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Świętujmy razem
Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak zaprasza na 
VI Wielki Jarmark Kociewski, połączony z obchodami Dni Starogar-
du. Impreza odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny 
w ostatni weekend czerwca. 

Drodzy Mieszkańcy,

przed nami VI Wielki Jarmark Kociewski – Dni Starogardu 
2018. To już tradycja, że w ostatni weekend czerwca wspól-
nie świętujemy urodziny miasta. Mamy się z czego cieszyć, 
bo Starogard Gdański zmienia się i rozwija. Wszystko po to, 
by żyło nam się lepiej i wygodniej. Prowadzimy teraz duże 
inwestycje. Prace wciąż trwają przy budowie węzła integra-
cyjnego, przebudowie Rynku, Alei Wojska Polskiego oraz 
ulicy Kopernika. Trwa też budowa skateparku w Parku Nowe 
Oblicze. Przez cały rok ciężko pracujemy, dlatego wszyscy 
zasłużyliśmy na relaks i rozrywkę. Zapraszam wszystkich 
do zabawy przy dźwiękach muzyki gwiazd polskiej estrady 
oraz korzystania z innych atrakcji tegorocznych Dni Staro-
gardu. Najbardziej podniosłym momentem będzie wspólne 
odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”. Pobijmy razem re-
kord Polski.
   Bawcie się dobrze!

       Prezydent Miasta Starogard Gdański
      Janusz Stankowiak

Wielki Jarmark Kociewski od pięciu lat przyciąga tłumy mieszkańców i przebywających w Starogardzie gości. To wielkie święto 
Miasta jest okazją do spotkań i wspólnej zabawy. Od rana do późnych godzin wieczornych 29 i 30 czerwca na Stadionie Miejskim 
im. Kazimierza Deyny na mieszkańców czekać będzie mnóstwo atrakcji. Nie zabraknie stoisk z regionalnymi wyrobami i żywnością, 
ciekawych atrakcji dla najmłodszych, imprez sportowych, a przede wszystkim dużej dawki dobrej muzyki i humoru. 
W tym roku organizatorzy przygotowali dla mieszkańców dwa fantastyczne spotkania z muzyką, której rytmy nie 
pozostaną nikomu obojętne. Wystąpią niekwestionowane gwiazdy polskiej muzyki rockowej, popu i disco polo.
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W ramach cyklicznych spotkań 
z przedsiębiorcami, 19 czerwca Me-
dpharmę Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Starogardzie Gdańskim i Centrum 
Rehabilitacyjno-Lecznicze w Nowej 
Wsi Rzecznej odwiedził prezydent 
miasta Janusz Stankowiak. Towarzy-
szyli mu zastępca ds. społecznych 
Maciej Kalinowski oraz naczelnik 
Wydziału Inicjatyw Gospodarczych 
Tadeusz Błędzki. W Medpharmie 
gościli ich Krzysztof Richert prezes 
Zarządu, Adam Gudalewski – czło-
nek Rady Nadzorczej oraz Cezary 
Sławuszewski – dyrektor CRL. Spo-
tkanie było okazją do rozmowy 

Stawiają na rehabilitację
W branży medycznej pracują blisko 20 lat. 
Zaczynali od podstawowych świadczeń 
zdrowotnych. Dzisiaj Medpharma jest dru-
gim największym ośrodkiem rehabilitacyj-
nym na Pomorzu. 

o gospodarce, kierunkach rozwoju 
miasta oraz konkretnych potrzebach 
i oczekiwaniach Zarządu Medphar-
my.
Zaczynali w 1998 roku od podsta-
wowej opieki zdrowotnej w niedu-
żym budynku przy Alei Jana Pawła 
II. Dzisiaj współpracują z ponad 
300 lekarzami rodzinnymi, specja-
listami, diagnostami, pielęgniarka-
mi, opiekunkami, fizjoterapeutami 
i rehabilitantami. Świadczą usługi 
w Starogardzie, Nowej Wsi Rzecznej, 
Kaliskach, Bobowie, a od niedaw-
na również w Osiecznej. Obsługują 
blisko 30 tys. pacjentów. Dzięki kon-

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. 

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. 
O dotację na 2019 rok można skła-
dać wnioski do końca września br.
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. 

Wyremontuj swoją kamienicę

taktom z Narodowym Funduszem 
Zdrowia większość usług zdrowot-
nych i rehabilitacyjnych świadczą 
nieodpłatnie. Wyjątek stanowią 
zabiegi z zakresu dermatologii es-
tetycznej, usuwania zaćmy, chirurgii 
jednego dnia czy zajęcia fitness, któ-
re prowadzą specjaliści w Nowej Wsi 
Rzecznej. Każdy mieszkaniec może 
też odpłatnie skorzystać z basenu 
i strefy relaksu. 
- W tej branży nie ma chwili przerwy. 
Cały czas coś się dzieje – powiedział 
Krzysztof Richert prezes Zarządu 
Medpharmy. – Albo jesteśmy przed 
kontraktowaniem, albo po, albo 
w trakcie. Z myślą o mieszkańcach 
i ich potrzebach w zakresie opieki 

zdrowotnej nieustannie poprawia-
my komfort świadczonych usług 
diagnostycznych, opiekuńczych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych oraz 
zwiększamy ich zakres. Chcemy, aby 
Medpharmę wyróżniał wysoki stan-
dard i swego rodzaju unikalność. 
Sięgamy po takie specjalizacje, któ-
rych brakuje w powiecie. Jako jedyni 
na Pomorzu mamy zakontraktowa-
ną poradnię proktologiczną. U nas 
można zrobić badania prenatalne 
i znaleźć fachową opiekę paliatyw-
ną dla chorych w ostatnim stadium 
choroby. Staramy się przy tym, aby 
nasza oferta była komplementarna 
do tego, co oferuje mieszkańcom 
szpital. 

Jak się dowiedzieli prezydenci Me-
dpharma stawia przede wszystkim 
na rozwój usług rehabilitacyjnych, 
które nie są objęte systemem siecio-
wym szpitali. 
Jeszcze w tym roku Zarząd planuje 
rozpocząć budowę trzeciego skrzy-
dła Centrum Rehabilitacyjno-Lecz-
niczego w Nowej Wsi Rzecznej. 
Właśnie tam obok gabinetów reha-
bilitacyjnych i zakładu opiekuńczo-
-leczniczego, powstanie stacjonarne 
hospicjum dla blisko 30 pacjentów. 
Goście obejrzeli Przychodnię przy 
Alei Jana Pawła II. Zobaczyli tam m.in. 
odnowiony gabinet zabiegowy oraz 
poczekalnię dla pacjentów z nowo-
czesnym systemem kolejkowym. 
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Od 18 czerwca przez dwa tygodnie każdy 
mieszkaniec miasta, który ukończył 16. rok 
życia może głosować na wybrane projekty 
Budżetu Obywatelskiego 2019. Głos moż-
na oddać zarówno w formie elektronicznej, 
jak i tradycyjnie, w punktach do głosowa-
nia.
Głosujący dysponują dwoma gło-
sami, jednym na projekt społeczny 
i jednym na inwestycyjny.
Głosy można oddawać codziennie 
od 18 czerwca do 1 lipca. W dni po-
wszednie w Urzędzie Miasta w go-
dzinach pracy (7:30-15:30). W so-
boty i niedziele natomiast od godz. 
9:00 do 13:00. Dodatkowo, podczas 
VI Wielkiego Jarmarku Kociewskie-
go będzie można zagłosować na 
specjalnie przygotowanym sto-
isku. W piątek 29 czerwca w godz. 
14:30-18:00, a w sobotę 30 czerwca 
w godz. 9:00-18:00.

Głosować można również drogą 
elektroniczną na dwa sposoby: 
wchodząc na stronę www.bo.staro-
gard.pl i postępując zgodnie z in-
strukcją lub pobrać z Google Play 
aplikację mobilną Budżet Obywatel-
ski Starogard Gdański i oddać głos 
używając smartfona.
Zrealizowane zostaną te inicjatywy, 
które uzyskają największą liczbę 
głosów.
Zagłosuj i zawalcz o zmianę na lep-
sze swojej najbliższej okolicy! Od-
dając swój głos, masz na to realny 
wpływ! 

