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Prezydent pakował prezenty
8 marca to niezwykła data. W takich sklepach jak Gift tym bardziej, bo Dzień Kobiet
jest świetną okazją do kupienia upominku, czy kwiatów. W tym roku wszystkie osobiście pakował prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak, który odpracowywał cztery godziny wylicytowane przez Karolinę Gołecką podczas 27. finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
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Miasto pozyskało
na Społeczne Centrum Wsparcia
Rodziny
Prezydent pakował prezenty w różnych
stylach. Zapakował między innymi obraz
w stylu boho, zabawki dla małej dziewczynki zawinięte w różowego cukierka
oraz oczywiście mnóstwo róż i tulipanów. Nauczył się też jak przygotować
flower box.
– Poznałem dzisiaj wiele nowych dla mnie
rzeczy. Sporo się nauczyłem. Do tej pory
nie wiedziałem na przykład co to w ogóle
jest rustykalny styl pakowania prezentów.
Umiem ładnie zapakować kwiaty. Wiem
też jak przedłużyć ich świeżość. Przyznam, że taka praca nie jest łatwa. Trzeba
mieć zdolności manualne. Pani Karolina to
świetna nauczycielka. Jest cierpliwa, spokojna, profesjonalna. Bardzo miło, ale też
pożytecznie spędziłem tutaj czas – powiedział Janusz Stankowiak.
Prezydent pracował nie tylko w samym
sklepie, ale też poza nim. Przechodzącym
w pobliżu paniom z okazji ich święta rozdawał własnoręcznie zapakowane kwiaty.
Wcielił się także w rolę kuriera i zawiózł
przygotowane przez siebie flower boxy.
– Tak jak przypuszczałam, było wspaniale. Pan Prezydent wykonywał wszystkie
zadania naprawdę sumiennie i solidnie.
Bardzo szybko się uczy. Oby takich pracowników było więcej. Jeśli będę potrzebowała pomocy w sklepie, wiem do kogo
się zgłosić – tak pracę prezydenta podsumowała właścicielka sklepu Gift Karolina
Gołecka. Pani Karolina wylicytowała ją za
3 200 zł, które wpłaciła na konto Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W sumie
z licytacji 4 godzin pracy prezydenta Starogardu Gdańskiego WOŚP otrzymała już
12 000 zł i 50 gr.
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Mieszkańcy zabrali głos

W kinie Sokół starogardzianie zapoznali się z nowym wariantem
przebiegu starogardzkiej obwodnicy. Interesowały ich koszty
i terminy. Pytali też o uciążliwości związane z inwestycją. W jaki
sposób zabezpieczone zostaną od hałasu i zanieczyszczeń sąsiadujące z nią domostwa oraz jak będą wyglądać objazdy i drogi
dojazdowe do budowy?

Utwardzanie dróg
Projektanci przedstawili uczestnikom spotkania szczegółowy przebieg nowej trasy obwodnicy Starogardu. Kolejny wariant nazwany
„IIIA+IIA+II”– jak wyjaśnił Grzegorz Długosz z firmy Transprojekt
– jest kompilacją podwariantów III
A, II A i A. – Przebieg omawianego wariantu zaczyna się na węźle
Starogard Zachód (m. Sucumin)
dalej odchodząc na południowy
zachód, poprzez węzeł Starogard
Południe (skrzyżowanie z drogą
powiatową na Lubichowo), obiega miasto od południa, mijając
Janowo i krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 222 (węzeł Jabłowo),
a kończy się za Stadem Ogierów,
gdzie łączy się z drogą krajową
22 – poinformował główny projektant obwodnicy.
Droga zaprojektowana jest podobnie jak wariant III w przekroju
„2+1”, czyli dwa pasy naprzemiennie z jednym, aby ułatwić kierowcom wyprzedzanie. Dopuszczalna prędkość 80 km/h. Jako
przykład tego typu rozwiązania
projektant podał obwodnicę Miasta Kościerzyna. Podkreślił też, że
to rozwiązanie jest bezkolizyjne,
bezpieczne i prawdopodobnie
najbardziej optymalne.
Proponowany wariant miałby 16

km długości, a koszt budowy szacowany jest obecnie na ok. 300
mln zł.
Mieszkańców najbardziej niepokoiły odcinki przebiegające
w okolicach Sumina, Sucumina,
Koteż i Dąbrówki. Pytali o planowane sposoby zabezpieczenia
mieszkańców tych miejscowości przed nadmiernym hałasem
i szkodliwym oddziaływaniem
spalin. Interesowała ich też kwestia wyznaczenia dróg dojazdowych do przyszłej budowy, ich
eksploatacji oraz ewentualnej naprawy.
– Ustalamy, które budynki należy
zabezpieczyć na trasie obwodnicy i jakiej długości ekrany zastosować. Ich rozmieszczenie jest
wpisywane w przygotowywaną
dokumentację – uspokajał projektant. – Wszystkie zabezpieczenia
środowiskowe zostaną uszczegółowione na etapie opracowywania
dokumentacji technicznej – dodał.
Jeśli chodzi o eksplorację dróg
dojazdowych wyjaśnił, że na tym
etapie nie prowadzi się takich
analiz. – Nie znamy szczegółowych rozwiązań. Nie wiemy, kto
będzie wykonawcą inwestycji
i z których dróg będzie korzystał.
To będzie wynikało z jego planu
technologicznego i planu ruchu.

Mieszkańcy byli też ciekawi, czy
ten wariant nie spowoduje dodatkowego spowolnienia ruchu na
zjeździe z obwodnicy w kierunku
Pelplina. Prosili też o wyjaśnienie,
dlaczego nie korzysta się z istniejących korytarzy drogowych np.
od Jabłowa do Koteż, tylko projektuje się nowe z wykorzystaniem
kolejnych przestrzeni rolniczych?
Grzegorz Długosz zapewnił, że
węzeł Jabłowo będzie dwupoziomowy i bezkolizyjny dla obwodnicy. – Oczywiście spowoduje to
pewne niedogodności dla drogi
222, ale nie powinny być duże –
dodał inżynier.
Jeśli chodzi o przebieg obwodnicy, projektant przypomniał,
że wariant IV (nazwany roboczo
„IIIA+IIA+II”) – łączący warianty III
i II – został opracowany na wniosek Zespołu i Komisji Oceniającej
Projekty Inwestycyjne. – Jeśli zostanie zaakceptowany obwodnica
będzie bardziej płynna, krótsza
i mniej inwazyjna – powiedział.
– Prawdopodobnie będzie najkorzystniejszym z wariantów ocenianych przez Generalna Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad.
Gotowa dokumentacja STEŚ ze
wszystkim badaniami, analizami i prognozami ma być gotowa
w maju.

Od trzech lat, co roku prezydent Janusz
Stankowiak ogłasza na miejskiej stronie
internetowej uaktualnioną listę ulic
w Starogardzie Gdańskim przeznaczonych
do tymczasowego utwardzenia płytami
YOMB. Po konsultacjach z mieszkańcami
publikujemy zaktualizowaną listę na rok
2019, przy tworzeniu której uwzględniono
wszelkie zgłoszone uwagi.
Do 2021 roku miasto planuje
utwardzić aż 23 ulice spośród 70
wpisanych na listę. Jest to możliwe, gdyż – jak zapowiedział prezydent – miasto zwiększyło pulę
pieniędzy na to zdanie z 0,5 mln zł
do 2 mln zł rocznie.
W pierwszej kolejności miasto dokończy utwardzanie ulicy Grzybka
oraz sięgaczy ulicy Dąbka, które
rozpoczęło w 2018 roku. Również
w tym roku utwardzone powinny
zostać ulice: Świętojańska, Kalinowskiego, Sucharskiego, Jagodowa, Szpitalna, Hermanowska
i Kryzana (droga wewnętrzna).
Łącznie ponad 4,2 km dróg gruntowych.
W przyszłym roku zaplanowane
do utwardzenia są ulice: Mickiewicza, Obrońców Poczty Gdańskiej, Skarżyńskiego, Majowa,
Przy Młynie, Leśna, Rolna, Żabia,
Wyszyńskiego i Darowana – blisko 6 km. W 2021 roku w planach

są ulice: Korytybska, Orlińskiego,
Żurawia, Skośna, Bohaterów Getta
i Legionów – łączne 5,6 km.
Przygotowana lista rankingowa
zakłada, że koszt utwardzenia 1m2
wyniesie tyle samo, co w zeszłym
roku. Rzeczywiste koszty mogą
się jednak różnić od podanych
w tabeli. Zostaną zweryfikowane
po przeprowadzonych przetargach, co może oznaczać, że np.
z 7 zaplanowanych na ten rok
dróg do utwardzenia wykonanych
zostanie 6, bo koszt 1m2 wyniesie
więcej niż w roku ubiegłym.
Przypominamy też, że lista rankingowa
starogardzkich
ulic
przeznaczonych do tymczasowego utwardzenia płytami YOMB
co roku będzie aktualizowana.
W związku z tym fakt, iż z tegorocznej listy wynika, że dana
droga będzie utwardzona w przyszłym roku może ulec zmianie.
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Od wkrętaka do narzędzi stołowych
Nie ma chyba rodzaju narzędzia, których firma EGA nie miałaby
w swoim asortymencie. Sprawdził to prezydent Janusz Stankowiak, który 13 marca był gościem właścicieli firmy Ewy i Adama
Gudalewskich. Była to jego pierwsza wizyta z cyklu spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami w tej kadencji.
Pierwszą firmą, którą prezydent
odwiedził w nowej kadencji była
firma EGA z siedzibą w Nowej Wsi.
W spotkaniu, które odbyło się 13
marca br., towarzyszył mu Grzegorz
Borzeszkowski – prezes Starogardzkiego Centrum Biznesu Związku
Pracodawców.
Firmę EGA założyli Ewa i Adam Gudalewscy w 1991 roku, będąc jeszcze studentami, ale fizycznie na mapie Starogardu pojawiła się w 1997
roku Pierwsza jej siedziba mieściła
się przy ulicy Grunwaldzkiej. Dzisiaj
to duże przedsiębiorstwo, które
zatrudnia blisko 130 osób. Jego tajemnice odkrywa pomału drugie
pokolenie, nadając mu znamię firmy
rodzinnej.
EGA produkuje i sprzedaje narzędzia ręczne, elektronarzędzia oraz
odzież ochronną. Ma 8 własnych
opatentowanych marek, pod którymi sprzedaje swoje wyroby, m.in.
Higo – niedrogich narzędzi ręcznych
oraz elektronarzędzi, dedykowanych gospodarstwom domowym

