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Dni Starogardu z Concordią i VII Wielki Jarmark Kociewski odbędą się w ostatni weekend czerwca. Prezydent 
Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak zaprasza na występy takich gwiazd, jak Natalia Szroeder, Lady 
Pank, Marcin Spenner, LOONA, Captain Jack czy Maciej Smoliński. Od rana do późnych godzin wieczornych 
28 i 29 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 spor-
towych, a przede wszystkim dobrej muzyki.

Orzeł Polskiego Samorządu 
dla Starogardu

Rozmowa  
z trenerem 
KP Starogard 
Łukaszem 
Kowalskim. 

uczniów 
starogardzkich szkół  
podstawowych 
zakończyło rok 
szkolny
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PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE

Numer do 
głosowania Nazwa Wnioskodawca Opis Projektu Koszt

1 Budowa mini skate parku przy 
ulicy Sowiej i Starzyńskiego Ryszard Hapoński

Projekt zakłada budowę mini skateparku typu PUMPTRACK przy ulicy Sowiej i Starzyńskie-
go, który użytkowany będzie przez osoby jeżdżące na rowerach, rolkach, deskorolkach itp.. 
dowolnym wieku. Budowa PUMTRACK byłby pierwszym tego typu torem w okolicy Staro-
gardu Gdańskiego.

210 000
  

2
Mini ROWER park ul. 
Nowowiejska/ Sędzickiego / 
Nierzwickiego

Bartosz Molin,
Mirosław Stemplewski

Projekt zakłada remont ścieżek i miejscowe poszerzenie głównych ciągów komunikacji do 
szerokości 2,5m. Stworzenie rowerowej pętli bezpieczeństwa, montaż 6 kamer wysokiej 
rozdzielczości oraz stworzenie nowej ścieżki dla dzieci, dorosłych i seniorów przy terenie 
zielonym na osiedlu Wiejska w Starogardzie Gdańskim działki 237/19, 202, 238/2 obręb 19

210 000

3
Ekologiczna osada w dolinie 
Wierzycy z naturalnym torem 
zjazdowym

Marcin Kaszubowski
Projekt zakłada wykonanie ekologicznej osady rekreacyjno edukacyjnej w dolinie Wierzy-
cy, która obejmuje całoroczną zjeżdżalnię ekologiczną, sześć szałasów drewnianych wol-
nostojących, wyposażonych w stoły drewniane do gier planszowych

210 000
  

4 Plac Street Workout Łukasz Stasiak
Projekt zakłada utworzenie placu do uprawiania sportu i spędzania aktywnie wolnego czasu 
na świeżym powietrzu. Projekt skierowany jest głównie do młodzieży. Lokalizacja projektu 
to Działki Kocborowskie ul. Sadowa (Boisko).

60 000

5 Odnawiamy Ściegiennego etap II Barbara Nowak, 
Danuta Szwoch

Projekt ma na celu odnowienie i przebudowanie terenu wokół bloków 1,3,3a i 5 przy ulicy 
Ściegiennego. Projekt przewiduje naprawę utwardzonej nawierzchni przy blokach służącej 
pieszym i samochodom, odnowienie chodnika przy blokach, oświetlenie podwórka, napra-
wa trawników, naprawa istniejących schodów łączących chodniki przy ulicy Ściegienne-
go. Projekt jest kontynuacją BO 2019 i dotyczy utwardzenia kostką ciągów pieszo jezdnych 
o pow. 800m2 oraz zakupu wiat śmietnikowych.

210 000

6 Budowa parkingu przy ul. 
Fryderyka Chopina – etap I Katarzyna Górecka

Celem projektu jest wykonanie parkingu i utwardzenie ulicy dojazdowej wraz z wykona-
niem odwodnienia terenu w rejonie ul. Chopina w pobliżu ulicy Chojnickiej. Budowa par-
kingu zniweluje problem braku miejsc parkingowych dla mieszkańców pobliskich nieru-
chomości w szczególności przy ul. Chopina oraz ul. Piłsudskiego. W ramach BO 2020 pro-
jekt zakłada realizację I etapu projektu, czyli odwodnienie i utwardzenie drogi na działce 
525/12 na odcinku 70-80 m.

210 000

7
Powstanie placu zabaw „Majowy 
Gaj” dla małych dzieci i miejsca 
integracji dla seniorów przy ul. 
Wróblewskiego – etap 1

Monika Gancarewicz, 
Monika Zielińska, 
Piotr Chrzanowski

Projekt zakłada stworzenie bezpiecznego placu zabaw „Majowy Gaj” dla małych dzieci oraz 
miejsce spotkań dla seniorów przy ul. Wróblewskiego. Zostaną zakupione nowe urządzenia 
do zabawy i rozwoju fizycznego dla małych dzieci.

210 000

8 Budowa placu zabaw „Jacek 
i Agatka” Etap II Beata Odziemkowska Projekt zakłada budowę placu zabaw o charakterze kompleksowym z urządzeniami zaba-

wowymi między ulicą Skarszewską, Wybickiego i Alei Wojska Polskiego. 210 000

9
Aktywne przejścia dla pieszych 
i progi zwalniające – ulica 
Hallera, Kościuszki i Kochanki – 
etap II

Kamil Szyszkowski, 
Waldemar Koziczkowski

Celem projektu jest przebudowa istniejących przejść dla pieszych poprzez zastosowanie 
inteligentnych urządzeń, których zadaniem będzie poprawa widoczności pieszych korzy-
stających z przejścia bez sygnalizatorów świetlnych na ulicach o wzmożonym ruchu komu-
nikacyjnym oraz zastosowanie progów zwalniających.

210 000

10 Skwerek przy Południowej – 
kompleksowo na sportowo

Tomasz Szymborski, 
Piotr Negowski

Projekt zakłada modernizację boiska do gry w piłkę nożną poprzez zamontowanie piłko 
chwytów, utwardzenie powierzchni do gry w kosza oraz zamontowanie kosza a także mon-
taż oświetlenia na placu przy skrzyżowaniu ulic Południowej i Bohaterów Monte Casino. 
Realizacja projektu daje możliwość aktywnego wypoczynku mieszkańcom miasta.