Ruszyło głosowanie 
na projekty 
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Świętujmy razem!
DZIEŃ I 
– 29 CZERWCA
Wielkie święto Starogardu roz-
poczniemy 29 czerwca uroczystym, 
barwnym przemarszem ulicami 
miasta z udziałem władz miasta, 
Bractwa Kurkowego, klubów spor-
towych, organizacji pozarządowych 
i mieszkańców. Korowód  wyruszy 
o godz. 16:00 spod Poczty Głów-
nej przy ul. Hallera, a poprowadzi 
go orkiestra dęta Starogardzkiego 
Centrum Kultury.  Po uroczystej in-
tronizacji nowego Króla Kurkowego 
i przekazania mu klucza do bram 
miasta, rozpocznie się zabawa. Wie-
czór umilą nam gwiazdy muzyki 
DISCO POLO. Koncerty rozpocznie 
starogardzki zespół  Dwa plus Dwa. 
Potem na scenie zobaczymy  After 
Party,  ANDRE, Playboys oraz na za-
kończenie Pięknych i Młodych. Kon-
certy poprzedzi pokaz STRONG-
MANÓW. W przerwie pomiędzy 
nimi postaramy się ustanowić nowy 
rekord Polski w zbiorowym śpiewa-
niu Hymnu Narodowego. Będzie 
to wzniosły akcent dwudniowego 

święta z okazji obchodów 100-lecia 
Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości.  

Program:
15:00 Puchar Polski Strong Man cz.1 
16:00 Uroczysty korowód ulicami 
miasta 
16:20 Oficjalne otwarcie VI Wielkie-
go Jarmarku Kociewskiego 
– Dni Starogardu Gdańskiego 2018. 
Przekazanie klucza do bram miasta. 
16:30 Intronizacja Króla Kurkowego 
16:45 Puchar Polski Strong Man cz.2 
od 17:30 Koncerty zespołów: 
Dwa Plus Dwa, After Party, ANDRE, 
PLAYBOYS, PIĘKNI I MŁODZI 
w przerwie koncertów: Bicie Re-
kordu Polski w śpiewaniu Hymnu 
Narodowego

DZIEŃ II 
– 30 CZERWCA
Drugi dzień święta miasta w niczym 
nie będzie ustępować pierwszemu. 
Tradycyjnie będzie można się prze-
badać w Parku Zdrowia z Kociew-

skim Centrum Zdrowia i Polpharmą 
na parkingu przy budynku Staro-
stwa Powiatowego oraz odwiedzić 
stoiska wystawiennicze z rękodzie-
łem i wyrobami artystycznymi, które 
wypełnią parking przed Stadionem 
Miejskim. Organizatorzy zapraszają 
też na warsztaty Semilac z Marga-
ret. Będzie można zrobić sobie pa-
miątkową fotografię w Fotobudce  
i skosztować wyszukanych potraw 
na Festiwalu Foodtrucków. Na sce-
nie oprócz regionalnych artystów, 
wystąpi Kabaret Młodych Panów. 
Wieczorem zaś publiczność bawić 
będzie Margaret i rockowy zespół 
KULT.

Program: 
15:00 Występy regionalnych zespo-
łów, dzieci oraz klubów sportowych 
17:30 Gala Sportu 
od 18:30 Występy i koncerty: 
Kabaret Młodych Panów, 
MARGARET, 
KULT

To będą dwa dni pełne szaleństwa. 
Każdy znajdzie tu coś dla siebie 
i nikt nudzić się nie będzie! Serdecz-
nie zapraszamy!  

Organizatorami imprezy są: 
Urząd Miasta w Starogardzie Gdań-
skim, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Starogardzie Gdańskim
Partner: 
Starogardzkie Centrum Kultury
Sponsorami są:  Zakład Utylizacji 
Odpadów Komunalnych STARY 
LAS, STAR WiK, Grupa ENER-
GA, STARKOM, DOMNARZEDZI.
PL,  P.P. HEIZTECHNIK, IGLO-
TEX, BROWAR KOCIEWSKI, Gru-
pa GPEC, BANK SPÓŁDZIELCZY 
w Starogardzie Gd., McDonald’s,  
Nico, Zamek Gniew, KULA BOW-
LING, DOVISTA, SŁODKO – SŁONE, 
DECATHLON Kartuska, ECS Staro-
gard Gd., Studio FIGURA
Patron medialny: 
TVP 3, RADIO GDAŃSK, RADIO 
GŁOS, DZIENNIK BAŁTYCKI, 24STA-
ROGARD.PL, VERIZANE, DZIEŃ 
DOBRY STAROGARD, GAZETA KO-
CIEWSKA

Więcej informacji o VI Wielkim 
Jarmarku Kociewskim znajdziecie 
na facebooku   https://www.face-
book.com/DniStarogarduGdan-
skiego/ 

DNI STAROGARDU

1
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Gratka dla kinomanów
Kto z nas nie lubi pogodnych, letnich wieczorów? Jeśli na dodatek 
w pięknych okolicznościach przyrody można obejrzeć dobry film, 
to już niczego więcej chyba nie trzeba. O kinomanów zadbało Sta-
rogardzkie Centrum Kultury, które w lipcowe i sierpniowe czwartki 
zaprasza na Kino Letnie do Parku Nowe Oblicze.

Bicie rekordu odbędzie się 29 czerw-
ca o godzinie 18.30 na murawie 
Stadionu Miejskiego im. Kazimie-
rza Deyny. Mazurek Dąbrowskie-
go zostanie wspólnie zaśpiewany 
przy scenie wraz z orkiestrą dętą 
Starogardzkiego Centrum Kultury 
i zespołem wokalnym Singers Novi. 
Chcemy pobić rekord Polski, który 
będzie oceniany przez Biuro Rekor-
dów z Poznania.
Wydarzenie pod patronatem Pre-
zydenta Miasta Starogard Gdański 
Janusza Stankowiaka wpisuje się 
w obchody 100-lecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 

Czy pobijemy  
rekord?
Starogardzkie Centrum Kultury w czasie 
Dni Starogardu organizuje oficjalne usta-
nowienie rekordu Polski na najwięcej osób 
jednocześnie śpiewających hymn Polski. 
W Błoniu hymn narodowy odśpiewało 
łącznie aż 3171 osób i taki właśnie wynik 
znalazł się na oficjalnym certyfikacie.

29 CZERWCA

30 CZERWCA
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Tym razem pochylono się nad tema-
tem „Biznes jest sztuką”, a zaprosze-
ni goście i organizatorzy poprowa-
dzili zebranych przez:
- sztukę pomagania, o działalności 
Stowarzyszenia Pozytywni opowia-
dały wolontariuszki Kinga Kosidow-
ska i Wiktoria Sakowska
- Marzena Dembicka, wykorzystu-
jąc afrykańskie metafory i zdjęcia 
z ostatniej podróży stworzyła opo-
wieść o sztuce budowania relacji 
w biznesie. 
- Historię sukcesów i porażek usły-
szeliśmy od Agnieszki Kawuli, do-
konującej wielokrotnie, na swojej 
zawodowej drodze, sztuki wyboru. 
- Anna Sakowicz, mieszkająca w Sta-
rogardzie pisarka, autorka wyda-
nych już 9 książek, podzieliła się 
wspomnieniem początków swojej 
działalności oraz trudami sztuki 
znajdowania własnej ścieżki. 
- Wady i zalety pracy w trzech sekto-
rach zebrał dla nas Marcin Karwow-
ski – doktor nauk humanistycznych, 
dyplomowany infobroker, coach 
i trener, członek Stowarzyszenia 
MENSA Polska. Pokazując matrycę 
zawodów, przekonał nas, że sztuka 
odnalezienia się w biznesie będzie 
wymagała od osób rozpoczynają-
cych dzisiaj karierę zawodową, kil-
kukrotnego przebranżowienia lub 
zmiany zawodu, aby w przyszłości 
utrzymać się na rynku pracy. 

Biznes z pasją
Po raz drugi w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej odbyło się spotkanie „Biznes z pasją”, 
adresowane do wszystkich, którzy szukają 
swojej zawodowej ścieżki. Do osób, które 
stoją przed dylematem zmiany pracy, do 
tych, którzy noszą się z zamiarem prowa-
dzenia własnej działalności gospodarczej, 
ale także do młodych, którzy wkraczając na 
rynek pracy chcą to zrobić świadomie. 

