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Nie czuję się bohaterem, ale mam
nadzieję, że dla tych
młodych ludzi, których uczę to zdarzenie
będzie lekcją na całe
życie i w podobnej sytuacji zachowają się
tak samo
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Pierwsze takie miejsce w Polsce

Starogard Gdański udowodnił, że krzywda dzieci nie jest mu obojętna. 22 września
w budynku Hali Miejskiej im. Gerarda Podolskiego otwarto pierwsze w Polsce specjalistyczne
Centrum Pomocy Dzieciom, które doświadczyły przemocy i wykorzystywania seksualnego.
Inicjatywę podjęła Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Wsparły ją władze miasta, firmy
i przedsiębiorstwa, instytucje oraz prywatne osoby.
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to łączny koszt aktualnie
prowadzonych
inwestycji w mieście

Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie
Gdańskim, uruchomione przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci
Niczyje), właśnie rozpoczyna swoją działalność.
Nowoczesna placówka oferuje kompleksową
pomoc dzieciom po traumatycznych przeżyciach. Do Centrum dziecko mogą zgłosić instytucje, policja, szkoła, rodzice, bliscy i znajomi
krzywdzonego dziecka, a także może przyjść
samo dziecko. Dalej będzie działać tu Punkt
Interwencji Kryzysowej, do którego mogą się
zgłaszać osoby w kryzysie, ofiary przemocy,
gwałtów, po stracie dziecka i po wypadkach
komunikacyjnych.
– Doświadczenia innych krajów pokazują, że
najlepszym modelem pomocy dzieciom, które
doświadczyły przemocy, wykorzystywania seksualnego lub innych poważnych przestępstw
jest kompleksowe wsparcie w specjalistycznej
placówce, gdzie pod jednym dachem dziecko
i rodzina dostają pomoc psychologiczną, medyczną i prawną – powiedział Jens-Jørgen Pedersen z The VELUX FOUNDATIONS – partner,
który współfinansował powstanie Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim.
– Do końca 2019 roku we współpracy z The
VELUX FOUNDATIONS chcemy utworzyć cztery takie placówki w różnych częściach Polski.
Pierwszą z nich jest właśnie Centrum Pomocy
Dzieciom w Starogardzie Gdańskim – powiedziała dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji
Dajemy Dzieciom Siłę. – Fundacja ma wieloletnie doświadczenie w pomocy krzywdzonym
dzieciom. W Starogardzie od 7 lat prowadzi
Punkt Interwencji Kryzysowej. Uruchamiając
Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie
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Fotorelacje wydarzeń

znajdziesz na stronie internetowej www.starogard.pl
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Inwestycyjne „bum”,
czyli co słychać na budowach w Starogardzie

Przebudowa dworca PKP, budowa dworca autobusowego, remont ul. Kolejowej, modernizacja Alei Wojska Polskiego, budowa nowego odcinka ul. Hillar, przebudowa Rynku i ul. Kościuszki to tylko kilka z trwających inwestycji w mieście. W sumie prace modernizacyjne prowadzone są na 7 budowach, a ich łączny koszt to ponad 53 mln
zł. Tyle pieniędzy zostanie zainwestowanych w Starogard do końca 2018 roku.

FOTO: ŁUKASZ KOWALSKI

Jeżeli chodzi o ul. Kościuszki, również
tu na froncie robót w końcu widać
prace drogowe. Zakończono etap
prac ziemnych na I odc. i rozpoczęto
układanie krawężników oraz podbudowę ulicy z kruszywa łamanego.

Od pięciu miesięcy trwają prace
przy budowie integracyjnego węzła komunikacyjnego. Inwestycję
za ponad 30 mln zł realizuje firma
Strabag z Pruszkowa. Aktualnie prace prowadzone są równocześnie na
czterech frontach. Najsprawniej idzie
przebudowa dworca PKP i budowa
dworca autobusowego. Praktycznie
wszystkie roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Opóźnienie w stosunku do przyjętych założeń występuje przy modernizacji Alei Wojska Polskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wybickiego. Wykonawcę przyhamowały
prace związane z przebudową kolektora deszczowego. Biorąc jednak pod
uwagę obecny stan zaawansowania
inwestycji na tym odcinku, w najbliższym czasie rozpocząć się powinny
roboty drogowe, czyli korytowanie oraz wykonanie podbudów dla

docelowej nawierzchni kamiennej.
Równocześnie prowadzona będzie
przebudowa kolizji energetycznych,
oświetlenia i kanałów na potrzeby
monitoringu. Wykonawca zapewnia, że pomimo opóźnienia prac na
niektórych elementach, termin zakończenia całego zadania nie jest
zagrożony.

Trwa też przebudowa skrzyżowania
z ul. Pelplińską. Układanie pierwszych
warstw bitumicznych na remontowanym odcinku od skrzyżowania z ul.
Pelplińską do wysokości hurtowni
materiałów budowlanych DAK-BUD
zaplanowano na początek października. Zaraz po jej ułożeniu front robót
zostanie przerzucony na II odcinek
w pobliże szkoły wyższej i II Liceum
Ogólnokształcacego. W tej chwili
trwają tam prace związane z usuwaniem kolizji telekomunikacyjnych
i przebudową infrastruktury elektroenergetycznej. Na całej długości
ulicy Kościuszki etapu II linia energetyczna zostanie skablowana. Zgodnie

Kolejne prace prowadzone są na ul.
Kolejowej od ul. Skarszewskiej do Alei
Wojska Polskiego oraz na ul. M. Hillar
i tzw Nowoprojektowanej (przy siedzibie PKSu). Na obu odcinkach kończy się właśnie przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej
i wodociągu. Aktualnie przebudowywane są kolizje elektroenergetycz-

ne i rozpoczęto już prace związane
z układaniem linii kablowych pod
oświetlenie. Na niektórych odcinkach
zaczęły się też prace drogowe. Zgodnie z planem na odcinku. ul. Kolejowej oraz Hillar i Nowoprojektowanej
jeszcze w tym roku mają być ułożone
nawierzchnie bitumiczne – najprawdopodobniej bez ostatecznej warstwy ścieralnej.

z umową zadanie powinno się zakończyć do końca października. Jednak z uwagi na prace archeologiczne,
które miały miejsce w obszarze inwestycji oraz z powodu licznych kolizji
z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną, ten termin wydłuży się
do końca listopada. Zadanie kosztuje
blisko 4 mln zł. W połowie jest finansowane przez Miasto, a w połowie
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biegiem nowej infrastruktury. Wykonawcy będzie ciężko dotrzymać
terminu umownego realizacji całego
zadania, ale dokłada wszelkich starań, aby zakończyć realizację zadania
w terminie umownym, co w obliczu
w/w informacji jest b. dużym wyzwaniem. Kolejne dwa miesiące pokażą
czy termin umowny zakończenia zadania jest jeszcze realny.
Ostatnia planowana na ten rok inwestycja, równie długo wyczekiwana
i mająca znacząco zmienić wygląd
centrum miasta to modernizacja
Parku Miejskiego. Park ma zostać
odnowiony w ramach większego
projektu pn. „Zachowanie wartości
przyrodniczych i krajobrazowych
korytarza ekologicznego doliny

z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019”.. Zgodnie z zasadami
tego konkursu inwestycja musi być
zakończona w tym roku.
Przy tej okazji należy wspomnieć, że
władze miasta 14 września br. w ramach PRGiPID na lata 2016-2019,
złożyły kolejny wniosek o dofinansowanie tym razem - rozbudowy i przebudowy ul. Kopernika. Ulica wymaga
kapitalnego remontu. Planowana
przebudowa podzielona ma być na
dwa etapy: odcinek I o długości 471
m obejmie ul. Kopernika na odcinku
od ul. Lubichowskiej do ul. Sienkiewi-

śnictwem Starogard. Miejską część
zadania wykonuje firma ECOZET
z Kalisk Kościerskich w trybie „zaprojektuj i wybuduj.” Cały czas trwa
proces projektowania. Dodatkowo zbierane są wszelkie niezbędne
uzgodnienia i zgody, ale w obecnej
chwili nie ma jeszcze pozwolenia na
budowę ani zgłoszenia robót. Zgodnie z przedstawionym ostatnio przez
Wykonawcę harmonogramem prace
projektowe powinny się zakończyć
na przełomie roku 2017/2018. Jeśli
nie uda się w tym terminie uzyskać
wszelkich zgód na rozpoczęcie inwestycji, planowane jej zakończenie
na sierpień 2018 roku może być zagrożone. Najwięcej trudności, związanych z etapem projektowania,
wynika z uzgodnień zakresu zadania

koszt realizacji inwestycji to 6 mln
zł. Miasto może uzyskać max 50%
dofinansowania tj. 3 mln zł i o tyle
ubiega się z programu rządowego.
Jeśli Miasto otrzyma dofinansowanie na przebudowę ul. Kopernika,
zmodernizowana ulica będzie pięknie komponowała się z odnowionymi drogami osiedlowymi. Aktualnie
trwają tam prace wykończeniowe,
które zamkną całą inwestycję. Drugi
etap budowy dróg wewnętrznych na
osiedlu przy ul Kopernika kosztował
Miasto prawie 0,6 mln zł. Zadanie zrealizowała firma WNORTEX z Owidza.

sanitarną, a obecnie wymieniany jest
kanał deszczowy.
Firma PBD rozpoczęła też prace na
wschodniej części Rynku, gdzie rozebrała nawierzchnię, aby wybudować
nową kanalizację sanitarną.

cza, a odcinek II o długości 402 m ul. Kopernika na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Pelplińskiej. Przedsięwzięcie obejmie przebudowę
i rozbudowę jezdni, chodnika, ścieżki
rowerowej, zatok i przystanków autobusowych oraz oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Wyniki konkursu
powinny zostać ogłoszone na przełomie listopada i grudnia. Planowany