210 000

11 Nasza przestrzeń Skwer św. 
Wojciecha – Etap 1 Bartosz Szadokierski

Projekt zakłada remont asfaltowych chodników na skwerze św. Wojciecha, budowę no-
wych ścieżek w miejsce wydeptanych traktów oraz dostosowanie chodników dla osób nie-
pełnosprawnych poruszających się na rowerach oraz z wózkami w szczególności od strony 
osiedla Księdza Henryka Szumana.

210 000

Budżet Obywatelski 2020  
– ruszyło głosowanie

Ostateczna lista zakwalifikowanych projektów z numerami do głosowania:

Od 17 do 30 czerwca można oddawać głosy na projekty najnowszej edycji BO. Każdy mieszkaniec Starogardu, 
który ukończył 16 lat, może oddać dwa głosy, jeden na projekt społeczny i jeden na projekt infrastrukturalny. 
Wygrywają te pomysły, które uzyskają największa liczbę głosów.

Głosować będzie można, podobnie jak w ubiegłym roku, 
przez Internet instalując w telefonie aplikację Budżet Obywatel-
ski Starogard Gdański lub poprzez stronę www.bo.starogard.pl 
Można także zagłosować osobiście w Urzędzie Miasta przy ul. 
Gdańskiej 6. Dodatkowo podczas Dni Starogardu 29 i 30 czerw-

ca na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny stanie namiot, 
w którym mieszkańcy również będą mogli oddać swoje głosy.

Ogłoszenie wyników nastąpi 2 lipca 2019 r., a realizacja projek-
tów w 2020 roku. 
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PROJEKTY SPOŁECZNE

12 Z kulturą na Ty Ryszard Hapoński Wyjazd do wybranego przez wychowawcę teatru lub muzeum znajdującego się w Gdańsk, 
Sopot, Gdynia uczniów szkoły Podstawowej nr 6 w Starogardzie Gdańskim. 30 000

13 Cykl konferencji „Zdrowszy 
Starogardzianin”

Monika Gancarewicz, 
Tomasz Wyroślak

Projekt przewiduje przeprowadzenie 10 konferencji w temacie zdrowia w Starogardzie 
Gdańskim. Mają one przyczynić się do wzrostu wiedzy starogardzian o zwiększeniu świa-
domości w zakresie profilaktyki zdrowia oraz wspomaganiu leczenia metodami natural-
nymi dolegliwości takich jak: boreliozy, chorób serca, tarczycy, bólu stawów, kręgosłupa, 
redukcji stresu, potęgi pożywienia w podniesieniu odporności czy walce z nowotworami. 
Prelegentami będą lekarze, profesorowie, doktor biologii, dietetycy, sportowiec, osoby 
posiadające dużą wiedzę o tematyce zdrowia i leczenia w tym metodami naturalnymi, dla 
których najważniejszy jest zdrowy i szczęśliwy człowieka.

30 000

14
Osiedlowy Ogród Społeczny – 
sposób na międzypokoleniową 
integrację mieszkańców

Anna Lembicz, 
Dorota Bury, 
Anna Karolina Sprengel

Żyjemy dziś inaczej niż dawniej – szybciej, dalej od natury, tworząc coraz słabsze więzi spo-
łeczne. Na dużych osiedlach mieszkają obok siebie samotne osoby starsze i dzieci, których 
zapracowani rodzice często mają dla nich niewiele czasu. Chcemy zaproponować im stwo-
rzenie wspólnymi siłami ogrodu społecznego – miejsca, które razem zaprojektują, obsadzą, 
razem będą pielęgnować i czerpać z niego radość. Choć projekt zakłada przede wszystkim 
integrację seniorów z grupą dzieci i młodzieży, to z grządek z warzywami, ziołami i ulubio-
nymi kwiatami korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy osiedla.

30 000

15 Zdrowy, radosny, sprawny 
maluszek Marcin Kaszubowski

Projekt zakłada realizację cyklu zajęć sportowo – rekreacyjnych adresowanych do około 
960 dzieci w wieku 4 – 6 lat uczęszczających do starogardzkich przedszkoli publicznych 
i prywatnych. Zajęcia projektowe będą miały na celu poszerzenie wśród dzieci zaintereso-
wań związanych ze sportem i aktywnym trybem życia, doskonalenie koordynacji ruchowej 
i orientacji przestrzennej, a także pobudzanie procesów kreatywnego myślenia. Za reali-
zację projektu odpowiedzialny będzie zespół wykwalifikowanych trenerów, instruktorów 
oraz nauczycieli posiadających certyfikaty potwierdzające ukończenia kursów specjali-
stycznych z zakresu pracy z dziećmi.

30 000

16 RAZEM wolni i silni Katarzyna Rozkwitalska

Celem projektu jest organizacja działań społecznych w postaci zajęć cyklicznych, wśród 
których wymienić można kurs tańca, naukę gry na instrumentach, kurs komputerowy, za-
jęcia sportowe, w tym siatkówka, tenis stołowy oraz imprezy rekreacyjne takie jak Dzień 
Dziecka, ogniska, zabawy taneczne, warsztaty terapeutyczne, dla mieszkańców miasta 
skupionych wokół propagowania idei trzeźwego stylu życia. Celem projektu jest propago-
wanie wartości życia wolnego od uzależnień poprzez działania, które wpisują się w pro-
filaktykę i szeroko pojętą prewencję. Odbiorcami działań mogą być wszyscy mieszkańcy 
miasta.

30 000

17 Starogardzka Szkoła Rozwoju Marcin Karwowski
Projekt przewiduje możliwość rozwoju dla starogardzian. Projekt zakłada diagnozę potrzeb 
rozwojowych mieszkańców Starogardu Gdańskiego oraz zorganizowanie 12 darmowych 
szkoleń skierowanych zgodnych z potrzebami.

29 600

W piątek, 14 czerwca 2019 roku, 
podczas jubileuszowej Wielkiej Gali 
Polskiej Przedsiębiorczości w War-
szawie, Ogólnopolska Federacja 
Przedsiębiorców i Pracodawców 
– Przedsiebiorcy.pl nagrodziła naj-
lepiej funkcjonujące samorządy 
i przedsiębiorstwa w Polsce.