Prowadzony jest on na podstawie 
powierzonego Polskiemu Związ-
kowi Koszykówki przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki zadania pt. 
„Upowszechnianie sportu dzieci 
i młodzieży w ramach działań pro-

Coś dla młodych koszykarek
W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w 2018 r. kontynuowany 
jest Program Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki.

wadzonych przez polskie związki 
sportowe”.
Trenerzy prowadzący zajęcia w ra-
mach programu SMOK zobowią-
zują się zgodnie z wytycznymi 
MSiT do przeprowadzenia w każ-

Dziewczynka urodziła się z wadą ser-
ca (Tetralogia Fallota) i wadą kończyn 
dolnych (brak kości piszczelowych, 
stawów skokowych i kolanowych). – 
Cały czas zbieramy pieniądze głów-
nie na protezy. Tak, jak innym dzie-
ciom, trzeba kupować nowe buty, 
bo wyrastają ze starych, tak Nina 
potrzebuje nowych protez. Zdarzy-
ło się, że wymienialiśmy je trzy razy 
w ciągu roku. Teraz było trochę lżej, 
bo obecne protezy wymieniamy 
po ośmiu miesiącach. Oprócz tego 
potrzebne są nam też środki na re-
habilitację. Codziennie pokonujemy 
120 km, żeby dojechać na zajęcia. 
Z racji tego, że mieszkamy na trzecim 
piętrze, musimy zamontować windę 
krzesełkową, ale tutaj mamy nadzieję 
na zwrot kosztów z PFRON-u. Nie jest 
to jednak takie pewne – mówi mama 
Ninki Anna Żylińska.
Poruszone historią dziewczynki Do-
rota Bury i Sandra Domachowska, 
które na Facebooku prowadzą stro-
nę „Żeby Ci się chciało” postanowiły 

Charytatywnie dla Ninki
Dokładnie 6 232 zł i 45 gr udało się zebrać 
podczas akcji charytatywnej „Uszyj z nami 
misia”, która odbyła się 10 czerwca w Osie-
dlowym Domu Kultury. Dochód przezna-
czony zostanie na zakup nowych protez dla 
6-letniej Niny Żylińskiej.

zorganizować dla niej akcję charyta-
tywną. Jej motywem przewodnim 
było szycie misiów, które trafiły do 
Komendy Powiatowej Policji i które 
mają wspierać biorące udział w in-
terwencjach dzieci.
Oprócz szycia misia, można było też 
wziąć udział w licytacjach. 
Poza tym była również Zumba Kids 
z Anią Biernat ze szkoły Esta Fiesta; 
tor przeszkód dla dzieci przygo-
towany przez Paulę Piotrzkowską 
z klubu fitness PUMA; trening dla 
rodzica z dzieckiem. Nie zabrakło 
pysznej kawy z kawiarni „Dzienna 
Dawka” ani słodyczy.
Organizatorami akcji „Uszyj z nami 
misia” były: społeczność „Żeby Ci się 
chciało”, Fundacja „Pomimo Wszyst-
ko”. Współorganizatorem był Osie-
dlowy Dom Kultury. Wydarzenie do-
finansowano ze środków inicjatywy 
lokalnej. 
Patronat nad akcją objął Prezydent 
Starogardu Gdańskiego Janusz 
Stankowiak. 

dym semestrze testów spraw-
nościowych i wprowadzenie ich 
wyników do Narodowej Bazy Ta-
lentów.
Zapraszamy dzięwczęta do rozwi-
jania swoich umiejętności. 
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– Cieszymy się, że nadal będzie Pani 
kierować „Modraczkiem”. Do tej 
pory zrobiła Pani dużo dobrego dla 
tej placówki, a jeszcze wiele na pew-
no przed Panią – gratulując powie-
dział prezydent Janusz Stankowiak.
– Dziękuję bardzo za powierzone 
po raz kolejny zaufanie. Postaram 
się go nie zawieść. Przed nami rze-
czywiście sporo wyzwań. Teraz naj-
ważniejszym jest przeprowadzenie 
rekrutacji do przedszkola. Czekają 
nas też liczne remonty. Poza tym 
nasze przedszkole cały czas prężnie 
się rozwija – mówiła Agnieszka Ra-
dimonas.  

Dyrektor się nie zmienił
Obecna dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 6 „Mo-
draczek” będzie nim kierować przez kolejne 5 lat. 11 czerwca ode-
brała decyzję z rąk prezydenta Starogardu Gdańskiego.

Najlepsi uczniowie roku szkolnego 2017/2018:
- Oskar Wojak (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1) 
- Stanisław Oryl (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1) 
- Julita Kubach (Publiczna Szkoły Podstawowa Nr 2 
- Lena Wojewoda (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3)  
- Anna Janeczek (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3)  
- Michał Negowski (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4)  
- Dawid Skrzypczak (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6)  
- Jadwiga Jankowska (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6) 
- Hanna Glaner (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8) 
- Mateusz Strzelecki (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8)  

Najlepsi nauczyciele roku szkolnego 2017/2018:
- Agnieszka Kurek (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1) 
- Hanna Szulc (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1) 
- Małgorzata Wójcik (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2) 
- Dorota Spychalska (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3) 
- Wanda Kowalska (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3) 
- Ewa Kajzer (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi) 
- Katarzyna Paul (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6) 
- Anna Drywa (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6) 
- Jolanta Żygowska (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8)
- Alicja Czarna (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8)

Nagrodzono najlepszych
18 czerwca najbardziej wyróżniający się 
uczniowie oraz nauczyciele starogardzkich 
szkół podstawowych odebrali nagrody 
z rąk prezydenta miasta.

Zadzwonił ostatni dzwonek
3657 uczniów w Starogardzie Gdańskim  22 czerwca 2018 roku 
usłyszało ostatni dzwonek przed wakacjami. W sześciu szkołach 
podstawowych dzieci odebrały świadectwa i nagrody za wzorową 
naukę i szczególne osiągnięcia. Ich letni wypoczynek potrwa aż 72 
dni. Do szkoły wrócą 3 września.
Uczniowie klas pierwszych i drugich 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Staro-
gardzie Gd. jako pierwsi pożegnali 
rok szkolny 2017/2018. Ostatnie 
spotkanie przed wakacjami rozpo-
czął uroczysty apel. Była to okazja 
do podziękowań i wręczenia dzie-
ciom medali wzorowego ucznia oraz 

medali mistrzów za sukcesy w kon-
kursach naukowych, plastycznych, 
tanecznych oraz zawodach sporto-
wych. Medale wręczył im prezydent 
miasta Janusz Stankowiak.
– To dla mnie zaszczyt być tu z wami 
– powiedział prezydent. – Moje serce 
się raduje, widząc tak wielu zdolnych 

młodych ludzi. Serdecznie Wam 
wszystkim gratuluje. Życzę wspania-
łych i bezpiecznych wakacji.
Prezydent podziękował też całemu 
gronu pedagogicznemu, pracowni-
kom administracji i obsługi oraz rodzi-
com za wspólnie przeżyty rok szkolny. 
Im również życzył udanych wakacji. 

Zgromadzonych tego dnia w Urzę-
dzie Miasta uczniów i nauczycieli 
prezydent miasta postanowił uho-
norować dyplomami oraz nagro-
dami rzeczowymi. – Jestem bardzo 
dumny z młodzieży, która już dzisiaj 
sławi i mam nadzieję sławić będzie 
w przyszłości nasze miasto. Staro-

gard Gdański zasługuje na wspa-
niałych ludzi. Wy do nich należycie. 
Należą do nich Wasi nauczyciele, 
Wasi rodzice, bo dzięki nim i wska-
zanym przez nich drogom możecie 
się w pełni rozwijać – mówił prezy-
dent Janusz Stankowiak. 
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– Ktoś może pomyśleć, że ćwierć 
wieku to niewiele, ale tak napraw-
dę bractwo kurkowe ma prawie 
700-letnią tradycję – powiedział 
prezes KBS w Starogardzie Gd. Lech 
Magnuszewski. – Powstało w 1351 
roku. Nasi poprzednicy bronili mu-
rów przy Kościele św. Mateusza. Dzi-
siaj nasze Bractwo przede wszyst-
kim kultywuje tradycję. 
Na spotkanie przyjechały bractwa 
kurkowe z całej Polski, w szcze-
gólności z Okręgu  Pomorskiego 

Minęło ćwierć wieku
W dniach 15-17 czerwca Bracia Kurkowi ze Starogardu obchodzili 
swój jubileusz. Uświetnił je XXII Krajowy Turniej o Złoty i  Srebrne 
Pierścienie Św. Katarzyny oraz rodzinny festyn dla mieszkańców.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ko-
ciewskiej powstało dokładnie 22 
czerwca 1973 r. z inicjatywy grupy 
35 aktywistów. To oni przekształcili 
w nową organizację dawne Zrzesze-
nie Kociewskie. Wśród założycieli 
znaleźli się m. in. Barbara Bortliczek 
oraz Tadeusz Kubiszewski.
– Nasze Towarzystwo zakładała gru-
pa ponad 30 osób. W swoich działa-
niach jednak nigdy nie byliśmy sami. 
Zawsze pomagało nam wielu ludzi. 
Na ostatnim walnym zgromadzeniu 
podjęliśmy decyzję, żeby właśnie 
przy okazji 45-lecia działalności 

Jubileusz TMZK
20 czerwca 45-lecie istnienia świętowało 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociew-
skiej. Na uroczystości pojawiły się władze 
miasta oraz przyjaciele organizacji.