oraz majsterkowiczom, Draumet –
narzędzi do zadań specjalnych, Forester – solidnych narzędzi ogrodowych czy największą i najbogatszą
gamę narzędzi – Faster Tools.
– Tak naprawdę nie ma chyba rodzaju narzędzia, poza tymi specjalistycznymi – stricte precyzyjnymi,
którego nasza firma nie miałaby
w swoim asortymencie. Aktualnie
mamy na stanie 12 600 produktów
– powiedział właściciel firmy.
Adam Gudalewski przedstawił gościom procedurę brandowania marki, zdobycia stosownych certyfikatów oraz problemy z tym związane.
– O ile w Polsce nie mamy trudności
z zastrzeżeniem marki, tak w krajach
UE, z którymi współpracujemy, liczy
się data przystąpienia kraju do Unii.
W praktyce oznacza to, że nowy
brand zarejestruje nie ten, kto go
faktycznie wymyślił jako pierwszy,
tylko ten, którego kraj wcześniej
przystąpił do Unii. Więc jeśli Hiszpanie wymyślą coś, co my już stosujemy w Polsce od jakiegoś czasu, to

w Europie oni będą mieli pierwszeństwo, jeśli chodzi o uzyskanie patentu – wyjaśniał biznesmen.
Swoje produkty EGA sprzedaje
w całej Polsce poprzez 37 przedstawicielstw oraz w 27 państwach
na świecie – głównie europejskich.
Współpracuje też z Chinami, Tajwanem, Austrią, Niemcami, Włochami,
Francją, gdzie odbywa się produkcja ich wyrobów. Ma też na terenie
Polski 72 sklepy patronackie, które
zaopatruje w narzędzia w 90%. Cały
towar produkuje według własnych
wzorów. Opracowała i opatentowała też własny program sprzedażowo-zakupowy.
– W tej chwili towar rozłożony jest na
ponad 12 tysiącach palet w magazynie. Na stanie mamy asortyment
od prostego wkrętaka do narzędzi
stołowych, narzędzia elektryczne,
spalinowe oraz akumulatorowe.
Prowadzimy sprzedaż elektronarzędzi akumulatorowych pod nazwą „Hurry up”. Klient kupuje jeden
akumulator, jedną ładowarkę i tylko

Przepis na rodzinny biznes

21 marca odbyło się kolejne seminarium w ramach projektu „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej
– Lokalne Centra Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych”.

wymienia potrzebne mu body narzędzia – dodał.
Goście dowiedzieli się też wiele na
temat współpracy firmy EGA z Chinami. – W ostatnim roku koszty
produkcji w Polsce wzrosły o 12%.
Dlatego bardziej opłaca nam się
produkować narzędzia za granicą
np. w krajach UE. To dotyczy też
odzieży ochronnej. Buty czy ubrania szyjemy w Chinach i w Europie.
Oczywiście zgodnie z certyfikatami
jakości. Sytuacja na rynku polskim
wymusza na nas konieczność nieustannego zwiększania obrotów
i na tym skupiamy naszą uwagę, jeśli
chodzi o plany na przyszłość – poinformował gospodarz.
Podczas spotkania władze miasta
nie omieszkały zapytać przedsięTym razem głównym tematem
spotkania była „Skuteczna sukcesja
– sztuka czy nauka?”. Prowadzący
Tomasz Budziak poruszył takie zagadnienia, jak: poszukiwanie najlepszej drogi sukcesji, przygotowanie
do niej firmy i młodszych pokoleń,
czy też charakterystyka sukcesorów.
Po części szkoleniowej zgromadzeni
na panelu dyskusyjnym goście podjęli się próby określenia zagadnień,
które chcieliby poruszyć w ramach
współpracy z samorządem. Przedstawili też swoje oczekiwania względem projektu.
Dotyczyły one przede wszystkim
zauważania przez samorząd małych firm rodzinnych i ich potrzeb,
ożywienia rynku, a także dalszego
pogłębiania wiedzy na temat sukcesji: jak wyglądała sukcesja w innych
firmach, czego unikać, jak działać?
Uczestnicy seminarium zgłosili również potrzebę oddzielnych spotkań
dla przyszłych sukcesorów, a na-

biorcy o bolączki i sprawy, które
utrudniają rozwój firmy. W odpowiedzi usłyszeli, że największym
problemem tej branży jest nieuczciwa konkurencja, wypuszczanie na
rynek produktów nieatestowanych
bez polskich instrukcji obsługi, brak
kadry inżynierskiej i programistów
oraz ciągle kulejąca współpraca lokalnych firm.
Firma Ewy i Adama Gudalewskich
znana jest też w Starogardzie ze
swojej dobroczynności.
– Wspieramy wiele starogardzkich
akcji, imprez i wydarzeń – powiedziała właścicielka. – To wynika z solidarności z lokalną społecznością,
ale też z potrzeby serca. Nauczono
nas w domu, że dobro zawsze wraca, często pomnożone.

stępnie dla seniorów, ponieważ
spojrzenie obu tych grup jest odmienne.
Zaangażuj się i podpowiedz jak
miasto Starogard Gdański może
wspierać firmy rodzinne! Przyjdź na
kolejne spotkanie 15 kwietnia. Zgłoś
swój udział już dziś u Animatora Lokalnego:
Wojciech Mokwa: wojciech.mokwa@fimryrodzinne.pl, tel. 58 530
60 38
Magdalena Schwarz: lck-starogard.
gdanski@firmyrodzinne.eu, tel. 58
530 61 05

Zapraszamy również
na stronę projektu:
www.firmyrodzinne.eu
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Starogard przyjazny
niepełnosprawnym
Miasto Starogard Gdański otrzymało certyfikat pn. „Samorząd Wdrażający Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych”. Dokument potwierdza podejmowane w ostatnich latach przez samorząd starania, aby Starogard Gdański
był miastem dostępnym i przyjaznym dla
wszystkich mieszkańców oraz gości odwiedzających nasze miasto.

Prezydent powołał kolejne rady

Prezydent miasta Janusz Stankowiak powował kolejne rady społeczne: kultury, sportu, rowerową oraz ds. osób niepełnosprawnych.
– Bardzo dziękuję Państwu za to, że
rozpoczynacie dzisiaj pracę w radach społecznych. Praca ta nie jest
łatwa, a w dodatku nie przyniesie
Wam żadnych korzyści material-

W Społecznej Radzie ds.
Osób Niepełnosprawnych
zasiadają:

• Andrzej Bartwicki
• Andrzej Borkowski
• Krystyna Cieklińska
• Maria Daszkiewicz
• Anna Dembek
• Józef Gerigk
• Monika Kosianowicz
• Anna Matkowska
• Marlena Osowska
• Sylwia Ossowska
• Agnieszka Pośman

nych, ale za to społeczną satysfakcję.
Wzorem ubiegłej kadencji powołuję
te rady, aby działały przy prezydencie Starogardu Gdańskiego i stanowiły organ doradczy, konsultacyjny

i taki, który w wielu kwestiach przyniesie mi inne spojrzenie na sprawy
ważne dla mieszkańców naszego
miasta – powiedział prezydent Janusz Stankowiak.

W Społecznej Radzie
Sportu zasiadają:

W Społecznej Radzie
Kultury zasiadają:

• Marcin Drews
• Ryszard Hapoński
• Tomasz Janowicz
• Krzysztof Kamysz
• Marzena Klein
• Wojciech Myszk
• Krzysztof Niedziela
• Janusz Nowak
• Brygida Nowacka
• Sylwia Ossowska
• Lucyna Petka
• Renata Połomska
• Adam Sobiecki
• Piotr Szulc
• Stanisław Tobieński

• Zbigniew Bona
• Ireneusz Ciecholewski
• Natalia Gostomska
• Michał Hinc
• Renata Połomska
• Sławomir Ruśniak
• Paulina Szulc
• Jarosław Tobieński
• Paweł Wyborski

W Społecznej Radzie
Rowerowej zasiadają:

• Adrian Bigus
• Przemysław Ciachorowski
• Krzysztof Chyła
• Stefan Galiński
• Dorota Glanert
• Piotr Kończewski
• Małgorzata Kwiatkowska
• Krystyna Kwidzińska-Kulas
• Zygmunt Lipka
• Piotr Malowany
• Bartosz Molin
• Daniel Olszewski
• Sylwia Ossowska
• Wojciech Pielecki
• Aleksandra Romańska
• Dariusz Szczubełek

„Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie pomorskim,
w kontekście realizacji praw osób
z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień konwencji
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” został przeprowadzony w Urzędzie Miasta Starogard
Gdański, Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1, Miejskiej Bibliotece
Publicznej oraz Ośrodku Sportu
i Rekreacji.
Monitoring polegał na spotkaniach
i rozmowach z pracownikami danej
instytucji oraz sprawdzeniu dostępności architektonicznej wybranych
budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Podobne działania przeprowadzono w 2018 roku w 50 instytucjach na
Pomorzu. Ich celem było wypracowanie rekomendacji, czyli praktycznych rozwiązań dla instytucji monitorowanych i podległych jednostek
organizacyjnych w zakresie:
• dostosowania form informacji do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami,’
• działań informacyjnych w kierunku zwalczania stereotypów,
• podnoszenia świadomości dotyczącej praw i godności osób
z niepełnosprawnościami,
• dostępności przestrzeni publicznych,

• dostępności wydarzeń z zakresu

kultury, rekreacji, wypoczynku
i sportu,
• działań na rzecz usług wspierających osoby niepełnosprawne
w ich samodzielności.
Przeprowadzony monitoring wykazał, że przygotowane przez zespół
monitorujący rekomendacje są stosowane przez badane na terenie
miasta jednostki. W każdej z nich
dostępność oferty dla wszystkich
mieszkańców miasta jest priorytetem. W związku z tym zespół monitorujący przyznał miastu certyfikat
pn. „Samorząd Wdrażający Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych”.
– Bardzo dziękuję wszystkim instytucjom, które poddały się badaniu –
powiedział Prezydent Miasta Janusz
Stankowiak. – To potwierdza nasze
starania, aby Starogard Gdański był
miastem dostępnym i przyjaznym
dla wszystkich mieszkańców oraz
gości odwiedzających nasze miasto.
Prezydent przypomniał też, że prawie rok temu, w maju 2018 r. dla
potrzeb projektowania i modernizacji przestrzeni publicznych zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego zostały wprowadzone
„Standardy dostępności dla Miasta
Starogard Gdański”.
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Nie tolerujmy
dewastacji

Chuligani niszczą ławki, wiaty, lampy,
przystanki i autobusy w Starogardzie.
Dlatego władze miasta zwracają się do
starogardzian, aby w przypadku zauważenia aktu wandalizmu, informowali
o tym fakcie Straż Miejską lub policję.
- Zachęcamy mieszkańców do aktywnej
walki z dewastacją mienia publicznego –
apeluje prezydent miasta.