Tytuły „Gminy 30-lecia wolności 
RP” oraz statuetki „Orła Polskiego 
Samorządu” otrzymało 30 samo-

Orzeł Polskiego Samorządu dla Starogardu
Gmina Miejska Starogard Gdański wśród laureatów Ogólnopolskiego Plebiscytu ORŁY POLSKIEGO SAMORZĄ-
DU. Miasto otrzymało tytuł „Gmina 30-lecia wolności RP” w ramach udziału w Ogólnopolskim Programie SA-
MORZĄDOWA MARKA ROKU.

rządów, które zdaniem Rady Pro-
gramowej Plebiscytu Orły Polskiej 
Przedsiębiorczości, są symbolem 
rozwoju i efektywności w zarządza-
niu. Wśród uhonorowanych znalazła 
się Gmina Miejska Starogard Gdań-
ski. Nagrodę dla naszego samorzą-
du podczas uroczystej gali odebrał 
Tadeusz Błędzki – zastępca prezy-
denta miasta Starogard Gdański. 

– To kolejny dowód na to, że mia-

sto efektywnie wykorzystuje środki 
zewnętrzne, inwestuje w rozwój, 
dba o poprawę jakości życia miesz-
kańców i warunki sprzyjające roz-
wojowi przedsiębiorczości – powie-
dział wiceprezydent.

Ogólnopolski Program Promo-
cji Regionów Samorządowa Marka 
Roku to inicjatywa, która od deka-
dy promuje samorządy i buduje ich 
pozytywny wizerunek. Umacnia ich 

pozycję jako silnych marek, któ-
re stawiają na rozwój i nieustan-
ne podnoszenie standardu życia 
mieszkańców. 
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W piątek Dzień Dziecka zorganizo-
wał Osiedlowy Dom Kultury przy ul. 
Reymonta. Na milusińskich czekały 
zabawy, wata cukrowa oraz przedsta-
wienie „Jaś i Małgosia” w wykonaniu 
Teatru Młodego Widza z ODK. 

1 czerwca mnóstwo atrakcji przy-
gotował Caritas Diecezji Pelplińskiej. 

Pełnia dziecięcej radości
Przez cały weekend od 31 maja do 2 czerw-
ca Starogard Gdański we władanie prze-
jęły dzieci. Najmłodsi mieszkańcy miasta 
nie nudzili się ani przez chwilę, bo atrakcji 
było naprawdę wiele.

nikach, którym zaoferowała wspólne 
czytanie, gry i zabawy. 

Dla tych, którzy wolą ruch na świe-
żym powietrzu nie lada gratką był, 
zorganizowany przez Starogardzki 
Klub Karate Tradycyjnego, Sportowy 
Dzień Dziecka.  

Plany dotyczące remontów i mo-
dernizacji ulic, dojazdów do bloków, 
poprawy lokalnej infrastruktury, bu-
dowy chodników, zagospodarowa-
nia prywatnych terenów naprzeciw-
ko dworca, bezpieczeństwa w dziel-
nicy oraz co stanie się z parkiem 
kolejowym najbardziej interesowały 
mieszkańców Alei Wojska Polskiego 
i okolic podczas poniedziałkowego 
spotkania.

Ze strony władz miasta uczestni-
czyli w nim prezydenci: Janusz Stan-
kowiak, Maciej Kalinowski i Tade-
usz Błędzki, naczelnicy Wydziałów: 
Techniczno-Inwestycyjnego Janusz 
Karczyński oraz Ochrony Środowi-
ska Sebastian Braurer, a także Marek 
Marquardt – pracownik Straży Miej-
skiej, zajmujący się obsługą miej-
skiego systemu monitoringu. 

Rozmowa odbyła się wedle pla-
nu, który przygotował inicjator 

O potrzebach i planach
Blisko 100 mieszkańców Alei Wojska Polskiego i okolic przyszło 
na pierwsze spotkanie z prezydentem miasta Januszem Stanko-
wiakiem w nowej kadencji. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 
3 czerwca w odrestaurowanej sali dworca PKP na piętrze. Zaini-
cjował je radny Rady Miasta Wojciech Pielecki.

spotkania radny Wojciech Pielecki. 
Przewodniczący Komisji Infrastruk-
tury podkreślił, że zamierza kon-
tynuować bezpośrednie rozmowy 
z mieszkańcami w tej kadencji i na 
bieżąco informować ich o działa-
niach podejmowanych przez Miasto 
w ich dzielnicy. Przy okazji podzię-

Chętnych do zabawy było wielu, 
bowiem mieszkańcy ochoczo od-
powiedzieli na zaproszenie radne-
go Wojciecha Pieleckiego, który za-
inicjował poniedziałkowe spotkanie 
na placu zabaw „Jacek i Agatka”’

Powitali już wakacje
Mieszkańcy ulicy Grunwaldzkiej i okolic 
przywitali już wakacje. 17 czerwca spotkali 
się na placu zabaw „Jacek i Agatka”.
Na rodzinny piknik zaprosił ich radny 
Wojciech Pielecki, który przygotował dla 
nich mnóstwo atrakcji.

– Bardzo się cieszę, że tak wielu 
mieszkańców przyszło na nasz 
plac zabaw, by razem powitać 
wakacje – powiedział radny. – To 
miejsce, w którym teraz jesteśmy, 
tak naprawdę stworzyliśmy sami, 

Na scenie przed Starogardzkim Cen-
trum Kultury występowały staro-
gardzkie przedszkolaki oraz zespół 
z parafii Miłosierdzia Bożego. Imprezę 
oficjalnie otworzyli naczelnik Wydzia-
łu Informacji Społecznej Urzędu Mia-
sta Renata Połomska, dyrektor Staro-
gardzkiego Centrum Kultury oraz ks. 
Grzegorz Weis. 

Miejska Biblioteka Publiczna nie 
zapomniała o najmłodszych czytel-

Niedziela, 2 czerwca, była pełna 
atrakcji dla małych miłośników służb 
mundurowych. Policjanci i strażacy 
przygotowali dla dzieci oraz młodzie-
ży wiele konkursów edukacyjno-pro-
filaktycznych, quizów i zabaw. Można 
było z bliska zobaczyć sprzęt, jakiego 
na co dzień używają strażnicy porząd-
ku i bezpieczeństwa. O muzyczną 
stronę festynu zadbał zespół „Czarna 
Nuta”. 

dwa lata temu walcząc o pienią-
dze z Budżetu Obywatelskiego. 

Wśród uczestników lokalnej 
integracji można było też spo-
tkać zastępcę prezydenta miasta 
Macieja Kalinowskiego. Wicepre-
zydent podziękował radnemu za 
zaproszenie i pogratulował fan-
tastycznie zorganizowanego 
pikniku. Życzył wszystkim dobrej 
zabawy oraz udanych, wesołych 
i beztroskich wakacji.