„Rynek od Nowa” to inwestycja, na
którą wszyscy czekali od lat i z którą
wiążą wielkie nadzieje. Zaplanowane
do końca maja 2018 roku prace będą
kosztować Miasto blisko 9,7 mln zł.
Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych S.A w Starogardzie Gdańskim. Od lipca prowadzi
przebudowę ul. Podgórnej i Wodnej.
Wykonało tam już nową kanalizację

Niedługo zaczną się prace związane
z budową nowego oświetlenia oraz
przebudową infrastruktury elektroenergetycznej. Niestety prace przebiegają wolniej niż przewiduje to harmonogram. Bardzo zły stan istniejącej i funkcjonującej infrastruktury
podziemnej, której przebieg w zdecydowanej większości nie jest zgodny
z podkładami mapowymi, powoduje
dużo kolizji z projektowanym prze-

Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”. Miasto
realizuje go we współpracy z Gmina
Wiejską Starogard Gdański i Nadle-

z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska – głównie w odniesieniu do
prac przewidzianych w naszym Parku
Miejskim.
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Nowa jakość w małej czwórce
Cyfrowe pianino, tablica interaktywna, rzutnik i ekran multimedialny to tylko niektóre z elementów nowoczesnego wyposażenia trzech nowo utworzonych sal przedszkolnych filii Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 6. Oddziały powstały w budynku „małej czwórki” przy ul. Sienkiewicza obok czterech innych tam istniejących.

Najlepsi maturzyści nagrodzeni
Patrycja Freda, Paweł Drążkowski i Dawid Czech to
trzej najlepsi tegoroczni maturzyści w Starogardzie
Gdańskim. Wszyscy ukończyli I Liceum Ogólnokształcące. W dowód uznania Rada Miasta przyznała im nagrody pieniężne.

Paweł Drążkowski skończył klasę o profilu matematyczno–fizycznym. Już w drugiej klasie liceum wiedział co i gdzie chce studiować. - Chcę
projektować urządzenia elektroniczne zwłaszcza dla branży muzycznej, dlatego wybrałem
studia techniczne Elektronikę i Telekomunikację
na Politechnice Gdańskiej – przyznaje Paweł.
Patrycja Freda to urodzona humanistka. Interesuje się sztuką i literaturą. Marzy o podróżach
i pisaniu. W liceum uczęszczała do klasy o profilu
społeczno-prawnym. Jej „konikiem” od dziecka
była historia. Jednak swoją przyszłość związała
z psychologią, którą będzie studiować na Uni-

wersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dawid Czech skończył klasę o profilu matematyczno–fizycznym, chociaż jego prawdziwą
pasją jest historia i sztuka. Tworzy fantastyczne
grafiki, które zdążyły się już pojawić na wystawie w Brukseli. Niestety mimo celująco zdanej
matury zabrakło mu punktów, aby dostać się na
wymarzone studia. Wybrał dwa kierunki, które
idą w parze z jego zainteresowaniami – filozofię
i kognitywistykę. Będzie studiować na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu do czasu,
aż dostanie się na uczelnię artystyczną.

1 września odziały przedszkole w dawnej Szkole Podstawowej Nr 4 odwiedzili prezydent
miasta Janusz Stankowiak, wiceprezydent Maciej Kalinowski oraz naczelnik Wydziału Spraw
Społecznych Agnieszka Buczyńska. Dzieci
z wrodzoną sobie ciekawością przywitały gości. Chętnie odpowiadały na pytania prezydenta, czy podobają się im nowe sale, zabawki
i sprzęty. Prezydenci ze szczególnie dużym zainteresowaniem obejrzeli nowe oddziały, które
powstały w ramach projektu unijnego „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na
terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania
Starogardu Gdańskiego”. Miasto pozyskało na
ten cel ponad 2 mln zł z Unii Europejskiej.
Odwiedzili sale, które dzięki otrzymanym środkom, zostały całkowicie odnowione i wyposażone w przyjazne dzieciom meble, krzesełka,
stoły, leżaczki, naczynia i niezbędny sprzęt
edukacyjny.
– W każdej sali stanęło cyfrowe pianino – poinformowała dyrektor MPP6 Agnieszka Radimonas. – Otrzymaliśmy też wielofunkcyjną, kolorową kopiarkę, dzięki której z łatwością same
będziemy mogły przygotowywać materiały
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na zajęcia. Najbardziej jednak cieszymy się ze
sprzętu elektronicznego – przyznała. – W każdym pomieszczeniu do pracy z dziećmi mamy
tablicę interaktywną z laptopem do jej obsługi,
stół interaktywny, rzutnik i ekran multimedialny. Te sprzęty są niezwykłe i bardzo pomocne
w pracy. Czynią ją bardziej atrakcyjną zarówno
dla nauczycieli, jak i ich podopiecznych.
Tablica, dzięki specjalnemu oprogramowaniu,
może służyć do kształcenia słuchu, prowadzenia zajęć ruchowych, zajęć z plastyki, obrazu
i wiedzy o świecie. Dyrektor zaprezentowała
jej działanie. Pokazała, jak maluchy z łatwością
mogą się nauczyć odgadywać przedmioty, ich
kształty, kolory, umiejscowienie i przydatność.
Odnajdywać różnice i cechy wspólne obrazów.
Duże wrażenie na odwiedzających zrobiła ilość
zabawek, w które przedszkole zostało wyposażone w ramach projektu, m.in.: domki dla
lalek, komoda geometryczna, kąciki tematyczne typu „warsztat”, „sklepik”, „mała kuchnia”,
różnego rodzaju klocki do tworzenia budowli,
postaci, brył geometrycznych, drewniane tory
do budowania kolejki, łamigłówki i puzzle.
Przedszkolanki pochwaliły się też programami,
które otrzymały wraz ze sprzętem. Do dyspozycji mają zestawy ćwiczeń dedykowanych na
tablicę interaktywną, specjalne oprogramowanie do terapii logopedycznej, pedagogicznej
i nauki języka angielskiego. Oprócz tego mogą
korzystać z szeregu przydatnych materiałów
dydaktycznych, jak gry edukacyjne, puzzle,
wieże sensoryczne z figurami czy kolorowe tabliczki Montessori.

					
Zacną rzeczą jest uczyć się,
					
lecz jeszcze zacniejszą –
					
nauczać.
							(M. Twain)

14 października obchodzimy Dzień Edukacji
Narodowej. Z tej okazji Wszystkim Nauczycielom
i Pedagogom składamy serdeczne życzenia licznych
sukcesów zawodowych, poczucia spełnienia i satysfakcji z pełnionej misji, jaką jest przekazywanie wiedzy. Słowa uznania kierujemy również do wszystkich
Dyrektorów, którzy sprawnie zarządzają powierzonymi im placówkami oraz umiejętnie łączą funkcję
dyrektora z zadaniami nauczyciela.
To dzięki wszystkim pracownikom oświaty możliwe jest codzienne funkcjonowanie szkół
i przedszkoli.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej to wspaniała okazja, by podziękować także tym nauczycielom, którzy swoje aktywne życie zawodowe już zakończyli. Dziękujemy za wieloletni trud dzielenia
się wiedzą, za przekazywanie pozytywnych wzorców
i wpajanie uniwersalnych wartości.
Przewodniczący Rady
Miasta Starogard Gdański
Jarosław Czyżewski

Prezydent Miasta
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak
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Zabytkowa brama w remoncie
Firma MSP SMOK we wrześniu rozpoczęła remont bramy wjazdowej przy Pałacu Wiechertów.
Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy
Kanałowej i Kanału Młyńskiego rzeki Wierzycy
w Starogardzie Gdańskim, polega na przywróceniu jej pierwotnych walorów artystyczno –
estetycznych. Prace potrwają do końca 2017 r.,
a ich koszt wyniesie ok. 128 tys. zł.
W sierpniu br. przedstawiciele władz miasta –
przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski oraz zastępca prezydenta miasta Przemysław
Biesek-Talewski spotkali się z właścicielem Pałacu Wiechertów. Celem spotkania było ustalenie

zakresu robót w części obiektu, należącego do
właściciela Pałacu, która łączy się bezpośrednio
z odrestaurowywaną bramą. Właściciel zadeklarował, że skontaktuje się z wykonawcą prac i będzie dążył do tego, aby najpóźniej w przyszłym
roku odrestaurować swoją część budynku.
Przy okazji spotkania wiceprezydent poruszył
kwestię samego Pałacu Wiechertów. Właściciel
nieruchomości zapewnił władze miasta, że nie
dopuści do degradacji zabytku. Poinformował
również, że myśli o sposobie zagospodarowania
Pałacu.

