćwiczą koordynację
ruchów. 2 czerwca w Miejskiej Hali
Sportowej im. Andrzeja Grubby
dzieci pokazały czego się nauczyły.
Dzieci świetnie radziły sobie z kozłowaniem piłki, jej kulaniem i kiwaniem, a także ze slalomem i gonitwą wokół pachołków. Nagrodzeni

zostali wszyscy zawodnicy. Podczas
przerw pomiędzy poszczególnymi
konkurencjami do zabawy wszystkich zachęcały panie prowadzące
i taneczne przeboje.
Dla tych, którzy zamiast piłki wolą
jednak kredki, organizatorzy przygotowali konkurs plastyczny. Motywem przewodnim był sport i zdrowy
styl życia. Wszyscy artyści otrzymali
kubeczki i czapki z logo KS Beniaminek, a także medale, na które równie
mocno zasłużyli co zawodnicy.

Uczestników imprezy przywitał
wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki, który
złożył wszystkim dzieciom najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka.
Do życzeń dołączyło się całe grono
pedagogiczne, w imieniu którego
wystąpiła dyrektor MPP nr 3 – Maria
Ziemer.
Marcin Kaszubowski – prezes Klubu
Sportowego Beniaminek 03 (organizatora imprezy) życząc wszystkim
wspaniałej zabawy, podziękował
dzieciom za chęć uczestniczenia
w zajęciach, które klub prowadzi.
Podziękował też wicemarszałkowi
oraz prezydentowi miasta Januszowi Stankowiakowi za pomoc w promocji zdrowego stylu życia i rozwijaniu sprawności fizycznej kociewskich
dzieciaków.

pokaz musztry psa policyjnego, ale
całą akcję łapania przestępcy z użyciem broni. Mieli też okazję wypróbować maski tlenowe w specjalnej
komorze wypełnionej dymem, którą przygotowali strażacy czy ugasić
strumieniem wody fikcyjny pożar
w domu.
Największa kolejka była jednak do
wysięgnika, który co chwilę unosił

Prężyli
muskuły
W sobotę (27 maja)
Miejską Halą im. Andrzeja Grubby zawładnęli mistrzowie
kulturystyki, fitnessu oraz dzieci trenujące Fit-Kid.
Zawody rozpoczęły dzieci od lat 6. Rywalizowały w odpowiednio stworzonych dla nich 12 kategoriach fitnessu
gimnastycznego – Fit Kid. Wszystkie
zaprezentowały barwne i żywiołowe
układy taneczno-gimnastyczne.
Spore emocje wzbudził start dwóch
niepełnosprawnych mężczyzn. Pu-

w górę grupkę odważnych. Na przejażdżkę dał się namówić prezydent
Janusz Stankowiak i komendant policji Bogusław Ziemba.
Oprócz malowania twarzy i różnorakich zabaw dzieci mogły sprawdzić
swoją znajomość przepisów ruchu
drogowego w policyjnym namiocie. Policyjni technicy pokazywali,
w jaki sposób zabezpiecza się pozostawione przez przestępców ślady.
Maluszki miały do dyspozycji kredki
i kolorowani, a każde dziecko, które
odwiedziło policjantów otrzymało upominek. Natomiast laureaci
konkursów plastycznych zdobyli
nagrody ufundowane przez organizatorów.
Wielkiej radości dzieciom przysporzył też lunapark, ścianka wspinaczkowa oraz skoki na skokochron. Atmosferę święta wzbogaciły muzyczne występy zespołu „Czarna Nuta”,
a smaku dodała pyszna strażacka
grochówka.
Dzień Dziecka ze służbami mundurowymi w Starogardzie zorganizował Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów wspólnie ze starogardzką
Komendą Policji i Komendą Straży
Pożarnej. Imprezę patronatem objął
prezydenta miasta Janusz Stankowiak.

