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500
nowych drzew  
już rośnie 
w Starogardzie
Gdańskim

Kociewiacy 
dla hospicjum

Nowy 
plac zabaw

27 kwietnia  
Piotr Wiśniewski 
otrzymał medal 
„Za zasługi dla 
Starogardu 
Gdańskiego”.

Posadzili pół tysiąca drzew Przez cały tydzień od 16 do 20 kwietnia miesz-
kańcy Starogardu sadzili drzewa na trawni-
kach przy ulicach, skwerach, parkingach i na 
polanach. Wszystkim dużo radości sprawiło 
nazywanie ich. Na specjalnych tabliczkach pi-
sali wybrane imię rośliny i datę jej zasadzenia. 
Potem wspólnie wieszali przygotowane wi-
zytówki na zasadzonych drzewach. Niektórzy 
nazywali je swoim imieniem, inni nadawali im 
imię przedszkola lub stowarzyszenia, a jeszcze 
inni wymyślali specjalne nazwy. Towarzyszył 
temu entuzjazm i radość. Wielu z nich podkre-
ślało znaczenie akcji dla środowiska i poprawy 
jakości powietrza. 
Dla Pawła Wyborskiego właściciela Kluboka-
wiarni Szafa nie tylko samo sadzenie miało 
znaczenie, ale również gatunek drzew. – Zale-
żało mi na tym, aby posadzić lipę. To niezwykle 
wyjątkowe drzewo. Bogate w sensie symbo-
licznym, otaczane kultem. Często sadzi się je 
wokół cerkwi i kapliczek z Matką Boską. To też 
po prostu pięknie kwitnąca i pachnąca roślina. 
Uwielbiam jej zapach. Dla mnie to archetyp 
pory letniej – powiedział Paweł Wyborski.
Wspólnie z żoną Justyną posadzili blisko 20 
drzew, które jak urosną utworzą przy ul. Unii 
Europejskiej vis a vis II LO piękną alejkę lipową. 
Prezydent, który zapowiedział ciąg dalszy ak-
cji jesienią, a nawet jej powtórzenie. Wspólnie 
z wiceprezydentami, przewodniczącym Rady 
Miasta obsadzili drzewami ulicę Zieloną. Po-
mogły im panie ze Stowarzyszenia Kobiety 
Kwiaty Kociewia oraz członkowie Starogardz-
kiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.
Akcję przygotowali i przeprowadzili pracowni-
cy Miejskiego Zakładu Komunikacji. Należą się 
im wielkie podziękowania. Przez cały tydzień 
wiercili w ziemi otwory, sadzili drzewa i poma-
gali innym przy sadzeniu. 

Przedszkola, szkoły, stowarzyszenia, a także seniorzy, harcerze i mieszkańcy włą-
czyli się do akcji „1000 drzew na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści”. Wspólnie z pracownikami Miejskiego Zakładu Komunikacji posadzili 500 drzew 
w Starogardzie. Drugie tyle zostanie zasadzonych jesienią. 
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Aktualnie 
w budowie
Trwa realizacja najważniejszych starogardzkich inwestycji. Oprócz 
przebudowy Rynku, dawnej szkoły nr 5, budowy węzła integra-
cyjnego, skateparku i termomodernizacji PSP nr 8, trwają prace 
przy przebudowie ulicy Kopernika, modernizacji mieszkań komu-
nalnych przy ul. Kościuszki oraz realizacji projektów Budżetu Oby-
watelskiego.  

Budowa 
integracyjnego węzła komunikacyjnego
Wykonawca: STRABAG S.A. 
W budynkach dworca trwają prace wykończeniowe – ściany są przygotowywa-
ne do malowania, a na podłogach leżą płytki. Na zewnątrz elewacja odnowiona 
jest w 90%. Główny front robót przy budowie węzła integracyjnego skupiony 
jest obecnie  na ul. Kolejowej. 

Przebudowa al. Wojska Polskiego
Wykonawca: STRABAG S.A.
Na al. Wojska Polskiego trwają  prace brukarskie. Zakończą się wraz z zakończeniem całej inwestycji. W drugiej połowie 
czerwca główne roboty drogowe przeniosą się na skrzyżowanie ulic: Gdańskiej,. Grunwaldzkiej i Skorupki, gdzie  rozpocz-
nie się budowa ronda. 

Budowa skateparku  
przy Parku Nowe Oblicze
Wykonawca: Firma M.P.G. z Łagiewnik Nowych k. Łodzi
Zakończono główne prace ziemne i przygotowawcze. Od 21 maja rozpocznie 
się montaż gotowych prefabrykatów/elementów skateparku. Firma przygotuje 
też główną płytę do wylania betonu. Prace powinny się zakończyć w połowie 
czerwca.

Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella
Na zewnątrz budynek został ocieplony i pomalowany. Do realizacji zostały prace wewnątrz szkoły, związane z moderniza-
cją instalacji wewnętrznych. Planowane zakończenie robót to koniec lipca br.  
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Przebudowa ul. Kopernika 
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lubichowską do skrzyżowania 
z al. Jana Pawła II (rondo św. Wojciecha) 
Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.
Na pierwszym odcinku od ronda do I wjazdu na teren osiedla Kopernika rozpo-
częły się prace rozbiórkowe i branżowe. Aktualnie przebudowywana  jest sieć 
wodno  – kanalizacyjna. Na czas budowy ulica jest wyłączona z ruchu. Obowią-
zuje objazd al. Jana Pawła II i ul. Armii Krajowej.  Planowany termin zakończenia 
robót to koniec września br.

Wkrótce rozpocznie się przebudowa ul. 
Kleeberga, Jaszczurkowców oraz Witosa. 

Modernizacja budynku dawnej szkoły nr 5 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe STELLA Andrzej Stella
Do końca roku w budynku  przy ul. Kościuszki  65 powstanie Centrum Wsparcia 
Rodziny.  Zakończono prace rozbiórkowe. Rozpoczęto budowę stropów i scho-
dów wewnętrznych. Zasypano piwnice i zrobiono podkład pod posadzkę oraz 
przyłącza instalacyjne. W maju rozpoczną się prace murarskie i konstrukcyjne 
na parterze. 

Rynek od Nowa
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.
Przy budynku Ratusza obok prac archeologicznych trwają prace wykończeniowe. Zakończono prace brukarskie na ul. 
Podgórnej Wodnej, Sambora i Tczewskiej. Od piątku 18 maja zmieni się na Rynku organizacja ruchu. Ulica Hallera wraz 
z zachodnią częścią Rynku oraz odcinek ul. Rycerskiej i Chojnickiej zostaną zamknięte. Ruch odbywać się będzie ulicami 
Paderewskiego i Podgórną.  Przebudowa ulicy Hallera rozpocznie się od robót rozbiórkowych, aby umożliwić przebudowę 
sieci wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.

Przebudowa parku
Wykonawca: ECOZET Sp. z o.o. 
Trwają prace rozbiórkowe na terenie parku oraz przy punkcie widokowym od strony kościoła św. Mateusza. Przeprowa-
dzono bagrowanie oczka wodnego. Wkrótce rozpoczną się prace związane z budową systemu nawadniania, kanalizacji 
deszczowej oraz branżą elektro-energetyczną.
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Niedawno w Starogardzie, między 
innymi na Rynku, gościła na zapro-
szenie władz miasta Wojewódzka 
Konserwator Zabytków – Agnieszka 
Kowalska, która była pod wrażeniem 
skali wkopalisk.
– Odkryte relikty gotyckiego ratusza 
pod rynkiem w Starogardzie Gdań-
skim stanowią cenny nabytek dla 
dziedzictwa kulturowego miasta, 
jak i dla dalszych badań naukowych 
nad budownictwem municypla-
nym w miastach średniowiecznych 

Co z wykopaliskami na Rynku?
Trwa przebudowa starogardzkiego Rynku. Prace prowadzone są pod nadzorem arche-
ologów. Do tej pory odkryto m.in. zabytkowe rury wodociągowe, średniowieczny bruk, 
piwnice pierwotnego Ratusza, fragment baszty młyńskiej, kamienną studnię, naczynia ce-
ramiczne, przęślik i parę monet. Z jednej strony odkrycia spowalniają prace budowlane. 
Z drugiej prowadzone badania to doskonała okazja do poznania historii Starogardu.