liśmy – przyznał prezydent miasta Janusz Stankowiak. – To niezwykle ważne, że w Starogardzie przestrzeń publiczna powoli się wypełnia
organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami,
które działają na korzyść wszystkich mieszkańców nie tylko Starogardu. Dla nas, jako przedstawicieli władz miasta i jego mieszkańców,
niesienie pomocy dzieciom krzywdzonym jest
i będzie priorytetem. Cieszę, że Centrum Pomocy Dzieciom powstało właśnie w Starogardzie – dodał prezydent.
Skrzywdzone dziecko, które nie dostanie odpowiedniego wsparcia, ma trudności z odzyskaniem poczucia własnej wartości i zaufania
do ludzi. Dodatkowo – ze względu na uczestniczenie w procedurach karnych – narażone
jest na wtórną wiktymizację. Dlatego twórcom
Centrum tak bardzo zależało na tym, aby miejsce, w którym dzieci mają im zaufać i otworzyć się przed nimi, było dla nich przyjazne,
bezpieczne i komfortowe. Miało też zapewnić
możliwość niesienia im różnych form pomocy.
Naprzeciw tym potrzebom wyszło wiele firm
zarówno lokalnych, jak i krajowych, które pomogły Fundacji zaadoptować pomieszczenia.
Pomieszczenia Centrum są przytulne, jasne
i kolorowe. Znajduje się tam przestronny hol
z poczekalnią, wypełnioną zabawkami, książkami i ogromną tablicą do malowania. Jest
pokój przesłuchań, połączony z pokojem technicznym, w którym na specjalnych monitorach

specjaliści mogą obserwować zachowanie
dziecka, nie narażając go na jakikolwiek stres
z tego tytułu. Są pokoje do terapii dla dzieci
mniejszych i większych, kuchnia, sala konferencyjna i pomieszczenia biurowe. Wszystko
stanowi ładnie urządzoną przestrzeń, która od
progu budzi pozytywne emocje.
W centrum pracować będą doświadczeni psycholodzy, pedagodzy, lekarze, prawnik i pracownik socjalny. – Wspólnymi siłami będziemy
robili wszystko, by pomóc dzieciom poradzić
sobie z doświadczoną traumą. Będziemy również prowadzić szerokie działania edukacyjne
na temat identyfikacji i interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci adresowane do profesjonalistów w naszym regionie – powiedziała
Aurelia Jankowska, koordynatorka Centrum
Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom
Siłę w Starogardzie Gdańskim.
Współpracę ze starogardzkim Centrum Pomocy Dzieciom zadeklarowały również lokalne instytucje – sądy, prokuratorzy, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, przychodnie lekarskie,
szpital, szkoły, przedszkola i policja. Potwierdzili to ich przedstawiciele, obecni na otwarciu
Centrum.
Oferta pomocowa Centrum Pomocy Dzieciom
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie
Gdańskim jest bezpłatna.
Patronat honorowy nad projektem objął
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Nowe autobusy

Wiemy już jakie autobusy będą jeździć po Starogardzie
w połowie przyszłego roku. Dostarczy je firma AUTOSAN sp. z o.o. z Sanoka.
Od wiosny w Starogardzie trwa budowa węzła przesiadkowego. Realizuje ją firma Strabag
zgodnie z projektem „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie
Gdańskim”. Oprócz przebudowy dworca PKP,
budowy dworca autobusowego z przystankami i parkingów oraz przebudowy układu komunikacyjnego dróg wokół projekt od początku
zakładał zakup nowych autobusów miejskich.

W związku z tym w kwietniu Miejski Zakład Komunikacji ogłosił przetarg na zakup 11 autobusów niskopodłogowych z usprawnieniami dla
osób niepełnosprawnych. Najkorzystniejszą
ofertę zaproponowała polska firma AUTOSAN
z Sanoka. W połowie przyszłego roku dostarczy do Starogardu nowe autobusy za kwotę
11 160 207 zł. 85% tych kosztów zwróci Miastu
Unia Europejska.

1 Pierwsze takie miejsce w Polsce
Gdańskim bazowaliśmy głównie na naszych
doświadczeniach, a także na standardach modelu Barnahus wypracowanych przez Komisję
Europejską – dodała.
Centrum zlokalizowane jest w pomieszczeniach na piętrze Hali Miejskiej im. Gerarda

Podolskiego przy ul. Hallera. Powstało przy
dużym wsparciu władz miasta, które dostrzegły w jego funkcjonowaniu szansę na lepsze
rozwiązanie problemów dzieci.
– Naszym zdaniem to miejsce idealnie spełniało potrzeby Centrum, dlatego je zaproponowa-
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Lista zakwalifikowanych projektów z numerami do głosowania
Numer projektu

Nazwa

Wnioskodawca

Rejon

PROJEKTY REJONOWE
1

Rekreacyjne Przylesie - etap I

Hanna Bielang, Mirela Krzemińska,
Katarzyna Dobrek

4

2

Skwerek przy Południowej

Tomasz Szymborski,
Piotr Negowski,

3

3

STARPARK & PUMPTRACK – nowoczesny park wypoczynku i sportu

Bartosz Molin, Mirosław
Stemplewski

4

4

Plac zabaw „Akademia Fiku-Miku” - wodny świat

Katarzyna Oleksiak,
Marta Reszkiewicz

2

5

STREET BOISKO – z BIEGOWISKO
w Parku Kocborowskim.

Wojciech Raczyński,
Piotr Przybylski

1

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
6

Ojciec Święty Jan Paweł II - ODNOWA pomnika

Ks. Eugeniusz Stencel

0

7

Dobrze wyposażona STRAŻ OCHOTNICZA
gwarantem wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców

Marek Liss

0

8

Modernizacja ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4
„Tęczą Malowane” w Starogardzie Gd.

Magdalena Mandziara

0

9

Modernizacja systemu monitoringu
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1

Joanna Porożyńska
Jolanta Reszkiewicz

0

10

Mini Park Linowy - bezpieczny plac zabaw dla dzieci

Mariola Ałtyn

0

11

Modernizacja placu zabaw przy PSP 3 na
ul. Wybickiego

Maria Gołąbek

0

12

Budowa placu zabaw „Jacek i Agatka” Etap 2

Agnieszka Pielecka

0

13

Podjazd dla osób niepełnosprawnych i wózków
dziecięcych /bajeczny podjazd/

Zofia Czerwińska

0

14

„BO to szansa na parking” - miejsca parkingowe oraz chodnik dla pieszych przy
Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
w Starogardzie Gdańskim

Marzena Kobylańska, Alicja
Dombrowska, Anna Schulfer

0

15

Wybieg dla psów z torem sprawnościowym - projekt ogólnomiejski

Anna Lembicz

16

Mały czy Duży –
aktywność wszystkim nam służy

Jolanta Olejnik
Rafał Zimorski

0

17

Gdzie jest Miś? - przez zabawę do sportu

Monika Muchlińska

0
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Rozlosowano numery
projektów BO18
3 października o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta rozlosowano numery do głosowania na projekty, zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego 2018. Wylosowano 17 numerów: od 1 do 5 dla projektów rejonowych
i od 6 do 17 dla ogólnomiejskich. Na te numery mieszkańcy Starogardu będą mogli głosować osobiście lub
elektronicznie w dniach 13-29 października.
3 października o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta
rozlosowano numery projektów, które zostały
zakwalifikowane do IV edycji starogardzkiego
Budżetu Obywatelskiego 2018. Ostatecznie
zakwalifikowano 17 projektów – 5 rejonowych
i 12 ogólnomiejskich. Jeden projekt ogólnomiejski z wstępnie 13 zakwalifikowanych został
przez wnioskodawcę wycofany.
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Bogatsi o nowe boisko

Mieszkańcy ul. Buchholza i Marii Skłodowskiej Curie
po raz drugi udowodnili, że dzięki Budżetowi Obywatelskiemu można łatwo zmienić swoją najbliższą okolicę. Od 26 sierpnia mogą korzystać już nie tylko z placu
zabaw i siłowni pod chmurką, ale również nowoczesnego i bezpiecznego boiska wielofunkcyjnego. Inwestycja kosztowała ponad 200 tys. złotych.

– Numery projektów mają ułatwić mieszkańcom głosowanie. To także pomoc dla wnioskodawców w ich promocji – powiedział prezydent
Janusz Stankowiak. – Autorzy wniosków mogą
krótkim komunikatem „Głosuj na projekt nr…
zachęcić starogardzian do głosowania na swoje projekty. Mają na to blisko dwa tygodnie.
Dozwolone są wszelkie formy promocji, które
dopuszcza prawo.

Wystarczył pomysł, solidarność sąsiedzka i oczywiście narzędzie, jakim jest Budżet
Obywatelski. W ten sposób mieszkańcy ulic
Buchholza i Marii Skłodowskiej-Curie w pobliżu własnych domów zapewnili sobie doskonałe
miejsce rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych. W 2016 roku powstał tu plac zabaw i siłownia pod chmurką. W tym roku, 26 sierpnia
uroczyście otwarto nowe boisko wielofunkcyjne.
Całość nosi nazwę „Akademia Fiku Miku”.
Boisko ma 260 m2 powierzchni, pokrytej nowoczesną nawierzchnią poliuretanową. Okala je
dwumetrowy pas zieleni z ławeczkami i koszami
na śmieci. Dzieci i młodzież mogą tu grać w siatkówkę, streetball, badmintona, ringo, dwa ognie,
a nawet tenisa. Obiekt jest ogrodzony do wysokości 4 metrów, oświetlony lampami ledowymi
i monitorowany za pomocą trzech kamer. Dzięki
temu jego użytkownicy mogą czuć się tu bezpiecznie i komfortowo nawet po zmroku.