bliczność nagrodziła ich gromkimi
brawami.
W sumie o tytuł mistrza kobiety
i mężczyźni walczyli w 23 kategoriach.
Starogard Gdański miał silną reprezentację, zwłaszcza w kategorii par.
W trakcie zawodów w krótkich dwuminutowych przerwach swoje umiejętności zaprezentowali przedstawiciele takich dyscyplin, jak: boks, kickboxing i strongman, a także adepci
szkoły tańca Pole Dance. Można było
obejrzeć też pokaz sukien ślubnych.
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
w Kulturystyce, Fitness, w tym osób
niepełnosprawnych oraz Fitness Gimnastycznym dzieci zorganizowała Federacja WBBF – WFF, na czele z jej prezydentem Wojciechem Nadolskim.
Imprezę patronatem objął Prezydent
Miasta Starogard Gdański.
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Najlepsi policjanci nagrodzeni
Dzięki szczególnemu zaangażowaniu i wzorowemu wykonywaniu
zadań służbowych w II półroczu 2016 roku Maciej Łepek i Tadeusz
Poćwiardowski osiągnęli najlepsze wyniki w służbie. Podczas sesji Rady Miasta zwycięzcy konkursu na najlepszego dzielnicowego
i policjanta prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie
Gdańskim odebrali nagrody.

Najlepszym
dzielnicowym
został Maciej Łepek. Nie jest to jego
pierwsze wyróżnienie. Policyjny
mundur nosi od 18 lat. Od początku służy w Komendzie Powiatowej

Policji w Starogardzie Gdańskim.
Swoją karierę zawodową zaczynał
jako funkcjonariusz referatu patrolowo-interwencyjnego. Obowiązki
dzielnicowego przejął dokładnie 1

Dzień Strażaka

Ich praca to misja. Narażają własne zdrowie,
a często także życie po to, by nieść pomoc
w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
Dbają o nasze bezpieczeństwo. 24 maja
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim strażacy uroczyście obchodzili swoje święto.
Tegoroczne obchody Dnia Strażaka
połączone były z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży
Pożarnej. Gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim st. bryg. Zbigniew
Kamiński.
W akademii udział wzięli między innymi: mł. bryg. Dariusz
Żywicki – Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
Kapelan Wojewódzki Strażaków
ks. Jarosław Lisica, Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Grzegorz Weis,
Pan Leszek Burczyk – Starosta Starogardzki, Burmistrzowie i Wójtowie
Gmin Powiatu Starogardzkiego, kierownicy służb i instytucji na co dzień
współpracujący z Komendą, Nad-
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leśnictw, komendanci gminni OSP,
emeryci i renciści PSP oraz strażacy
i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim.
Podczas uroczystości strażakom
wręczono: odznaki „Zasłużony dla

stycznia 2008 roku. Wcześniej podobną funkcję pełnił na Posterunku
Policji w Skarszewach. Dzisiaj sprawuje nadzór nad całym wschodnim
i północnym obszarem miasta od
ulicy Bp. Dominika, przez Skarszewską (włączając cmentarz komunalny
i ogródki działkowe), Derdowskiego,
Gdańską aż po ulicę Zieloną.
Dla Tadeusza Poćwiardowskiego to
pierwsza nagroda.
– W tym roku mija 15 lat od kiedy
rozpocząłem służbę policjanta. W referacie patrolowo-interwencyjnym
w Starogardzie pracuję od 14 lat. Tak
się zdarzyło, że w ostatnim czasie
było trochę więcej interwencji i zatrzymań. Jednak cały czas mojej pracy poświęcam się tak samo – skromnie mówił Tadeusz Poćwiardowski.

Ochrony Przeciwpożarowej”, medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz
awanse w stopniach i stanowiskach
służbowych.
Dzień Strażaka świętowała niedawno także Ochotnicza Straż Pożarna.
Przy tej okazji w poczet jej czynnych
członków wstąpili: Tomasz Glaner,
Grzegorz Glaner, Marcin Piątek, Dawid Belczewski oraz Jan Strzelczyk.
Strażacy ochotnicy odebrali złote,
srebrne i brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Odznaczonym
gratulowali m. in.: prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak, przewodniczący Rady Miasta
Jarosław Czyżewski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Starogardzie Gdańskim
st. bryg. Zbigniew Kamiński.