Zjednoczenia KBS RP. Obecni byli 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych miasta, gminy i powiatu, 
służb mundurowych, spółek, sto-
warzyszeń  i organizacji oraz wielu 
przyjaciół i sympatyków Bractwa. Po 
mszy wspólnym korowodem prze-
maszerowano ulicami miasta do 
Starogardzkiego Centrum Kultury. 
Uroczysta akademia, która się tam 
odbyła, była okazją do wspomnień 
oraz wręczenia odznaczeń. 
Wśród wyróżnionych przez prezy-

denta miasta Janusza Stankowiaka 
znaleźli się Lech Magnuszewski – 
prezes Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego w Starogardzie Gdańskim 
oraz cały Zarząd Bractwa  - Zbigniew 
Bona, Bogdan Bonk, Kazimierz Da-
wicki i Krzysztof Tyda. Dodatkowo 
Lech Magnuszewski otrzymał na-
grodę Prezydenta Miasta Starogard 
Gdański „Bene Meritus” co znaczy 
dobrze zasłużony miastu i całemu 
regionowi. W podziękowaniu pre-
zydent podarował braciom kurko-

wym ze Starogardu akwarelę przed-
stawiającą starogardzką Strzelnice 
z 1907 roku. Sam odebrał Krzyż 
Komandorski z mieczami – Order 
Zasługi Zjednoczenia Kurkowych 
Bractw Strzeleckich Rzeczypospoli-
tej Polskiej. 
Za 25 lat wspólnej pracy Braciom 
podziękował Jarosław Czyżewski 
– przewodniczący Rady Miasta i za-
służony brat kurkowy. 
Sobotnie uroczystości wypełnił XXII 
Krajowy Turniej o Złoty i  Srebrne 
Pierścienie Św. Katarzyny. Rozpo-
częła go salwa z armaty z okazji 
100-lecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Jubileuszowego 
Kura zestrzelił Andrzej Pawłowski 
z KBS w Rawiczu. Zaszczytny tytuł 
Króla Okręgu Pomorskiego Zjedno-
czenia KBS RP wywalczył Kazimierz 
Dawicki – król KBS w Starogardzie 
Gd., a Mistrzem Okręgu Pomor-
skiego Zjednoczenia KBS RP został 
Kazimierz Laskowski. Złoty Pierścień 
św. Katarzyny trafił do Zbigniewa 
Bony, Srebrny do Jacka Gilewskiego 
z Bractwa w Poniecku, a Brązowy 
wywalczył Mariusz Szwarc. 

W ramach obchodów zorganizowa-
no finał I Międzyszkolnej Olimpiady 
Strzeleckiej Szkół Ponadgimnazjal-
nych pod patronatem Prezydenta 
Miasta i Starosty Powiatu, który od-
był się w brackiej Strzelnicy w ostatni 
dzień obchodów 25-lecia reaktywo-
wania KBS (17 czerwca 2018 r.). Trzy-
osobowe reprezentacje wystawiło 
8 szkół z powiatu starogardzkiego. 
I miejsce wywalczyła drużyna z  II Li-
ceum Ogólnokształcącego w Staro-
gardzie Gdańskim, drugie – Zespół 
Szkół Zawodowych, a trzecie – Ze-
spół Szkół Rolniczych Bolesławowo. 
Najlepszymi młodymi strzelcami 
okazali się Tymoteusz Góralczyk, 
Aleksander Stopikowski i Tobiasz 
Góralczyk. Wśród pań najlepsza była 
Marta Ambroziak. 
Podczas Turnieju czas wszystkim 
umilił koncert zespołu Dwa Plus 
Dwa. Młodzież za sprawą Staro-
gardzkiego Klubu Łączności SP2KFD 
mogła poznać historię radia i tele-
wizji, posłuchać starych płyt na gra-
mofonie, czy zobaczyć, jak wygląda 
łączność za pomocą amatorskiej ra-
diostacji. 

podziękować im wszystkim – po-
wiedział prezes Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Kociewskiej Mirosław 
Kalkowski.
– Z inicjatywy naszej organizacji, już 
na początku jej działalności, w 1973 
r. ustanowiono doroczną nagrodę 
naczelnika miasta, potem prezyden-
ta, dla twórców i działaczy kultury 
na Kociewiu. W 1980 r. wyryliśmy 
pamiątkowy medal wręczony ks. 
Bernardowi Sychcie za jego „Słow-
nik kociewski”. Inspirowaliśmy tak-
że obchody 100-lecia Gimnazjum 
i zapoczątkowaliśmy serię koncer-

tów w rocznicę powrotu miasta do 
Macierzy – tak początki działalności 
TMZK wspominał jego sekretarz Ry-
szard Szwoch.

Od 1973 r. Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Kociewskiej prowadzi dzia-
łalność edukacyjną i wydawniczą, 
promując tradycję i historię Kocie-

wia. – Dokumentowanie Kongresów 
Kociewskich, czy Biesiad Literackich, 
szósty tom słownika biograficzne-
go to tylko część naszych działań 
w ostatnim czasie – mówiła wicepre-
zes TMZK Urszula Ossowska.
Obecnie Towarzystwo zajmuje się m. 
in. organizacją sympozjów i konkur-
sów. Wśród nich jest konkurs na naj-
lepszą pracę dyplomową dotyczącą 
Kociewia. Wydaje również słowniki 
i książki. – Działalność Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kociewskiej jest 
nie do przecenienia. Warto jednak 
zwrócić szczególną uwagę na archi-
wum kociewskie. To skarbnica wie-
dzy o mieście i regionie. To wiedza 
o nas samych – podsumował Pre-
zydent Miasta Starogard Gdański 
Janusz Stankowiak.
Specjalnie dla członków i przyjaciół 
TMZK utwory kociewskich twórców 
wykonała Elżbieta Piskorska ze swo-
im zespołem. 
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Tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka 
ksiądz Grzegorz Weis z parafii 
pw. Miłosierdzia Bożego zaprosił 
najmłodszych mieszkańców i ich 
rodziców. Dla każdego dziecka, które 

Festyn rodzinny
26 maja Park Nowe Oblicze zamienił się 
w bajkolandię. Festyn Rodzinny pod ha-
słem „Bądźmy Razem” zorganizował Ca-
ritas Diecezji Pelplińskiej. Wspólnie z Mia-
stem i siecią sklepów „Biedronka” przygo-
towali dla najmłodszych mnóstwo atrakcji.

Dmuchańce, trampoliny, bańki 
mydlane, wata cukrowa i muzy-
ka przyciągnęły starogardzian do 
parku przy al. Jana Pawła II. Naj-
większą atrakcją były jednak kolo-
rowe proszki holi, którymi można 
było się obrzucać. Najwięcej ra-
dości przyniosły one oczywiście 
dzieciom. Starsi mieszkańcy miasta 

Kolorowa sobota
Muzycznie, energetycznie, a przede wszyst-
kim kolorowo było w sobotę 16 czerwca 
w Parku Nowe Oblicze. Zorganizowano 
tam Festiwal Kolorów i Baniek Mydlanych.

też chętnie brali udział w zabawie.
Festiwal Kolorów to święto wywo-
dzące się z Indii. Jest tam wyrazem 
radości z powodu nadchodzącej 
wiosny. W krajach europejskich jest 
popkulturową formą wyrażania 
pozytywnej energii i sposobnością 
do zabawy z przyjaciółmi. 

Już po raz dwunasty starogardzcy 
Szwoleżerowie na pamiątkę słynnej 
szarży pod Rokitną, która odbyła 
się 13 czerwca 1915 roku przygo-
towali w mieście wielkie Święto 
Kawalerii. Tradycyjnie zafundowali 
mieszkańcom mnóstwo wrażeń, 
w tym żywą lekcję historii.
Spośród wszystkich atrakcji przy-
gotowanych z okazji Święta Kawa-
lerii, najwięcej emocji wzbudziło 
widowisko w Stadzie Ogierów. In-
scenizacja historyczna pt. „Szwole-
żerowie Rokitniańscy w Polskich Si-
łach Zbrojnych na Zachodzie” przy-
ciągnęły do Stada tłumy mieszkań-
ców. Setki wystrzałów z broni ma-
szynowej, karabinów i pistoletów, 
wybuchy i strzały z haubic, a do 
tego tumany kurzu wydobywające 
się spod kół monocyklów i wozów 
bojowych na długo pozostaną 
w ich pamięci. Plenerowe przedsta-
wienie wykonały grupy rekonstruk-
cyjne SGO Pomorze, II Pułk Szwole-
żerów Rokitniańskich ze Starogardu 
Gdańskiego, Samodzielna Grupa 
Odtworzeniowa Pomorze z Tcze-
wa oraz kaskaderzy z grupy East 
Riders. Widowisko okrasił swoim 
pasjonującym komentarzem Jerzy 

Kawaleryjskie tradycje
Opowieść o dalszych losach kawalerzystów w walce o niepodle-
głość Ojczyzny – „Szwoleżerowie Rokitniańscy w Polskich Siłach 
Zbrojnych na Zachodzie” były tematem tegorocznej inscenizacji, 
która zakończyła dwudniowe Święto Kawalerii w Starogardzie 
Gdańskim. 10 czerwca w Stadzie Ogierów oprócz widowiska histo-
rycznego mieszkańcy obejrzeli brawurowe konne akrobacje, pokaz 
władania białą bronią i musztrę konną. Wcześniej wspólnie modlili 
się w Kościele Św. Wojciecha za ojczyznę i poległych żołnierzy.