„Akademia Fiku-Miku” to wielki sukces mieszkańców ulic Marii Skłodowskiej-Curie i Buchholza. Już po raz drugi udowodnili, że siła tego
sukcesu tkwi w jedności, we wspólnocie, którą
tworzą. Ponad 100 głosów oddanych w głosowaniu na ten projekt postawił go na pierwszym
miejscu wśród wszystkich inicjatyw Budżetu
Obywatelskiego 2017 roku z rejonu nr 2. Jego
pomysłodawczyniami są Jolanta Reszkiewicz,
Katarzyna Oleksiuk i Anna Piotrzkowska.
Prezydent miasta Janusz Stankowiak pogratulował i podziękował mieszkańcom, szczególnie
pani Ani, Joli i Kasi. Podkreślił, że to co widzi tutaj,
tę radość i wspólnotę, tylko potwierdza fakt, że
projekt „Budżet Obywatelski” ma sens.
Na otwarcie mieszkańcy przygotowali wiele
atrakcji dla swoich pociech. Zadbali, by każde
dziecko i każdy nastolatek zapamiętał ten dzień
jako wyjątkowy.
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Foshan odświeża stosunki partnerskie
23 września z przyjacielską wizytą do Starogardu przyjechała chińska delegacja z partnerskiego miasta Foshan. W sobotnie popołudnie z przedstawicielami Departamentu Spraw
Zagranicznych Miasta oraz Dyrektorem Działu Turystyki spotkał się prezydent miasta Janusz Stankowiak.
tkali się z Mai Jiehua, Mai Changshun, Lai Huanju, Liang Ping i Luo
Yongsheng z Departamentu Spraw
Zagranicznych Miasta Foshan oraz
Jiang Qing – dyrektorem Działu Turystyki.
Wizyta chińskiej delegacji w Starogardzie Gdańskim miała wyłącznie
charakter przyjacielski. Jej celem
było odświeżenie kontaktów partnerskich obu miast. Spotkanie odbyło się w luźnej, przyjacielskiej atmosferze. Goście byli ciekawi, w jakim
kierunku Starogard się rozwija, jakie

Sześcioosobowa delegacja Foshan
w południowych Chinach przyjechała do Polski odwiedzić swoje
partnerskie miasta. Jednym z przystanków na ich trasie był Starogard
Gdański. Nasze miasto podpisało umowę partnerską z miastem
Foshan w 2014 roku. W sobotę, 23
września prezydent Janusz Stankowiak, wiceprezydent Maciej Kalinowski, przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski, naczelnik
WIG Tadeusz Błędzki oraz dyrektor
Biura SKB ZP, Edward Sobiecki spo-

inwestycje prowadzi i jak widziałby
ewentualną współpracę polskochińską. Przy okazji goście zobaczyli
multimedialną prezentację, w której
zaprezentowano walory przemysłowe, turystyczne i kulturalne naszego
miasta, zwiedzili Rynek i Browar Kociewski. Odwiedzili też nowoczesny
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie. Sporo uwagi poświęcili systemowi, który działa
w tym zakresie w Polsce. Chętnie
wymieniali uwagi na temat nowych
technologii utylizacji śmieci, kwestii
dotyczących ekologii i ochrony środowiska oraz organizacji gospodarki
odpadami.
Na zakończenie spotkania goście
z Chin zaprosili delegację władz
miasta Starogardu Gdańskiego do
odwiedzenia miasta Foshan.

Małą łyżeczką do wielkości

Prezydent kontynuuje rozmowy z lokalnymi przedsiębiorcami. 12
września br. Janusz Stankowiak odwiedził Rafała Ćwiklińskiego,
prezesa zarządu spółki ASIST.

Firma ASIST sprzedaje ubezpieczenia. Miesięcznie podpisuje 30-40
tys. polis na terenie całego kraju. Od
ponad 13 lat mozolnie, przysłowiową „małą łyżeczką” buduje swoją
pozycję na rynku usług ubezpieczeniowych. Aktualnie w jej skład
wchodzą cztery firmy: ASIST, która
oferuje ubezpieczenia majątkowe,
Prospero Broker, która oferuje m.in.
flotowe programy ubezpieczeniowe
dla firm, autorski projekt „Wygodna
Rata” oraz spółka „Seguria”, która
zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń
na życie. W Firmie pracuje 30 osób
– 90% kadry stanowią panie.
Najwięcej trudności mają ze znalezieniem programistów. – Nie każdy
informatyk potrafi programować
– powiedział Piotr Weltrowski. – Po-

trzebna jest specjalistyczna wiedza
i znajomość technologii. Niestety
w Starogardzie nie mogliśmy znaleźć
odpowiednio wykwalifikowanych
pracowników i musieliśmy otworzyć
biuro programistów w Gdańsku.
Wszystko jednak co robią i planują,
czynią z myślą o mieście, jak mówił
prezes Ćwikliński. Wspierają lokalne
inicjatywny i kluby sportowe m.in.
SKS Polpharmę, akrobatki, czy tenis stołowy, zaopatrując je w sprzęt
czy stroje sportowe. Ostatnio kupiła
budynek po dawnym PKO. W przyszłym roku zamierza przenieść tam
swoją działalność, pozostawiając
jedną firmę w obecnym zakładzie.
Prezes zaprezentował gościom
wizualizację
zagospodarowania
budynku przy ul. Hallera – Mamy

ambitne plany. Chcemy stworzyć
w centrum miasta biuro ubezpieczeniowe z prawdziwego zdarzenia.
Stawiamy na komfort tak dla pracowników, jak i klientów – dodał. Rafał Ćwikliński wyraził zadowolenie,
że miasto się rozwija i na każdym
kroku widać pozytywne zmiany.
Przy okazji prezydent wspomniał
o planach bezpośredniego połączenia ul. Owidzkiej z Pelplińską, co byłoby dla firmy ASIST dużą korzyścią.
Jej przedstawiciele nie omieszkali też
wspomnieć o problemach, z którymi borykają się na co dzień. Poprosili
władzę o pomoc przy udrożnieniu
studzienki przy wjeździe do zakładu
oraz o zwrócenie uwagi kierowcom,
którzy korzystają z nieużywanej dotąd ścieżki rekreacyjnej biegnącej
wzdłuż budynku zakładu.
Podczas spotkania dużo uwagi poświecono samemu rynkowi usług
ubezpieczeniowych. Prezes Rafał
Ćwikliński zwrócił uwagę, że rynek
pośredników ubezpieczeniowych
w Polsce jest bardzo rozdrobniony
i wymaga konsolidacji.
Firma ASIST jest jedną z dziesięciu
największych, działających w Polsce,
multiagencji
ubezpieczeniowych.
Obecnie współpracuje z 1500 firmami – praktycznie ze wszystkim
lokalnymi towarzystwami, aż 3700
osób fizycznych sprzedaje dla niej
ubezpieczenia.

Kolejny partner

Radosław Domkowski, który prowadzi Zakład Optyczny przy ul. Podgórnej, przystąpił do programu „Starogardzka Karta Dużej Rodziny”. 13 września podpisał z prezydentem miasta Januszem Stankowiakiem
porozumienie w tej sprawie. W związku
z tym rodziny wielodzietne, które posiadają KDR, przy zakupie w zakładzie pana
Radosława okularów korekcyjnych, otrzymają 10% rabatu.
Średnia cena za okulary korekcyjne waha się od 200 nawet do 1000
i więcej zł. Zależy od rodzaju szkieł
i oprawek. Jednak nawet najtańsze
okulary za min. 100 zł po okazaniu
Starogardzkiej Karty Dużej Rodziny
w Zakładzie Optycznym Radosława
Domkowskiego będą kosztowały
o 10 zł mniej. 10% wynosi bowiem
zaproponowany przez niego rabat
na ich zakup.

Pan Radosław Domkowski zgłosił
się również do Ogólnopolskiej Karty
Seniora. Lada dzień zostanie wpisany na listę firm, które proponują
właścicielom Karty Seniora różnego
rodzaju ulgi. Pan Radosław podobnie jak dla rodzin wielodzietnych,
tak dla seniorów oferuje 10% rabatu przy zakupie okularów korekcyjnych.

październik 2017
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W ciąży zero alkoholu
W sobotę 9 września Starogard mówił głośno STOP FAS (Alkoholowemu Zespołowi
Płodowemu). Zwracano uwagę na problem, jakim jest picie alkoholu przez kobiety ciężarne. Tego dnia setki mieszkańców,
którzy przewinęli się przez Galerię Neptun,
włączyli się w II starogardzkie obchody
Światowego Dnia Fas.

Nocna i świąteczna pomoc

W służbie zdrowia zmienia się miejsce udzielania nocnej i świątecznej pomocy. Od 1 października należy jej szukać w szpitalach.
W Starogardzie udziela jej Kociewskie Centrum Zdrowia.
W dni powszednie od godz. 18.00
do 8.00 rano oraz całodobowo
w dni wolne od pracy w szpitalu dyżuruje zespół lekarsko-pielegniarski,
który udzieli chorym porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie
uzasadnionych - w domu pacjenta.
Dla pacjentów zgłaszających się do
nocnej i świątecznej pomocy po
godz. 18.00 KCZ udostępnia bezpłatne miejsca postojowe przed
szpitalem..  
Celem wprowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia zmian jest
zmniejszenie kolejek na SOR-rze
i przekierowanie lżej chorych do
nocnej i świątecznej pomocy, działającej w jego pobliżu. Ma to służyć poprawie życia pacjentów. Oba
punkty mają ze sobą współdziałać.
Pacjent, który zgłosi się do SOR-u,
a nie będzie wymagał tego typu
pomocy, zostanie szybko i sprawnie
przekierowany w odpowiednie miejsce, gdzie otrzyma nocną lub świąteczną pomoc. W przypadku, gdyby
jednak jego stan gwałtownie się pogorszył, natychmiast wróci na SOR.
Nocna i świąteczna pomoc medyczna działa w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej. Z pomocy nocnej i świątecznej można korzystać
po godzinie 18.00 do 8.00 rano
w dni powszednie oraz całodobowo
w dni wolne od pracy. Dyżurujący
w przychodni lekarze udzielą porad w warunkach ambulatoryjnych,

telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych - w domu
pacjenta. Pacjent może zgłosić się
do dowolnej placówki świadczącej
nocną i świąteczną pomoc medyczną - w tym przypadku nie obowiązuje rejonizacja.
Pacjent może skorzystać z tej formy
opieki zdrowotnej w każdym szpitalu lub przychodni, które udzielają
takiej pomocy (w całej Polsce) lub
w miejscu pobytu chorego albo uzyskać poradę telefoniczną w przypadku:
- nagłego zachorowania,
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia
lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki
dostępne bez recepty nie przyniosły
spodziewanej poprawy,
- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może
znacząco niekorzystnie wpłynąć na
stan zdrowia.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki
w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
- zaostrzenia dolegliwości znanej
choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
- infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych
dzieci i ludzi w podeszłym wieku,

- bólów brzucha, nieustępujących
mimo stosowania leków rozkurczowych,
- bólów głowy, nieustępujących
mimo stosowania leków przeciwbólowych,
- biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym
wieku,
- nagłego zatrzymania stolca lub
moczu,
- nagłego bólu kręgosłupa, stawów,
kończyn itp.,
Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. opatrunki, leki
podawane w iniekcjach) w ramach
porady udzielonej przez lekarza POZ
oraz zabiegi wynikające z ciągłości
leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu
pacjenta.
W ramach nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej nie można
uzyskać:
- wizyty kontrolnej w związku
z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
- recepty na stosowane stale
leki w związku ze schorzeniem
przewlekłym,
- rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
- skierowania do specjalisty.
Wszystkie powyższe sprawy pacjent
może zrealizować u swojego lekarza
rodzinnego od poniedziałku do piątku
w godzinach otwarcia przychodni.