Do wspólnej zabawy w sporto-
wym stylu zachęcał też klub Spor-
towy Beniaminek 03. Na sąsiadu-
jącym z placem zabaw, boisku, 
chłopcy grali w piłkę pod czujnym 
okiem fachowców. Natomiast Jó-
zef Olszynka ze Starogardzkiego 
Centrum Kultury zapraszał dzieci 
do wspólnego malowania.

Dla mieszkańców był to czas 
integracji, relaksu i zabawy. Dla 
wiceprezydenta i radnego oka-
zja do rozmowy z mieszkańcami 
o codziennych problemach i po-
trzebach.

Piknikową atmosferę podsy-
cił zapach grillowanych kiełba-
sek, które szybko rozchodziły się 
wśród zaproszonych gości. Czas 
umilała im muzyka z dziecięcymi 
przebojami. 

kował wszystkim, którzy obdarzyli 
go zaufaniem i zagłosowali na niego 
w ostatnich wyborach samorządo-
wych. Za głosy poparcia mieszkań-
com podziękował również prezy-
dent miasta Janusz Stankowiak. 
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Z okazji Dnia Matki uczestnicy 
placówki dziennego wsparcia przy 
SCWR zrobili dla swoich mam pięk-
ne prezenty. Nie one były jednak 
najważniejsze, liczyły się przede 
wszystkim życzenia i część arty-
styczna, którą dzieci zaprezento-
wały w dwóch grupach starszej 
i młodszej. Przez ponad miesiąc 
przygotowywały się do występu 
pod czujnym okiem opiekunów. 
Przedstawieniu towarzyszyły wielkie 
emocje. Dla wielu maluchów było 
to pierwsze publiczne wystąpienie. 
Dzieci były bardzo przejęte powie-
rzonymi im rolami i świetnie się spi-
sały. Za co mamy im podziękowały 
gromkimi brawami.

Dzieci namalowały też portre-
ty swoich mam. Wszystkie obrazki 
wisiały na wystawie i każda z mam 
musiała odgadnąć, który portret jest 
jej. Ku uciesze dzieci mamy nie miały 
problemu ze znalezieniem swoich 
podobizn, bo przecież doskonale 
znają swoje dzieci.

– Bardzo mnie wzruszył występ 
moich córek. Piękny portret mi na-
malowały – powiedziała mama Ka-
roliny i Justyny. – Dziewczynki przy-
chodzą do Centrum co dzień od po-

Dzień Matki w SCWR
Bywalcy świetlicy Starogardzkiego Centrum Wsparcia Rodziny 
przy ul. Kościuszki 56 zaprosili swoje mamy na uroczystość z oka-
zji Dnia Matki. Dzieci przygotowały dla nich przedstawienie, pre-
zenty, poczęstunek i specjalne życzenia. Spotkaniu towarzyszyły 
wielkie emocje i łzy wzruszenia.

niedziałku do soboty. Gdyby mogły 
to nawet w niedzielę by się wyrwały 
na zajęcia. Najbardziej lubią ma-
lować i bawić się z innymi dziećmi. 
Znalazły tu nowych przyjaciół. Kiedy 
je odbieram buzia im się nie zamyka, 
tyle mają do powiedzenia – dodała 
pani Gabriela. – Naprawdę cieszę 
się, że mają takie miejsce, w którym 
wiem że są bezpieczne, zaopieko-
wane i dodatkowo mają mnóstwo 
okazji do rozwoju swoich talentów.

Projekt Starogardzkiego Centrum 
Wsparcia Rodziny skierowany jest 
do dzieci i ich rodziców z obszaru 

objętego rewitalizacją. Partnerem 
wiodącym projektu jest Gmina 
Miejska Starogard Gdański. Partne-
rami są: Fundacja Rozwoju Edukacji 
i Społeczności Lokalnych „In Fortes”, 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz 
Związek Harcerstwa Polskiego Cho-
rągiew Gdańska. SCWR w Starogar-
dzie działa od 1 kwietnia 2019 roku. 
Jest finansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego 
2014 – 2020. 

Podczas spotkania dyrektor Sta-
rogardzkiego Centrum Kultury Ewa 
Roman oraz koordynator Uniwersy-
tetu III Wieku „S-Centrum” Ewa Lan-
dowska przedstawiły ofertę zajęć 
dla słuchaczy UTW. Zaprezentowały 
skierowane do seniorów propozycje 
spędzania czasu. Były wśród nich m. 
in   zajęcia plastyczne, gra w brydża, 
pieczenie ciast, wykłady o różno-
rodnej tematyce, a także wycieczki.

Spotkanie Rady Seniorów
31 maja w Urzędzie Miasta odbyło się dru-
gie posiedzenie Rady Seniorów działającej 
przy prezydencie Starogardu Gdańskiego.

Pracownik Powiatowego Urzędu 
Pracy Marcin Lempkowski przed-
stawił informację o działalności Po-
wiatowego Urzędu Pracy w zakresie 
ofert dla seniorów.

Poza tym, Rada Seniorów pod-
jęła dyskusję nad projektem 
uchwały w sprawie nadania nazwy 
ronda bądź ulicy im. Starogardz-
kich Seniorów. 

Na ręce przedstawicieli oddziału 
pediatrycznego prezydent Staro-
gardu Gdańskiego przekazał 300 
śliniaków dla dzieci. Odwiedził też 
małych pacjentów oraz przekonał 
się jakim sprzętem dysponuje od-
dział. W pokoju zabiegowym na 
własnej skórze sprawdził jak działa 
iluminator żył, czyli nazywany po-
tocznie „skaner” pozwalający na 
szybkie i bezinwazyjne odnalezienie 
żyły pacjenta.

Prezydent Janusz Stankowiak roz-
mawiał także z rodzicami małych 
pacjentów, którzy cieszą się z god-
nych warunków pomagających 
przetrwać im czas spędzony z dziec-
kiem w szpitalu. 

– Wszystkim małym pacjentom 
życzę szybkiego powrotu do zdro-
wia, wspaniałego, pełnego po-
zytywnych wrażeń Dnia Dziecka, 
a całemu personelowi tylko lekkich 
przypadków – powiedział prezydent 
Starogardu Gdańskiego. 