Za zasługi
dla Starogardu
Filmy jego autorstwa to bez wątpienia cenne dokumenty przeszłości naszego miasta
i regionu, hołd dla wielu pokoleń działaczy
niepodległościowych i społeczników, sportowców, ludzi zasłużonych i godnych pamięci. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta
podjęto uchwałę o przyznaniu Janowi Kazimierzowi Butowskiemu medalu „Za zasługi
dla Starogardu Gdańskiego”.
Przez wiele lat działalności w dziedzinie dokumentacji filmowej Jan
Kazimierz Butowski zdołał stworzyć
cenną kolekcję materiałów ilustrujących życie codzienne, wydarzenia
lokalne oraz ważne fakty od pierwszych lat po wojnie aż do chwili
obecnej. Stworzywszy własną firmę Video Film „Perfect” – wyłącznie własnym nakładem
finansowym – zrealizował
szereg wartościowych pod
względem
kronikarsko-dokumentalnym filmów
oświatowych i historycznych, w większości pełnometrażowych (ok. 90 min). Są
to m. in. filmy związane z dziejami Kociewia i Pomorza, a także
z historią Starogardu Gdańskiego
oraz najnowszym okresem życia
mieszkańców stolicy Kociewia. Takie
filmy, jak: Szwoleżerowie – Wojsko
Polskie w Starogardzie 1920-1939
(z 1995 r.), Pod opieką św. Wojciecha
(1998 r.), Był taki Starogard (1998 r.),
Kazimierz Deyna 1947-1989 (2012 r.),
Starogardzkim sportowcom (2013 r.),
Działo się w Starogardzie: z kroniki
XX wieku (2014 r.) oraz najnowszy
film pt. Błękitny Generał zaślubił
Polskę z Bałtykiem (2015 r.) to niezwykle ważne dokumenty historii.
Autor i realizator tych filmów włożył niebagatelny wkład w promocję
Starogardu Gdańskiego, gdyż jego
dorobek trafił do odbiorców nie tylko w rodzimym środowisku, ale też
w całym kraju i poza granicami.
Swoje zbiory prywatne Jan Kazimierz Butowski zamierza przekazać
rodzinnemu miastu, aby służyły
pomnożeniu jego kolekcji muzealnej. Ponadto własne opracowania
muzyczne oraz wydane prywatnym
nakładem publikacje i podręczniki
gry na instrumentach zdecydował
się ofiarować starogardzkiej Szkole
Muzycznej. Tym gestem dobitnie
podkreśla, iż drogie jego sercu jest

środowisko kultury i społeczność
Starogardu Gdańskiego – miejsca
urodzenia, z którego inspirację do
twórczego działania czerpał przez
długie lata.

Jan Kazimierz B u t o w s k i urodził
się 8 listopada 1927 roku w Starogardzie, w rodzinie o patriotycznych tradycjach. W młodości sam
również angażował się w działania
niepodległościowe. Podczas okupacji niemieckiej za przynależność
do ruchu oporu został aresztowany
i osadzony w obozie Neufietz, filii
Stutthofu, skąd zbiegł i wstąpił do
partyzanckiego oddziału B. Wolfa
działającego w Borach Tucholskich.
Za tę działalność wojenną otrzymał
w 1998 r. Krzyż Kombatancki Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po
wojnie ukończył Wydział Instruktorski i Instrumentalny Średniej Szkoły
Muzycznej w Gdańsku, następnie
Studium Ludowego Instytutu Muzycznego w Łodzi. Zdobywszy wykształcenie muzyczne, pracował
jako kierownik ognisk muzycznych
w Gdańsku oraz instruktor Zespołu
Pieśni i Tańca „Conradinum”. Ukończył też Katolickie Studium Filmowe
w Warszawie.
O wyróżnienie tej postaci z wnioskiem zwróciło się Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej.
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Uchwała została zdjęta

Dyżury radnych

Rada Miasta w dniu 31 maja miała zadecydować o przekazaniu budynku Gimnazjum
Nr 3 do Skarbu Państwa na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej, które zamierzało utworzyć jednostkę Wojsk Obrony Terytorialnej. W wyniku braku porozumienia w tej sprawie prezydent miasta Janusz
Stankowiak złożył wniosek o wycofanie tej
uchwały z porządku obrad, który został
przyjęty przez radnych.
W związku z wprowadzoną przez rząd
reformą oświatową w roku szkolnym 2017/2018 Publiczne Gimnazjum Nr 3
zostanie wygaszone i przekształcone
w Publiczną Szkołę Podstawowa Nr 1
przy ul. Zblewskiej 18.
Gdyby Rada podjęła uchwałę o przekazaniu obiektu wojsku, uczniowie
PG3 kontynuowaliby naukę w budynku gimnazjum w roku 2017/2018. Dopiero w roku 2018 ostatni rocznik klas
III, tj. ok. 200 dzieci zostałoby przeniesionych wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami do PSP Nr 1.
Miasto, przekazując obiekt wojsku na
cele publiczne, miało się uwolnić od
kosztów z tytułu utrzymania budynku Gimnazjum, które rocznie sięgają
kwoty 1,2 mln zł. Pozyskane oszczędności, a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, który wojsko