W akcję włączyło się wiele instytucji i placówek m.in. Kociewskie
Centrum Zdrowia, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, starogardzkie
przychodnie, szkoły i przedszkola.
Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć ciekawą wystawę plakatów, poświęconych kampanii, które zostały
nagrodzone w konkursie pt. „STOP
FAS” oraz obejrzeć występy przedszkolaków i młodzieży z Zespołu
Szkół Ekonomicznych i Ogniska Pracy Pozaszkolnej.
Wśród nagrodzonych w konkursie
pt. „STOP FAS” w kategorii film znalazły się Dominika Bielińska, Marta
Kłos, Marietta Troka, Magdalena Armatorska, Zuzanna Kawska , Monika Kotkiewicz – uczennice II Liceum
Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim (I nagroda za film
pt. „FAS – Fetal alkohol Syndrome”)

oraz Klaudia Paszkowska, Magda
Ringwelska, Aleksandra Skrzypczak – uczennice I Liceum Ogólnokształcącego (II nagroda za film pt.
„Przejdź przez ciążę bez kieliszka”.
W kategorii plakat trzy pierwsze
miejsca zajęły uczennice Publicznego Gimnazjum Nr 1: Marta Guz,
Iwona Kuchta i Natalia Lamparska.
Wyróżnienia trafiły do Aleksandry
Tołczyk i Amelii Poćwiardowskiej
z PG 1 oraz Anny Wycinki, uczennicy
Zespołu Szkół Publicznych.
Organizatorami II starogardzkich
Obchodów Światowego Dnia FAS
byli: Fundacja „Trzeźwość”, Gmina
Miejska Starogard Gdański, Starostwo Powiatowe oraz przedszkola,
Ognisko Pracy Pozaszkolnej i Starogardzkie Centrum Kultury. Sponsorami głównymi byli: Galeria Neptun
oraz firma Gregor Trans.

Z rakiem nie ma żartów

Stowarzyszenie Można Inaczej, Medpharma oraz Wolontariusze Polpharmy serdecznie zapraszają na konferencję pt. „Wyprzedźmy nowotwory – wyścig po świadomą profilaktykę”.
Spotkanie odbędzie się 7 października od godz. 10.00 do godz.
16.00 w Audytorium Polpharmy.
W konferencji udział może wziąć
każdy. Wstęp jest wolny, ale liczba
miejsc ograniczona. Dlatego warto
już dzisiaj zarezerwować sobie ten

czas i zgłosić swój udział pod adresem https://goo.gl/forms/msxQI1R6DHE3Qwv42.
Każdy uczestnik konferencji otrzyma
15 % rabatu na pakiety badań profilaktycznych dostępnych w ofercie
NZOZ Medpharma.
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Fotorelacje wydarzeń

znajdziesz na stronie internetowej www.starogard.pl
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Dobra zabawa i sportowy duch
To one towarzyszą od lat seniorom, którzy już po raz XIII spotkali
się na Spartakiadzie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych w Starogardzie Gdańskim. W sobotę 9 września na stadionie im. Kazimierza Deyny rywalizowało ponad 280 emerytów z jedenastu gminnych kół emeryckich i Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Seniorzy pokazali, że wiek nie gra roli, gdy w zdrowym
ciele – zdrowy duch.
W sobotnie przedpołudnie, 9 września już po raz trzynasty do Starogardu zjechali się emeryci i renciści
z sąsiednich gmin, aby powalczyć
o medale i tytuł najbardziej usportowionej gminy. Jak zawsze największe
emocje wzbudziło obieranie jabłka
na najdłuższą łupinę. Rywalizacja
była bardzo zacięta. Ale to 322 centymetrowa łupinka pani Mirosławy Połajdowicz z gminy Osiek przyniosła
jej zwycięstwo. Podczas, gdy obieranie jabłka wymagało cierpliwości,
kręgle wręcz przeciwnie sprawnego
oka i dużej aktywności. Właśnie w tej
dyscyplinie najlepsi okazali się starogardzianie. Wśród pań pierwsze
miejsce zajęła Halina Gerigk, a wśród
panów nasz były prezydent Edmund

Biesiada po kociewsku

9 września Festiwal Piwa obchodził swój
mały jubileusz. Miłośników złocistego
trunku gościł już po raz piąty.
– Obchodzimy pięciolecie Festiwalu
Piwa. Cieszę się, że już po raz drugi odbywa się on w Starogardzie
Gdańskim. Przy tej okazji chciałbym
bardzo serdecznie podziękować
panu Romanowi i całej rodzinie
państwa Chajewskich za to, że nie
tylko rozwijają swój biznes, nie tylko mnożą swój kapitał, ale że tym
kapitałem dzielą się właśnie z nami

zdobyli tytuł najbardziej sportowego koła emeryckiego, jednocześnie
broniąc zeszłorocznego tytułu. Zaraz
za nimi na drugim miejscu uplasowało się Smętowo Graniczne, a trzecie
miejsce zajęła gmina Osiek. Kolejne
miejsca zajeli: Starogard Gdański,
Osieczna, Pinczyn, Borzechowo,
Szlachta, Skórcz, MOPS i Skarszewy.
Z kolei szesnaście par rywalizowało
o mistrzostwo parkietu. Józef i Halina
Gerigk ze Starogardu wywalczyli złoto w walcu, a w tańcu dowolnym na
najwyższym podium stanęli Bożena
Langowska i Jerzy Piórek ze Smętowa Granicznego. Emerycka olimpiada
zakończyła się tradycyjnie rozdaniem
medali i nagród indywidualnych.
Stachowicz. W sumie seniorzy mogli
się sprawdzić aż w 14 konkurencjach.
Oprócz obierania jabłek i kręgli panie kręciły hula-hop i maszerowały
z kijkami, a panowie strzelali gole na
bramkę i rywalizowali w piciu napoju
z puszki. Wszyscy toczyli oponę na
czas, ścigali się na rowerach, rzucali
lotką do tarczy i wbijali gwoździe na
czas. Były też rzut piłką do kosza i na
odległość oraz strzelanie z wiatrówki.
Każdy uczestnik mógł wybrać dwie
konkurencje indywidualne i jedną grę zespołową. Sportowy duch
rywalizacji towarzyszył wszystkim
zawodnikom, ale ostatecznie w klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce wywalczyła prawie 70-osobowa
reprezentacja gminy Zblewo. To oni

– mówił prezydent miasta Janusz
Stankowiak.
Organizatorzy wydarzenia przygotowali szereg atrakcji. Imprezę rozpoczęła defilada Pstrong Orkiestry.
Na scenie pojawili się finaliści programów X-Factor i Must Be The Music
(Paulina Czapla, Paweł BIBA Binkiewicz). Publiczność do tańca poderwał
zespół Poparzeni Kawą Trzy.

PSONI we Wrocławiu
Dzieci i młodzież z Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Starogardzie odwiedzili Wrocław.
Członkowie Koła uczestniczyli w projekcie „Poznajemy Wrocław – Stolicę
Dolnego Śląska”. W trakcie wyjazdu zwiedzili Zamek Książ w Wałbrzychu i podziwiali egzotyczne
rośliny w przyzamkowej Palmiarni.
Spacerowali po Ostrowie Tumskim
i Starym Mieście, gdzie zauroczyły
ich piękne, stare, odrestaurowane
kamienice oraz budynek ratusza.
Wszyscy byli pod wrażeniem Panoramy Racławickiej. Wjechali też na
49 piętro SKY TOWER, gdzie z tarasu
widokowego rozciągała się panorama Wrocławia. Największe wrażenie
na wszystkich zrobiło Wrocławskie
Zoo wraz z Afrykarium. Z pewnością

niepowtarzalną atrakcją dla uczestników było zwiedzanie bardzo
nowoczesnego, multimedialnego
muzeum wody Hydropolis. Podczas
jednego z wieczorów obejrzeli specjalny pokaz gry światła i dźwięku,
stworzony na jednej z największych
fontann w Polsce.
W imieniu uczestników Zarząd Koła
PSONI z głębi serca dziękuje wszystkim, którzy pomogli zrealizować
projekt: Fundacja PKO Banku Polskiego, Fundacja PZU, PCPR Starogard Gdański, EMPAC POLSKA, Ciecholewski – Wentylacje, STAR-WIK,
Nadleśnictwo Starogard Gdański,
Nadleśnictwo Lubichowo.
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GRAMY dla MAŁGOSI!