Zaczęła się rekrutacja

Od 1 kwietnia w Starogardzie Gdańskim zaczyna działać Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Kościuszki 65. Do udziału
w programie zapraszamy całe rodziny – z obszaru objętego rewitalizacją. Przewidywana liczba miejsc na rok – 50. Rekrutacja odbywać się będzie etapowo (cyklicznie w latach 2019, 2020, 2021).
Dawna szkoła nr 5 przy ul. Kościuszki 65 przeszła kompleksowy remont.
Od 1 kwietnia stanie się siedzibą
Społecznego Centrum Wsparcia
Rodziny. Projekt zakłada wsparcie
dla rodzin z obszaru objętego rewitalizacją, które mają problemy opiekuńczo-wychowawcze lub nie radzą
sobie z uzależnieniami czy przemocą
domową. Są zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym.
Do udziału w programie zapraszamy w szczególności:
1. dzieci i młodzież w wieku od
6 do 19 roku życia, dla których
przewidziano następujące formy wsparcia:
• Zajęcia realizowane w ramach
placówki wsparcia dziennego typu
podwórkowego Zakres: animacja
czasu wolnego, zajęcia socjoterapeutyczne i rozwijające zainteresowania, wyjścia i wycieczki, wypoczynek letni i zimowy. Wymiar zajęć – 3
godz./tygodniowo.
• Zajęcia realizowane w ramach placówki wsparcia dziennego w formie
opiekuńczej i specjalistycznej Zakres: animacja czasu wolnego, zajęcia socjoterapeutyczne oraz rozwijające zainteresowania, wyjścia,
a także wycieczki, wypoczynek letni

i zimowy. Wymiar zajęć – 5 godz./
dziennie,
• indywidualne poradnictwo psychologiczne, specjalistyczna pomoc
medyczna (lekarz psychiatra dla
dzieci, pediatra), konsultacje rodzinne, mediacje.
2. osoby dorosłe będące rodzicami lub pełniącymi pieczę
zastępczą w rodzinach z problemami wychowawczymi, dla
których przewidziano takie
działania jak:
• grupy wsparcia (dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lat, wczesnoszkolnym
nastolatków),
• mediacje,
• wsparcie indywidualne (psycholog,
psychiatra, prawnik).
Partnerem wiodącym projektu jest
Gmina Miejska Starogard Gdański.
Partnerami są: Fundacja Rozwoju
Edukacji i Społeczności Lokalnych
„In Fortes”, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew Gdańska. Zadania w ramach projektu realizowane będą na terenie placówki przy ul.
Kościuszki 65, ale także w siedzibie
Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Hallera
19a, II piętro budynku Hali Sporto-

wej im. Gerarda Podolskiego.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest bycie mieszkańcem
obszaru
rewitalizacji.
Obszar
wyznaczony jest uchwałą nr
XXV/230/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27.04.2016 r.
Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym. Należy je składać na załączonym do informacji formularzu
w siedzibie Społecznego Centrum
Wsparcia Rodziny, ul. Kościuszki 65
w godzinach dyżurów rekrutacyjnych: w poniedziałki godz. 12:0013:00, czwartki godz. 17:00-18:00.
W ramach Społecznego Centrum
Wsparcia Rodziny powstaną trzy
grupy docelowe:
– 30-osobowa grupa na rok (90
osób/3 lata) wsparcia dziennego
prowadzona w formie opiekuńczej
i specjalistycznej
– 10-osobowa grupa na rok (30
osób/3 lata) wsparcia dziennego
prowadzona w formie podwórkowej
– 10-osobowa grupa na rok (30
osób/3 lata) – warsztaty umiejętności rodzicielskich.
Projekt realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31
marca 2022 roku.

Aktualnie Straż Miejska prowadzi
całodobowy monitoring w obszarze
dworca, Alei Wojska Polskiego i Rynku. Docelowo monitorowane ma
być całe miasto. To pozwoli twardo
przeciwstawiać się wandalom niszczącym elewacje budynków, ławki,
wiaty, czy przystanki autobusowe.
- Od początku roku na terenie Starogardu Gdańskiego tylko z obserwacji monitoringu przeprowadziliśmy
114 interwencji porządkowych i 107
drogowych. Ujawniliśmy 5 aktów
wandalizmu – informuje komendant
Straży Miejskiej Jarosław Cysarczyk.
Sam monitoring, choćby najbardziej
rozbudowany, jednak nie wystarczy.
Potrzebna jest reakcja, dlatego władze miasta zwracają się do starogardzian, aby w przypadku zauważenia
aktu wandalizmu, informowali o tym
fakcie straż miejską lub policję.
Wiele aktów chuligańskich pozostaje niezidentyfikowana. Najwięcej
zdarza się w Parku Nowe Oblicze
i w Parku Miejskim. Nieznani dotąd
sprawcy dewastują ławki, szpecąc je
przeróżnymi napisami i grafikami.

Na AWP zdarzyło się, że nowo
zamontowana lampa kopniakiem
została wykrzywiona, a w Parku Miejskim kabel świątecznego
oświetlenia tężni został pocięty na
kawałki.
W mieście powstały nowe murale, park, ścieżki, skwery, place zabaw, saktepark itp. Takich działań
upiększających i humanizujących
przestrzeń publiczną będzie jeszcze więcej. Te wszystkie wysiłki
nie mogą i absolutnie nie powinny być niweczone w wyniku działania ludzi złej woli, prymitywnych wandali, którzy niszczą to,
co służy wszystkim mieszkańcom.
Dlatego prezydent razem ze Strażą Miejską prosi o wspólne przeciwdziałanie wandalizmowi.
- Razem powstrzymamy swoistą
falę niszczenia dobra publicznego
w naszym mieście. Jestem pewien, że wspólnie możemy sprawić, że Starogard będzie coraz
piękniejszy, a wandale poczują się
tutaj źle i będą po prostu izolowani – apeluje Janusz Stankowiak.

Każdy mieszkaniec może anonimowo zadzwonić pod
numer alarmowy straży miejskiej - 986 i zgłosić zdarzenie związane z niszczeniem mienia publicznego.
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Na pierwszym miejscu woda

Już po raz dwudziesty nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 zorganizowały konkurs ekologiczny. Tym razem odbył
się 22 marca, czyli w obchodzony na całym świecie Dzień Wody.
To właśnie ona była tegorocznym hasłem przewodnim uczniowskich zmagań.
Skoro konkurs dotyczył głównie
wody, to nie mógł odbyć się gdzie
indziej jak w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
STAR-WiK. W jury konkursu zasiedli: pracownik Wydziału Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim Hanna Cejrowska, łowczy Koła Łowieckiego „Ryś” Zbigniew Piotrzkowski
oraz pracownik STAR-WiK-u Monika Michna. Pani Monika wcieliła się
także w postać Pani Wody, która

tłumaczyła dzieciom co może ta
niezwykła ciecz.
Wśród zaproszonych gości znaleźli
się: zastępca prezydenta miasta ds.
społecznych Maciej Kalinowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski, naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Sebastian Brauer, pracownik tego
Wydziału Roman Lempkowski, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji STAR-WiK Joanna Myślińska, pracownik ZUOK Stary Las
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mają okazję wykazać się wiedzą nie
tylko encyklopedyczną, ale przede
wszystkim tą wynikającą z ich własnych doświadczeń, czy obserwacji
– powiedziała jedna z organizatorek konkursu Jolanta Reszkiewicz.
Razem z nią przygotowały go Małgorzata Ćwiek i Maria Krzywicka.

pierwszych zwyciężyła Florentyna Gawlik (PSP 1). Drugą nagrodę
otrzymała Martyna Lewicka (PSP
Jabłowo), a trzecią Iga Olszowy (PSP
4). Spośród uczniów klas drugich
jury najwyżej oceniło pracę Agaty
Mikulskiej (PSP 4). Jako drugą wyróżniono Patrycję Mikołajewską

Spośród siedmiu szkół, które wzięły
udział w rywalizacji, najlepsza okazała się PSP 1. Drugie miejsce zajęła
PSP 8, a trzecie PSP 4.
Przed przystąpieniem do zadań,
nagrody odebrali laureaci konkursu plastycznego. W kategorii klas

(SOSW). Trzecią nagrodę odebrał
Michał Żabinski (PSP Kokoszkowy). Wśród klas trzecich zwyciężyła
Maja Wilczewska (PSP Kokoszkowy).
Miejsce drugie zajęła Agata Operacz
(PSP 1), a trzecie Szymon Kosowicz
(PSP 3).

kominy. Robimy wiele rzeczy, które
powodują, że sami zanieczyszczamy
powietrze, którym przecież oddychamy. To przerażające. Nasz strajk
jest po to, żeby rozbudzać w ludziach świadomość. Chcemy pokazać, że zależy nam na środowisku

oraz bezpieczeństwie osób żyjących
w nim teraz i w przyszłości – tłumaczy Ziemowit Malinowski.
Pomysłodawcą Młodzieżowego
Strajku Klimatycznego w Starogardzie Gdańskim był Mateusz
Szyszko.