płaciłoby miastu, miały być przeznaczone na rozwój infrastruktury.
- Podejmując rozmowy z przedstawicielami Sił Zbrojnych, wierzyłem, że
wszystkie miasta, w których stacjonują jednostki wojskowe, czerpią z tego
konkretne korzyści – powiedział prezydent Janusz Stankowiak. – Wojsko
narzuciło nam jednak „zabójcze” terminy. Do połowy czerwca mieliśmy
odpowiedzieć, czy jesteśmy zainteresowani utworzeniem w Starogardzie
jednostki WOT, czy nie. Nie mieliśmy
czasu na przeprowadzenie lokalnego
referendum, aby dowiedzieć się co
myślą o tym mieszkańcy, a ja nie zamierzam dzielić społeczności lokalnej
– dodał prezydent. – Dlatego dzisiaj,
biorąc pod uwagę nastroje społeczne,
złożyłem wniosek o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad sesji.

W budynku po Gimnazjum miało
znajdować się centrum szkoleniowe, w którym stacjonowałoby 100
żołnierzy zawodowych. Osiedliliby
się oni wraz z rodzinami w naszym
mieście. Dodatkowo znalazłoby tam
pracę około 40 osób. Raz w miesiącu

Gimnazjum Nr 3 będzie dalej funkcjonować jako Szkoła Podstawowa
Nr 1. Prezydent zaznaczył jednak,
że w 2019 roku zabraknie około 350
dzieci do wypełnienia jednej ze szkół
podstawowych w mieście. Prawdopodobnie miasto będzie zmuszone po-

Biorąc pod uwagę nastroje społeczne, złożyłem wniosek o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad sesji.  
zjeżdżałoby na weekend około 700
ochotników z całego województwa.
Należy dodać, że w 2016 roku wydatki na oświatę wyniosły ponad 56 mln
złotych, z czego 32 mln złotych to
subwencja oświatowa, a ponad 24 mln
złotych to wydatki z budżetu miasta.

dzielić uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 1 na dwie szkoły. - Trzeba jednak
pamiętać, że od strony ekonomicznej
i finansowej będzie to nieuzasadnione i niegospodarne – podkreślił podczas sesji prezydent.

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
radnymi klubu Platformy Obywatelskiej mogą umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu
Biura Rady Miasta - 58 530 60 25.
Radni klubu radnych Nasz Starogard: czwartki od 17.00 do 18.00
w Biurze Stowarzyszenia Nasz
Starogard, Rynek 27 nad Bankiem
Millenium, 3 piętro. Można też
umawiać się telefonicznie pod
numerem telefonu Biura Rady
Miasta - 58 530 60 25.

Zgony
1. Bogumiła Samulewska l. 55
2. Kazimierz Stodolski l. 68
3. Elżbieta Szmyt l. 53
4. Jerzy Jendruszewski l. 75
5. Ewa Chyła l. 65
6. Paweł Burandt l. 101

Patrolują na rowerach
Za sprawą wniosku radnego Daniela Olszewskiego od 16 maja Straż Miejska
zaczęła patrolowanie miasta na nowych rowerach. Ułatwi to funkcjonariuszom
przemieszczanie się w godzinach szczytu i pozwoli na szybsze dotarcie do
miejsca zdarzenia.