Małgosia urodziła się jako hipotrofik
z szeregiem wad wrodzonych. Nie słyszy,
nie mówi. Ma 6 lat i zaledwie 90 cm
wzrostu. Jest jednak bardzo pogodną
i wesołą dziewczynką. Potrzebuje wózka
inwalidzkiego i aparatu słuchowego,
aby jej codzienne życie było łatwiejsze.
Koszt zakupu tego sprzętu to 10,5 tys. zł.
Każdego, kto zechce pomóc, zapraszamy
15 października do Kina Sokół na godz.
16.00 na finał akcji „Gramy dla Małgosi!”.

Zatańczą po raz drugi

Starogardzkie Centrum Kultury zaprasza
na „Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego. II Memoriał Edwarda Kowalke”. Impreza odbędzie się 5 listopada w Miejskiej
Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby w Starogardzie Gdańskim.

Całodzienna impreza składać się będzie z trzech bloków. Zaprezentują
się tancerze od wieku przedszkolnego, poprzez pary sportowe różnych
klas tanecznych i wiekowych, aż do
kategorii „Hobby” osób dorosłych,
które z pasją podchodzą do nauki
tańca. Trzeci blok rozpocznie się
o godzinie 18:00 i będzie uroczystą
Galą Taneczną. W tej części zaprezentują się najlepsi tancerze, którzy
tego dnia przyjadą do Starogardu
Gdańskiego. W programie, oprócz
prezentacji konkursowych, w specjalnym pokazie zaprezentuje się mistrz
najwyższej klasy tanecznej „S” – Igor
Wilczyński, trzykrotny Mistrz Polski
w tańcach latynoamerykańskich,
były wychowanek Edwarda Kowalke,
który wraz z Iriną Grishiną, partnerką
z Rosji, pokaże specjalne show tańców łacińskich.
Galę turniejową poprowadzi Iwona
Pawlović – znakomita polska tancerka i międzynarodowy sędzia taneczny. Wielokrotna Mistrzyni Polski
w dziesięciu tańcach, wicemistrzyni
w tańcach standardowych i mistrzyni w tańcach latynoamerykańskich.
Jako sędzia międzynarodowy posiada uprawnienia sędziowskie dwóch

międzynarodowych organizacji tanecznych: IDSF (organizacja amatorska) i WD&DSC (organizacja zawodowa). Od wielu lat sędzia najwyższej,
pierwszej kategorii. Jest także właścicielką szkoły tańca i doskonałym
nauczycielem, jej wychowankowie
zwyciężali w Mistrzostwach Polski
Młodzików, Młodzieży, Par Amatorskich i Mistrzostwach Polski Par Zawodowych. Jurorka wszystkich edycji
„Tańca z Gwiazdami” – od wielu lat
najpopularniejszego,
związanego
z tańcem towarzyskim show telewizyjnego w Polsce i na świecie.
„Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego. II Memoriał Edwarda Kowalke” odbędzie się w strukturach
działania Federacji Tańca Sportowego, w skład której wchodzą przedstawiciele profesjonalnego i amatorskiego ruchu tanecznego w Polsce
oraz Pomorskiego Związku Tańca
Sportowego. Pary oceniane będą
przez 9 sędziów, którzy posiadają
licencje i uprawnienia do oceniania
tancerzy w kategoriach sportowych,
byłych mistrzów tańca. Starogardzkie Centrum Kultury planuje przyjazd
około 300 tancerzy z całej Polski.

11
Tego popołudnia specjalnie dla
Małgosi wystąpi zespół „Dwa plus
Dwa”. Zagrają chłopaki z The Safety
Pin. Do wspólnej zabawy w rytmach
Zumby zagrzewać będzie Klub EstaFiesta. Będzie można podziwiać występy przedszkolaków, jak również
tancerzy z Klubu Tańca Towarzyskiego IMPULS, HipHopu oraz baletu. Nie zabraknie kiermaszu ręcznie
robionych wyrobów, gorącej kawy
i ciasteczek.
Do akcji włączyli się koszykarze
z Polpharmy Starogard. którzy spotkali się z Małgosia i jej mamą. W dowód sympatii Farmaceuci zostawili
jej piłkę do kosza z autografami,
którą będzie można wylicytować
podczas finału.
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Podsumowali rok pracy

GAMA Akademia Koszykówki podsumowała pierwszy rok swojej
działalności. Spotkanie, które odbyło się 31 sierpnia w sali konferencyjnej Panorama Centrum Biznesu Szwarc, było okazją do podziękowań i wyróżnień.
To był bardzo udany start Akademii
Koszykówki GAMA. Przez cały rok
szkolny 2016/2017 prowadziła zajęcia
sportowe o profilu koszykarskim dla
dzieci z klas I-III. Uczestniczyło w nich
ponad 120 uczniów sześciu szkół,
zlokalizowanych w pięciu miejscowościach: Starogardzie Gdańskim (PSP
Nr 1 oraz PSP Nr 2, Kokoszkowach
(Zespół Szkół Publicznych), Jabłowie
(Zespół Szkół Publicznych), Pelplinie
(Zespół Kształcenia i Wychowania nr
1) i Rudnie (Zespół Kształcenia i Wychowania) .
Wszyscy podopieczni Akademii
zostali wyposażeni w profesjonalny sprzęt treningowo-meczowy,
a szkoły otrzymały po 20 piłek do
mini koszykówki. Udało się to dzięki
sponsorom – firmie IGLOTEX i marce
odzieżowej ICON.
– Nowy rok to nowe wyzwania. Dla
Gamy Akademii Koszykówki również
– powiedział prowadzący spotkanie
Bartosz Sarzało. Nad jej dalszym rozwojem czuwać będzie nowo utworzone stowarzyszenie „Kociewska Akademia Koszykówki”. W jego zarządzie
zasiedli prezesi obu współpracujących
ze sobą klubów: SKS Starogard Gdański i KS Jedynka Pelplin. Akademia za-

mierza też utworzyć własną reprezentację tzw. drużynę Gama AK, która od
nowego sezonu sportowego uczestniczyć będzie w rozgrywkach ligi U-9
Polskiego Okręgowego Związku Koszykówki, który objął projekt swoim
patronatem.
Spotkanie podsumowujące rok
działalności GAMA AK było nie
tylko okazją do przedstawienia
wyników jej pracy i planów na
przyszłość, było też okazją do podziękowań. Wyróżnienia otrzymali:
prezydent Starogardu Janusz Stankowiak, burmistrz miasta i gminy
Pelplin Patryk Demski, wójt gminy
Starogard Gdański Stanisław Połom,

W pełnej gotowości

dyrektor OSiR Marzena Klein,
Drukarnia i Wydawnictwo Bernardinum w Pelplinie.
Specjalne koszulki Gama AK otrzymali wszyscy dyrektorzy szkół współpracujących z Akademią oraz prowadzący zajęcia.
Specjalne podziękowania Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki otrzymał właściciel firmy Gama
Mariusz Popławski. Otrzymany medal zadedykował Januszowi Paturalskiemu, który od samego początku
tworzył koszykówkę w mieście. Medale od Związku otrzymali również
prezydent Starogardu i burmistrz
miasta i gminy Pelplin.

Przed koszykarzami Polpharmy Starogard Gdański rozgrywki nowego sezonu Polskiej Ligi Koszykówki. Rozpoczynają go meczem
wyjazdowym z Kingiem Szczecin. Na ostatnim treningu we własnej
hali Kociewskie Diabły odwiedził prezydent miasta Janusz Stankowiak. Życzył powodzenia i zapewnił, że będzie im kibicował.
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Bohaterska postawa

Trzej nauczyciele wychowania fizycznego
uratowali mężczyznę, który wpadł do Wierzycy. Piotr Mandziara, Marek Murawski
i Wojciech Myszk odebrali podziękowania
oraz gratulacje od prezydenta miasta.
– Zrobiliście coś, na co nie każdego
byłoby stać. Jesteście nie tylko nauczycielami, którzy na co dzień dają
przykład uczciwej, rzetelnej pracy,
ale też wzorem do naśladowania.
Bardzo serdecznie dziękuję Wam
w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców Starogardu Gdańskiego –
powiedział Janusz Stankowiak.
Podczas spotkania z prezydentem
Piotr Mandziara, Marek Murawski
i Wojciech Myszk szczegółowo opowiedzieli mu o przebiegu zdarzeń.
47-letni starogardzianin wpadł do
rzeki tuż przy hali Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Zauważyli to uczniowie,
którzy mieli tam lekcję wychowania
fizycznego. Zaalarmowali swoich

nauczycieli. Piotr Mandziara bez
chwili wahania wskoczył do Wierzycy i uratował tonącego mężczyznę.
Wydostać go na brzeg pomogli mu
koledzy Wojciech Myszk i Marek
Murawski.
Na miejsce natychmiast wezwano
karetkę. Mężczyzna został zabrany
do szpitala na obserwację. Po niej
wypisano go do domu.
Piotr Mandziara pomógł ofierze wypadku nie po raz pierwszy.
– Nie czuję się bohaterem, ale mam
nadzieję, że dla tych młodych ludzi,
których uczę to zdarzenie będzie
lekcją na całe życie i w podobnej
sytuacji zachowają się tak samo –
mówi Piotr Mandziara.