Katarzyna Sykut oraz dyrektor PSP 1
Arkadiusz Kobierzyński.
– Nasz konkurs ma wieloletnią tradycję. Jego organizacja daje nam
wielką satysfakcję. Za każdym razem
okazuje się jak wielu ludzi chętnie
się w nią angażuje, jak wielu z nas
naprawdę zależy na dbaniu o planetę, na której żyjemy. Konkurs ma
rangę wojewódzką. Jest drużynowy,
ponieważ stawiamy na współpracę.
Każdy zespół składa się z pierwszo-, drugo- i trzecioklasisty. Dzieci

Młodzieżowy
strajk klimatyczny

Stan naszej Ziemi jest krytyczny. Żeby
uniknąć katastrofy klimatycznej wiele
spraw musi się zmienić. 15 marca młodzież na całym świecie strajkowała po to,
by zwrócić uwagę ludzi na ten problem.
Starogardzcy licealiści z I i II LO również
zabrali głos.
Młodzi starogardzianie zebrali się
w piątek pod Urzędem Miasta. Porozmawiał z nimi prezydent Janusz
Stankowiak, któremu przedstawili
swoje postulaty. – Cieszę się, że to
właśnie wy, młodzi ludzie, zabieracie głos. Wasza przyszłość jest
w waszych rękach. Dobrze, że macie
świadomość stanu naszego środowiska i chęć walki o to, by uległ on
poprawie. Zgadzam się z waszymi

opiniami. Trzeba edukować społeczeństwo. Ze swojej strony zapewniam, że zawsze możecie przyjść do
mnie ze swoimi problemami oraz
pomysłami – powiedział Prezydent
Miasta Starogard Gdański Janusz
Stankowiak.
– Cały nasz świat „staje na głowie”.
Ostatnio na Hawajach spadł śnieg.
Ocean Spokojny powoli zamienia
się w ocean śmieci. Na ziemi jest

coraz mniej wody. Klimat ociepla się
w zastraszającym tempie. Największym problemem według całej grupy, która się tutaj zebrała jest brak
dostatecznej świadomości społeczeństwa. Ogrzewamy nasze domy
śmieciami, nie zakładamy filtrów na
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Zgaśmy światło dla Ziemi
W trosce o naszą Planetę i promowanie idei
ochrony środowiska naturalnego co roku
symbolicznie na godzinę gasimy światło.
Tegoroczna akcja Godzina dla Ziemi WWF,
przypada 30 marca br. Odbędzie się pod
hasłem „Nie niszczmy naszego domu”.
O godz. 20.30 w sobotę 30 marca
w całej Polsce na 1 godzinę zgasną
światła w geście solidarności z ideą
ochrony naszego wspólnego domu.
Do akcji włączyć się może każdy
obywatel, instytucja, czy zakład pracy. Szczególnie zachęcamy mieszkańców Starogardu Gdańskiego.
Godzina dla Ziemi WWF to wyjątkowa akcja społeczna, która co roku
jednoczy miliony ludzi na całym
świecie. W zeszłym roku wśród osób
zaangażowanych w to niezwykłe
wydarzenie znaleźli się mieszkańcy
188 państw świata, a ponad 13 tys.
instalacji rozświetlających zabytki i pomniki zostało wyłączonych.
W samej Polsce w akcji wzięło udział
prawie 80 miast.

Udział w akcja to nie tylko wyraz
solidarności z całym światem dla
ochrony środowiska naturalnego
naszej Planety, ale też pretekst do
zastosowania konkretnych rozwiązań problemów ekologicznych.
Miasto włącza się w akcję. W ramach
solidarności z „Godziną dla Ziemi”
w Starogardzie na godzinę zgaśnie
światło oświetlające z zewnątrz budynki Dworca PKP, Ratusza oraz
Urzędu Miasta.

Wiedza o bezpieczeństwie

Julia Wasiniewska (I Liceum Ogólnokształcące), Emilia Majchrzak i Agata Freitag
(Zespół Szkół Ekonomicznych) oraz Szymon Kurkowski (Technikum w Owidzu) to
starogardzianie, którzy dostali się do finału kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie.
W sumie w gronie finalistów znalazło się 28 osób z obrębu działania 9 straży miejskich i gminnych
województwa pomorskiego.
Do 29 marca 2019 r. finaliści zobowiązani są dostarczyć do Straży Miejskiej autorski projekt,
którego tematem są ,,Bezpieczne
wakacje’’ wraz z prezentacją multimedialną.

Zadaniem finalistów będzie zdiagnozowanie najważniejszych problemów dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letnich wakacji w swoim mieście oraz
zaproponowanie ich rozwiązań.
Finał XII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie odbędzie się 11
kwietnia w Muzeum Zamkowym
w Malborku.

„Niezwyczajna” Monika Michna
Od siedmiu lat harcerze i harcerki wybierają „Niezwyczajnych”
instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, doceniając ich wyjątkową pracę na rzecz jednej z największych organizacji pozarządowych w Polsce. To najważniejszy plebiscyt instruktorski w ZHP
– a w tym roku jedną z wyróżnionych została hm. Monika Michna
z Hufca ZHP Starogard Gdański.
Plebiscyt „Niezwyczajni” składa się
z kilku etapów. W pierwszym każda
osoba, bez względu na przynależność do ZHP, miała szansę zgłosić
swojego kandydata w pięciu kategoriach: efektywne zarządzanie, harcerski specjalista, harcerska służba, młody lider oraz komendant szczepu.
Wnioski były rozpatrywane kolejno
przez kapitułę chorągwianą i kapitułę główną, po czym nastąpiło ogólnopolskie głosowanie internetowe,
w którym można było oddać swój
głos na jednego kandydata w każdej
kategorii. Dwudziestu pięciu finalistów spotkało się 23 lutego podczas
uroczystej gali Dnia Myśli Braterskiej
2019 w zabytkowej kopalni Guido
w Zabrzu. Kilkaset metrów pod ziemią wręczone zostały wyróżnienia za
nadzwyczajne osiągnięcia instruktorów w minionym roku.

Jedną z laureatek okazała się hm.
Monika Michna, instruktorka Hufca
ZHP Starogard Gdański, która otrzymała nagrodę w kategorii „harcerski
specjalista”. Druhna Monika w swojej pracy instruktorskiej kładzie duży
nacisk na promowanie zdrowego
trybu życia i pogłębianie świadomości instruktorów o tym, jak ważne jest, by dbać o siebie – między
innymi poprzez zdrowe odżywianie.
– Czuję się cudownie! Doceniona,
zaskoczona, zaszczycona. To wyróżnienie oznacza, że promowanie zdrowego żywienia w naszym
środowisku zostało zauważone.
Oznacza szansę na rozprzestrzenianie tego dalej. Jako instruktorzy
potrzebujemy zdrowia i energii do
tego, żeby być wychowawcami, rodzicami, aktywnymi obywatelami –
powiedziała laureatka.

Druhna Monika na co dzień pracuje w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „STAR-WiK”,
gdzie żartobliwie nazywają ją
„Panią Wodą”. Odpowiada za
sprawy organizacyjne, wizerunek
oraz edukowanie starogardzkich
placówek i promocję picia wody
z kranu, która jest motywem
przewodnim jej codziennej pracy
– zdrowa i pełna minerałów. Druhna Monika ma mnóstwo pasji:
jest dietetykiem, kocha uprawiać
wspinaczkę skałkową, jeździć na
rowerze, jest również zastępcą
komendanta Hufca ZHP Starogard Gdański ds. pracy z kadrą.
Jest wulkanem energii – może
właśnie dzięki prowadzeniu zdrowego trybu życia, który nie tylko
promuje, ale którego jest doskonałym przykładem.

WYDARZENIA
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Oni mają talent

22 marca w Kinie „Sokół” starogardzka publiczność miała okazję
podziwiać dziewiętnaście artystycznych występów. Finał II edycji
konkursu Utalentowani SCK zorganizowało z rozmachem.
Kuchta, Paweł Kraiński i Antoni Gryniuk.
Jury obradowało w dwóch grupach.
Kategorię wokalną oceniali: Ewa
Roman (dyrektor Starogardzkiego
Centrum Kultury), Bartosz Brzoskowski (nauczyciel gry na instrumentach), Tadeusz Negowski (dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego
w Starogardzie Gdańskim), Aneta
Falkowska
(instruktor/nauczyciel
wokalu). Przewodniczącym jury był
Przemysław Radziszewski (finalista
V edycji The Voice of Poland).
Za najlepszy występ wokalny jurorzy uznali piosenkę „To nie ja”
z repertuaru Edyty Górniak, którą
Przesłuchania kandydatów odbywały się w Starogardzkim Centrum
Kultury w styczniu i lutym. To one
pozwoliły wyłonić finałową dziewiętnastkę. W kategorii wokalnej
zaśpiewali: Kinga Wylęgły, Mateusz Raczkowski, Wiktoria Prabucka, Zuzanna Knitter, Paulina Byzon,
zespół Young Pitchers, Rokocinianki
oraz Katarzyna Zalewska, która dodatkowo akompaniowała sobie na
ukulele.
W kategorii tanecznej zaprezentowali się: duet Weronika Spica i Weronika Jurczak, Krasnale z Malborka,
Julia Kuzikowska, Kaja Rej, Zofia Lichy, a także Calineczki z Malborka.
W kategorii artystycznej wystąpili:
Oliwia Lis, Zofia Korpecka i Agnieszka Stosik, Agata Makowska, Maja
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brawurowo wykonała dziesięcioletnia Kinga Wylęgły. – Bardzo się
cieszę, że mogłam tu dzisiaj zaśpiewać. Starałam się zrobić to najlepiej
jak umiem. Stresowałam się zanim
weszłam na scenę, ale później już
nie myślałam o tym ile osób mnie

w kategorii tanecznej zwyciężyła
Julia Kuzikowska z Malborka, która wykonała taniec współczesny.
W kategorii artystycznej najwyżej
oceniony został akrobatyczno-taneczny występ Mai Kuchty do jej
własnej choreografii.

słucha. Zwycięstwo na pewno zmotywuje mnie do dalszej pracy nad
głosem – mówiła dziewczynka.
Kategorią taneczną i artystyczną
oceniali: Jan Radzewicz (instruktor
i organizator imprez SCK), Janina