7. Marian Demski l. 52
8. Gertruda Wolińska l. 56
9. Elżbieta Kukawka l. 69
10. Leon Hinc l. 85
11. Tekla Kaczmarek l. 90
12. Zbigniew Hoffmann l. 65
13. Henryk Prabucki l. 63
14. Joachim Stanek l. 72
15. Alwin Strehlau l. 81
16. Barbara Szarafin l. 87
17. Krystyna Olejniczak l. 80
18. Ludwika Klasa l. 90
19. Janusz Makowski l. 67
20. Józef Kurecki l. 87
21. Jerzy Jasnoch l. 80
22. Franciszek Urban l. 91
23. Danuta Jasińska l. 79
24. Łukasz Kaletha l. 21

Sprostowanie
Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Czytelnicy Biuletynu Informacyjnego Urzędu
Miasta „Starogardzki Ratusz”, bardzo
przepraszamy za błędy, które pojawiły
się w ostatnim (maj 2017) numerze. Nie
były one wynikiem zaniedbań ze strony
redakcji. Spowodowane są usterką techniczną programu edytorskiego, który

pousuwał w tekstach wszystkie spójniki
i przyimki.
Jest nam bardzo przykro, że zostali Państwo pozbawieni komfortu czytania
bardzo ważnego dla nas wydania „Starogardzkiego Ratusza”.
Przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Jednocześnie zachęcamy
do lektury poprawionej wersji –
elektronicznej.

25. Zbigniew Skwierawski l. 78
26. Henryk Burczyk l. 82
27. Elżbieta Boużyk l. 69
28. Franciszek Januszewski l. 64
29. Regina Dobrzyńska l. 90
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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 przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA DZIEWIĄTY 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
szeregowej, 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

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., siódmy 1 marca
2017 r., a ósmy 26 kwietnia 2017 r. Nieruchomości ww. (poz. 1 i 2) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 czerwca 2017 r. (środa) o godz 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta
Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 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 zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. W dniu 20 czerwca 2017 r. (wtorek) od
godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych
przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II
piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA DZIEWIĄTY 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., siódmy 1 marca
2017 r., a ósmy 26 kwietnia 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 21 czerwca 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 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 zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia
umowy. W dniu 20 czerwca 2017 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia
uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II
piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 23 maja 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 205/05/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujące 1 pozycję: Al. Wojska Polskiego – działka nr 438 w części o pow.~10 m², obręb 13, KW 24793, grunt pod pawilonem handlowym.
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się
na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 530-6075 lub 6076.
													
		
Prezydent Miasta Starogard Gdański			
																
Janusz Stankowiak
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 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. Kociewskiej (VI przetarg) – działka nr 53/18 o pow. 1 562 m², obręb 21, KW 49442; cena wywoławcza (w tym 23% VAT)
166 000,00 zł (stosześćdziesiątsześćtysięcyzłotych); wadium w wysokości 16 600,00 zł (szesnaścietysięcysześćsetzłotych); postąpienie 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 wolnostojącej. Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
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., czwarty 22 lutego 2017 r., a piąty 26 kwietnia 2017 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 czerwca 2017 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 11:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 14 czerwca 2017 r.
(środa) 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 20 czerwca 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 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. Kochanki (I przetarg) – działka nr 57/2 o pow. 1 520 m², obręb 7, KW 24794; cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 92 000,00 zł
(dziewięćdziesiątdwatysiącezłotych); wadium w wysokości 9 200,00 zł (dziewięćtysięcydwieściezłotych); postąpienie minimalne 920,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.156.MN.3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, w tym usługami
rzemiosła, sytuowanie usług – wbudowane, dobudowane lub wolnostojące; Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 czerwca 2017 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 12:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 14 czerwca 2017 r.
(środa) 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 20 czerwca 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.

ZAPOWIEDZI IMPREZ

V Wielki Jarmark Kociewski
Dni Starogardu to wielkie święto miasta i jego mieszkańców. Od
pięciu lat w pierwszy weekend lipca starogardzianie i nie tylko bawią się wspólnie na Wielkim Jarmarku Kociewskim. Towarzyszą mu
koncerty znanych polskich gwiazd muzycznych i występy kabaretów. W tym roku emocji nie zabraknie. Do Starogardu przyjadą:
Bracia, Ewa Farna, Jerzy Kryszak, The Postman i LemON.
Wielki Jarmark Kociewski co roku
przyciąga
tłumy
mieszkańców
i przebywających w Starogardzie
gości. To wielkie święto miasta jest
okazją do spotkań i wspólnej zabawy. W tym roku bawić się będziemy
jednak nie na Rynku, ze względu na
jego remont, tylko na placu vis a vis
Galerii Neptun.
Od rana do późnych godzin wieczornych mieszkańców czeka mnóstwo atrakcji. Nie zabraknie stoisk
z regionalnymi wyrobami i żywnością, zabaw dla najmłodszych, imprez sportowych, a przede wszystkim ogromnej dawki dobrej muzyki
i humoru. Gigantyczna, bo ponad
25-metrowa scena stanie na placu
od ulicy Kościuszki, na której wystąpią niekwestionowane gwiazdy polskiej muzyki rockowej i pop.
Wielkie święto Starogardu rozpoczniemy 30 czerwca o godz. 17.00
uroczystym przemarszem ulicami
miasta i przekazaniem nowemu Królowi Kurkowemu przez prezydenta
kluczy do bram Starogardu. Będzie
można posłuchać orkiestry dętej Starogardzkiego Centrum Kultury pod