Hanisz. Radosny, kawaleryjski na-
strój do rodzinnego święta w Sta-
dzie wprowadziła garnizonowa or-
kiestra Wojsk Lądowych z Elbląga. 
Mieszkańcy obok akrobatycznych 
popisów konnych kaskaderów 
z grupy East Riders Stunt Team, zo-
baczyli też pokaz musztry paradnej 
i władania białą bronią w wyko-
naniu Szwadronu Reprezentacyj-
nego Kawalerii Wojska Polskiego 
z Warszawy, który poprowadził 
ppor Mateusz Szelągowski. Zaś tuż 
przed główną inscenizacją kawale-
rzyści Plutonu Zmechanizowanego 
IX Brygady Kawalerii Pancernej za-

prezentowali umiejętności działania 
plutonu rozpoznania w warunkach 
współczesnego pola walki. Wi-
dzowie zobaczyli jak wyszkoleni 
żołnierze radzą sobie w stanie za-
grożenia terrorystycznego. Przez 
cały czas trwania imprezy pasjonaci 
historii i militariów mogli oglądać 
broń historyczną z czasów II woj-
ny światowej, przewoźne centrum 
dowodzenia oraz wystawę sprzętu 
bojowego, wyposażenia i uzbroje-
nia żołnierzy 16. Pomorskiej Dywizji 
Zmechanizowanej. Przy okazji każ-
dy uczestnik Festynu mógł spróbo-
wać wojskowej grochówki. 

przyszło do parku świętować Dzień 
Dziecka, sieć „Biedronka” główny 
sponsor imprezy, przygotował mały 
podarunek. Pracownicy marketu 
rozdali 4500 paczek. 
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– Wielka duma mnie rozpierała, 
kiedy będąc w Chinach, obok ta-
kich znakomitych Polaków, jakimi 
byli Mikołaj Kopernik, Marii Curie-
-Skłodowska i Chopin, wymieniano 
właśnie Andrzeja Grubbę. To on 
wrył się w pamięć Chińczyków jako 
wybitny tenisista, który nie raz dał 
im popis swojej mistrzowskiej gry. 
To jest dowód na to, że Starogard to 
miasto, w którym rodzą się gwiazdy. 

Pamiątkowa tablica dla mistrza
20 maja w Starogardzie Gdańskim mama Andrzeja Grubby - Ludomira Grubba i prezydent 
Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak odsłonili pamiątkową tablicę na cześć najwy-
bitniejszego polskiego tenisisty. Uroczystość odbyła się z okazji 60. rocznicy urodzin spor-
towca. Towarzyszył jej turniej tenisa stołowego Grubba 60 z Butterfly. 

Powinniśmy to pielęgnować i rozwi-
jać – powiedział prezydent Janusz 
Stankowiak.
W uroczystości obok rodziców 
wybitnego sportowca Ludomiry 
i Alojzego Grubbów uczestniczyli: 
brat Andrzeja – Jerzy Grubba, prze-
wodniczący Rady Miasta Jarosław 
Czyżewski, przewodniczący i człon-
kowie Komisji Sportu, Rekreacji i Tu-
rystyki: Marek Jankowski, Jarosław 

Janaszek i Jan Strzelczyk oraz miesz-
kańcy Starogardu. Uroczystość 
uświetnili swoją obecnością koledzy 
Andrzeja Grubby z reprezentacji 
Polski – Stefan Dryszel – aktualnie 
dyrektor sportowy Polskiego Związ-
ku Tenisa Stołowego oraz Leszek 
Kucharski ambasador PZTS. Wśród 
zaproszonych gości był też Bogdan 
Wiszowaty komendant Wojewódz-
kiej Komendy OHP oraz Henryk Kin-

Zmagania tytanów
Ponad 400 zawodników wystartowało 
w trzeciej edycji Lotto Triathlon Energy. 

der prezes ZPHU Polmet, który od 
lat wspiera starogardzki sport. 
Ludomira Grubba podziękowała 
wszystkim za pamięć o jej synu oraz 
wszystkim, który zaangażowali się 
w przygotowanie tej ważnej dla niej 
i dla jej męża uroczystości. 
– To, że Starogard pamięta o An-
drzeju, to dla nas wielka satysfak-
cja - powiedziała. – Byliśmy z nim 
przez całe życie. Alojzy go zaraził 
tym sportem. Pierwszym jego prze-
ciwnikiem był brat - Jerzy. Kiedy 
Andrzej dostał się do kadry, dużo 
podróżował po całym świecie. Nie 
zawsze byliśmy w stałym kontakcie, 
ale jak już się spotkaliśmy, opowia-
dał nam swoje przygody. To był bar-

dzo skromny i wrażliwy na krzywdę 
człowiek. Przez wiele lat pomagał 
dzieciom z domu dziecka w Drzon-
kowie. Kiedy kolega z norweskiej 
drużyny tenisa ucierpiał w wypadku 
samochodowym, z miejsca pospie-
szył mu z pomocą. Zorganizował 
pokaz tenisa stołowego w wykona-
niu najlepszych zawodników, a cały 
dochód z tego spotkania przekazał 
na rehabilitację kręgosłupa tego ko-
legi – zakończyła Ludmira Grubba.  
Urodzinowe święto Andrzeja Grub-
by nie mogło odbyć się bez turnieju 
tenisa stołowego.  Podczas Grubba 
60 z Butterfly  zmierzyli się juniorzy 
w trzech kategoriach żak, młodzik 
i kadet oraz  seniorzy w pięciu ka-
tegoriach wiekowych. Uroczystości 
ku czci „czarodzieja rakietki” – jak 
nazwano Andrzeja Grubbę, towa-
rzyszyła wystawa mu poświęcona. 
W jej przygotowanie zaangażowali 
się nie tylko rodzice mistrza, ale tez 
żona - Lucyna Grubba, która ufun-
dowała również puchary dla zwy-
cięzców turnieju. 

pierwsza na metę wbiegła Katarzy-
na Kaczkowska ze Straszyna z cza-
sem 4:56:52. Jedenaście minut póź-
niej bieg ukończyła Marta Kalinow-
ska-Biegała.  
W 1/8 IM od początku faworytem 
był  Jakub Ruciński z Sopotu. On 
również nie zwiódł, poprawiając 
swój zeszłoroczny zwycięski wynik 
o 2 minuty. Trasę pokonał w godzinę 
i 7 minut. Najlepszą z pań była Mał-
gorzata Szczęsna z Gdyni, która do 
zwycięzcy straciła zaledwie 15 minut 
oraz Iwona Basara ze Starogardu 
Gdańskiego ze stratą 16 minut. Dru-
gim najlepszym starogardzianinem 
był  Marek Łaski. 
Dla tych, którzy pamiętają zeszło-
roczne zmagania wyjątkowego du-
etu – Rafała Butnego i chorej na po-
rażenie mózgowe 10-letniej Pauliny, 
nie zdziwi fakt, że również tegorocz-

ne  zawody stały się dla organiza-
torów okazją do niesienia pomocy. 
Cześć pieniędzy z opłat startowych 
przekażą na kupno nowego wózka 
dla Paulinki. 
Pododobnie jak na innych przy-
stankach Triathlon Energy również 
w Starogardzie rywalizowały  szta-
fety. Na połówce dwa pierwsze 
miejsca wywalczyli starogardzianie. 
Polpharma TRI Team była o nieca-
łe 6 minut lepsza od TRI Starogard 
Gdański. Najlepszą na ćwiartce oka-
zała się drużyna IceTeam. Na miejscu 
trzecim uplasowali się starogardzia-
nie z TRI Starogard Gdański. 
Zawodnicy bardzo chwalili organiza-
cję zawodów. Podkreślali, że z roku 
na rok organizatorzy podnoszą po-
przeczkę, jeśli chodzi o przygotowa-
nie tras i organizację stref zmian. 