Nagrodę publiczności zdobył zespół Rokocinianki, który wykonał
utwór „W moim ogródeczku”. –
Nasz występ w tym show traktujemy jako świetną zabawę, a zarazem
przygodę. Chcieliśmy zobaczyć czy

Czyszak (instruktor baletu), Grzegorz Wałaszewski (instruktor Salsation). Obradom przewodniczył
Adrian „Lipskee” Lipiński (tancerz/
instruktor, finalista VII edycji programu Mam Talent). Decyzją jurorów

poradzimy sobie przed tak dużą
widownią. Udało się, więc jesteśmy
bardzo zadowoleni. Udowodniliśmy,
że śpiewać można w każdym wieku
– zgodnym chórem przyznali członkowie zespołu.
Atrakcjami finału konkursu Utalentowani były specjalne występy:
pokaz poppingu pioniera kultury
ulicznej w Polsce Adriana „Lipskee”
Lipińskiego oraz koncert wokalisty, śpiewaka, coacha wokalnego,
dyplomanta Akademii Muzycznej
w Gdańsku, aktora teatralnego
i filmowego Przemysława Radziszewskiego. – Występy dla starogardzkiej publiczności zawsze dają
mi dużo radości. Dzisiejszy wieczór
był szczególny, ponieważ byłem nie
tylko wokalistą, ale także jurorem.
Wszyscy uczestnicy „Utalentowanych” zaprezentowali się z bardzo
dobrej strony. Z własnego doświadczenia wiem, że takie konkursy są
wielkim kapitałem dla każdego artysty. Wiele można się dzięki nim
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Mecenasi kultury wyróżnieni
Blisko 250 wydarzeń artystyczno-kulturalnych odbyło się
w Starogardzie w 2018 roku. Nie byłoby ich tyle, gdyby nie pomoc
Mecenasów i Przyjaciół Kultury. Bezinteresownie wspierają rozwój
kultury w mieście. 4 marca podczas uroczystej gali Starogardzkie
Centrum Kultury podziękowało wszystkim darczyńcom i patronom
za pomoc przy organizacji imprez kulturalnych w 2018 roku.

nauczyć – powiedział pan Przemek.
Na zakończenie wszyscy finaliści kategorii wokalnej wspólnie wykonali
utwór „Możesz wszystko” z repertuaru Tabb&Sound’N’Grace.
Patronat honorowy nad imprezą
objęli Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Pre-

zydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak.
Sponsorzy wydarzenia: Hipermarket
Carrefour w Starogardzie Gdańskim,
Ford Gołębiewski – Autoryzowany
Dealer Forda w Starogardzie Gdań-

skim, Salon Ślubny „Bianka”, Firma „Pestar”, Butik „The One”, Kula
Bowling, Firma PPUH Honia, Maciej
Mostowy – Skarszewy, Agencja Reklamowa „Twojbillboard.pl”
II edycja konkursu „Utalentowani”
otrzymała wsparcie w ramach Ini-

cjatywy Lokalnej: Gminy Miejskiej
Starogard Gdański i Powiatu Starogardzkiego.
Partnerem wydarzenia było stowarzyszenie „Pozytywni”.

W podziękowaniu za otwartość
i życzliwość dla inicjatyw kulturalnych wyróżnienie „Mecenasa Kultury 2018” otrzymali: prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Star-Wik Sp. z o.o – Joanna Myślińska, Rafał Głodek – prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
„Starkom” Sp. z o. o, Rafał Etmański
– prezes Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” sp.
z o o, Zenon Błański – prezes Banku Spółdzielczego w Starogardzie
Gdańskim, Roman Tomczak z Nadleśnictwa Starogard. Tytuł otrzymali również: Stefan Lubawski, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma
S.A – wyróżnienie odebrała Janina
Lubawska, firma EGA spółka z o.o.
Spółka Komandytowa oraz Elektrociepłownia Starogard Gdański.

Wśród „Przyjaciół Kultury 2018”,
którzy swoim zaangażowaniem
sprawili, że Starogard Gd. wprost
tętnił kulturalnym życiem i obfitował w wydarzenia kulturalne, znaleźli się: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowego „OWSIAK”, Zespół
Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie,
Powiat Starogardzki, starogardzki
McDonald’s, Kwiaciarnia Pobłoccy,
Ireneusz Majkowski prezes Majkowski Brokers Sp z o.o, Pomorska Szkoła Wyższa, Hipermarket Carrefour
w Starogardzie Gdańskim, firma
Dovista Sp .z o .o. , Klub Motocykli
Dawnych, Stowarzyszenie Pozytywni, oraz Firma Broker.
Szczególne podziękowania popłynęły w stronę starogardzkich mediów. Wśród wyróżnionych znaleźli

się redaktor naczelny magazynu
Verizane – Krzysztof Łach, Jacek
Trzosowski redaktor Gazety Kociewskiej, Dziennik Bałtycki, Beata
Odziemkowska - redaktor naczelna
Wieści z Kociewia, Janusz Rokiciński - redaktor naczelny Dzień Dobry
Starogard oraz Tomasz Gdaniec reporter Radia Głos i Radia Gdańsk.
Podziękowania za promocję kultury
w mieście otrzymały też Małgorzata Rogala i Magdalena Dalecka
z Wydziału Informacji Społecznej
Urzędu Miasta.
Wieczór umilił pokaz tańca Zosi
Lichy, która zaprezentowała solówkę z baletu „Don Kichot” oraz
występ Kwartetu Wokalnego
Amoroso – stypendystów Prezydenta Miasta.

KULTURA
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Wystawa malarstwa
nieoczywistego
Obrazy Kazimierza Rocheckiego z cyklu
„Być” i Mirosławy Rocheckiej pt. „PrzeWidzenia” można oglądać w Galeria A im.
Michała Faryseja do 5 kwietnia. Wernisaż
tego arcyciekawego malarstwa odbył się
w piątek 8 marca.

Wsparcie dla artystów

Zaproszeni przez Adama Jakuba Harasa i Józefa Olszynkę artyści z Torunia: Kazimierz i Mirosława Rocheccy
reprezentują dwa różne artystyczne
spojrzenia na świat. Oboje preferują
duże formaty, które porażają konkretnymi barwami z miejsca przykuwając
wzrok widza. Ich malarstwo łączy tematyka, ale różni stylistyka przekazu.

Oboje skupiają się na treściach duchowych. Pani Mirosława posługuje
się językiem syntetycznej formy abstrakcyjnej opartej na symbolice światła i kolorów. Pan Kazimierz preferuje
większą dosłowność, którą możemy
odkryć w każdym z nas. W Starogardzie pokazali wybrane dzieła z cyklu
„Być” i „Prze-Widzenia”.

Stypendysta marszałka

Tomasz Wiczyński ze Starogardu Gdańskiego to stypendysta marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka. W 2019 roku otrzyma 3 tys. zł na wydanie płyty CD zespołu Zdążyć przed Północą, którego jest członkiem. Planowany
album nosi tytuł „W serca otchłani”.
Tomasz Wiczyński znany jest w Starogardzie nie tylko jako świetny
kontrabasista, pedagog, animator
kultury i organizator Pomorskich
Dni Kontrabasowych, ale również
historyk i przewodnik po Starogardzie Gdańskim. Wspólnie z trójmiejskimi przyjaciółmi Grzegorzem
Radtke i Mariuszem Wilke w 2014
roku założył formację muzyczną
„Zdążyć przed Północą”.
Zespół związany jest głównie z nurtem twórczości poetyckiej i folkowo
– bluesowej. Do tej pory muzycy
wydali album pt. „Światło” (2015 r.)
oraz płytę pt. „Słowa”, której oficjalna premiera miała miejsce w styczniu 2017 roku.

Twórczość zespołu „Zdążyć przed
Północą”, skłania do refleksji, może
wzruszyć i poruszyć, czego dowodem są liczne komentarze słuchaczy
i publiczności podczas ich koncertów. Repertuar i stylistyka artystycznego przekazu zespołu dotyka
spraw uniwersalnych, dzięki czemu
Zdążyć przed Północą trafia do szerokiego grona odbiorców.
Dofinansowany przez Urząd Marszałkowski projekt dotyczy realizacji i wydania trzeciej z kolei płyty
zespołu Zdążyć przed Północą pt.
„W serca otchłani”.

19 starogardzkich artystów otrzymało
wsparcie w postaci stypendium Prezydenta Miasta. Zajmują się różnymi dziedzinami, ale każdy z nich na swoim koncie ma
sukcesy.
Przyznawanie stypendiów w dziedzinie kultury nie jest zadaniem
łatwym. Trudno jednoznacznie
ocenić artystów, zwłaszcza jeśli zajmują się różnymi dziedzinami. Tegoroczni stypendyści z pewnością
nie zapomną, że wkład w ich rozwój
ma także miasto, w którym nie tylko
tworzą, ale i żyją – Starogard Gdański. Środki przeznaczone z budżetu

miasta na stypendia kulturalne to
w tym roku 40 000 zł.
Na działalność artystyczną w 2019 r.
stypendium Prezydenta Miasta Starogard Gdański otrzymali:
w dziedzinie malarstwa:
Krzysztof Bagorski
Krystyna Jacuk
Anna Mierzejewska-Otta
Zenon Pląskowski

Każdy krok zostawia ślad

Do końca maja w Ratuszu Staromiejskim
można oglądać wystawę zatytułowaną
„Każdy krok zostawia ślad. Obuwie historyczne ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku”. 15 marca odbył się wernisaż, który zgromadził około 80 osób.
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku od ponad 30 lat prowadzi na
jego terenie prace wykopaliskowe.