– powiedziała. – Znalezisko umoż-
liwia ustalenie pierwotnego stanu 
budowli, prześledzenie faz budow-
lanych oraz poznanie stosowanych 
technik budowlanych – podkreśliła 
konserwator Agnieszka Kowalska.
Podczas badań okazało się też, że 
kamienne fundamenty, które pier-
wotnie uznano za pozostałość prę-
gierza, w rzeczywistości okazały się 
obrysem średniowiecznej studni.   
– Studnia pochodzi prawdopodob-
nie z samego początku funkcjono-

wania miasta – powiedziała arche-
olog Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska. 
– Wymaga dokładnego zbadania 
przez archeologów.
– Wspólnie z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków podjęliśmy 
decyzję o jej rekonstrukcji i zada-
szeniu – powiedział wiceprezydent 
Przemysław Biesek-Talewski. – Nie 
można tego odkrycia nie wyekspo-
nować. Chcemy dać mieszkańcom 
i gościom odwiedzającym Staro-
gard możliwość zobaczenie „żywej 

Remont elewacji budynku oraz piw-
nic Środowiskowego Domu Samo-
pomocy Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej będzie kosztował 
ponad 125 tys. złotych. Blisko poło-
wę tej kwoty sfinansuje Urząd Mar-
szałkowski w Gdańsku ze środków 
PFRON. Wniosek starogardzkiego 
magistratu o dofinansowanie inwe-

Kolejny budynek będzie odnowiony
Starogard otrzymał 62 tys. zł. dofinansowania z Urzędu Marszał-
kowskiego na remont elewacji oraz piwnic Środowiskowego Domu 
Samopomocy przy ul. Pelplińskiej 3. Prezydent Janusz Stankowiak 
podpisał z marszałkiem Mieczysławem Strukiem umowę na dofi-
nansowanie inwestycji.

historii”, podobnie jak na rynkach 
w Brodnicy czy Rzeszowie. Zlecili-
śmy już prace projektowe, aby jesz-
cze w tym roku ta studnia stała się 
jedną z ciekawszych atrakcji odno-
wionego serca miasta.
Kolejnym niezwykłym odkryciem 
archeologów są ściany piwnic ratu-
sza. – Na południowej stronie Rynku 
znaleźliśmy gotyckie mury ceglane, 
pochodzące prawdopodobnie z XIV 
wieku. We wschodniej części doko-
paliśmy się do reliktów posadzki. 
Odsłoniliśmy praktycznie całe mury 
i na 99% mamy już pełen obrys daw-
nego ratusza. Nasze wcześniejsze 
przypuszczenia, że pierwotny ratusz 
był dwa razy większy od obecnego, 
się potwierdziły – powiedziała dalej 
archeolog. – Ich konstrukcja wska-
zuje na bardzo solidną zabudowę 
śródrynkową.
Wojewódzka Konserwator Zabyt-
ków uznała to odkrycie za unika-
towe. – Stan zachowania murów 
w poziomie jednej kondygnacji 
wraz z historyczną klatką schodo-
wą jest wyjątkowy. Bardzo często 
obserwujemy, że relikty zniszczonej 
dawniej architektury   gotyckiej za-
chowują się wyłącznie w poziomie 
ław fundamentowych. W przypad-
ku odkryć w Starogardzie mamy do 
czynienia z reliktami, które dają już 
możliwość dość dobrego wyobra-
żenia pierwotnego układu prze-
strzennego budowli. Niewątpliwie 
przy zabezpieczeniu murów oraz 

przeprowadzeniu niezbędnych prac 
zabezpieczających możliwe byłoby 
wprowadzenie funkcji wystawien-
niczej w mury gotyckiego ratusza, 
dając zupełnie nową perspektywę 
dla zwiedzania miasta – powiedziała 
Agnieszka Kowalska.
Znalezisko wymaga jednak dokład-
nych badań i dokumentacji.
– Musimy zagwarantować arche-
ologom czas na zbadanie odkry-
tych murów, aby mieć pełną wiedzę 
o znaczeniu i randze tego odkrycia 
– powiedział prezydent Janusz Stan-
kowiak. – Wiąże się to z decyzją, czy 
i w jaki sposób miasto powinno je 
wyeksponować. Dlatego postano-
wiłem o wyłączeniu niewielkiego 
fragmentu terenu z docelowego 
utwardzenia nawierzchni w tym 
roku. Obszar wykopalisk zostanie 
ogrodzony i zabezpieczony. Nasz 
wykonawca zrealizuje pozostały za-
kres prac zgodnie z planem, tak że 
Rynek będzie w 90% gotowy i udo-
stępniony mieszkańcom w tym roku 
– zapewnił prezydent.
Kolejny problem, który wynikł pod-
czas prac budowlanych, to znajdu-
jące się pod płytą Rynku piwnice 
niektórych kamienic. – Tu też przed 
ułożeniem nawierzchni chodni-
ków będzie trzeba przeprowadzić 
szczegółowe badania, aby określić 
sposób wzmocnienia stropów. Nie-
stety wszystko to wpływa na czas 
realizacji inwestycji oraz jej koszty – 
dodał Janusz Stankowiak. – W tych 
okolicznościach nie możemy myśleć 
o tym, aby w pośpiechu zakończyć 
przebudowę Rynku, nie bacząc na to 
co odkryła dla nas ziemia. Następne 
pokolenia by nam tego nie wyba-
czyły.
Pracujący na rynku archeolodzy za-
praszają zainteresowanych historią 
do pomocy w odkrywaniu dawnego 
Starogardu od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 9:00-15:00. 

stycji został pozytywnie oceniony. 
Miasto otrzyma prawie 50% dotację 
w kwocie 62 tys. zł.
Jeśli chodzi o elewację, prace bu-
dowlane obejmą uzupełnienie 
tynków zewnętrznych, docieplenie 
ścian, wymianę parapetów, montaż 
rynien i rur spustowych oraz kon-
serwację elementów metalowych 

i drewnianych. W piwnicach ściany 
zostaną osuszone, ocieplone i po-
malowane, a posadzki – zaizolowa-
ne.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej planuje rozpocząć inwestycję 
w czerwcu. Remont ma się zakoń-
czyć jeszcze w tym roku. 
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Wniosek złożył Piotr Pielecki, ale 
to mieszkańcy głosowali i wygrali. 
W ten sposób zmienili swoją najbliż-
szą okolicę. Nowe huśtawki, karuzela, 
piaskownica, drabinki, przejścia ruro-
we to tylko kilka z urządzeń na no-
wym placu, które od teraz staną się 
miejscem ich codziennych zabaw. Ze 
specjalnie przygotowanego zestawu 
urządzeń integracyjnych mogą ko-

Nowy plac zabaw
Nowy plac zabaw „Jacek i Agatka” od piątku 
27 kwietnia jest otwarty dla mieszkańców 
ul. Grunwaldzkiej, Wybickiego, Alei Wojska 
Polskiego i okolic. Budżet Obywatelski dał 
im szansę zmiany swojej najbliższej okolicy. 

rzystać też dzieci niepełnosprawne. 
Przygotowano dla nich specjalny 
podjazd. Chłopców najbardziej ucie-
szyło boisko do gry w piłkę nożną. 
Podczas otwarcia wypróbowali je 
młodzi piłkarze ze starogardzkich 
klubów sportowych KP Starogard 
i KS Beniaminek 03. – Świetna trawa, 
dobrze się po niej biega i kopie piłkę 
– powiedział zawodnik Beniaminka. 
Boisko ma wymiary 34x17 metrów 
i jest bezpiecznie ogrodzone ple-
cioną siatką o wysokości 2 metrów. 
Ma też zamontowane piłkochwyty. 
Dla dorosłych przewidziano część 
wypoczynkową z ławeczkami, usta-
wionymi przy okalającej plac ścieżce. 

Na tych, którzy przyjadą na plac ro-
werami, czeka specjalny stojak, gdzie 
bezpiecznie mogą zostawić swoje 
pojazdy.
Koszt całej inwestycji wyniósł prawie 
150 tys. złotych. 
– Wyobraźcie sobie, że w poprzed-
niej kadencji w Starogardzie Gdań-
skim powstały tylko dwa place za-
baw – powiedział prezydent Stanko-

wiak – W tej kadencji powstało ich już 
kilkanaście. Większość właśnie dzięki 
środkom z Budżetu Obywatelskiego. 
W tym roku macie Państwo do dys-
pozycji 200 tys. zł.
Radny Wojciech Pielecki podzięko-
wał wszystkim mieszkańcom za tak 
liczne przybycie, a prezydentowi za 
to, że spełnił ich oczekiwania, zwłasz-
cza dzieci. Plac zabaw poświecił ks. 
Wojciech John, a wstęgę uroczyście 
przecięli poseł na sejm Jan Kilian, 
prezydent miasta Janusz Stankowiak, 
radny Wojciech Pielecki i wniosko-
dawca Piotr Pielecki oraz jedna z naj-
młodszych użytkowniczek nowego 
miejsca zabaw. 
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Wyremontuj swoją kamienicę
Od 2017 roku właściciele kamienic i lokali użytkowych na Rynku 
i w jego okolicy mogą uzyskać zwolnienie od podatku od nierucho-
mości. Muszą jedynie zdecydować się na odnowienie ich elewacji. 

Od 29 lat firma REFLEX produkuje 
lustra. Aktualnie robi to na włoskich 
maszynach. Zatrudnia blisko 50 
wykwalifikowanych pracowników. 
Większość z nich właściciele sami 
przyuczyli do zawodu.
– Niestety zawód szklarz jest na wy-
marciu. Nie ma szkół zawodowych. 

W lustrach przeglądają się zawodowo
W branży szklarskiej pracują blisko 30 lat. Od trzech lat Zakład 
Usług Szklarskich REFLEX mieści się w nowej siedzibie w Linowcu. 
11 kwietnia właścicieli – Ryszarda i Adama Stobbów odwiedził pre-
zydent Starogardu Gdańskiego. Było to kolejne spotkanie z cyklu 
wizyt u lokalnych przedsiębiorców. 