Pierwszy na mecie pojawił się To-
masz Spaleniak, który dystans ¼ 
IM pokonał w niespełna 2 godziny. 
Czasem 1:59:36 ustanowił nowy re-
kord, poprawiając wynik z zeszłego 
roku o blisko 4 minuty. Drugim re-
kordzistą tegorocznego Triathlonu 
był Mateusz Petelski z Gdańska. 
Przepłynął 1,9 km, przejechał na 
rowerze 90 km i przebiegł blisko 22 
km w 4:08:47 zwyciężając na dystan-
sie ½ IM.  Swój sukces zadedykował 
niedawno zmarłej teściowej doktor 
Marii Płaczek, czym bardzo wzruszył 
czekającą na niego na mecie żonę 
Kasię. Najlepszym starogardziani-
nem na tym dystansie okazał się 
Robert Czerwiak z Tri Team Polphar-
ma, który na 61 startujących zajął 14 
lokatę z czasem 4:49:00. 
Wśród największych twardzieli zna-
lazły się też dwie twardzielki. Jako 



11czerwiec 2018 SPORT

Zacznijmy od drużyny seniorów. 
W swoim debiutanckim sezonie 
w rozgrywkach trzeciej ligi, dzięki 
znakomitej postawie w rundzie wio-
sennej podopieczni Łukasza Kowal-
skiego uplasowali się na 9. miejscu. 
Biorąc pod uwagę wyniki z jesieni 
należy uznać to za sukces. Biało-
-zielono-biali potrafili pokonać na 
wyjazdach „wielką trójkę”. Wyższość 
starogardzian musieli uznać Bałtyk 
Gdynia (3:2), Świt Skolwin-Szczecin 
(1:0) i Elana Toruń (3:0), która osta-
tecznie awansowała do II ligi.  
To nie koniec sukcesów. KP Staro-
gard zdobył też regionalny Puchar 
Polski, a sztuka ta nie udała się do-

Sezon pełen sukcesów
W tym roku Klub Piłkarski Starogard obchodzi 10-lecie. Co prawda 
rok jeszcze się nie zakończył, ale już można stwierdzić, że jubileusz 
będzie obchodzony w doskonałych nastrojach, a to za sprawą suk-
cesów, jakie piłkarze odnotowali w zakończonym już sezonie. 

W jubileuszowym trzydziestym tur-
nieju zagrało trzydzieści zespołów, 
łącznie 250 dziewcząt w wieku 10-
16 lat. Towarzyszyło im w sumie 26 
trenerów. Rywalizacja podczas każ-
dego ze 119 meczów była niezwykle 
zacięta, ale mimo to zawodniczki 
dobrze się bawiły, uczyły zasad gry 
fair play, języków obcych, nawiązy-
wały przyjaźnie i zwiedzały stolicę 
Kociewia. Najbardziej cieszyły się 
zwyciężczynie w kategorii dziew-
cząt starszych, czyli siatkarki ze Stę-
życy. II miejsce zajęły zawodniczki 
z Rygi, a III – z Bremen.

Wielkie święto  
siatkówki
Już po raz trzydziesty w pierwszy weekend 
czerwca Starogard Gdański na trzy dni 
zamienił się w międzynarodową arenę 
siatkarskich potyczek. Rozgrywano XXX 
Międzynarodowy Turniej Mini Siatkówki 
Dziewcząt, w którym zmierzyły się drużyny 
z Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji, Niemiec, 
Słowacji, Holandii, Białorusi, Ukrainy, Rosji, 
Holandii, Czech oraz Polski.

tychczas żadnej drużynie z naszego 
miasta. W kolejnej fazie pucharo-
wych rozgrywek na nasz zespół cze-
kają drużyny z drugiej i pierwszej ligi. 
– W tym roku nasz klub obchodzi 
10-lecie istnienia. Nie mogliśmy 
wymarzyć sobie lepszego prezentu 
na ten jubileusz. Wszyscy, zarówno 
zawodnicy, jak i działacze, jesteśmy 
bardzo zadowoleni, bo cele na ten 
sezon zostały osiągnięte. Utrzyma-
liśmy się w III lidze, wygraliśmy finał 
Pucharu Polski na szczeblu woje-
wódzkim. Zwycięstwo otwiera nam 
drogę do rozgrywek na szczeblu 
centralnym – mówi Adam Sobiecki, 
wiceprezes KP Starogard Gdański.

Starogardzianie dostąpili też za-
szczytu gry z reprezentacją Polski, 
która przygotowywała się do Mun-
dialu w Rosji. Wynik (0:4) nie miał 
w tym meczu znaczenia. Nasi pił-
karze przeżyli przygodę, którą za-
pewne zapamiętają do końca życia, 
bo nie każdy ma okazję zmierzyć się 
z najważniejszą reprezentacją nasze-
go kraju. 
– Osobiście bardzo się cieszę, że 
doszło do tego meczu zarówno ze 
względu na chłopaków, jak i klub – 
powiedział trener Łukasz Kowalski.  
–  Dla nich to było wielkie przeży-
cie i wyróżnienie. Prawdopodobnie 
nie będą mieli drugiej takiej szansy, 
by zagrać z  najlepszymi polskimi, 
a także czołowymi piłkarzami Euro-
py i świata.  Cieszę się też, że uda-
ło się rozsławić Starogard. Zależało 
nam na promocji nie tylko Klubu, ale 
też miasta. 
Nie można też pominąć sukcesu ju-
niorów KP, którzy zostali mistrzami 
województwa. To dało im prawo gry 
w barażu o wejście do Centralnej Ligi 
Juniorów, w której grają najlepsze 
drużyny kraju. Niestety w dwume-
czu lepsi od podopiecznych Pawła 
Sierańskiego okazali się piłkarze 
Naki Olsztyn, ale i tak starogardzia-
nie mogą się czuć zadowoleni ze 
swojej postawy. 

Turniej patronatem objęli: Marsza-
łek Senatu Stanisław Karczewski, 
Minister Edukacji Narodowej Anna 
Zalewska, Marszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław Struk oraz 
Prezydent Miasta Starogard Gdań-
ski Janusz Stankowiak. 
Organizatorzy imprezy: Publiczna 
Szkoła Podstawowa Nr 8 i Publiczna 
Szkoła Podstawowa Nr 4. Współ-
organizatorzy: Urząd Miasta Sta-
rogard Gdański, Starostwo Powia-
towe, MOS Starogard, UKS Libero 
i OSiR Starogard. 
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Kapituła konkursu nie miała żadnych 
wątpliwości, żeby wyróżnienie przy-
znać akurat Starogardowi Gdań-
skiemu. – Starogardzki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku skończył właśnie 
dwunasty rok działalności. Od po-
czątku istnienia seniorzy oceniają go 
bardzo wysoko. Nie mieliśmy więc 
najmniejszego problemu, żeby to 
właśnie jemu przyznać nagrodę dla 
miejsca ulubionego przez senio-
rów – powiedział członek zarządu 
województwa pomorskiego Paweł 
Orłowski. Nagroda była wielką nie-
spodziankę zarówno dla koordyna-
tora Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
„S-Centrum” Ewy Landowskiej, jak 
i samych studentów. W roku akade-
mickim 2017/2018 na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku nowe umiejętności 
nabywało 217 studentów, którzy 
uczęszczali na zajęcia w 19 pra-
cowniach. Oprócz tego regularnie 
słuchali wykładów i jeździli na wy-
cieczki. 

Nagroda dla naszych seniorów
30 maja starogardzcy seniorzy zakończyli rok akademicki 
2017/2018. Takie uroczystości zawsze są wyjątkowe, ale tym ra-
zem radość zarówno studentów, jak i władz Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku „S-Centrum” była zwielokrotniona. Wręczono im bo-
wiem nagrodę marszałka województwa pomorskiego „Pomorskie 
dla Seniora” w kategorii „Samorząd przyjazny seniorom – miejsce 
ulubione przez seniorów”.

Funkcjonariusze tłumaczyli dzieciom 
na czym polega ich praca. Młodzi, cie-
kawi świata podopieczni SOSW chęt-
nie wsiadali do radiowozu i słuchali 
na czym polega patrolowanie miasta. 
Dowiedzieli się też m. in. w czym Straż 
Miejska może im pomóc.
– Zawsze chętnie korzystamy z ta-
kich zaproszeń. Przygotowywa-
nie pogadanek, czy pokazów dla 
młodszych i starszych dzieci sprawia 
nam przyjemność. Nie jest to dla 

Straż Miejska dzieciom
8 czerwca na terenie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie 
Gdańskim odbył się Festyn Rodzinny dla 
jego podopiecznych. Bardzo ważnym ele-
mentem było spotkanie wychowanków ze 
Strażnikami Miejskimi.

nas rzadkość, bo jesteśmy przecież 
częstymi gośćmi w szkołach i przed-
szkolach – powiedziała zastępca 
komendanta Straży Miejskiej w Sta-
rogardzie Gdańskim Krystyna Kwi-
dzińska-Kulas. – Od lat organizuje-
my konkurs „Mikołaj moich marzeń”, 
a podopieczni Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego co roku 
biorą w nim udział. Dlatego dobrze 
nas znają i chyba mogę nawet zary-
zykować stwierdzenie, że lubią.  