W ich wyniku, udało się pozyskać
największą w Polsce kolekcję obuwia.
Dzięki ekspozycji w Starogardzie mo-

Zofia Sumczyńska
Dariusz Syrkowski
Paweł Wyborski
Irena Zagórska
w dziedzinie rzeźby:
Michalina Gronowska
Edyta Szalewska
Marek Zagórski
w dziedzinie grafiki:
Martyna Pazera
w dziedzinie muzyki:
Łukasz Kiełpiński
Mariusz Mecka (dodatkowo w dziedzinie poezji)
Michał Nagórski
Krzysztof Paul
Tomasz Radimonas
Paweł Ratajek
w dziedzinie literatury:
Michał Majewski
żemy prześledzić proces powstawania butów. Mamy szansę sprawdzić
jak zmieniały się na przestrzeni wieków ich kształty i zdobienia, jaką rolę
odgrywały w historii mody oraz jak
funkcjonował gdański cech szewców.
Nie mogło zabraknąć także informacji na temat konserwacji i rekonstrukcji obuwia archeologicznego
oraz najbardziej charakterystycznych
zniekształceń i śladów zużycia jakie
na nim powstawały.
Na wystawie można zobaczyć m.
in. buty „poulaine” lub „cracoves”
z charakterystycznym wydłużonym, wąskim noskiem, który wypchany mchem lub włosiem unosił
się ku górze.
Na ekspozycji nie zabrakło również
tzw. butów Tudorów, bardzo płytkich, płaskich, mocno wyciętych,
z bardzo szerokim (kwadratowym
lub zaokrąglonym) przodem. Ze
względu na kształt noska podzielono je na trzy typy o jakże wdzięcznych nazwach: „krowia morda”,
„niedźwiedzia łapa” czy też „buty
rogate”.
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Dzień pełen życzliwości
21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale też Dzień Życzliwości dla Drugiego Człowieka. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 od kilku lat świętują
go w szczególny sposób. Razem z nauczycielami organizują „Dzień Motyla”. Celem
akcji jest pomoc starogardzkim pacjentom
hospicjum.

mogą pomóc innym. Wspierają ich
w tym rodzice i nauczyciele, którzy
z zapałem angażują się w organizację całego dnia – powiedziała wicedyrektor PSP Nr 8 Anna Byczkowska.
Dzieci odebrały nagrody i wyróżnienia za udział w towarzyszących
Dniu Motyla konkursach literackich
oraz plastycznych. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8
Magdalena Wąsowicz przekazała
na ręce działającej w starogardzkim
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Zostaw 1 % podatku
w Starogardzie
Rozliczanie PIT 2018 nie musi być przykrym obowiązkiem. Może przynieść wiele korzyści innym, także samemu miastu.
Złożenie rocznej deklaracji podatkowej
PIT w Starogardzie Gdańskim może zasilić
budżet miasta. Tym samym ten na pozór
uciążliwy obowiązek może stać się przyjemnością.
Organizacje Pozarządowe działające na terenie miasta Starogard
Gdański uprawnione do otrzymywania 1% za 2018 r.:
Starogardzkie Stowarzyszenie
Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka”
Numer KRS: 0000168137
Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Pinokio”
Numer KRS: 0000174927

Dzieci przyszły tego dnia do szkoły
ubrane we wszystkie kolory tęczy.
Głowy przestroiły opaskami z motylami. Główną atrakcją był występ
artystyczny. Mogliśmy zobaczyć

przedstawienie pokazujące dlaczego warto pomagać. Wysłuchaliśmy
utworów muzycznych i literackich.
– Uczniowie bardzo chętnie biorą
udział w takich akcjach. Cieszą się, że

hospicjum Dagmary Wróblewskiej
dary, które udało się zebrać podczas
szkolnej zbiórki. W zamian Dorota
Dorau obdarowała uczniów i nauczycieli słodyczami.

Witaj wiosno
Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 powitali ją ze śpiewem na ustach i transparentami w dłoniach. Barwny korowód przeszedł ulicami miasta na
Rynek, gdzie odbyły się występy artystyczne. Dodatkowo Straż
Miejska zorganizowała konkurs plastyczny w Ratuszu.

Stowarzyszenie Wspomagające
Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej”
Numer KRS: 0000174929
Klub Sportowy Beniaminek 03
Numer KRS: 0000212950

Kociewskie Stowarzyszenie
Pomocy Dziecku i Rodzinie
Numer KRS: 0000021452
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Działających na rzecz Dzieci
z Dysfunkcjami „Dzieci Kociewia”
Numer KRS: 0000398323
Fundacja - Dom Św. Elżbiety
„Nie Będziesz Sam”
Numer KRS: 0000431399
Polski Związek Niewidomych,
Okręg Pomorski,
Numer KRS: 0000099691 z dopiskiem: Koło Powiatowe PZN w Starogardzie Gdańskim

Fundacja Szpitala Św. Jana
Numer KRS: 0000235020

Związek Harcerstwa Polskiego,
Chorągiew Gdańska, z informacją:
Numer KRS: 0000273799 z dopiskiem: Hufiec ZHP w Starogardzie
Gdańskim

Uczniowski Klub Sportowy
„Libero” przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr 4 w Starogardzie
Gdańskim
Numer KRS: 0000243663

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Numer KRS: 0000154454 z dopiskiem: Oddział w Starogardzie
Gdańskim

Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich
Numer KRS: 0000258173

Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”
Numer KRS: 0000069730 z dopiskiem: Schronisko w Starogardzie
Gdańskim

Gminny Związek Sportowy
„Kociewie”
Numer KRS: 0000247578
Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty
Kociewia
Numer KRS: 0000293928
Klub Piłkarski „Starogard”
Numer KRS: 0000318946
Stowarzyszenie „Nasz Starogard”
Numer KRS: 0000380607
Stowarzyszenie „Amor Omnia
Vincit”
Numer KRS: 0000019307

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego z informacją:
Numer KRS: 0000114618 z dopiskiem: koło w Starogardzie Gdańskim
Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną:
Numer KRS: 0000162757 z dopiskiem w rubryce „cel szczegółowy”:
koło w Starogardzie Gdańskim

SPORT
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Boksowali dla Zbigniewa Rompy

W dniach 9-10 marca w Starogardzie Gdańskim odbył się IX Memoriał Zbigniewa Rompy. W ringu przeciw polskiej drużynie stanęli Litwini. Pięściarze z polskich klubów Pomorza pokonali gości
12:4. Turniej bokserski połączony był z Mistrzostwami Wybrzeża.
Gościem specjalnym był brązowy medalista olimpijski z Montrealu Leszek Kosedowski.
odznaczony medalem 95-lecia Polskiego Związku Bokserskiego, które
POZB obchodził w roku 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Odznakę dla zasłużonych
POZB otrzymał też Leszek Kosedowski, czterokrotny Mistrz Polski
i zdobywca brązowego medalu
Igrzysk Olimpijskich w Montrealu
w 1976 roku w wadze piórkowej.

Jak co roku od 9 lat w drugi weekend marca halę sportową im. Gerarda Podolskiego w Starogardzie
Gdańskim wypełnili licznie kibice
boksu. Pierwszego dnia odbył się
mecz bokserski Polska – Litwa. Stoczono 10 walk meczowych. Ostatecznie polscy pięściarze pokonali
gości 12:4.
Podczas Turnieju rozegrano Mistrzostwa Wybrzeża. Boksowało
blisko 70 zawodników z wielu klubów z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Byli
wśród nich najmłodsi adepci boksu,
dziewczyny, kobiety, jak i bardziej
zaawansowani pięściarze.
Niestety do Mistrzostw Polski Juniorów nie zakwalifikował się jedyny junior ze Starogardu – Miłosz Orłowski z KS Ring Kociewie.
– Zabrakło chłopakowi pewności
siebie, ale będziemy nad tym pracować – powiedział trener Łukasz Rusiewicz. Dodał, że tak jak Zbigniew
Rompa prowadził swoich chłopaków twardą ręką, tak on razem z Tomaszem Zaborowskim kultywują
wpojone im zasady.
– Zbigniew Rompa był niezwykle
wymagający, ale skuteczny. Trzymał
dyscyplinę i te wartości staramy się
przenosić na nasze treningi. Młodzież jest zainteresowana boksem.
Na zajęciach mamy dużą frekwencję, pracujemy siedem dni w tygodniu, trenując kilka grup dziennie.

Szukamy tego „cukiereczka”, chcemy powtórzyć wyczyn naszego
Mistrza, bo przecież wychowanek
Zbigniewa Rompy – Krzysztof Suchomski wywalczył srebrny medal
na Mistrzostwach Europy – zakończył Łukasz Rusiewicz.
Ta największa i najważniejsza impreza bokserska na Kociewiu jest
wyjątkowa nie tylko ze względu na
pamięć o wybitnym trenerze Zbigniewie Rompie, który przez 40 lat
rozwijał boks w Starogardzie, ale
również ze względu na swoistą atmosferę i towarzyszące jej co roku
specjalne wydarzenia.
Niespodzianką dla wielu przyjaciół
starogardzkiego boksu były podziękowania dla byłego prezesa POZB
Jerzego Gussa. W boksie działał
przez 28 lat. Były prezes został też

Specjalne podziękowania trafiły
również do wszystkich Przyjaciół
tego sportowego wydarzenia za
pomoc i wsparcie w jego zorganizowaniu. Otrzymali je m.in.: prezydent
miasta Janusz Stankowiak, wiceprezydent Maciej Kalinowski, wicestarosta Patryk Gabriel, dyrektor OSiR
– Marzena Klein, Henryk i Grzegorz
Kinder, Zygmunt Oerlich, Jacek Moczyński, Kazimierz Chyła, Artur Herold i Piotr Szczeblewski.
Wielkie święto boksu w Starogardzie trwało dwa dni. Stoczone walki
przyniosły widzom wiele emocji, co
potwierdził prezydent Janusz Stankowiak mówiąc: – Nie jestem ekspertem jeśli chodzi o boks, ale walki,
które obejrzałem zrobiły na mnie
ogromne wrażenie. Cieszę się, że
ten sport z wielkimi tradycjami dalej
się rozwija w Starogardzie, że praca
z młodzieżą, którą zapoczątkował
Zbigniew Rompa, jest kontynuowana i że w naszym mieście z roku na
rok jest coraz więcej jego miłośników.
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Upamiętnili
Żołnierzy Wyklętych