Nie ma też fachowej literatury w ję-
zyku polskim. Sam szkoliłem się na 
lekturach obcojęzycznych. Trudno 
w dzisiejszych czasach o dobrego 
fachowca, dlatego kładziemy nacisk 
na rozwój technologii. Sprowadza-
my z zachodu specjalistyczne ma-
szyny do obróbki szkła i szkolimy 

ludzi do ich obsługi – powiedział 
właściciel firmy REFLEX.
Dla przykładu podał, że dawniej 1 
skrzynię szkła rozkrajało kilku pra-
cowników przez 8 godzin. Dzisiaj robi 
to jedna maszyna. W tym samym 
czasie potrafi przerobić 9 skrzyń, 
a pracuje tylko na 60% wydajności.

Zwolnienie dotyczy nieruchomości 
wpisanych do Gminnej Ewidencji 
Zabytków lub położonych w obsza-
rze rewitalizacji miasta, czyli m.in. na 
obszarze Starego Miasta. Przysługuje 
im zwolnienie do wysokości 50% po-
niesionych kosztów kwalifikujących 
się do objęcia zwolnieniem, na okres 
nie dłuższy niż 5 lat.
Dodatkowo właściciele nieruchomo-
ści mogą starać się o dotację celową 
na prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy 
elewacji frontowej budynków wpi-
sanych do Gminnej Ewidencji Za-
bytków. Dotyczy to nieruchomości, 
które znajdują się we wpisanym do 
rejestru zabytków obszarze Starego 
Miasta. Dotację można uzyskać już 
w 2018 roku, składając wniosek do 30 
maja 2018 r.
Warunkiem udzielenia przez miasto 
zarówno jednej, jak i drugiej formy 
pomocy, jest zastosowanie odpo-

wiedniej kolorystyki i rozwiązań 
architektonicznych zgodnie z opra-
cowaną przez miasto koncepcją. 
Właściciel będzie też zobowiązany 
do usunięcia z budynku reklam i nie 
umieszczania ich na nim w przyszło-
ści.
Koncepcja kolorystyki elewacji fron-
towych kamienic na Rynku, która 
wskazuje jak mogą one docelowo 
wyglądać, dostępna jest pod linkiem:  
http://stg.rewitalizacja.e-geoportal.
pl/rynek-projekt-kolorystyki-elewa-
cji/
Celem zaproponowanej mieszkań-
com pomocy jest ochrona i popra-
wa stanu technicznego budynków 
w obszarze Rynku i śródmieścia oraz 
zahamowanie procesu niszczenia za-
bytków naszego miasta.
Wszelkich wyjaśnień w tej sprawie 
oraz pomocy udzielają pracownicy 
Wydziału Planowania i Urbanistyki 
Urzędu Miasta Starogard Gdański. 

Zakład Usług Szklarskich powstał 
w 1989 roku. – Zaczynałem w gara-
żu przy ul. Szpitalnej. Własnoręcznie 
wykrajałem lustra. Potem przenie-
śliśmy się do Kokoszkowych. Za-
kład się rozbudował. Zatrudnialiśmy 
18 osób. Robiliśmy witraże, drzwi, 
ścianki działowe, kabiny prysznico-
we, balustrady, stopnie i zabudo-
wy pod indywidualne zamówienia. 
Z czasem zaczęliśmy odchodzić od 
detalu na rzecz większych zamó-
wień dla firm i hoteli. Trzy lata temu 
wybudowaliśmy nowy zakład w Li-
nowcu. Zatrudniliśmy więcej ludzi, 
a nasze obroty wzrosły dwukrotnie. 
W tej chwili firmę przejmuje mój 
syn Adam, który specjalizuje się wy-
łącznie w produkcji luster na rynek 
arabski i niderlandzki – kontynuował 
Ryszard Stobba.
– Jesteśmy jednym w całej Europie 
producentem drzwiczek lustrza-
nych. Nasz produkt jest opatento-
wany – poinformował Adam Stobba. 
– W tej chwili całą energię kierujemy 

na produkcję luster dla nowocze-
snych hoteli w Dubaju. W przyszłości 
chcemy wejść na rynek Arabii Sau-
dyjskiej i Emiratów. Naszymi odbior-
cami są też Skandynawowie. Wiąże 
się to z długą i czasochłonną pro-
cedurą certyfikacyjną. W tej chwili 
jako jedna z niewielu polskich firm 
posiadamy atesty IP 44 EMC i LVD. 
Stawiamy na jakość i technologię. 
To wpisuje nas w niszę najlepszych 
producentów wyposażenia łazienek 
na świecie. Nasze ledowe lustra są 
montowane w ekskluzywnych hote-
lach cztero- i pięciogwiazdkowych. 
Lustra są podświetlane z ruchomy-
mi elementami powiększającymi 
obraz. Instalujemy w nich głośniki, 
tak że klient myjąc się może słuchać 
ulubionej muzyki. Fronty szafek 
mają podgrzewane powierzchnie, 
co zapobiega ich parowaniu – dodał 
młodszy właściciel. – Nie są to tanie 
produkty, ale jakościowo należą do 
najwyższej półki. 
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– Bardzo jestem szczęśliwy, że ta 
ważna dla mnie uroczystość od-
bywa się tuż po spektaklu „Oria-
na Fallaci. Chwila, w której umar-
łam”, którego premiera odbyła się 

Remigiusz Grzela 
zasłużonym dla Starogardu
14 kwietnia uznany dziennikarz, pisarz oraz dramaturg Remigiusz 
Grzela odebrał przyznany mu przez Radę Miasta medal „Za za-
sługi dla Starogardu Gdańskiego”. Tę uroczystą chwilę poprzedził 
monodram „Oriana Fallaci. Chwila, w której umarłam” w reżyserii 
i wykonaniu Ewy Błaszczyk do tekstu starogardzianina.

nie tak dawno, bo w listopadzie 
w Teatrze Studio w Warszawie 
i na którą przyjechali z Włoch sio-
strzeniec Oriany Fallaci Edoardo 
Perazzi z żoną Alessandrą Ricci. 

	 Bardzo	jestem	szczęśliwy,	że	
dzisiaj	w	Starogardzie	mogę	ode-
brać	medal	za	zasługi	dla	miasta.	
To	wielki	zaszczyt.

Bardzo byli wzruszeni oglądając 
te sceny z Orianą, którą dobrze 
znali i którą zagrała Ewa Błasz-
czyk. Długo z Ewą rozmawialiśmy 
o tym spektaklu. Długo powsta-
wał, bo i Ewie i mnie chodziło 
o jak najlepsze zrozumienie tej 
współczesnej, niezależnej i wolnej 
kobiety. Zobaczenie jej światła, bo 
ostatecznie wszystko zmierza ku 
światłu. W to jako pisarz wierzę – 
mówił Remigiusz Grzela. – Bardzo 
jestem szczęśliwy, że dzisiaj w Sta-
rogardzie mogę odebrać medal 
za zasługi dla miasta. To wielki 
zaszczyt, za który dziękuję Radzie 
Miasta, Panu Przewodniczące-
mu Jarosławowi Czyżewskiemu. 
Szczególne podziękowania kie-
ruję do Pana Prezydenta Janusza 
Stankowiaka, który o to wniosko-

dla swojego rodzinnego miasta 
dziękował również Ewie Błaszczyk, 
wszystkim osobom, które praco-
wały przy realizacji spektaklu oraz 
organizatorom „Weekendu z Ewą 
Błaszczyk i Remigiuszem Grzelą”, 
którego finałem było spotkonie 
autorskie prowadzone przez Bar-
barę Szczepułę. 

wał i który z tej okazji zaprosił wy-
bitny monodram Ewy Błaszczyk 
do Starogardu.  
Na uroczystość Remigiusz Grze-
la zaprosił wielu gości: rodzinę, 
przyjaciół i znajomych. Ich obec-
ność podczas tak podniosłego 
momentu była dla niego niezwy-
kle ważna. Odznaczony za zasługi 

Przyjaźnią się od 20 lat
16 maja 1998 roku miasta Starogard 
i Diepholz zawarły partnerstwo. Z okazji 
20-lecia, 11 maja w Diepholz stanęła ławec-
zka przyjaźni. Taka sama zdobi nasz Park 
Nowe Oblicze. Na rondzie przy ul. Starog-
arder Strasse pojawił się herb Starogardu, 
a władze obu partnerskich miast odnowiły 
akt przyjaźni. 