Dla małych pacjentów
Z okazji Dnia Dziecka prezydent miasta Ja-
nusz Stankowiak odwiedził starogardzki 
oddział pediatryczny. Najmłodsi pacjenci 
Kociewskiego Centrum Zdrowia otrzymali 
śliniaki z herbem miasta.

W tym roku nowe umiejętności 
na zajęciach Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku „S-Centrum” zdobywało 
211 studentów. – Niezmiernie się 
cieszę, że z roku na rok przybywa 
nam chcących się rozwijać senio-
rów. W zdecydowanej większości 
są to panie, ale muszę przyznać, że 
pojawia się też coraz więcej przed-
stawicieli płci męskiej – mówiła ko-
ordynator, a zarazem dziekan UTW 
Ewa Landowska.

– Wiecie, że zawsze chętnie przy-
chodzę na wszystkie Wasze uroczy-
stości. Aż trudno uwierzyć, że dzisiaj 
kończy się trzynasty rok działalności 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Je-
stem szczęśliwy, że Was – studen-
tów jest coraz więcej. To dowodzi, że 

Kolejny rok za nimi
29 maja starogardzcy seniorzy zakończyli 
rok akademicki 2018/2019. 

potrzebne jest Wam takie miejsce. 
Cieszę się, że tak chętnie korzy-
stacie z jego oferty – powiedział 
prezydent Starogardu Gdańskiego 
Janusz Stankowiak, pomysłodawca 
UTW „S-Centrum”. 

W tym roku uroczystość zakoń-
czenia roku akademickiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku zbiegła 
się z Dniem Działacza Kultury oraz 
urodzinami dyrektor SCK Ewy Ro-
man. Było więc mnóstwo życzeń, 
kwiatów i wzruszeń.

Studenci otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. Potem przy dźwiękach 
muzyki Grzegorza Piskorskiego 
i Krzysztofa Cegłowskiego ruszyli 
na parkiet.  
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Spośród wszystkich atrakcji przy-
gotowanych z okazji Święta Kawa-
lerii, najwięcej emocji – wzbudziło 
widowisko w Stadzie Ogierów. In-
scenizacja historyczna pt. „Walka 2 
Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 
z okupantem we wrześniu 1939 
roku” przyciągnęła do Stada tłumy 
mieszkańców. 

Plenerowe przedstawienie wy-
konały grupy rekonstrukcyjne SGO 
Pomorze, 2 Pułk Szwoleżerów Rokit-
niańskich ze Starogardu Gdańskiego 
oraz kaskaderzy z grupy Braci Ko-
strzewa Słupno. Widowisko okrasił 
swoim pasjonującym komentarzem 
Jerzy Hanisz. 

Radosny, kawaleryjski nastrój do 
rodzinnego święta w Stadzie wpro-
wadziła w tym roku Orkiestra Re-
prezentacyjna Marynarki Wojennej 
z Gdyni. 

Dużo emocji jak zawsze wywo-
łała „ułańska fantazja” kaskaderów 
z grupy Braci Kostrzewa Słupno. Naj-

Odsłonili kolejną kartę historii
Podczas Święta Kawalerii w Stadzie Ogierów oprócz widowiska 
historycznego mieszkańcy obejrzeli konne akrobacje, pokaz wła-
dania białą bronią i musztrę konną. Wcześniej wspólnie modlili 
się w kościele św. Wojciecha za Ojczyznę i poległych żołnierzy.

– Oddawanie krwi to nasz wkład 
w zabezpieczenie sezonu letniego 
i jednocześnie wstęp do akcji ,,Bez-
pieczne wakacje”.
– Całą akcją koordynuje Straż Miej-
ska w Gdańsku. Uczestniczyć mogą 
nie tylko pracownicy straży, ale też 
ich rodziny i przyjaciele – zachęca 
zastępca komendanta Straży Miej-

Strażnicy służą krwią
Prefektura Straży Gminnych i Miejskich 
Województwa Pomorskiego organizuje 
akcję pn. „Strażnicy służą krwią”. Staro-
gardzka straż także się do niej przyłączyła. 

Starogardzcy strażacy swoje świę-
to rozpoczęli od porannej mszy św. 
Potem przyszedł czas na podniosły 
apel, na który przybył m. in wicewo-
jewoda pomorski Mariusz Łuczyk. 

Podczas uroczystości przewod-
niczący Komisji Samorządności, 
Porządku Publicznego i Bezpieczeń-
stwa Rady Miasta Starogard Gdański 
Jan Strzelczyk oraz naczelnik Wy-
działu Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miasta Beata Tkaczyk-Kurkowska 

Święto strażaków
30 maja świętowaliśmy w naszym mieście 
Dzień Strażaka. Z tej okazji w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
zorganizowano uroczystość, podczas której 
wręczono awanse, medale i odznaczenia.

większą jednak niespodzianką Świę-
ta Kawalerii było pojawienie się na 
placu Błękitnej Chorągwi Husarskiej 
Marszałka Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego. Zaś tuż przed głów-
ną inscenizacją kawalerzyści Plutonu 
Zmechanizowanego IX Brygady Ka-
walerii Pancernej pod dowództwem 
płk Dariusza Kosowskiego zaprezen-
towali umiejętności działania plutonu 

rozpoznania w warunkach współcze-
snego pola walki. 

Przez cały czas trwania imprezy 
pasjonaci historii i militariów mogli 
oglądać broń historyczną z czasów II 
wojny światowej, przewoźne centrum 
dowodzenia oraz wystawę sprzętu 
bojowego, wyposażenia i uzbroje-
nia żołnierzy 16 Pomorskiej Dywizji 
Zmechanizowanej. Przy okazji każdy 
uczestnik Festynu mógł spróbować 
wojskowej grochówki.

Podczas uroczystości w podzię-
kowaniu za wsparcie i pomoc w kul-
tywowaniu kawaleryjskich tradycji 
medalem „Pro Patria” odznaczeni 
zostali dyrektor gdańskiego oddzia-
łu Totalizatora Sportowego Kazi-
mierz Janiak oraz Leszek Urba prezes 
Fundacji Energa. Medale wręczył im 
płk Zbigniew Krzywisz – przedstawi-
ciel szefa Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Jana Józe-
fa Kasprzyka. 

skiej w Starogardzie Gdańskim Kry-
styna Kwidzińska-Kulas.
Do 5 lipca można oddawać krew 
w Oddziale Terenowym RCKiK 
w Gdańsku, ul. Doktora Józefa Ba-
lewskiego 1, 83-200 Starogard 
Gdański. Rejestracja: od poniedział-
ku – piątku w godz.7:00-11:30. 

wręczyli przyznaną przez Radę Mia-
sta nagrodę dla najlepszego strażaka 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej Karinie Stankowskiej 
oraz nagrodę dla najlepszego straża-
ka Ochotniczej Straży Pożarnej, któ-
rym wybrano Marka Lissa.