232 osoby pobiegły w niedzielę 3 marca
ulicami naszego miasta, by uczcić pamięć
Żołnierzy Wyklętych. Najszybciej dystans
1963 m pokonał Michał Derdowski z Mirotek. Wśród pań zwyciężyła Monika Dubiella ze Starogardu Gdańskiego. Oboje powtórzyli tym samym zeszłoroczny sukces.
Zawodnicy musieli przebiec 1963
m. Liczba ta niej jest przypadkowa.
To symboliczne odwołanie do roku,
w którym zginął ostatni Żołnierz
Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek.
Dystans jest wspólny dla wszystkich miast organizujących Tropem
Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.
W Starogardzie Gdańskim imprezę rozpoczęło złożenie wiązanek
kwiatów pod Krzyżem na placu przy
Muzeum Ziemi Kociewskiej. Punktualnie o godz. 12:00 zawodnicy wystartowali w biegu. To była trzecia
edycja tej imprezy w naszym mieście. Za pierwszym razem na starcie
symbolicznego dystansu stanęło
130 zawodników, za drugim 218,
a w tym roku 232. W kategorii mężczyzn zwyciężył Michał Derdowski.
Drugi na metę dobiegł Leon Gajdus,
a trzeci Michał Żabiński. Najszybszą
kobietą biegu okazała się Monika
Dubiella. Tuż za nią uplasowała się
Lucyna Petka, a następnie Katarzyna
Szczepaniak.
Radni Brygida Nowacka, Anna Gdaniec i Daniel Olszewski byli nie tylko
gośćmi, ale i uczestnikami biegu. Na
trasie nie mogło zabraknąć także
znanego ze swojej pasji do biegania
strażnika miejskiego Artura Stosika.
Wydarzeniem towarzyszącym biegowi Tropem Wilczym jest wystawa
pt.: „Pierwsza odsłona. Okupacja
niemiecka na Kaszubach i Kociewiu
w 1939 r., którą w dniach 25 luty –
8 marca można oglądać w Galerii
Neptun.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował także test wiedzy historycznej
„Co wiesz o 5 Brygadzie Wileńskiej?”.
Do udziału zgłosiły się 3-osobowe
reprezentacje z trzech szkół ponadgimnazjalnych.
Klasyfikacja końcowa testu
1 miejsce II LO im. Ziemi Kociewskiej, w składzie: Jakub Kuchta, Michał Pałubicki, Wiktoria Świątek,
opiekun: Aleksandra Warczak.
2 miejsce Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim,
w składzie: Konrad Jędrzejewski,
Mikołaj Potocki, Filip Fota, opiekun:
Aleksandra Ślosarska.
3 miejsce Technikum im. Józefa
Hallera w Owidzu, w składzie: Dawid Noga, Wojtek Owsiany, Bartosz
Pobłocki., opiekun: Władysław Prabucki.
ORGANIZATOR BIEGU PAMIĘCI
ŻOŁNEIRZY WYKLĘTYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ORGANIZATOR I KOORDYNATOR
AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ
Fundacja Wolność i Demokracja
PATRONAT
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej Jan Kilian
Prezydent Miasta Starogard Gdański Pan Janusz Stankowiak
PARTNER PROJEKTU
Projekt sfinansowany ze środków
FUNDACJI PZU
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku
Galeria NEPTUN
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Specjalnie dla Pań

eSesja w Starogardzie

Uniwersytet Trzeciego Wieku „S-Centrum”
oraz starogardzki oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprosiły swoich członów do kina „Sokół”, by
wspólnie mogli świętować Dzień Kobiet.

Już od najbliższej sesji Rady Miasta, która
odbędzie się 27 marca radni będą pracowali w systemie eSesja. 5 marca otrzymali tablety z wgraną aplikacją oraz przeszli
szkolenie.

– Zastanawiałem się dzisiaj co by
było, gdyby na świecie nie było
kobiet. To oczywiście abstrakcyjne
myśli, ale doszedłem do wniosku,
że gdyby nie było was, to jakby nie
było słońca, kwiatów, zapachów, czy
potrzebnych czasami burz. Dzisiaj
jest doskonała okazja, by podziękować wam za to, że tak wspaniale
opiekujecie się nami, w porównaniu do was, wielce niedoskonałymi

eSesja.pl to nowoczesny system informatyczny umożliwiający całkowitą eliminację dokumentów w formie
papierowej na rzecz elektronicznej
dystrybucji przy pomocy intuicyjnej
aplikacji dla radnych. Poza materiałami na posiedzenia, eSesja umożliwia także przekazywanie innych
dokumentów oraz komunikatów,
jak na przykład zaproszenia, czy pisma, które wpłynęły do Biura Rady
Miasta, skargi oraz wszelkie inne
dokumenty.
W aplikacji eSesja radni mają dostęp
do pełnego kalendarium posiedzeń
oraz porządków obrad. Załączniki,
jak i projekty uchwał, są intuicyjnie
przyporządkowane do poszczególnych punktów porządku obrad. Jedno kliknięcie w odnośnik do załącznika, otwiera go automatycznie na
urządzeniu bez konieczności jego
zapisywania. W każdym punkcie porządku obrad, radni mogą dodawać

mężczyznami – powiedział Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.
Bukiet kwiatów, z którym prezydent wszedł na scenę zadedykował
wszystkim zgromadzonym w kinie
„Sokół” kobietom. Wręczył go jednej
z nich. Kilka pań otrzymało róże od
wicestarosty powiatu starogardzkiego Patryka Gabriela, który także
złożył wszystkim zebranym kobietom najlepsze życzenia. Wszystkie
panie otrzymały również czekolady

ufundowane przez starostę starogardzkiego Kazimierza Chyłę.
Jak na tak szczególny dzień przystało, organizatorzy zadbali o przeżycia artystyczne. Na scenie zaśpiewał
chór akademicki UTW „S-Centrum”
pod kierunkiem Małgorzaty Gołuńskiej-Michny. Studentka Uniwersytetu Trzeciego Wieku Krystyna
Lamparska wyrecytowała wiersz pt.
„Marzec” autorstwa Stanisławy Ku-

rowskiej. Zofia Kopydłowska-Litkiewicz, która również studiuje w UTW
zaprezentowała z kolei utwór zatytułowany „Wiosna”, napisany przez
Danutę Jasińską.
Zaprezentowały się także baletnice,
które w SCK ćwiczą pod kierunkiem
Janiny Czyszak. Publiczność do łez
rozbawił Henryk Sadowski, a do
tańca porwali Irena i Edmund Konowalczyk oraz zespół Zbyszka Kostka
„Wesołe Trio”, które tym razem było
duetem.

indywidualne notatki, chociażby
treść wypowiedzi, którą chcieliby
zaprezentować na sesji.
– W naszym systemie bardzo ważny jest też Portal Mieszkańca. Tam
bezpośrednio publikowane są na
przykład wyniki głosowań radnych.
Można też z nimi korespondować.
Podstawową zmianą, jaką eSesja
wprowadza dla radnych jest elektroniczny obieg dokumentów. Wpływa
to przede wszystkim na obniżenie
kosztów, bo drukowanie jest drogie.
Dodatkowo, transmisje z posiedzeń
Rady Miasta będą prowadzone
w lepszej jakości. Wyświetlane będą
nie tylko wyniki głosowań, ale też
obecnie omawiany punkt obrad, kto
się wypowiada itp. – powiedział specjalista ds. sprzedaży w firmie MW
Concept Miłosz Chmielnicki, który
poprowadził szkolenie dla radnych
naszego miasta.

Osoby, które rozliczają się indywidualnie,
wspólnie z małżonkiem oraz w sposób
przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci mogą w prosty sposób
złożyć zeznanie podatkowe w wersji elektronicznej.
Przedmiotowe zeznania zostały przygotowane automatycznie w systemie
teleinformatycznym w oparciu o dane
przekazane w Informacjach składanych przez płatników oraz dane przekazane przez podatnika w zeznaniu
podatkowym za rok ubiegły.
Aby skorzystać z usługi „Twój e-PIT”
należy wejść na stronę www.podatki.gov.pl a następnie podać dane
autoryzujące tj.: PESEL (albo NIP),
datę urodzenia, kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017, kwotę
przychodu z jednej z informacji od
pracodawców za rok 2018, kwotę
nadpłaty lub kwotę do zapłaty wynikającą z PIT za 2017 r. albo można
użyć profilu zaufanego.

Więcej szczegółowych informacji na
temat usługi Twój e-PIT można uzyskać na stronie internetowej Ministra Finansów www.podatki.gov.pl.
Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim informuje, iż w przypadku
braku komputera z dostępem do
Internetu, osoba chcąca skorzystać z zeznania udostępnionego
w ramach usługi Twój e-PIT, będzie miała taką możliwość korzystając ze stanowiska komputerowego znajdującego się w sali
obsługi w urzędzie skarbowym.

Dyżury radnych
Przewodnicząca Rady Miasta
– w każdą środę w godz. od 15.30
do 16.30 w Urzędzie Miasta, pok.
108
Radni klubu radnych „Nasz
Starogard”
– w każdą środę w godz. od 15.00
do 16.00 w Urzędzie Miasta, pok.
108
Radni klubu radnych „Prawo
i Sprawiedliwość”
– w każdy wtorek w godz. 15.00 do
16.00 w Urzędzie Miasta, pok. 108
Radni klubu radnych „Koalicja
Obywatelska”
– w każdy czwartek w godz. od
16.30 do 18.00 w Biurze Poselskim
Posła na Sejm RP Sławomira
Neumanna, ul. Kilińskiego 11
w Starogardzie Gd.
Można też umawiać się
telefonicznie pod numerem Biura
Rady Miasta 58 530 60 25.