kierownictwem nowego dyrygenta
Kacpra Roszkowskiego. A o godz.
19.00 na scenie pojawią się Bracia
Cugowscy – Wojtek znany ze swoich
hardrockowych riffów i Piotr – jeden
z najlepszych polskich wokalistów
rockowych. Zaraz po nich swoje
wielki show zaprezentuje Ewa Farna.
Wszystkich, którzy pragną usłyszeć
na żywo znakomity przebój wokalistki pt. ”Wszystko albo nic” zapraszamy
pod scenę o godz. 21.00.
Sobota 1 lipca w niczym nie będzie ustępować pierwszemu dniowi święta miasta. Organizatorzy
zapraszaj już od godziny 15.00 na
muzyczne występy starogardzkich
zespołów muzycznych, zaśpiewa m.
in. zespół „Singers Novi” z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej „Pro
Simfonica” ze Starogardzkiego Centrum Kultury pod kierownictwem
Wojciecha Gdańca. Tego dnia nie
może was zabraknąć na spotkaniu
z Jerzym Kryszakiem. Jego dowcip jest znany wielu, a zobaczyć go
w akcji na żywo bezcenne. Wieczór
upłynie pod znakiem rock and rolla
oraz ambitnych nastrojowych ballad

z punkowym i rockowym pazurem.
Wystąpi The POSTMAN, który zagra
przeboje Beatlesów i Czerwonych
Gitar oraz zespół LemON, który
w swoim brzmieniu wyraźnie nawiązuje do herosów lat 70-tych – Led
Zeppelin czy Pink Floyd.
Dodatkowo, 1 lipca w Parku Miejskim będzie można zasięgnąć porady zdrowotnej. W Parku Zdrowia,
w godzinach 10:00 – 16:00 w „Strefie
na zdrowie” bezpłatne badania kardiologiczne i okulistyczne. Poza tym
konsultacje trychologa oraz dietetyka, a także pierwsza pomoc przedmedyczna, fizjoterapia, masaże. Na
dzieci czekają gry i zabawy.
Podczas Dni Starogardu nie zabraknie też emocji sportowych. Ośrodek
Sportu i Rekreacji zaprasza na jubileuszową X edycję turnieju Volleyball Beach 2017, która odbędzie
się w dniach 30 czerwca – 1 lipca na
boiskach do siatkówki plażowej przy
I LO (ul. Hallera). Więcej informacji
pod nr tel. 58 56 221 20 lub 505 266
168.

Drodzy Mieszkańcy,
przed nami wielkie święto miasta – czas relaksu
i zabawy. W ciągu dwóch dni na scenie pojawi się
wielu znakomitych artystów, a wśród nich czołówka polskiej estrady. Naprawdę mamy co świętować i z czego się cieszyć. Starogard dynamicznie
się rozwija. Wszystko po to, by żyło nam się lepiej
i wygodniej. W tej chwili prowadzimy dwie duże
inwestycje – budowa węzła integracyjnego i przebudowa Alei Wojska Polskiego oraz ulicy Kościuszki. Powstaje też nowy park przy SCK. Lada
dzień rozpoczną się dwie kolejne – przebudowa
Rynku i Parku Miejskiego. Ten rok jest rokiem
wytężonej pracy, dlatego tym bardziej wszyscy zasłużyliśmy na solidną dawkę rozrywki. Zapraszam
i zachęcam wszystkich do świętowania. Na dwa
dni oddaję Państwu Starogard we władanie.
			
Bawcie się dobrze!
Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