Z okazji przypadającej 16 maja rocz-
nicy 20-lecia partnerstwa Starogard-
Diepholz władze zaprzyjaźnionego 
miasta w Niemczech zaprosiły do sie-
bie przedstawicieli władz Starogardu, 
starogardzkich malarzy, muzyków 
oraz mieszkańców ze Stowarzysze-
nia na rzecz rozwoju przyjaźni Sta-
rogard-Diepholz. Starogardzian go-
ścili w swoich domach ich niemieccy 
przyjaciele. Gościem jubileuszowego 
spotkania był mer zaprzyjaźnionego 
z Diepholz od prawie 50 lat - francu-
skiego miasta Thouars. 
Przez trzy dni, od 11 do 14 maja, 
w Diepholz trwała integracja euro-
pejska i celebracja święta między-

narodowej przyjaźni. Uświetniły ją 
koncerty orkiestry dętej z Pelplina 
oraz zespół Canto. Ich występy 
wzbudziły powszechny zachwyt go-
spodarzy. Z kolei obrazy Zofii Sum-
czyńskiej, Magdaleny i Adama Ha-
rasów oraz Józefa Olszynki miesz-
kańcy Diepholz zobaczyli podczas 
uroczystości jubileuszowej w sali 
ratusza miejskiego. Towarzyszyła jej 
ekspozycja przypominająca dzieje 
partnerstwa Starogard – Diepholz, 
którą przygotowali gospodarze.
W piątek, 11 maja, podczas uro-
czystości upamiętniającej 20-lecie 
partnerstwa prezydent Starogardu 
Janusz Stankowiak oraz zastępca 

burmistrza Diepholz Gerhard Albers 
podpisali akt odnowienia partner-
stwa. 
Prezydent przypomniał kilka faktów 
z historii współpracy miast. Na za-
kończenie podkreślił, że odnowienie 
aktu współpracy to nowy rozdział 
w historii partnerstwa. 
Podziękowania przekazał też mer 
Thouars, który zaprosił władze Sta-
rogardu do współpracy i zawracia 
partnerstwa polsko-francuskiego 
oraz przewodniczący Stowarzysze-
nia na rzecz rozwoju współpracy 
Starogard-Diepholz – po stronie 
niemieckiej Cornelia Klöpzig, a po 
stronie polskiej Zbigniew Potocki.
Ważnym elementem spotkania było 
odsłonięcie starogardzkiego herbu 
na rondzie przy ulicy Starogarder 
Strasse oraz ławeczki przyjaźni, któ-
rej bliźniaczka stoi w starogardzkim 
Parku Nowe Oblicze. Oba gesty 
przyjaźni – tak ze strony gości, jak 
i gospodarzy podkreśliły siłę pol-
sko-niemieckich więzi, które przed 
20 latami połączyły oba kraje. Dziś 
w Diepholz niemal każdy mieszka-
niec wie, gdzie leży Starogard i jak 
ważną rolę pełni dla mieszkańców 
miasta.
Kolejny jubileusz odbędzie się za 5 
lat w Starogardzie Gdańskim. 
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W związku z reformą oświaty szkoła 
przy Alei Jana Pawła II 10 z Publicz-
nego Gimnazjum Nr 1, a wcześniej 
z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 
1 przekształcona została w Publicz-
ną Szkołę Podstawowa Nr 8. Mimo 
tych zmian, jedno pozostało nie-
zmienne, szkole cały czas patronuje 
właśnie Mikołaj Kopernik.

Nowy sztandar
4 maja w Publicznej Szkole Podstawowej 
Nr 8 im. Mikołaja Kopernika odbyła się 
uroczystość przekazania placówce nowego 
sztandaru.

wspaniałych chwil przez ostatnie 45 
lat. Zamykając jeden okres w podzię-
kowaniu za lata opieki i starań wszyst-
kim, którzy tworzyli tę szkołę Szymon 
Szweda zagrał koncert skrzypcowy 
h-moll Oskara Reidiaga. Po wypro-
wadzeniu sztandaru Publicznego 
Gimnazjum Nr 1, poczet sztandaro-
wy wprowadził nowy sztandar PSP 

Pani Agnieszka urodziła się w 1918 
roku w Pelplinie. Całe życie spędziła 
jednak w Starogardzie. Do nasze-
go miasta jest bardzo przywiązana 
i nie wyobraża sobie życia nigdzie 
indziej. Doczekała się 2 dzieci, 4 
wnuków, 9 prawnuków i 7 prapra-
wnuków. 
Na zorganizowanym w dniu uro-
dzin przyjęciu Agnieszka Elas 
otrzymała mnóstwo prezentów 
i kwiatów. Nie inaczej było kie-
dy odwiedził ją Prezydent Miasta 
Starogard Gdański Janusz Stanko-
wiak i naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich Beata Tkaczyk-
-Kurkowska. Oni także przyjechali 
z podarunkami.
Wolontariusze „Szlachetnej Pacz-
ki” przywieźli m. in. tort urodzino-
wy i balony, które bardzo spodo-
bały się jubilatce. Dzieci z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 
podarowały kosz kwiatów, a jedna 
z uczennic wyrecytowała wiersz 
w gwarze kociewskiej.  

Pani Agnieszka skończyła 100 lat
20 kwietnia Agnieszka Elas skończyła 100 lat. Z tej okazji kilka dni 
później odwiedził ją prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz 
Stankowiak oraz wolontariusze „Szlachetnej Paczki”.

Uroczystości ku czci św. Wojciecha 
zwykle odbywają się przy jego po-
mniku. Niestety pogoda sprawiła, 
że w poniedziałek (23 kwietnia) du-
chowni, poseł na Sejm RP Jan Kilian, 
władze miasta, gminy i powiatu, 
kombatanci, przedstawiciele orga-
nizacji i stowarzyszeń oraz miesz-
kańcy zebrali się w Kościele p.w. św. 
Wojciecha. Wspólnie uczcili pamięć 
biskupa męczennika, który w czerw-
cu 1998 roku, podczas obchodów 
800-lecia miasta, został ogłoszony 
patronem Starogardu Gdańskiego. 
Uroczystość poprowadził ksiądz bi-
skup Ryszard Kasyna.
Delegacje najważniejszych miej-
skich instytucji złożyły kwiaty pod 
figurą naszego patrona. Uroczysto-
ści zakończyły się wspólną modlitwą 
i   uroczystą mszą świętą w intencji 
miasta i jego mieszkańców. 

Starogard pamiętał o patronie
23 kwietnia 2018 roku minęło 1021 lat od śmierci św. Wojciecha. 
Tego samego dnia, 21 lat temu, odsłonięto w Starogardzie Gdań-
skim jego pomnik. W kościele p.w. św. Wojciecha Starogard uczcił 
pamięć biskupa męczennika – patrona Starogardu Gdańskiego.

Grą na pianinie uroczystość rozpo-
czął Julian Potasznik. Po jego wystę-
pie Julia Runge i Konrad Czartoryski 
przywitali wszystkich przybyłych na 
tę ceremonię. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się: Prezydent Miasta 
Starogard Gdański Janusza Stanko-
wiak, zastępca prezydenta miasta 
ds. społecznych Maciej Kalinowski, 
naczelnik Wydziału Spraw Społecz-
nych Agnieszka Buczyńska, wicedy-
rektor PSP Nr 4 Marek Pączek, oraz 
ksiądz proboszcz parafii pw. św. 
Wojciecha Janusz Lipski. 
Po powitaniu gości, przyszedł czas, 
aby po raz ostatni wprowadzić sztan-
dar PG Nr 1. Konferansjerzy przy-
pomnieli historię szkoły i sztandaru, 
który był niemym świadkiem wielu 

Nr 8. Tej podniosłej chwili towarzyszył 
śpiew szkolnego chóru prowadzone-
go przez Artura Cybulę. 
Po prezentacji, ks. proboszcz Ja-
nusz Lipski poświęcił sztandar. Pod 
przewodnictwem dyrektor placówki 
Magdaleny Wąsowicz, uczniowie 
złożyli ślubowanie.
– Przyjęcie nowego sztandaru to 
moment niezwykle ważny. Z tego 
miejsca chciałabym wszystkich za-
pewnić, że jako Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 8 będziemy konty-
nuować wspaniałe tradycje PSP Nr 1 
i PG Nr 1 – powiedziała Magdalena 
Wąsowicz. 
Na zakończenie uroczystości walca 
a-moll Fryderyka Chopina zagrał 
Wiktor Klemenski. 
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Impreza rozpoczęła się barwnym 
korowodem. Uczestnicy prowadzo-
nego przez ks. dziekana Józefa Picka 
marszu ze śpiewem na ustach prze-
szli ulicami miasta.
W trakcie pikniku uczestnicy sym-
bolicznymi papierowymi kwiatami 
wyznaczali fundamenty nowej czę-
ści Centrum Rehabilitacyjno-Lecz-
niczego Medpharma, w której znaj-
dzie się m.in. większe hospicjum. 
Placówka pomieści do 30 pacjentów. 
Pierwsze roboty rozpoczną się jesz-
cze w tym roku.
Najważniejszym punktem progra-
mu I Kociewskiego Pikniku dla ho-
spicjum było podpisanie listów in-
tencyjnych. Deklaracje współpracy 
z Centrum Rehabilitacyjno-Leczni-
czym Medpharma podpisali: prezy-
dent Starogardu Gdańskiego Janusz 
Stankowiak, Magdalena Forc-Che-
rek reprezentująca wójta gminy Sta-
nisława Połoma oraz Dorota Dorau 

Kociewiacy dla hospicjum
Ponad 15 tysięcy złotych udało się do tej pory zebrać ze zbiórek 
pieniędzy na rzecz hospicjum, którego rozbudowa planowana 
jest w Nowej Wsi Rzecznej koło Starogardu Gdańskiego na bazie 
działającego w Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym Medpharma 
oddziału medycyny paliatywnej. 26 kwietnia odbył się I Kociewski 
Piknik dla hospicjum.

dpharmy podpisali z Narodowym 
Funduszem Zdrowia 5-letni kontrakt 
na 8-łóżkowy oddział medycyny 
paliatywnej (hospicjum). Z pobytu 
mogą skorzystać pacjenci chorzy 
na nieuleczalne, nie poddające się 
leczeniu, postępujące choroby, któ-

Na piknikowej scenie atrakcji nie 
brakowało. Mogliśmy zobaczyć wy-
stępy finalistów show „Utalentowa-
ni”, pokazy szkoły tańca Esta Fiesta 
oraz UKS „Piramida”, a także staro-
gardzkich przedszkolaków i uczniów 
szkół podstawowych. O muzyczny 
finał pikniku zadbali Gosia Zielińska 
i Dariusz Szymański. Harcerze przy-
gotowali tor przeszkód oraz pokazy-
wali jak przygotować pyszny posiłek 
w samym środku lasu. Klub Łączno-
ści prezentował jak porozumieć się 
z kimś będącym na drugim końcu 

Piknik w Strzelnicy
3 maja starogardzianie powrócili do trady-
cji. Wielu mieszkańców miasta spędziło po-
południe na Pikniku Rodzinnym w Strzelni-
cy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. 