Seniorzy obejrzeli film pt. „A to Pol-
ska właśnie”, który przygotowali 
uczniowie II Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Ziemi Kociewskiej w Sta-
rogardzie Gdańskim z okazji przypa-
dającej w tym roku setnej rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości. Wysłuchali też fragmentu 
pierwszej części spektaklu muzycz-
nego, na który złożyły się znane pol-
skie piosenki lat 60-tych i 70-tych. Za 
ich pomocą uczniowie i absolwenci 
szkoły opowiedzieli historię Polski 
lat 1918 – 1970, czyli od Odzyskania 
Niepodległości do końca rządów 
Władysława Gomułki.

Po części artystycznej do akcji wkro-
czyli strażacy z Państwowej Straży 
Pożarnej w Starogardzie Gdański. 
Przypomnieli seniorom najważniej-
sze zasady pierwszej pomocy me-
dycznej oraz ppoż. 

Gościem spotkania był prezydent 
miasta Janusz Stankowiak. Prezy-
dent podziękował seniorom za za-
proszenie, podkreślając ich ogrom-
ną rolę w budowaniu społeczności 
obywatelskiej. 

Cztery pory roku
7 czerwca seniorzy ze starogardzkiego UTW 
spotkali się w ramach akcji „Cztery pory 
roku”. „Lato z seniorem” uświetnił występ 
młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego. 
Pod czujnym  okiem starogardzkich straża-
ków seniorzy przypomnieli sobie też zasa-
dy pierwszej pomocy medycznej i ppoż. 

Przez cały rok szkolny pod czujnym 
okiem trenerów z Klubu Sportowe-
go Beniaminek 03 przedszkolaki ze 
wszystkich miejskich przedszkoli 
od 5 lat rozwijają swoje sportowe 
umiejętności i ćwiczą koordynację 
ruchów. Nagrodzeni zostali wszyscy 
zawodnicy. Prezes KS Beniaminek 
03 Marcin Kaszubowski  podzięko-

Zabawa poprzez sport
5 czerwca ponad 600 maluchów bawiło się 
na zawodach sportowych. Było to podsu-
mowanie roku zajęć z trenerami KS Benia-
minek 03.

wał prezydentowi miasta za pomoc 
w rozwijaniu sprawności fizycznej 
dzieci. Paniom dyrektorkom i przed-
szkolankom podziękował za umoż-
liwienie prowadzenia zajęć sporto-
wych, za wsparcie i pomoc przy ich 
organizacji, a przedszkolakom za 
chęć uczestniczenia w nich i radość, 
która temu towarzyszy. 
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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.

1. Irena Radtke l. 78
2. Elżbieta Szwarc l. 94
3. Tadeusz Misztal l. 71
4. Jan Miszewski l. 88
5. Honorata Lasecka l. 89
6. Stefan Sobolewski l. 66
7. Mariusz Duszyński l. 40
8. Teresa Gleń l. 76
9. Konrad Engler l. 74
10. Maria Garelt l. 81
11. Zofia Brzezińska l. 91
12. Stefania Walentowska l. 81
13. Mariusz Rus l. 33
14. Witold Pliszka l. 75
15. Kazimierz Resmer l. 71
16. Krystyna Albrecht l. 81
17. Irena Grochocka l. 87
18. Janusz Nieborski l. 53
19. Józef Rekowski l. 80
20. Helena Wiśniewska l. 94
21. Jadwiga Stawikowska l. 79
22. Zofia Maćkowiak l. 87
23. Andrzej Slusarski l. 66
24. Tadeusz Jarek l. 65
25. Danuta Andrzejewska l. 70
26. Krzysztof Brochoński l. 56
27. Maria Orlikowska-Płaczek l. 66
28. Janina Nickelweit l. 86
29. Grzegorz Ziemer l. 55
30. Florian Greca l. 87
31. Kazimierz Gołyźniak l. 76
32. Bogdan Kwaśniewski l. 62
33. Konrad Kowalewski l. 95
34. Czesława Poćwiardowska l. 90
35. Tomasz Tyrajski l. 43

Dyżury radnych

- Wszyscy zapamiętamy Marię Orli-
kowska –Płaczek jako osobę dobrą, 
życzliwą i pełną wyrozumiałości 
dla innych – powiedział na począt-
ku mszy św. jej koncelebrant- pro-
boszcz parafii p.w. św. Mateusza 
ksiądz Eugeniusz Stencel. – Znaliśmy 

Pożegnaliśmy ikonę służby zdrowia  
4 czerwca 2018 roku setki mieszkańców pożegnało Marię 
Orlikowską - Płaczek –  wieloletnią kierownik Przychodni Lekarskiej 
w Starogardzie Gdańskim. W ostatniej drodze towarzyszyli 
jej najbliżsi, przyjaciele, współpracownicy, poseł na sejm RP, 
przedstawiciele władz lokalnych samorządów, służby zdrowia, 
jednostek, organizacji, a także wielu pacjentów. 

Do udziału w konkursie mogą zgła-
szać się wszyscy mieszkańcy Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański, którzy 
posiadają ciekawie zagospodaro-
wany balkon, taras lub przydomo-
wy ogródek. Nie mogą brać w nim 
udziału jedynie członkowie Komisji 
Konkursowej oraz członkowie ich 
najbliższych rodzin.
Warunkiem udziału w Konkursie 
jest zaakceptowanie regulaminu 
oraz wypełnienie i przesłanie do 
dnia 25 lipca 2018 r. załączonej kar-

Pochwal się balkonem
Lubisz otaczać się kwiatami i spędzać wolne 
chwile na powietrzu? Masz w sobie fanta-
zję i pasję ogrodnika? Zgłoś się do konkur-
su „Zielony Starogard” i pochwal się swoim 
ukwieconym balkonem lub przydomowym 
ogrodem. Na Twoje zgłoszenie czekamy do 
25 lipca. Zwycięzcy otrzymają cenne na-
grody.

ty zgłoszenia. Kartę można przesłać 
drogą elektroniczną na adres: wis@
um.starogard.pl lub dostarczyć ją 
osobiście do Biura Obsługi Klienta 
w Urzędzie Miasta Starogard Gdań-
ski przy ul. Gdańskiej 6.
Komisja Konkursowa przeprowadzi 
wizytację zgłoszonych do Konkursu 
balkonów, tarasów i ogrodów. Roz-
strzygnięcie Konkursu i wręczenie 
nagród odbędzie do 30 września 
2018 r. 

ją jako znakomitego lekarza pedia-
trę i specjalistę medycyny sporto-
wej. Jej pasją było niesienie ludziom 
pomocy. Zawsze oddana swoim pa-
cjentom, o czym świadczy chociażby 
tak liczna nasza tutaj obecność, ca-
łym sercem zaangażowana w to, co 

robiła, perfekcyjna i skuteczna. Nie-
ustannie myślała o innych, służyła im 
i dzieliła się swoją wiedzą, doświad-
czeniem i duchowym bogactwem. 
W ostatnich miesiącach zdomino-
wała ją choroba, której towarzyszy-
ło wielkie cierpienie. Przyjmowała 