Naczelnik Wydziału Spraw Oby-
watelskich Beata Tkaczyk-Kurkow-
ska odczytała list Prezydenta Miasta 
Starogard Gdański skierowany do 
strażaków. 

– Podczas spotkania omówiliśmy 
bezpieczeństwo nad wodą, na 
drogach, na placach zabaw. Wy-
tłumaczyliśmy przedszkolakom 
jak zachować się wobec obcych 
osób oraz jak skutecznie bro-
nić się przed agresywnym psem. 
Przypomnieliśmy numery alarmo-
we. Każde dziecko otrzymało od-
blaskową opaskę – opowiada za-
stępca komendanta Straży Miej-
skiej Krystyna Kwidzińska-Kulas.

13 czerwca w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie odbyło 
się spotkanie przedstawicieli Stra-
ży Miejskich i Gminnych Woje-

Bezpieczne wakacje
W ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2019” 
organizowanej przez Prefekturę Straży 
Gminnych i Miejskich Województwa Po-
morskiego, starogardzka Straż Miejska 
odwiedziła dzieci z Miejskiego Przedszko-
la Publicznego Nr 4 ,,Tęczą Malowane”.

wództwa Pomorskiego pn. „Bez-
pieczne wakacje 2019”. 

– W trakcie wakacji będziemy 
zwracać uwagę w szczególności 
na takie zagadnienia, jak: bez-
pieczne poruszanie się po dro-
gach; zachowania w przypadku 
kontaktu z nieznaną osobą, pra-
widłowe zachowanie nad wodą 
oraz w razie kontaktu ze zwierzę-
tami, znajomość numerów alar-
mowych oraz skuteczne wzywa-
nie pomocy. Pochylimy się także 
nad zagrożeniami płynącymi z In-
ternetu – mówi Krystyna Kwidziń-
ska-Kulas. 
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Magdalena Miloch uczy wycho-
wania fizycznego w Publicznej Szko-
le Podstawowej Nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi. Jest absolwentką 
AWFiS w Gdańsku. 

Monika Wałaszewska jest 
nauczycielką języka polskie-
go oraz logopedą w Publicz-
nej Szkole Podstawowej Nr 6.     

Kolejne nauczycielki z awansem
Magdalena Miloch i Monika Wałaszewska 5 czerwca odebrały 
z rąk Prezydenta Miasta Starogard Gdański akty nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego. 

Pani Monika w 2012 r. ukończyła sta-
cjonarne studia magisterskie na kie-
runku filologia polska, specjalność 
nauczycielska na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dwa 
lata później, również nie UMK, ukoń-
czyła podyplomowe studia z zakre-
su logopedii. Pracuje w obu profe-
sjach. Nauczycielką jest od 7 lat.

– Są dzisiaj z nami uczniowie, 
którzy wyróżniają się osiągnięcia-
mi przedmiotowymi, sportowymi, 
wzorową postawą i aktywnością 
społeczną. Niektórzy z nich opusz-
czają już mury swoich szkół i 1 
września rozpoczną kolejny etap 
edukacji. Przez wszystkie lata nauki 
dali nam wiele radości. Są z nami 
również ich rodzice, którzy od naj-
młodszych lat kształtowali charak-
tery swoich dzieci, wychowując je 
z ogromną miłością oraz oddaniem 
– powiedziała Hanna Stasiewicz.

Zgromadzonych tego dnia 
w Urzędzie Miasta uczniów i na-
uczycieli prezydent Starogardu po-
stanowił uhonorować dyplomami 
oraz nagrodami rzeczowymi. – Je-
stem bardzo dumny z młodzieży, 
która już dzisiaj sławi i mam na-
dzieję sławić będzie w przyszłości 
nasze miasto. Starogard Gdański 
zasługuje na wspaniałych ludzi. Wy 
do nich należycie. Należą do nich 
Wasi nauczyciele, Wasi rodzice, bo 
dzięki nim i wskazanym przez nich 
drogom możecie się w pełni rozwi-
jać – mówił prezydent Janusz Stan-
kowiak.

Razem z prezydentem Januszem 
Stankowiakiem dyplomy i nagrody 
wręczali radni Rady Miasta Ma-
rek Jankowski i Sławomir Ruśniak. 
Podziękowania otrzymała Danuta 
Pawlisch, która przez 10 miesięcy 
wzorowo pełniła obowiązki dyrek-
tora Publicznej Szkoły Podstawo-
wej Nr 4 z Oddziałami Integracyj-
nymi. 

Nagrody dla najlepszych
18 czerwca najbardziej wyróżniający się uczniowie oraz nauczy-
ciele starogardzkich szkół podstawowych odebrali nagrody z rąk 
prezydenta miasta Janusza Stankowiaka. 

Najlepsi uczniowie roku szkolnego 2018/2019:
Agnieszka Markowska (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1)
Ernest Mindykowski (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1)
Kacper Słomiński (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2)
Oliwia Kosecka (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3)
Zofia Kuraszewicz (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3)
Marta Starczewska (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4)
Marta Partyka (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6)
Maciej Batkowski (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6)
Zofia Hejenkowska (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8)
Julia Runge (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8)

Najlepszymi nauczycielami roku szkolnego 
2018/2019 okazali się:
Małgorzata Ćwiek i Lucyna Walczak 
(Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1)
Marlena Tańska 
(Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2)
Małgorzata Forc-Szopińska i Mateusz Brucki 
(Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3)
Lucyna Radtke 
(Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4)
Sabina Kosecka i Zbigniew Kozłowski 
(Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6)
Joanna Rajewska i Beata Kubacka 
(Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8)

W dniu nadania awansu zawo-
dowego nauczycielkom pogratu-
lował nie tylko Prezydent Miasta 
Starogard Gdański Janusz Stanko-
wiak, ale też naczelnik Wydziału 
Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Agnieszka Buczyńska oraz dyrekto-
rzy szkół, w których uczą. 