świata bez użycia telefonu komórko-
wego. Bracia Kurkowi zorganizowali 
turniej strzelecki. 
Piknik Rodzinny to jedno z wydarzeń, 
które w naszym mieście odbyło się 
z okazji 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Organiza-
torami imprezy byli: Urząd Miasta 
Starogard Gdański, Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie w Starogardzie Gdańskim, 
Związek Harcerstwa Polskiego – Hu-
fiec Starogard Gdański oraz Staro-
gardzkie Centrum Kultury. 

hospicjum przy prezydencie miasta.
I Kociewski Piknik dla hospicjum 
odbył się w ramach akcji społecznej 
„Kociewiacy dla hospicjum”. W cza-
sie prowadzonych przez wolontariu-
szy kwest mieszkańcy miasta zebrali 
dokładnie 15.157,10 zł. Pieniądze zo-
staną przeznaczone między innymi 
na zakup przenośnego koncentra-
tora tlenu.
Hospicjum, które powstanie w Sta-
rogardzie Gdańskim ma już swoich 
ambasadorów. Do akcji przyłączyli 
się: wokalista zespołu Raz Dwa Trzy 
Adam Nowak oraz starogardzianie 
pięcioboistka Oktawia Nowacka, 
kickbokser Rafał Nguyen Van oraz 
wokalistka Ania Szarmach. – To, 
że hospicjum ma powstać akurat 
w moim rodzinnym mieście miało 
wpływ na moją decyzję bycia jego 
ambasadorem, ale nie był to wca-
le argument najważniejszy. Dużo 
bardziej istotna jest sama idea. Je-
śli swoją obecnością mogę pomóc 
w powstaniu naprawdę ważnego 
i potrzebnego miejsca, to zawsze 
z chęcią to zrobię – stwierdziła Ania 
Szarmach.
Podczas I Kociewskiego Pikniku dla 
hospicjum rozstrzygnięto konkursy 
plastyczne i rękodzielnicze dla szkół 
podstawowych i przedszkoli. Moż-
na było wpisać się do księgi życzeń 
dla podopiecznych hospicjum oraz 
zaznaczyć swoją obecność w przy-
gotowywanych do kapsuły czasu 
listach gości. Nie mogło zabraknąć 
też pysznego tortu. 

i Małgorzata Grzecznowska ze Sto-
warzyszenia „Można Inaczej”.
– Kiedy rok temu zaczęliśmy inten-
sywnie działać na rzecz stworzenia 
w naszym mieście hospicjum, po 
drodze spotkaliśmy tak wspaniałych 
ludzi, jak przedstawiciele Medphar-
my. Podjęli się tego ogromnego 
trudu, którym jest nie tylko kwestia 
samego wybudowania placówki, ale 
potem też jej utrzymania. W imieniu 
wszystkich mieszkańców Kociewia 
oraz swoim bardzo im z tego miej-
sca dziękuję – powiedział prezydent 
Janusz Stankowiak.
Jesienią 2017 r. przedstawiciele Me-

rych leczenie przyczynowe zostało 
zakończone.
– Długo mówiło się w Starogardzie 
o potrzebie powstania hospicjum. 
Teraz jest na to realna szansa. Bardzo 
chcemy, żeby to się udało. Cieszy nas 
wszystkich, że już teraz w Medphar-
mie jest tych osiem łóżek. Jeśli marzy 
jedna osoba, to jest to ciągle marze-
nie, ale jeśli o tym samym w tym 
samym czasie marzy większa grupa 
ludzi, to już może stać się rzeczywi-
stością – mówiła Urszula Ossowska, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, członek grupy ro-
boczej działającej na rzecz budowy 
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W piątkowy wieczór 27 kwietnia prezydent 
Starogardu i przewodniczący Rady Miasta wrę-
czyli Piotrowi Wiśniewskiemu medal za zasłu-
gi dla miasta. Były zawodnik Lechii Gdańsk to 
starogardzianin, który swoją karierę sportową 
rozpoczął w klubie Wierzyca.
– To wyróżnienie wiele dla mnie znaczy – po-
wiedział Piotr Wiśniewski. - Jestem dumny 
z miasta, w którym się urodziłem. To właśnie 
tutaj zacząłem swoją przygodę z piłką nożną. 
Cieszę się, że moje rodzinne miasto doceniło 
mnie i to co robię. Bardzo dziękuję.
Prezydent Janusz Stankowiak podkreślił, że Sta-
rogard to miasto, w którym rodzą się gwiazdy 
i że jedną z nich jest właśnie Piotr Wiśniewski.
– Piotr to zawodnik niezwykle utalentowany 
pod względem technicznym. Trenowałem go 
przez siedem lat od trampkarza młodszego do 
juniora starszego i zawsze w każdym meczu 
był albo najlepszym zawodnikiem albo kró-
lem strzelców – powiedział Marek Jankowski 
trener piłki nożnej. – Myślę, że mimo, iż nigdy 
nie zagrał w reprezentacji Polski, jest piłkarzem 
spełnionym. Był naprawdę dobrym zawodni-
kiem, co potwierdzili kibice Lechii. Docenili go, 
bo ciągle działa w gdańskim klubie. Wszyscy 
ze środowiska piłkarskiego jesteśmy zdania, że   
w pełni zasłużył na ten medal.

Piotr Wiśniewski z medalem
Piotr Wiśniewski otrzymał medal „Za zasługi dla Staro-
gardu”. Oldboje Lechii Gdańsk pokonali starogardzian 
5:3. Były zawodnik Lechii zagrał po jednej połowie 
w każdej z drużyn.

Miłą niespodziankę Piotrowi Wiśniewskiemu 
przygotował syn – wychowanek KS Beniami-
nek 03. Wspólnie z prezesem klubu Marcinem 
Kaszubowskim wręczyli mu klubową koszulkę 
Beniaminka z nazwiskiem piłkarza na plecach. 
Teraz syn i ojciec będą mogli grać w jednako-
wych strojach.
Zaraz po uroczystym wręczeniu wyróżnienia 
Piotr Wiśniewski wspólnie z drużyną staro-
gardzkich oldbojów wbiegł na boisko. Ich prze-
ciwnikami byli oldboje Lechii Gdańsk. Osta-
tecznie mecz wygrali goście z Gdańska 5:3.  

3-krotny olimpijczyk, medalista Mistrzostw 
Świata i Europy oraz 26-krotny Mistrz Polski 
rozpoczął karierę tenisisty w wieku 14 lat w sta-
rogardzkim klubie „Neptun”. 14 maja skończył-
by 60 lat. Z tej okazji organizatorzy zapraszają 
wszystkich mieszkańców do uczczenia pamięci 
wybitnego sportowca poprzez udział w XXIV 
Turnieju Tenisa Stołowego oraz uroczystym 
odsłonięciu postumentu Andrzeja Grubby 
w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Olimpijczy-
ków Starogardzkich 1. Odsłonięcie postumen-
tu odbędzie się o godz. 13:00 podczas uroczy-
stego otwarcia Turnieju.
Bezpośrednich uczestników Turnieju w kat. żak. 
młodzik, kadet. zapraszamy na godz. 8:30. Do 
9.30 potrwa rejestracja zawodników, a o godz. 
10:00 rozpoczną się pierwsze mecze.

Od godz. 10:30 do 12:30 do Turnieju zgłaszać 
się mogą weterani. Ich pojedynki rozpoczną się 
o godz. 13:00.
Na zgłoszenia do Turnieju OSiR czeka do 19 
maja do godz. 15:00 – telefonicznie pod nr tel. 
533 236 148 , pisemnie na e-mail osir@osir.
com.pl oraz osobiście w dniu zawodów przed 
losowaniem gier. Więcej informacji 505 266 168 
oraz www.osir.com.pl. 

Świętujmy urodziny mistrza
Prezydent Miasta Starogard oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają na XXIV Tur-
niej Tenisa Stołowego Memoriał im. Andrzeja Grubby, który odbędzie się 20 maja 
w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Olimpijczyków 1. Ten wybitny sportowiec, wie-
lokrotny reprezentant i mistrz Polski w tenisie stołowym 14 maja skończyłby 60 lat. 
Z tej okazji podczas Turnieju odsłonięty zostanie jego postument.

WARUNKI UCZESTNICTWA w Turnieju

1. Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego: 
– Kategorie żak, młodzik, kadet – 15 zł 
– Kategoria weteran – 25 zł 
Opłata startowa na konto Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim 95 8340 0001 
2002 3010 6817 0001 oraz w dniu zawodów. 