Stypendia dla sportowców
Utalentowanej sportowo młodzieży w Starogardzie Gdańskim nie brakuje. Niedawno
udowodnili to siatkarze klubu UKS „SET”
oraz Patryk Pałkowski. 28 września spotkali się z prezydentem miasta i odebrali stypendia sportowe.
Szymon Adamczyk, Maciej Burczyk,
Kacper Kopczyński, Miłosz Prus i Jakub Wacholc to jeszcze bardzo młodzi, ale niezwykle zdolni siatkarze.
Niedawno pod wodzą trenera Mariusza Fryźlewicza zdobyli Mistrzostwo Polski na XXIII Ogólnopolskim
Turnieju Minisiatkówki Kinder+Sport.
– Chłopcy są niezwykle utalentowani. Niektórzy pochodzą z rodzin
o silnych siatkarskich tradycjach. Są
teraz w takim wieku, że jeszcze rosną.
Wiadomo, że w siatkówce wzrost jest
bardzo ważny. Czekam jak wysocy
ostatecznie będą, żeby wiedzieć jak
pokierować ich dalej. Wszyscy moi

zawodnicy w treningi wkładają 100%
swoich sił. Dzięki temu udaje nam się
osiągać sukcesy – powiedział trener
Mariusz Fryźlewicz.
Patryk Pałkowski gra w piłkę nożną
oraz biega. Należy do Międzyszkolnego Klubu Sportowego Niesłyszących „OLIMP”. Do ostatnich
sukcesów Patryka należą: III miejsce w biegu na 400 m podczas
Mistrzostw Polski Niesłyszących
w Lekkoatletyce Juniorów, I miejsce
w biegu na 800 m oraz tytuł najlepszego bramkarza podczas zawodów w Olecku.
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Ku pamięci pomordowanych
24 września wspólną modlitwą mieszkańcy
Kociewia, rodziny pomordowanych, posłowie z Pomorza, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich
i stowarzyszeń oraz młodzież szkolna oddali hołd ofiarom II wojny światowej. W 78.
rocznicę mordu na Ziemi Kociewskiej złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscu Pamięci Narodowej w Lesie Szpęgawskim.

Pomnik po renowacji
24 września minęło dokładnie 50 lat od odsłonięcia Pomnika Poległych i Zamordowanych w latach 1939-1945 Harcerzy w Starogardzie Gdańskim. Rocznica stała się doskonałą okazją do zaprezentowania tego
miejsca pamięci po odnowieniu. Renowację
przeszedł też 45-letni sztandar starogardzkiego Hufca ZHP.
50. rocznica odsłonięcia Pomnika Poległych i Zamordowanych w latach
1939-1945 Harcerzy stała się doskonałym bodźcem do jego renowacji.
Odnowiony został również sztandar.
Jego historia ściśle wiąże się z historią
starogardzkiego harcerstwa. Sięga
ona 1921 r., kiedy to 14 kwietnia przy
starogardzkim gimnazjum powstała I Starogardzka Drużyna Harcerzy
im. Tadeusza Kościuszki. W kolejnych
latach powstały następne. W 1922
r. II Drużyna im ks. Józefa Poniatowskiego, a w 1923 r. III im. Jana III
Sobieskiego. Początkowo drużyny
należały do Hufca w Kościerzynie.
W 1924 r. Komenda Chorągwi Pomorskiej zdecydowała o powołaniu
w Starogardzie Hufca Harcerzy obejmującego drużyny w powiatach starogardzkim, tczewskim, gniewskim,
i częściowo kościerskim. 23 czerwca
1929 r. Hufiec Męski otrzymał pierwszy sztandar.
Kolejnym sztandarem, o którym wiemy i który w dość skomplikowanych
okolicznościach zachował się do dnia
dzisiejszego jest Sztandar Hufca Harcerek. Wręczony został Komendantce Hufca druhnie Małgorzacie Raszei

na Starogardzkim Rynku 26 czerwca
1946 r. Przez wiele lat uznawano go
za zaginiony lub wręcz zniszczony
przez komunistów w okresie stalinowskim. Został jednak odnaleziony pod koniec lat osiemdziesiątych,
podczas rozbiórki domu przy ul
Pelplińskiej. Poddano go renowacji
i jest ze starogardzkimi harcerzami
do dzisiaj.
Po 24 latach, 20 maja 1972 r. starogardzki Hufiec otrzymuje imię generała Józefa Wybickiego i przy tej okazji otrzymuje również nowy sztandar,
a dokładnie płótno sztandaru, bo
drzewce pozostają z 1958 roku.
W tym roku, po 45 latach użytkowania sztandaru, harcerze podjęli decyzję o renowacji płótna i zakupie nowych drzewc. Podziękowali wszystkim darczyńcom, którzy wsparli odnowienie sztandaru. Mieli oni okazję
wbić gwoździe w historyczne 67-letnie drzewce, obok 56 gwoździ poprzednich fundatorów sztandarów
starogardzkiego Hufca ZHP. Chwilę
później odnowiony sztandar został
uroczyście przekazany komendantowi Hufca podharcmistrzowi Michałowi Hincowi.

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

XXI Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej
„Spotkajmy Się 2017”
w SCK Starogard Gd. 14.10.2017 r. o godz. 10:00
Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy w naszym biurze (UM p. 027)
od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 13:00.

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

Rocznica agresji sowieckiej

17 września władze miasta, gminy i powiatu, delegacje, poczty sztandarowe i mieszkańcy Starogardu uczcili 78. rocznicę agresji wojsk sowieckich na Polskę. Uroczystość
odbyła się przy zbiorowej mogile ofiar II
wojny światowej na cmentarzu przy ul. 2.
Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.
Modlitwę za pomordowanych odmówił ks. dziekan Józef Pick. Wiązanki kwiatów pod pomnikiem ofiar
II wojny światowej złożyły licznie
delegacje. Uroczystość uświetnił występ młodzieży z Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami gimnazjalnymi, który przygotował Wojciech Piskorski.
Na zakończenie Jarosław Czyżewski
przewodniczący Rady Miasta oraz
Zbigniew Toporowski – sekretarz

miasta w dowód pamięci złożyli
kwiaty na grobach Płk. Józefa Trepto – Dowódcy 2. Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich w latach 1938-39,
który zginął w Starobielsku w 1940
roku oraz Płk. Tadeusza Łękawskiego – Legionisty, Rokitniańczyka,
ostatniego Dowódcy 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, Kawalera
Orderu Virtuti Militari. Towarzyszyli
im starogardzcy szwoleżerowie.

1. Daniela Kordowska l. 80
2. Teresa Czaja l. 92
3. Romualda Kropidłowska l. 83
4. Stanisław Tomasiak l. 73
5. Renata Cysarczyk l. 68
6. Henryk Guziński l. 75
7. Gerard Jeschke l. 85
8. Helena Radke l. 89
9. Kazimierz Badziąg l. 86
10. Krystyna Łańcucka l. 81
11. Maria Jedlina l. 59
12. Wiesław Leszka l. 58
13. Helena Kuczyńska l. 67
14.Bożena Kamińska l. 53
15.Alojzy Wolski l. 80
16.Henryka Kamińska l. 85
17.Zbigniew Piotrzkowski l. 63
18.Hildegarda Ciesielska l. 83
19. Zenon Różycki l. 65
20. Franciszka Niedziela l. 80
21. Helena Rutkowska l. 94
22. Bogusław Zalas l. 54
23. Jadwiga Bukowska l. 96
24. Jadwiga Talaśka l. 75
25. Jadwiga Chabowska l. 86
26. Konrad Greca l. 19
27. Teresa Niklas l. 60
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KONKURS

Gmina Starogard Gdański w partnerstwie z Gminą Miejską Starogard Gdański i Nadleśnictwem Starogard Gdański
6 września ogłosiła konkurs na wykonanie „Koncepcji architektoniczno-krajobrazowej na terenie Cmentarza
Wojennego w Lesie Szpęgawskim”. Prace konkursowe można składać do 15 października 2017 r. Na zwycięzców
czekają nagrody pieniężne.

Koncepcja architektoniczno-krajobrazowa zagospodarowania terenów leśnych na Cmentarzu Wojennym w Lesie Szpęgawskim ma przede wszystkim zagwarantować temu miejscu reprezentacyjno –
funkcjonalny charakter. Chodzi o godne uhonorowanie i upamiętnienie, a tym samym ocalenie od zapomnienia osób, które zginęły w 1939 roku w Lesie Szpegawskim. Prace konkursowe można składać do
15 października osobiście do godz. 12.00 lub przesłać pocztą albo firmą kurierską na adres: Urząd Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański.

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
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, w rejonie ul. Bohaterów Getta i ul. Gertrudy Babilińskiej, obr. 21, według wykazu w tabelce:
Cena wywoławcza
w zł (zawiera 23%
VAT)

Lp.

Nr
działki

Pow.
w m2

Nr KW

Przeznaczenie w planie

1

2

3

4

5

1.

53/4

1.102

49442

17.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej

113 000,00 zł

11 300,00 zł

1 130,00 zł

2.

53/6

1.213

49442

17.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej

124 000,00 zł

12 400,00 zł

1 240,00 zł

3.

187/1

803

12723

2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej

84 000,00 zł

8 400,00 zł

840,00 zł

4.

187/2

840

12723

2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej

88 000,00 zł

8 800,00 zł

880,00 zł

5.

187/3

843

12723

2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej

88 000,00 zł

8 800,00 zł

880,00 zł

6.

187/4

718

12723

2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej

72 000,00 zł

7 200,00 zł

720,00 zł

7.