W uroczystości zakończenia roku 
szkolnego w Szkole Podstawowej 
nr 4 uczestniczyli prezydent miasta 
Janusz Stankowiak oraz wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Marek Jan-
kowski. 

– Dziękuję wszystkim nauczy-
cielom, wychowawcom i obsłudze 
administracyjnej starogardzkich 
szkół. To był dla nich trudny rok. Po-
dejmowali ważne decyzje w walce 
o poprawę warunków pracy i płac. 
Niestety zapłacili za to wysoką 
cenę. Ale to właśnie dzięki nim dzi-
siaj z satysfakcją możecie udać się 
na wakacje. Starogardzki samorząd 
wspiera nauczycieli i będzie wspie-
rał dalej. Jestem z wami i wierzę, że 
w końcu ten sukces osiągniecie – 
powiedział prezydent.

Ostatni dzwonek
19 czerwca ostatni dzwonek w roku szkol-
nym 2018/2019 usłyszało 4 614 uczniów 
sześciu szkół podstawowych w Starogar-
dzie Gdańskim. Na zawsze ze szkołą pod-
stawową pożegnało się 1 051 absolwentów 
trzecich klas gimnazjum oraz klas ósmych. 
Dzieci odebrały świadectwa i nagrody za 
wzorową naukę i szczególne osiągnięcia. 
Ich letni wypoczynek potrwa 74 dni. 

Janusz Stankowiak podziękował 
uczniom SP 4 za wspaniałe wyniki, 
które osiągnęli wspólnie ze swo-
imi nauczycielami. Podziękował też 
rodzicom, którzy wykazali się dużą 
cierpliwością podczas trudnych dni, 
kiedy musieli organizować dodatko-
wą opiekę dla dzieci.

– Dziękuję Wam za wyrozumia-
łość – powiedział. – Moje serce się 
raduje, widząc tak wielu zdolnych 
młodych ludzi. Dziękuję, że tak pil-
nie się uczyliście i z taką determina-
cją staraliście się podnieść poziom 
swojej wiedzy i umiejętności. Ser-
decznie wam wszystkim gratulu-
ję i życzę wspaniałych, radosnych 
i bezpiecznych wakacji – zakończył 
prezydent. 
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Dni Starogardu Gdańskiego  
z Concordią
Dni Starogardu z Concordią i VII Wielki Jarmark Kociewski odbę-
dą się w ostatni weekend czerwca. Prezydent Miasta Starogard 
Gdański Janusz Stankowiak zaprasza na występy takich gwiazd, 
jak Natalia Szroeder, Lady Pank, Marcin Spenner, LOONA, Captain 
Jack czy Maciej Smoliński. Od rana do późnych godzin wieczor-
nych 28 i 29 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 dobrej 
muzyki.

W Truskawcu byliśmy po raz trze-
ci. Niestety zawsze jedziemy tam 
w niepełnym składzie. Nie sposób 
zebrać wszystkich członków zespo-
łu na tak długi wyjazd – mówi Piotr 
Ossowski z zespołu Canto.

– Na Ukrainie grało nam się fan-
tastycznie. Jednak gorąca, a raczej 
upalno-tropikalna aura wygnała 
publiczność z centralnego placu 
w bardziej zacienione miejsca. At-
mosfera i ludzie cudowni. Zetknię-
cie się z kulturą Ukrainy, z jej realia-
mi gospodarczymi co roku ciągle 
zaskakuje – opowiada pan Piotr.

– Zespół Canto zagrał dwa duże 
koncerty. Przedstawiciele władz 
miasta Truskawiec oraz partnerskie-
go miasta Borysław byli pod wraże-
niem. Niektórzy słuchali i oglądali 
nas po raz trzeci... Reprezentowanie 
na tej imprezie Starogardu uwa-

Polsko-Ukraiński 
Festiwal Kultury
Dwadzieścia jeden zespołów wzięło udział 
w III Polsko-Ukraińskim Festiwalu Kultu-
ry, który odbył się w dniach 8-9 czerwca 
w Truskawcu. Starogard Gdański reprezen-
towała grupa Canto.

żam za udane – podsumowuje Piotr 
Ossowski.

Podczas uroczystego otawrcia 
III Polsko-Ukraińskiego Festiwalu 
Kultury przedstawiciele Starogar-
du Gdańskiego i miasta Borysław 
(Ukraina ob. Lwowski) podpisali list 
intencyjny, który może być dobrym 
początkiem do nawiązania między 
nimi współpracy partnerskiej.

Festiwal zorganizował Konwent 
Współpracy Samorządowej Polska 
– Ukraina, którego Gmina Miejska 
Starogard Gdański jest członkiem. 
Współorganizatorem była Truska-
wiecka Rada Miejska.

Cały projekt pn. „Polsko-Ukraiń-
ski Festiwal Kultury w Truskawcu“ 
współfinansowany jest w ramach 
sprawowania opieki Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej nad Polonią 
i Polakami za granicą w 2019 roku. 
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28 czerwca 
– I dzień Święta Starogardu
Wielkie święto Starogardu rozpocz-
niemy 28 czerwca o godz. 17:00 Sta-
rogardzkim Korowodem. Po jego 
zakończeniu Prezydent Miasta Sta-
rogard Gdański Janusz Stankowiak 
przekaże klucz do bram miasta Kró-
lowi Bractwa Kurkowego. Tego dnia 
będziemy bawić się w klimacie lat 80. 
i 90. Wystąpią: LOONA, Captain Jack, 
Maciej Smoliński. Ponadto będzie 
można odwiedzić Wielki Jarmark Ko-
ciewski, posilić się w Food Truckach, 
serwujących dania kuchni z różnych 
stron świata, odwiedzić Kociewski 
Zakątek i Wesołe Miasteczko oraz 
zobaczyć występy lokalnych arty-
stów. Imprezę poprowadzi prezen-
ter Polo.tv – Maciej Smoliński.

29 czerwca 
– II dzień Święta Starogardu
Drugiego dnia wystąpi Natalia Szro-
eder, Lady Pank oraz Marcin Spen-
ner. Dodatkowymi atrakcjami będą 
m.in. Kociewskie Gotowanie – bicie 
rekordu Polski z Szefem Kuchni Ma-
riuszem Gachewiczem, Gala Sportu 
czy warsztaty – Studio Paznokcia.