je z godnością, spokojem i pokorą. 
Pozostawiła po sobie wiele znaków 
dobroci i niezwykłych umiejętności. 
Ksiądz dziekan Józef Pick podczas 
Homilii, używając pięknej metafory 
„przechodzenia przez kolejne drzwi 
życia do bram nieba” przypomniał 
najważniejsze momenty z życia śp. 
Marii Orlikowskiej Płaczek . 
- Funkcję kierownika Przychodni 
Lekarskiej pełniła przez 25 lat - po-
wiedział. - Pracowała do ostatnich 
dni swojego życia. Odeszła na po-
sterunku. Prowadziła, rozbudowała 
i unowocześniła Przychodnię w Sta-
rogardzie, Smętowie, Skórczu, na 
Łapiszewie i wielu innych zakątkach. 
Przez wiele lat jednych leczyła, in-
nymi zarządzała. Współpracowała 
z zespołem, który liczy 80 lekarzy 
różnych specjalizacji i tyleż samo 
pracowników pozostałego perso-
nelu medycznego. Była przy tym 
wspaniałą żoną, matką trzech córek 
i babcią pięciu wnuków. Najpiękniej-
szym świadectwem tego, jak do-
brym i ważnym dla środowiska była 
człowiekiem, są słowa pewnego 
mężczyzny, które usłyszałem pod-
czas sobotnich uroczystości Błogo-
sławionej Marty Wieckiej w Nowym 
Wiecu: „zmarła Maria Orlikowska 
–Płaczek. Była ikoną starogardzkiej 
służby zdrowia”. Niech te słowa po-
zostaną w naszej pamięci na zawsze 
– zakończył ksiądz dziekan. 
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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 przepro-
wadzania 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 wywoławcza 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 przestrzenne-
go dla tego terenu oraz przepisami prawa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w § 12 pkt 6 określa ograniczenia w zagospodarowaniu działek nr: 1/14, 1/20 i 1/21,  znajdują-
cych 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 zagospodarowania - 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 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 uczest-
nictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu 
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II 
piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.
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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 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Wiosennej (II przetarg) – działka nr 22/21 o pow. 15 188 m², obręb 7, KW 24794;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 680 000,00 zł (sześćsetosiemdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości 68 000,00 zł (sześćdziesiątosiemtysięcyzłotych); postąpienie minimalne 6 800,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.164.ZP,U1 – teren zieleni urządzonej. Parki, zieleńce oraz usługi – w szczególności 
schroniska dla zwierząt, wyklucza się funkcje mieszkaniowe – w trakcie procedury zmiany funkcji terenu: dla przeważającej części wprowadzenie funkcji mieszkaniowej. 
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 16 maja 2018 r.
Nieruchomość wolna jest od obciaążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Przez działkę nr 22/21 obr. 7 (przy północnej granicy działki) przebiegają sieci: wodociągowa i kanalizacja deszczowa.
Konieczność ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania z dostępu do sieci: wodociągowej i kanalizacji deszczowej znajdujących się na działce nr 22/21 obr. 7.
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 22 sierpnia 2018 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 
16 sierpnia 2018 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 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 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 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 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kochanki (II przetarg) – działka nr 22/29 o pow. 13 368 m², obręb 7, KW 24794;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 600 000,00 zł (sześćsettysięcyzłotych); wadium w wysokości 60 000,00 zł (sześćdziesiąttysięcyzłotych); postąpienie minimalne 6 000,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.166.P2,U1 – zabudowa techniczno-produkcyjna, magazyny, składy, bazy, 
parkingi, garaże, a także zabudowa usługowa.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Pierwszy przetarg przeprowadzono 16 maja 2018 r.
Przez działkę nr 22/29 obr. 7 przebiega sieć gazowa, a brzegiem linia energetyczna, napowietrzna.
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 22 sierpnia 2018 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 
16 sierpnia 2018 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 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 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 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 przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490)- Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Chojnickiej nr 43 (III przetarg) –  działka nr 378/4 o pow. 605 m², obręb 17, KW 29647, zabudowana budynkiem miesz-
kalnym o pow. zabudowy 161 m2 w stanie technicznym awaryjnym – zagrażającym bezpieczeństwu; 
cena wywoławcza  160 000,00 zł (stosześćdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości  16 000,00 zł (szesnaścietysięcyzłotych); postąpienie minimalne  1 600,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem C2.79.MU.5 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej śródmiejskiej;  bu-
dynek mieszkalny znajdujący się na nieruchomości wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.
Cały proces inwestycyjny (w tym konieczne rozbiórki) nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
i prawem budowlanym.
W dziale III księgi wieczystej wpisano obciążenie – odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 1006. Dział IV KW nr 29647 wolny 
jest od wpisów. 
Pierwszy przetarg przeprowadzono 28 lutego 2018 r., a drugi 9 maja 2018 r.
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 lipca 2018 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 12 lipca 2018 
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 17 lipca 2018 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 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 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 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Słonecznej (IV przetarg) –  działka nr 1/31 o pow. 1 232 m², obręb 28, KW 30436; 
cena wywoławcza (w tym 23 % VAT)  130 000,00 zł (stotrzydzieścitysięcyzłotych); wadium w wysokości  13 000,00 zł (trzynaścietysięcyzłotych); postąpienie minimalne  1 300,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem 04U/MN – tereny usług nieuciążliwych w zabudowie zwartej, jako towarzysząca zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działki we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami 
prawa.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 6 grudnia 2017 r., drugi 21 lutego 2018 r., a trzeci 9 maja 2018 r.
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 lipca 2018 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 12 lipca 2018 
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 17 lipca 2018 r. (wtorek) od godz. 1200 do 1500 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia 
uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania 
i Urbanistyki tel. 58-5306079.



ZAPOWIEDZI IMPREZ

29 czerwca 14 lipca 3-4 sierpnia

2-30 sierpnia

9 sierpnia

16 sierpnia

18 sierpnia

23 sierpnia

25-26 sierpnia

25 czerwca - 6 lipca

9 - 20 lipca
15 lipca

19 lipca

20-21 lipca

21-22 lipca

24 lipca

26 lipca

2 sierpnia

30 czerwca

5 lipca

7-8 lipca

12 lipca

Stadion Miejski im. Kazimierza 
Deyny, Dni Starogardu – VI 
Wielki Jarmark Kociewski 
(m.in. intronizacja Króla 
Kurkowego,  przekazanie 
Klucza do bram Miasta, Puchar 
Polski Strongman, Festiwal 
Foodtrucków, bicie rekordu 
Polski na najwięcej osób 
jednocześnie śpiewających 
Hymn Polski, koncerty: Dwa 
plus Dwa, After Party, ANDRE, 
Playboys, Piękni i Młodzi)

- Godz. 18:00, Miejska 
Biblioteka Publiczna, 
premiera książki 
„Jedziemy po Wolność. 
Dziennik podróżniczy”

- Godz. 19:00, Grodzisko 
Owidz, wernisaż wystawy 
Michała Majewskiego pn. 
„Dobranoc, Starogard!”

Stadion Miejski im. Kazimierza 
Deyny, Run Gym

Godz. 18.00, korty OSiR, 
Nocny Turniej Tenisa 
Ziemnego

Godz. 11.00 (wtorki i czwartki), 
Miejska Biblioleka Publiczna, 
Wakacje w Bibliotece

- Godz. 20.30, Park Nowe 
Oblicze, Kino Letnie - film 
pt. „Boska Florence”

- Godz. 20.30, Park Nowe 
Oblicze, Kino Letnie - film 
pt. „Co nas kręci, co nas 
podnieca”

- Godz. 18.00, sala 
widowiskowa SCK, Koncert 
Trzech Tenorów, wstęp 45 zł

- Godz. 20.30, Park Nowe 
Oblicze, Kino Letnie - film 
pt. „Gwiazdy”

Miejska Hala Sportowa im. 
Andrzeja Grubby, XXIII 
Turniej Tenisa Stołowego 
im. Andrzeja Grubby 

Godz. 10.00 – 13.00, 
Starogardzkie Centrum 
Kultury, Akcja Lato

- Godz.10.00-14.00, Miejska 
Hala Sportowa im. Andrzeja 
Grubby, Akcja Lato 
z OSiRem

- Godz. 17.00, sala 
widowiskowa SCK, koncert 
gwiazd śląskich szlagierów, 
wstęp 50 zł.

- Godz. 20.30, Park Nowe 
Oblicze, Kino Letnie - 
film pt. „Mamuśki mają 
wychodne”

Stado Ogierów, IX Zlot 
Weteranów Szos – Historia 
na Kołach (Sunny Money, Bez 
Filmu, Jary Oddział Zamknięty, 
Małgorzata Ostrowska)

- Godz. 9.00, korty OSiR, 
turniej tenisa ziemnego 
w ramach OSiR OPEN

- Godz. 19.00, parking przy 
SCK, VI Festiwal Kultury 
Białoruskiej na Pomorzu

- Godz. 20.30, Park Nowe 
Oblicze, Kino Letnie - film 
pt. „Facet (nie)potrzebny 
od zaraz”

- Godz. 20.30, Park Nowe 
Oblicze, Kino Letnie - 
film pt. „Wszyscy moi 
mężczyźni”

Stadion Miejski im. Kazimierza 
Deyny, Dni Starogardu – VI 
Wielki Jarmark Kociewski 
(m.in. Festiwal Foodtrucków, 
Park Zdrowia z Kociewskim 
Centrum Zdrowia & 
Polpharma, występy 
regionalnych artystów oraz 
Kabaretu Młodych Panów, 
MARGARET oraz zespołu 
KULT)

- Godz. 10.00 – 13.00, sala 
widowiskowa SCK, Kino 
Letnie - pokaz kina 
sferycznego dla dzieci (brak 
wolnych miejsc)

- Godz. 20.30, Park Nowe 
Oblicze, Kino Letnie - film 
pt. „La La Land” i pokaz 
laserowy

- Godz. 9.00, korty OSiR, 
turniej tenisa ziemnego 
w ramach OSiR OPEN

- Godz. 20.30, Park Nowe 
Oblicze, Kino Letnie - film 
pt. „Kochaj”