187/5

766

12723

2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej

75 000,00 zł

7 500,00 zł

750,00 zł

6

wadium

postąpienie
minimalne

7

8

Nieruchomości w/w (poz. 1-7) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 sierpnia 2017 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 października 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 5
października 2017 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. W dniu 10 października 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 nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic: Alei Wojska Polskiego, Małgorzaty Hillar i Kolejowej (II przetarg) – działka nr 100/6 o pow. 1 538 m², obręb
13, KW 24793;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 250 000,00 zł (dwieściepięćdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości 25 000,00 zł (dwadzieściapięćtysięcyzłotych); postąpienie minimalne 2 500,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem C1.54.MW.1,U1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej,
komercyjnej wraz z towarzyszącymi parkingami i zielenią.
Cały proces inwestycyjny, w tym konieczne przebudowy uzbrojenia technicznego, nowonabywca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń (brak wpisów w dziale III i IV KW 24793).
Działka nr 100/6 ma dostęp do drogi publicznej ul. Małgorzaty Hillar za pośrednictwem działki nr 100/4, obr. 13, zapisanej w KW 50913, która zostanie obciążona nieodpłatną służebnością drogową dla każdoczesnego
nabywcy nieruchomości – działki nr 100/6 w celu umożliwienia komunikacji do drogi publicznej – ulicy Małgorzaty Hillar.
Konieczność ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej nieodpłatnej służebności korzystania ze wszystkich uzbrojeń technicznych znajdujących się na działce nr 100/6, obr. 13.
Nowonabywca działki nr 100/6 zobowiązany będzie do nieodpłatnego udostępnienia terenu, przy granicy z działką nr 100/5, obr. 13, celem przeprowadzenia w działce nr 100/6 kolektora kanalizacji sanitarnej.
Nowonabywca działki nr 100/6 zobowiązany będzie do nieogradzania nieruchomości.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 20 września 2017 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 8 listopada 2017 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 3
listopada 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 7 listopada 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.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 9 sierpnia 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 331/08/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu
obejmujące 2 pozycje: 1) ul.Gryfa Pomorskiego – działka nr 403/4 o pow. 962 m², obręb 23, KW 24792, 2) ul.Gryfa Pomorskiego – działka nr 403/5 o pow. 1 233 m², obręb 23, KW 24792, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej – E4.MN2.
Dnia 22 sierpnia 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 345/08/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na poszerzenie wspólnoty mieszkaniowej przy ul.
Kościuszki 12-14 – działki nr: 352/4, 351/34, 351/33 o łącznej pow. 761 m², obręb 17, KW 26825, przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i teren komunikacyjny – ciąg pieszy.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 346/08/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotyczące 2 lokali, o których kupno
wystąpili ich najemcy: ul. Tczewska 7/2 i 7 – działka nr 206/12 o pow. 265 m², obręb 17, KW 31493.
Ponadto tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 347/08/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, obejmujące
2 pozycje: 1) ul.Skarszewska – działka nr 144 w części o pow.~9 m², obręb 5, KW 28717, pod sprzedaż produktów sezonowych, 2) ul.Dominika – działka nr 503 w części o pow.~1,5 m², obręb 2, pod kontener na odzież używaną.
Również tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 348/08/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany nieruchomości lokalowych dotyczące lokalu
mieszkalnego przy ul. Orzeszkowej 11/2 – pow.użytk. 25,59 m², działki nr: 110/3, 110/10, 154/325 o łącznej pow. 767 m² w udziale 0,0618 przynależnym do lokalu, obręb 23, KW 33378.
Również tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 349/08/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu dotyczące lokalu mieszkalnego przy ul. Kopernika
32f/25 – I piętro, pow.użytk. 18,01 m², działka nr 65/1 o pow. 1 265 m² w udziale 0,0139 przynależnym do lokalu, obręb 23, KW 35824.
Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na
stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306075 lub 5306076.
							
Prezydent Miasta Starogard Gdański
							Janusz Stankowiak
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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
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490)-Prezydent Miasta Starogard Gdański
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kochanki (III 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. Pierwszy przetarg przeprowadzono 21 czerwca 2017 r., a drugi 9 sierpnia 2017 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 października 2017 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do
5 października 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 10 października 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. 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 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kociewskiej (VIII 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., piąty 26 kwietnia 2017 r., szósty 21 czerwca 2017 r., a siódmy 9 sierpnia 2017 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 października 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 5 października
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 10 października 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) 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 PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW GD1A/00012723/8, obr. 21, według wykazu w tabelce:

Cena wywoławcza
w zł
(zawiera 23% VAT)

Wadium
w zł

Postąpienie
minimalne
w zł

Lp.

Nr działki / ulica

Pow. w m2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

2

3

4

1.

195/2

7.473

3.U - teren zabudowy usługowej z zielenią towarzysząca, usługi z zakresu usług poziomu podstawowego, takich jak np.: szkoły, przedszkola, żłobki, przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie, domy opieki
społecznej, obiekty kultury, muzeów, wystaw, obiekty sportu i rekreacji
7.U/US - teren usług publicznych z towarzyszeniem usług sportowych i terenów zieleni - teren publiczny

850.000,00

85.000,00

8.500,00

4.507

3.U - teren zabudowy usługowej z zielenią towarzysząca, usługi z zakresu usług poziomu podstawowego, takich jak np.: szkoły, przedszkola, żłobki, przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie,
domy opieki społecznej, obiekty kultury, muzeów, wystaw, obiekty sportu i rekreacji

600.000,00

60.000,00

6.000,00

ulica: Powstańców
Warszawskich - Danuty Siedzikówny „Inki”
2.

195/3
ulica
Danuty Siedzikówny
„Inki”

5

6

7

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. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 22 listopada 2017 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard
Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 16 listopada 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 21 listopada 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. 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, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gryfa Pomorskiego, KW 24792, obr. 23, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr
działki

Pow.
w m2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
4

Cena wywoławcza
w zł
(zawiera 23% VAT)
5

Wadium
w zł
6

Postąpienie
minimalne
w zł

1

2

3

1.

403/4

962

E.4.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, dopuszcza się sytuowanie zespołów garaży dla użytkowników terenu

105.000,00

10.500,00

7

1.050,00

2.

403/5

1.233

E.4.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, dopuszcza się sytuowanie zespołów garaży dla użytkowników terenu

136.000,00

13.600,00

1.360,00

Cały proces inwestycyjny, w tym konieczne przebudowy uzbrojenia technicznego, nowonabywca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Konieczność ustanowienie na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania ze wszystkich uzbrojeń technicznych znajdujacych się na działkach nr: 403/4 i 403/5, obr. 23.
Nieruchomości ww. (poz. 1 i 2) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV KW 24792).
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 8 listopada 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 2 listopada
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 7 listopada 2017 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, pok. 204, II
piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

ZAPOWIEDZI IMPREZ

7 października

Stadion im. Kazimierza Deyny,
26. Bieg Kociewski
Godz. 10:00-16:00,
Audytorium Polpharmy,
konferencja „Wyprzedzamy
nowotwory”

14 października
Godz. 18.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
mecz Polskiej Ligi Koszykówki
Polpharma Starogard
Gdański – Stelmet BC
Zielona Góra

20 października
Grodzisko Owidz, Reko
Gary - zlot garncarzy –
rekonstruktorów

22 października
Grodzisko Owidz, Reko
Gary - zlot garncarzy –
rekonstruktorów

29 października
Godz. 18.00, Kino „Sokół” Kino nieme z muzyką na żywo Nosferatu - symfonia grozy, bilety 15 zł

Godz. 11.00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz
V ligi Beniaminek 03
Starogard – Błękitni Stare
Pole

23 października

8 października
Miejska Hala Sportowa im.
Andrzeja Grubby, Amatorski
Turniej Siatkówki - runda
jesienna

Stadion Miejski im. Kazimierza
Deyny, Deyna Junior - turniej
piłkarski dla uczniów szkół
podstawowych

Godz. 12.00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz III
ligi KP Starogard – Bałtyk
Gdynia
Godz. 13.00-16.00, Grodzisko
Owidz, Dzień Kasztana
Godz. 16.00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny,
mecz V ligi Beniaminek
03 Starogard – Gwiazda
Karsin

9 października
Godz. 18.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
mecz Polskiej Ligi Koszykówki
Polpharma Starogard
Gdański – Trefl Sopot

Godz. 18.30, Kino Sokół,
spektakl pt. „Przepraszam,
co Pan tu robi?” (dla widzów
dorosłych), wstęp 85 zł.

21 października
Grodzisko Owidz, Reko
Gary - zlot garncarzy –
rekonstruktorów
Godz. 15.00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz III
ligi KP Starogard – Jarota
Jarocin

15 października
15 października

Godz. 16.00, Kino Sokół, impreza charytatywna „Gramy dla Małgosi”

Pomorska Szkoła Wyższa,
Konferencja „Kazimierz
Deyna - w 70. rocznicę
urodzin. Starogardzkie drogi
i dróżki K. Deyny”

12 listopada
Godz. 18.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
mecz Polskiej Ligi Koszykówki
Polpharma Starogard
Gdański – Miasto Szkła
Krosno

17-18 listopada

28 października
Godz. 18.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
mecz Polskiej Ligi Koszykówki
Polpharma Starogard
Gdański – MKS Dąbrowa
Górnicza

4 listopada
Godz. 13.00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz III
ligi KP Starogard – Lech II
Poznań

Kino Sokół, XXV Noc
Bardów im. Ryszarda
Rebelki – Przegląd poezji
śpiewanej (m.in. koncert
Stanisławy Celińskiej)

do 25 października

5 listopada
Godz. 11.00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz
V ligi Beniaminek 03
Starogard – Borowiak
Czersk

Godz. 18.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego.
II Memoriał Edwarda
Kowalke

Galerii „A” Starogardzkiego
Centrum Kultury, można
oglądać wystawę „Kolekcje
Sztuki Polskiej ze zbiorów
prywatnych”

do 25 listopada
w Muzeum Ziemi Kociewskiej
można oglądać wystawę
pt. „Historia w kamieniu
i betonie. Fortyfikcje
między Wisłą a Niemnem
1700-1945”, bilety: 3 zł
ulgowy, 5 zł normalny