2. Przy WERYFIKACJI w dniu zawodów zawodnik jest zobowiązany okazać legitymację 
uczniowską lub dowód tożsamości w przypadku osób dorosłych oraz potwierdzenie 
wpłaty opłaty startowej. Ponadto zawodnik podaje ILOŚĆ PUNKTÓW zdobytych w ran-
kingu PZTS (niezbędne do rozstawienia). 

3. Każdy zawodnik musi posiadać strój sportowy ze zmiennym obuwiem sportowym. 

4. W ramach wpisowego dla każdego zawodnika pakiet startowy (posiłek, dyplom za 
udział, koszulka). 

5. Zawodnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii wiekowej w danym dniu. 

6. System rozgrywek zostanie ustalony na podstawie ilości zgłoszonych zawodników.
Organizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim. 
Współorganizatorami – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Polski Zwią-
zek Tenisa Stołowego Fundacja Andrzeja Grubby oraz KS „Beniaminek 03”
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Zenon Kroplewski urodził się 21 
kwietnia 1938 r. w miejscowości Łąg. 
Był piłkarzem nożnym m. in. AZS-
-u i Surmy Poznań. W latach 1962-
1984 to już ceniony trener w takich 
klubach, jak: Borowiak Czersk, Włók-
niarz Starogard, Wierzyca Starogard 
i Korona Rywałd. Za swoje zasługi na 
rzecz sportu wyróżniony m. in. Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Srebrną Odznaką PZPN, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej.
Na urodzinach trenera jego piłkarze 
wraz z Prezydentem Miasta Staro-
gard Gdański Januszem Stankowia-
kiem i Przewodniczącym Rady Mia-
sta Jarosławem Czyżewskim spotkali 
się 1 maja 2018 r. – Szczerze mówiąc 
jestem zszokowany tym, co się tutaj 
dzieje, a jednocześnie bardzo szczę-
śliwy, że mogliśmy się w takim gronie 
spotkać. Bardzo dziękuję za przyby-

80-te urodziny trenera 
Zawodnicy, przyjaciele, a także władze miasta – to goście, którzy 
przybyli na 80-te urodziny wieloletniego trenera klubu Włókniarz 
Starogard Zenona Kroplewskiego. Była to znakomita okazja do 
rozmów i wspomnień, nie tylko tych z boiska.

Nasze medalistki to sportowo 
wszechstronnie utalentowane dzie-
-wczyny. Prawie w 100% uczennice 
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Staro-
gardzie.
Lena Karcz – kapitan zespołu, Oliwia 
Danielek, Weronika Melka, Paulina 
Miszewska, Wiktoria Nowicka, Kata-
rzyna Przepiera, Klaudia Skrzypczak, 
Wiktoria Szczech, Agata Szram-
ka, Magdalena Walczak i Marietta 
Zdrojewska trenują piłkę ręczną 
pod okiem Andrzeja Piechowskiego. 
Wspomaga go II trener – Weronika 
Piłat. Kierownikiem drużyny jest Ma-
riusz Megier.
Ponieważ sekcja w pracy z młody-
mi sportsmenkami stawia przede 
wszystkim na sprawność, oraz 
wszechstronny rozwój wszystkich 
cech motorycznych – dziewczęta 

Zdobyły upragniony medal
Mają po 12 lat i już spore sukcesy sportowe 
na koncie. Dziewczęta z sekcji piłki ręcznej 
ze Starogardzkiego Klubu Sportowego za-
kończyły rozgrywki Wojewódzkiej Ligi Pił-
ki Ręcznej Dzieci w sezonie 2017/2018 na 
trzecim miejscu. Podczas ostatniego meczu 
prezydent miasta podziękował im, pogra-
tulował i nagrodził.

często można spotkać na Stadionie 
Miejskim, w parku, na trasach biego-
wych czy boiskach szkolnych. Dzięki 
intensywnym treningom ogólno-
rozwojowym należą do najlepszych 
lekkoatletek w swoich kategoriach 
wiekowych. Jednak to w koronnej 
dyscyplinie – piłce ręcznej – są jed-
nym z najlepszych zespołów w wo-
jewództwie pomorskim.
W podziękowaniu za sukces wszyst-
kie zawodniczki oraz opiekunowie 
otrzymali specjalne gratulacje i upo-
minki od władz miasta. Wręczył im 
je prezydent miasta Janusz Stan-
kowiak podczas przerwy w meczu 
koszykarskim Polpharma Starogard 
vs. Slam Stal Ostrów Wielkopolski, 
który odbył się 15 kwietnia w Miej-
skiej Hali Sportowej im. Andrzeja 
Grubby. 

Daniel Gołębiowski, zawodnik Pol-
pharmy Starogard Gdański, wycho-
wanek Wilków Morskich Szczecin 
otrzymał nominację do nagrody 
Najlepszy Zawodnik Młodzieżowy. 
Daniel zagrał 29 meczów w ekstra-
klasie oraz 16 spotkań w II lidze. Po-
wołano go do kadry Polski U20. No-

Starogard przyjazny koszykówce
Podczas VI Gali Pomorskiej Koszykówki, która odbyła się 23 kwiet-
nia w Gdyni, Miasto Starogard Gdański otrzymało nagrodę Samo-
rząd Przyjazny Koszykówce. Nie było to jedyne wyróżnienie, które 
trafiło do Starogardu.

minację dla niego odebrał Jarosław 
Poziemski – prezes klubu.
W tej samej kategorii nominowany 
był również Grzegorz Kamiński, ko-
szykarz Asseco Gdynia, wychowa-
nek SKS Starogard Gdański, złoty 
medalista Mistrzostw Polski U22, 
MVP meczu finałowego. Grzegorz 

cie i wspaniałe podarunki – mówił 
Zenon Kroplewski.
Prezenty trafiły nie tylko do dostoj-
nego jubilata, ale też do byłych piłka-
rzy Włókniarza Starogard. Specjalnie 
na tę okazję przygotowana została 
publikacja pt. „Kazimierz Deyna pry-

watnie” składająca się ze zdjęć Kaki. 
Fotografie udostępnione przez przy-
jaciela tego wybitnego piłkarza Janu-
sza Marciniaka przedstawiają Kazika 
Deynę takiego, jakim znało go nie-
wielu. To ujęcia nie z boiska, a raczej 
z domu pana Kazimierza. 

zagrał 23 mecze w II lidze mężczyzn. 
Powołano go do kadry Polski U18. 
Mariusz Popławski, prezes zarządu 
GAMA sp. z o.o. otrzymał nagrodę 
pick and roll za wspieranie projektu 
GAMA Akademia Koszykówki.
Nagrody przyznał Pomorski Okrę-
gowy Związek Koszykówki. 
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Zgony

Przewodniczący Rady Miasta Ja-
rosław 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 rad-
nymi klubu Platformy Obywatel-
skiej mogą umawiać się telefo-
nicznie pod numerem telefonu 
Biura Rady Miasta - 58 530 60 25.
Radni klubu radnych Nasz Staro-
gard: czwartki od 17.00 do 18.00 
w Biurze Stowarzyszenia Nasz 
Starogard, Rynek 27 nad Bankiem 
Millenium, 3 piętro. Można też 
umawiać się telefonicznie pod 
numerem telefonu Biura Rady 
Miasta - 58 530 60 25.

Dyżury radnych

1. Stanisław Syski l. 88

2. Kazimierz Kellas l. 70

3. Teresa Rogucka l. 70

4. Teresa Rocławska l. 89

5. Anna Bukowska l. 86

6. Tadeusz Lorenc l. 72

7. Wawrzyniec Parteka l. 68

8. Teresa Peplińska l. 89

9. Wacław Krzykowski l. 86

10. Zdzisław Mazur l. 76

11. Wiesława Bittner l. 60

12. Irena Henning l. 83

13. Bożena Szweda-Stempa l. 62

14. Teresa Patyk l. 77

15. Józef Manuszewski l. 82

16. Urszula Liszewska l. 72

17. Adam Tyski l. 76

18. Zbigniew Szulc l. 70

19. Ewa Piekarska l. 37

20. Agnieszka Kruszyńska l. 94

21. Bernadeta Mańkowska l. 87

22. Irena Piechowska l. 90

23. Stanisław Szachta l. 84

24. Grzegorz Strzelczyk l. 56

25. Janina Pawlik l. 85

26. Adam Chłopek l. 50

27. Eugeniusz Walczak l. 87

28. Zbigniew Pacer l. 67

29. Ewa Beyer l. 73

30. Paweł Wirkus l. 82

31. Aleksandra Jabłonowska l. 1

32. Józef Dygner l. 61

Modlitwę za ofiary odmówił ks. Dzie-
kan Józef Pick. Delegacje złożyły wią-
zanki kwiatów pod zbiorową mogiłą 
starogardzian – ofiar II wojny świa-
towej. Prezydent Miasta Starogard 
Gdański Janusz Stankowiak i Prze-

Ocalić od zapomnienia
13 kwietnia na cmentarzu przy ul. 2 Puł-
ku Szwoleżerów Rokitniańskich oddano 
hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej w jej 78. 
rocznicę.

– Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku 
o ustanowieniu Narodowego Dnia 
Zwycięstwa zniosła Narodowe Święto 
Zwycięstwa i Wolności z 9 maja. Po-
zornie niewielka, ale jakże istotna to 
różnica, zmiany daty i pominięcia sło-
wa „Wolności”. Dzięki wprowadzeniu 
tych zmian dzisiaj razem z całym świa-
tem możemy świętować prawdziwy 
Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi 
Niemcami i zakończenia tego jakże 
trudnego i okrutnego okresu, II wojny 

Dzień Zwycięstwa
Na pamiątkę podpisania w 1945 roku bez-
warunkowej kapitulacji Niemiec 8 maja 
obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. 
Przy Pomniku Walki i Męczeństwa lat 1939-
1945 starogardzianie oddali hołd poległym 
w czasie II wojny światowej. 

Tego dnia prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak oraz jego za-
stępca ds. społecznych Maciej Kalinowski rozdawali biało-czerwone flagi miesz-
kańcom.  

Święto flagi
2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Święto to ustanowiono 
niedawno, bo w 2004 roku. 

– Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby uczcić 
jedno z najważniejszych w Polsce 
świąt państwowych – Święto Kon-
stytucji 3 Maja. Zapewne wielu 
z Państwa jeszcze pamięta, że nie 
zawsze mogliśmy je w naszym kra-
ju oficjalnie obchodzić. Przecież od 
1946 roku aż do roku 1990 świę-
towanie tego dnia było zakazane 
przez władze. 2 maja obywatele 
musieli zdejmować flagi, tak aby 3 
maja nie było ich widać. Święto Kon-
stytucji 3 Maja należy do uroczyście 
obchodzonych polskich świąt po 

Rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja
Z okazji 227. rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja władze miasta i powiatu, 
poczty sztandarowe, przedstawiciele naj-
ważniejszych instytucji, harcerze, a także 
mieszkańcy Starogardu Gdańskiego zebrali 
się przy Pomniku Niepodległości.

zmianie ustroju, od kwietnia 1990 
roku – mówił Przewodniczący Rady 
Miasta Jarosław Czyżewski.
Głos zabrał również poseł na Sejm 
RP Jan Kilian. Po wysłuchaniu wy-
stąpień, delegacje samorządowców 
oraz najważniejszych miejskich in-
stytucji złożyły wiązanki kwiatów 
pod Pomnikiem Niepodległości. 
Następnie wszyscy udali się do ko-
ścioła pw. św. Wojciecha, gdzie od-
prawiona została msza św. w intencji 
Ojczyzny. 

światowej – zakończył Wojciech Mo-
kwa ze starogardzkiego hufca Związ-
ku Harcerstwa Polskiego.
Ksiądz Dziekan Józef Pick odmówił 
modlitwę za tych, którzy walczyli na 
wszystkich frontach świata i później 
jako Żołnierze Wyklęci o wolną Polskę. 
Uroczystość uświetniły znane patrio-
tyczne piosenki w wykonaniu uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 
im. Henryka Sienkiewicza w Starogar-
dzie Gdańskim.  

wodniczący Rady Miasta Jarosław 
Czyżewski złożyli kwiaty również na 
grobach płk Józefa Trepto oraz płk 
Tadeusza Łękawskiego. Oprawę mu-
zyczną obchodów zapewnili artyści 
z Teatru Kuźnia Bracka. 
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (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. Skośnej, KW GD1A/00024991/4, obr. 32, według wykazu w tabelce:

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

 (zawiera 23% VAT) w zł
wadium 

 w zł
postąpienie minimalne 

w zł
1 2 3 4 5 6 7
1. 13/106 1.681 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 163 000,00   16 300,00   1 630,00   
2. 13/107 1.339 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 130 000,00   13 000,00   1 300,00   
3. 13/108 1.312 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 128 000,00   12 800,00   1 280,00   
4. 13/109 1.049 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 102 000,00   10 200,00   1 020,00   

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. Nieruchomości wymienione w poz. 1 - 4  wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00024991/4.
Działki wymienione w poz. 1-4 mają dostęp do drogi publicznej gminnej - ulicy Skośnej za pośrednictwem miejskiej działki nr 13/110 w obr. 32; do czasu włączenia tej działki do publicznej drogi gminnej - ulicy Skośnej 
zostanie ona (po odłączeniu działki nr 13/110 z KW nr GD1A/00024991/4 do nowej księgi wieczystej) obciążona nieodpłatną służebnością drogową dla każdego nabywcy nieruchomości wymienionych w poz. 1-4, 
w celu umożliwienia komunikacji do drogi publicznej.  
Dozbrojenie terenu (działek w poz. 1-4) w infrastrukturę techniczną, tj. sieć kanalizacji sanitarnej i wodociagowej, Gmina Miejska Starogard Gdański planuje do końca roku 2019.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 4 kwietnia 2018 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 
21 czerwca  2018 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 26 czerwca 2018 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 3 kwietnia 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 142/04/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie prze-
targowym, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Kolejowa 5 – lokal użytkowy o pow.~85,86 m² na parterze budynku dworca PKP położonego na działce nr 1/22 o pow. 11 819 m², obręb 13, KW 52674, przeznaczenie pod 
obsługę komunikacji zbiorowej oraz usługi – 7.KK,U.
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 5306076.

    Prezydent Miasta Starogard Gdański
    Janusz Stankowiak

Decyzja o wyborze nowego wice-
przewodniczącego zapadła na sesji 
w dniu 25 kwietnia. Radny Stanisław 
Kubkowski został wybrany spośród 
trzech kandydatów większością gło-
sów. Jego kandydaturę poparło 11 
radnych spośród 21 glosujących.
– Bardzo dziękuje za zaufanie i od-
dane na mnie głosy. Będę pełnić po-
wierzoną mi funkcję jak najlepiej dla 
dobra   miasta i dla jego mieszkań-
ców – powiedział świeżo wybrany 
wiceprzewodniczący.
Kandydaturę radnego Stanisława 

Nowy wiceprzewodniczący
Stanisław Kubkowski został nowym wice-
przewodniczącym Rady Miasta.

Kubkowskiego zgłosił radny Jan 
Strzelczyk. W uzasadnieniu podkre-
ślił, że radny Kubkowski to człowiek 
godny zaufania, na którym zawsze 
można polegać. Wielki społecznik 
oddany miastu i jego mieszkań-
com. Jako radny 6 kadencji wzorowo 
pełnił i pełni nadal powierzane mu 
w Radzie funkcje przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego różnych 
komisji. Niezwykle zaangażowany 
w pracę Rady oraz sprawy doty-
czące bezpieczeństwa i porządku 
w mieście. 

Miasto proponuje zwrot nawet do 
100% kosztów demontażu, zabez-
pieczenia i transportu oraz ostatecz-
nego unieszkodliwienia odpadów 
zawierających azbest. O udzielenie 
dofinansowania mogą ubiegać się 
właściciele nieruchomości, którzy 
planują w roku 2018 usunąć z dachu 
swojego domu lub garażu, zmienić 
elewację budynku lub zwyczajnie 
usunąć płyty azbestowe z terenu 
swojej posiadłości.
W tym celu w nieprzekraczalnym 
terminie do 1 czerwca 2018 roku na-
leży złożyć kompletny wniosek wraz 
z załącznikami. Formularz wniosku 
i załączniki dostępne są w załączni-
kach:

Można go również odebrać w Wy-
dziale Ochrony Środowiska przy ul. 
Zblewskiej 18 – pok. nr 127 lub Urzę-
dzie Miasta ul. Gdańska 6 – kancela-
ria podawcza pok. nr 01
Wypełniony wniosek wraz z nie-
zbędnymi załącznikami należy 
złożyć w Urzędzie Miasta, przy ul. 

Zgłoś się po dofinansowanie
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że mieszkańcy, 
którzy zdecydują się w tym roku usunąć ze swoich posesji wyroby 
zawierające azbest, mogą starać się o dofinansowanie na ich likwi-
dację. 

Gdańskiej 6, w kancelarii podawczej, 
pok. nr 01 lub w Wydziale Ochrony 
Środowiska przy ul. Zblewskiej 18.
Szczegółowych informacji udzie-
la Roman Lempkowski tel. 533 522 
831

Wnioski, które wpłyną do kancela-
rii tutejszego urzędu po dniu 1.06. 
2018 r., nie będą rozpatrywane przez 
tutejszy Urząd. 