Zgony
1. Anna Chmielecka l. 76
2. Elżbieta Heldt l. 76
3. Jarosław Szulc l. 54
4. Franciszek Meca l. 81
5. Bronisława Górska l. 85
6. Stanisława Cichocka l. 88
7. Witold Plata l. 91
8. Stanisław Zbierski l. 75
9. Janina Burczyk l. 88
10. Weronika Sychmeler l. 89
11. Urszula Dąbrowska l. 75
12. Edward Nowak l. 75
13. Anna Woźniak l. 96
14. Czesław Szatkowski l. 70
15. Ludwika Zdrojewska l. 89
16. Elżbieta Puczyńska l. 65
17. Elżbieta Klatt l. 70
18. Katarzyna Serocka l. 45
20. Genowefa Urban l. 72
21. Andrzej Karczewski l. 51
22. Natalia Stolc l. 26
23. Halina Prabucka l. 86
24. Andrzej Walczak l. 65
25. Edward Lekan l. 77
26. Mieczysław Dąbkowski l. 69
27. Roman Wollnik l. 65
28. Anna Chmielewska l. 84
29. Iwona Domagała l. 55
30. Eugenia Witakowska l. 81
31. Jerzy Szynalewski l. 73
32. Barbara Latoszewska l. 83
33. Krystyna Kowalewska l. 86
34. Daniela Michna l. 82
35. Władysław Reszke l. 69
36. Hanna Lietzau l. 68
37. Irena Klekacz l. 70
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) – Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 56 położonego w Starogardzie Gdańskim przy al. Wojska Polskiego 36, zlokalizowanego na III piętrze budynku, znajdującego się na działce oznaczonej w ewidencji
nieruchomości nr 101, obręb 13, o powierzchni 626 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta nr GD1A/00013133/2:
Powierzchnia użytkowa lokalu
w m2
1
25,58

Ilość pokoi/izb

Udział w gruncie i w częściach wspólnych

2

3

1 + kuchnia

0,0105

Cena
wywoławcza w zł
4
74 000,00

Wadium
w zł
5

7 400,00

Postąpienie minimalne
w zł
6
740,00

W dziale II księgi wieczystej nr GD1A/00013133/2 widnieje wzmianka o nieujawnionym wpisie wniosku nr Dz.KW./GD1A/768/19/3 z dnia 28.01.2019 r. dot. przekształcenia użytkowania wieczystego we własność na
podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r.
W dziale III księgi wieczystej nr GD1A/00013133/2 wpisano, że „wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z budynku ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności domu i w prawie wieczystego
użytkowania terenu. Wpisano dnia 31.12.1976 r.”.
Do lokalu mieszkalnego nr 56 przynależy udział w częściach wspólnych nieruchomości i w prawie własności gruntu działki nr 101 w obrębie 13. Dotychczasowe prawo użytkowania wieczystego stało się prawem
własności z dniem 01.01.2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, co potwierdza
wydane w dniu 22.01.2019 r. zaświadczenie Prezydenta Miasta Starogard Gdański nr WGGGIR.6826.3.2019, dostarczone do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, w celu uwidocznienia stosownych praw
w księdze wieczystej nr GD1A/00013133/2.
Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny nie posiada wydanego świadectwa energetycznego.
Mieszkanie będzie można oglądać: 3 i 17 kwietnia 2019 r. w godzinach od 14:00-15:00.
Przetarg odbędzie się dnia 24 kwietnia 2019 r. (środa) w sali nr 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 9:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 18 kwietnia 2019 r. (czwartek) na
konto Urzędu Miasta Starogard Gdański – Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
23 kwietnia 2019 r. (wtorek) od godz. 9:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium na ww. lokal w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa
w przetargu. W uzasadnionych przypadkach np. wystąpienie z roszczeniem osoby trzeciej – ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, pokój 204, II piętro, tel. 58 5306076.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) – Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 59 położonego w Starogardzie Gdańskim przy al. Wojska Polskiego 36, zlokalizowanego na IV piętrze budynku, znajdującego się na działce oznaczonej w ewidencji
nieruchomości nr 101, obręb 13, o powierzchni 626 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta nr GD1A/00013133/2:
Powierzchnia użytkowa lokalu
w m2

Ilość pokoi/izb

1

2

3

25,58

1 + kuchnia

0,0105

Udział w gruncie i w częściach wspólnych

Cena
wywoławcza w zł

Wadium
w zł

Postąpienie minimalne
w zł

73 000,00

7 300,00

730,00

4

5

6

W dziale II księgi wieczystej nr GD1A/00013133/2 widnieje wzmianka o nieujawnionym wpisie wniosku nr Dz.KW./GD1A/768/19/3 z dnia 28.01.2019 r. dot. przekształcenia użytkowania wieczystego we własność na
podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r.
W dziale III księgi wieczystej nr GD1A/00013133/2 wpisano, że „wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z budynku ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności domu i w prawie wieczystego
użytkowania terenu. Wpisano dnia 31.12.1976 r.”.
Do lokalu mieszkalnego nr 59 przynależy udział w częściach wspólnych nieruchomości i w prawie własności gruntu działki nr 101 w obrębie 13. Dotychczasowe prawo użytkowania wieczystego stało się prawem
własności z dniem 01.01.2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, co potwierdza
wydane w dniu 22.01.2019 r. zaświadczenie Prezydenta Miasta Starogard Gdański nr WGGGIR.6826.3.2019, dostarczone do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, w celu uwidocznienia stosownych praw
w księdze wieczystej nr GD1A/00013133/2.
Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny nie posiada wydanego świadectwa energetycznego.
Mieszkanie będzie można oglądać: 3 i 17 kwietnia 2019 r. w godzinach od 14:00-15:00.
Przetarg odbędzie się dnia 24 kwietnia 2019 r. (środa) w sali nr 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 9:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 18 kwietnia 2019 r. (czwartek) na
konto Urzędu Miasta Starogard Gdański – Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
23 kwietnia 2019 r. (wtorek) od godz. 9:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium na ww. lokal w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa
w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach np. wystąpienie z roszczeniem osoby trzeciej – ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, pokój 204, II piętro, tel. 58 5306076.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 12 marca 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 134/03/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję:
1) ul. Hallera – działki nr: 204/16, 205/16, 205/18, 205/20 o łącznej pow. 963 m², obręb 14, KW 9454, przeznaczone na zamianę nieruchomości.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 135/03/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 6 pozycji: 1)–6) ul. Chrztu Polski – działki nr: 5/11–5/16
o pow. 3 321 m² – 13 514 m², obręb 1, KW 34706, tereny zabudowy usługowej – A.29.U1, zbycie w drodze przetargu.
Ponadto tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 136/03/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Obrońców Wybrzeża – działki
nr: 34/15, 37/15, 37/20, 36/11 o łącznej pow. 119 m², obręb 29, KW 3888 i KW 37291, przeznaczone na bezprzetargowe poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.
Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza
się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306075.
								
						

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 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 SZÓSTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW 34706, obr. 1, według wykazu w tabelce:
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23%VAT)

wadium w zł

5

6

3.401

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

315.000,00

31.500,00

3.150,00

1/5
gen. S. Roweckiego „Grota”

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. S. Roweckiego „Grota”

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. S. Roweckiego „Grota”

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. A. Fieldorfa „Nila”

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. A. Fieldorfa „Nila”

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. A. Fieldorfa „Nila”

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
M. Niemojewskiego

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. A. Fieldorfa „Nila”

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. A. Fieldorfa „Nila”

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. A. Fieldorfa „Nila”

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

Lp.

Nr działki / ulica

Pow. w m2

1

2

3

1.

1/4
gen. S. Roweckiego „Grota”

2.

4

postąpienie minimalne
w zł
7

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 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, 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., drugi 27 czerwca 2018 r., trzeci 5 września 2018 r., czwarty 31 października 2018 r., a piąty 16 stycznia 2019 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 3 kwietnia 2019 r. (środa) o godz 10:00 w sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 28 marca 2019 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 2 kwietnia 2019 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.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Informuję, że 19 lutego 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 99/02/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmujące 1 pozycję: ul. ks. Ściegiennego –
działkę nr 3/46 o powierzchni 805 m², obręb 18, KW 24988 – parking dla mieszkańców budynku nr 11 przy ul. ks. Ściegiennego.
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza
się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazu 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

ZAPOWIEDZI IMPREZ
30 marca
Godz. 12.00, Miejska
Biblioteka Publiczna im. ks.
Bernarda Sychty, wspólne
Czytanie, którego tematem
będzie Dzień Muffinka
Godz. 15.00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz III
ligi KP Starogard – Polonia
Środa Wlkp.

6 kwietnia
Godz. 16:00, boisko
„Włókniarz” przy ul.
Harcerskiej, mecz V ligi
Beniaminek 03 Starogard
- Żuławy Nowy Dwór
Gdański
Godz. 15.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja
Grubby, mecz Polskiej Ligi
Koszykówki SKS Polpharma
Starogard Gdański –
Polski Cukier Toruń

7 kwietnia
Godz. 18.00, Kino Sokół, Trio
The ThreeX w muzycznokomediowym programie
„Mindbowing”, wstęp 30 zł

31 marca
Godz. 12.00-18.00, Galeria
Neptun, Pokaz Kotów
Rasowych i Domowych

3 kwietnia
Godz. 16.00, Miejska
Biblioteka Publiczna im. ks.
Bernarda Sychty, warsztaty
historyczne z Zofią
Stanecką

4 kwietnia
Godz. 19.00, Kino Sokół,
spektakl komediowy pt.
„Weekend z R.”, wstęp 80 zł

36. Bieg Szpęgawski z AQ
Wiring Systems
Godz. 17.00, Kino Sokół,
Koncert Trzech Tenorów,
wstęp 40 zł

13 kwietnia
Godz. 15.00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz III
ligi KP Starogard – Pogoń II
Szczecin

16 kwietnia
Godz. 18.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja
Grubby, mecz Polskiej Ligi
Koszykówki SKS Polpharma
Starogard Gdański – Anwil
Włocławek

17 kwietnia
Godz. 17:00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz
V ligi Beniaminek 03
Starogard – Pomezania
Malbork

27 kwietnia
Godz. 16.00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz III
ligi KP Starogard – Górnik
Konin
Godz. 17.45, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja
Grubby, mecz Polskiej Ligi
Koszykówki SKS Polpharma
Starogard Gdański – Legia
Warszawa

do 31 marca
w Muzeum Ziemi Kociewskiej
można oglądać wystawę
zdjęć Marcina Sudera
„SYRIA. Nie odwracaj
wzroku”

do 5 kwietnia
w Galerii „A” Starogardzkiego
Centrum Kultury można
oglądać wystawę malarstwa
Kazimierza Rocheckiego
pt. „Być” i Mirosławy
Rocheckiej pt. „PrzeWidzenia”.

do 31 maja
w Muzeum Ziemi Kociewskiej
można oglądać wystawę
„Każdy krok zostawia
ślad” - obuwie historyczne
ze zbiorów Muzeum
Archeologicznego w Gdańsku.