Zasady dofinansowania zadań
1. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane kosz-
ty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiana 
odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia kon-
kursu.
2. Kwota dofinansowania zadania uzależniona będzie od wyniku przetargu 
ogłoszonego przez Urząd Miasta Starogard Gdański, może stanowić do 
100% jego kosztów kwalifikowanych.
3. Koszty kwalifikowane zadania będą naliczone w oparciu o kryterium 
ustalone w regulaminie konkursu w postaci współczynnika efektywności 
kosztowej wynoszącego:
• nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zada-
nie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie 
odpadu,
• nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie 
składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.
Konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu wojewódz-
twa pomorskiego (edycja 2018)” organziuje Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

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

Lp. Nr działki / ulica 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. 195/2

ulica Danuty 
Siedzikówny „Inki”

7.473 3.U - teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą, usługi z zakresu usług poziomu pod-
stawowego, 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

2. 195/3

ulica: Powstańców 
Warszawskich - 

Danuty Siedzikówny 
„Inki”

 4.507 3.U - teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą, usługi z zakresu usług poziomu pod-
stawowego, 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

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 22 listopada 2017 r., a drugi 21 marca 2018 r. Nieruchomości ww. (poz. 1 i 2) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 czerwca 2018  r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 
14 czerwca 2018 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 19 czerwca 2018 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 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PIĄTY 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:

Lp. Nr 
działki

Pow.  
w m2 Nr KW Przeznaczenie  w planie

Cena wywoławcza 
w zł (zawiera 23% 

VAT)
wadium postąpienie 

minimalne

1 2 3 4 5 6 7 8
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

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 w/w (poz. 1-7) wolne są od obciążeń i zobowiązań. 
Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 sierpnia 2017 r., drugi 11 października  2017 r., trzeci 10 stycznia 2018 r. a czwarty 14 marca 2018 r
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 23 maja 2018 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 17 
maja 2018 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 22 maja  2018 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 zgło-
szenia 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 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA DRUGI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działki niezabudowanej położonej 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. 193 974 23.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, dopuszcza się

sytuowanie altan i garażu wolnostojącego na samochód osobowy
107.000,00 10.700,00 1.070,00

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. Nieruchomości ww. wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV KW GD1A/00049442/2).
Pierwszy przetarg przeprowadzono 14 marca 2018 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 23 maja 2018 r. (środa) o godz 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 17 
maja 2018 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 22 maja 2018 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 zgło-
szenia 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.
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 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 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 DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW 34706, obr. 1, według wykazu w tabelce:

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

Cena wywoław-
cza w zł (zawiera 

23%VAT)
wadium  w zł postąpienie  

minimalne w zł

1 2 3 4 5 6 7
1. 1/4

gen. A. Fieldorfa „Nila”
3.401 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 

wbudowane
315.000,00 31.500,00 3.150,00

2. 1/5
gen. A. Fieldorfa „Nila”

3.432 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 
wbudowane

320.000,00 32.000,00 3.200,00

3. 1/6
gen. A. Fieldorfa „Nila”

3.167 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 
wbudowane

295.000,00 29.500,00 2.950,00

4. 1/7
gen. A. Fieldorfa „Nila”

3.335 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 
wbudowane

315.000,00 31.500,00 3.150,00

5. 1/8
gen. S. Roweckiego”Grota”

3.825 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 
wbudowane

360.000,00 36.000,00 3.600,00

6. 1/9
gen. S. Roweckiego”Grota”

2.814 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 
wbudowane

270.000,00 27.000,00 2.700,00

7. 1/10
gen. S. Roweckiego”Grota”

2.836 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 
wbudowane

275.000,00 27.500,00 2.750,00

8 1/11
gen. S. Roweckiego”Grota”

3.220 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 
wbudowane

300.000,00 30.000,00 3.000,00

9. 1/14
gen. S. Roweckiego”Grota”

2.884 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 
wbudowane

280.000,00 28.000,00 2.800,00

10. 1/16
gen. S. Roweckiego”Grota”

3.197 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 
wbudowane

300.000,00 30.000,00 3.000,00

11. 1/18
M. Niemojewskiego

3.529 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 
wbudowane

330.000,00 33.000,00 3.300,00

12. 1/19
M. Niemojewskiego

3.464 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 
wbudowane

325.000,00 32.500,00 3.250,00

13. 1/20
gen. S. Roweckiego”Grota”

2.892 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 
wbudowane

250.000,00 25.000,00 2.500,00

14. 1/21
M. Niemojewskiego

4.792 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, 
wbudowane

415.000,00 41.500,00 4.150,00

Nieruchomości ww. (poz.1-14) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego tere-
nu oraz przepisami prawa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w § 12 pkt 6 określa ograniczenia w zagospodarowaniu działek nr: 1/14, 1/20 i 1/21,  znajdujących się w zasięgu wyznaczonej na 
rysunku planu strefie ochronnej szerokości 50 m od granicy działki cmentarza, w związku z czym działki nr 1/14, 1/20 i 1/21 w części wyłączone są z zabudowy. 
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 11 kwietnia 2018 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej 
do dnia 21 czerwca 2018 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 26 czerwca 2018 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.
Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia - 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 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

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

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

 (zawiera 23% VAT) wadium postąpienie  
minimalne

1 2 3 4 5 6 7
1. 179/157 15 484 3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, z dopuszczeniem 

funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością
630 000,00 zł 63 000,00 zł 6 300,00 zł

2. 179/158 11 962 3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, z dopuszczeniem 
funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

500 000,00 zł 50 000,00 zł 5 000,00 zł

3. 179/160 8 950 3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, z dopuszczeniem 
funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

380 000,00 zł 38 000,00 zł 3 800,00 zł

4. 179/161 15 099 3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, z dopuszczeniem 
funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

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

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz 
przepisami prawa.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 11 stycznia 2017 r., drugi 22 marca 2017 r., trzeci 21 czerwca 2017 r., czwarty 13 września 2017 r., piąty 6 grudnia 2017 r., a szósty 21 marca 2018 r.
Nieruchomości wymienione w poz. 1 i 2 oraz w poz. 4  wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Dla każdoczesnego nabywcy  nieruchomości wymienionej w poz. 3 wymagane jest  ustanowienie na niej służebności gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu zapewnienia tymczasowego dostę-
pu do rowu odpływowego na działce nr 179/160 oraz dostępu do projektowanego w miejsce rowu - kanału deszczowego na działce nr 179/160. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 czerwca 2018 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  2018 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 19 czerwca 2018 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

18 maja 26 maja

19 maja

20 maja

20 maja

27 maja

2 czerwca

2-3 czerwca

3 czerwca

8 czerwca31 maja - 3 czerwca21 maja

23 maja

Godz. 19:00, sala widowiskowa 
Starogardzkiego Centrum 
Kultury, Przystanek Kultura – 
koncert zespołu The Safety 
Pin, wstęp wolny

Godz. 18:00 – 22:00 – 
starogardzka Noc Muzeów

Godz. 20:30, sala widowiskowa 
Starogardzkiego Centrum 
Kultury, „Piosenka jest dobra 
na wszystko”, muzyczna 
rewia znanych polskich 
przebojów w wykonaniu 
Teatru Muzycznego Hals

Godz. 17:00, Park Nowe 
Oblicze, Niedzielne w Parku 
Granie – Singers Novi i Pro 
Simfonica

Godz. 19:00, kościół 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa (Łapiszewo), koncert 
organowy Alexeya 
Schmitova w ramach II 
Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej na 
Kociewiu

Godz. 17:00, Czytelnia Popular-
nonaukowa Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. ks. Bernarda 
Sychty, ul. Paderewskiego 1, 
„Wieczór z poezją” – Dorota 
Landowska i Mariusz Bona-
szewski

Godz. 17:00, sala widowiskowa 
Starogardzkiego Centrum 
Kultury, wykład UTW 
„S-Centrum”, Radek Janicki 
„Z uśmiechem na wakacje”

tereny Kociewia, III Rajd 
Rowerowy, organizator 
Ośrodek Sportu i Rekreacji

Godz. 10:00 – 16:00, plac 
przed Starogardzkim Centrum 
Kultury, „Dzień Dziecka”

Stadion Miejski im. Kazimierza 
Deyny, Mecz III Ligi KP 
Starogard – KKS Kalisz

Stadion Miejski im. 
Kazimierza Deyny, mecz 
V Ligi Beniaminek 03 – 
Pomezania Malbork

Miejska Hala Sportowa 
im. Andrzeja Grubby, 
Międzynarodowy Turniej 
Piłki Siatkowej

Stadion Miejski im. 
Kazimierza Deyna, Mecz III 
Ligi KP Starogard – GKS 
Przodkowo

Godz. 9:00, II Turniej Tenisa 
Ziemnego OSiR Open 2018, 
korty tenisowe przy Stadionie 
Miejskim im. Kazimierza Deyny

Godz. 17:00, Park Nowe 
Oblicze, Niedzielne w Parku 
Granie – Orkiestra Dęta SCK

Godz. 18:00, Muzeum Ziemi 
Kociewskiej, wernisaż 
wystawy „Sudan. 
Zapomniana Afryka na 
starych pocztówkach” 

9 czerwca

16 czerwca

tereny Kociewia, IV Rajd 
Rowerowy, organizator 
Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stadion Miejski im. Kazimierza 
Deyny, koncert Mroza 
w ramach Święta Polpharmy

Stadion Miejski im. Kazimierza 
Deyny, Mecz V Ligi 
Beniaminek 03 – Spójnia 
Sadloniki

Godz. 8:00 – 18:00, Stadion 
Miejski im. Kazimierza Deyny, 
Triathlon Energy #2

Stadion Miejski im. Kazimierza 
Deyny, Mecz III Ligi KP 
Starogard – Energetyk 
Gryfino

Teren Stada Ogierów, Święto 
Kawalerii

Godz. 8:30 – 15:00, Miejska 
Hala Sportowa im. Andrzeja 
Grubby, Turniej Tenisa 
Stołowego Grubba’ 60 
z Butterfly, godz. 13:00 – 
uroczyste otwarcie imprezy 
odsłonięcie pamiątkowego 
postumentu Andrzeja Grubby