Weź udział w konkursie 
i wygraj
W tym roku organizatorzy propo-
nują udział w dwóch konkursach. 
Pierwszy nosi nazwę Starogardzki 
Korowód. Zadaniem każdej grupy, 
która zgłosi się do konkursu, bę-
dzie kreatywne zaprezentowanie 
się w barwnym Korowodzie po-
przez strój czy kolorowe gadżety. 
Oceniana będzie pomysłowość 
– w czym tkwi siła stowarzysze-
nia, organizacji lub grupy i jaki ma 
związek z miastem. Do wygrania  
2 000 zł. Więcej informacji na temat 
tego konkursu znajdziecie na stronie 
www.osir.com.pl

Kolejnym „smacznym” konkur-
sem będzie Kociewska Kasta, czyli 
konkurs kulinarny. Odbędzie się 
pierwszego dnia święta Starogar-
du. Zadaniem uczestników będzie 
przygotowanie regionalnego dania 
głównego z wykorzystaniem pro-
duktów, które uczetsnicy znajdą 
i dostną w Kociewskich Kastach. Tu-
taj też czeka nagroda! 
Wiecej informacji na stronie www.
osir.com.pl. W programie staro-
gardzkich Dni Miasta przewidziany 
jest też Festiwal Kolorów oraz spora 
dawka dodatkowych atrakcji.  
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Od czterech lat w pierwszej poło-
wie czerwca do Starogardu zjeżdżają 
triathloniści z całej Polski, dla których 
sport to nie tylko pasja, ale sposób na 
życie. 

Po raz pierwszy wyścig rozpoczął 
się na gościnnych terenach gminy 
Skarszewy, nad jeziorem w Borównie. 

Pierwszy na mecie pojawił się 
uczestnik 1/8 IM – zawodnik KU AZS 
Politechnika Gdańska  Maciej Bruź-
dziak. Wyścig ukończył z czasem 
1:01:00, poprawiając zeszłoroczny 
zwycięski wynik Jakuba Rucińskie-

Wyścig tytanów sportu
9 czerwca do Starogardu przyjechali triathloniści z całej Polski. 
Prawie 300 zawodników wystartowało w czwartej edycji LOTTO 
Triathlon Energy. Po raz czwarty na dystansie ¼ IM wyścig wy-
grał Tomasz Spaleniak. Wśród kobiet najszybciej dystans 950 m 
wpław, 45 km rowerem i 10 km biegiem pokonała Magdalena 
Lenz ze Starogardu Gdańskiego.

rogardu dystans 1/8 IM najszybciej 
pokonali  Maciej Gabryel,  Marek Ła-
ski  i  Ireneusz Migowski. Natomiast 
piętnastoletnia  Nela Jędrzejewska  
– reprezentantka Polpharmy – była 
najmłodszą uczestniczką zawodów.

Po raz czwarty w ¼ Ironmana zwy-
ciężył  Tomasz Spaleniak. Na Stadion 
Miejski im. Kazimierza Deyny wbiegł 
z czasem 2:09:26. Trzy minuty później 
na mecie zameldował się  Marek Bie-

RunGym to świetna forma treningu 
i zabawy. Impreza odbywa się na świe-
żym powietrzu na Stadionie Miejskim 
im. K. Deyny. Uczestnicy rozpoczyna-
ją sportowe zmagania od grupowej 
rozgrzewki, po czym przechodzą na 
start. W zależności od kategorii mają 
do pokonania określoną liczbę stacji 
o różnym stopniu trudności.

Do ich zadań będzie należeć m.in. 
przerzucanie dużej opony w przód 
i tył, spacer z ketlami, „padnij po-
wstań” pod kurtyną wodną, przeskok 
przez małą ściankę czy spacer po rów-
noważni.

Swój udział można zgło-
sić do środy  17 lipca 2019 do 
godz. 9:00  najlepiej drogą elek-
troniczną wchodząc na stronę: 
https://elektronicznezapisy.pl/
event/3942.html  lub w biurze zawo-
dów – w piątek 19 lipca 2019 od 15:00 
– 17:45 (o ile będą jeszcze wolne miej-
sca).

Zawody rozegrane zostaną w na-
stępujących kategoriach:

1. RUN GYM KIDS, wpisowe 20 zł, 
limit zawodników 40 min. 8 stacji wiek 
uczestników 6 – 12 lat (startują pod 
opieką) 

2. RUN GYM, wpisowe 40 zł, li-

Ruszyły zapisy  
na 3 edycję RunGym
Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na III 
edycję RunGym – Hardcorowy Trening Ob-
wodowy. Zawody odbędą się 19 lipca 2019 
roku na Stadionie Miejskim im. Kazimierza 
Deyny w Starogardzie Gdańskim.

mit zawodników 60 min. 12 stacji 
tylko dla osób pełnoletnich Zawodni-
ków obowiązuje limit czasu – 60 min

Organizator dla wszystkich przygo-
tował pakiet startowy: koszulka oko-
licznościowa, posiłek regeneracyjny 
oraz atrakcyjne niespodzianki!

Wpłaty wpisowej należ do-
konać przelewem na kon-
to OSiR  do środy 17 lipca 2019 
lub gotówką w dniu imprezy w biu-
rze zawodów, piątek 19 lipca 2019 od 
15:00 – 17:45 (w przypadku dostępno-
ści miejsc).

Konto: Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Starogardzie Gdańskim 
Bank Spółdzielczy w Starogardzie 
Gdańskim 95 8340 0001 2002 3010 
6817 0001

Warunkiem dopuszczenia zawod-
nika będzie:
– wypisanie karty zgłoszeniowej 
– własnoręcznie podpisanie zaświad-
czenia o braku przeciwwskazań zdro-
wotnych do uczestnictwa
– okazanie dokumentu tożsamości, 
celem weryfikacji danych osobowych
– uczestnicy RunGym Kids dodatko-
wo muszą posiadać zgodę rodzica

Zawodnicy startują w na własną 
odpowiedzialność. 

gała  z czasem 2:12:25. Podium uzu-
pełnił  Maciej Kosmala. Jego czas to 
2:15:54.

Spośród starogardzian na tej tra-
sie wyróżnili się  Jacek Freitag,  Błażej 
Szwedowski  oraz  Jarosław Kowalski.

Wśród największych twardzie-
li były też oczywiście twardzielki. 
W klasyfikacji generalnej najlepszą 
kobietą na dystansie ¼ okazała się 
starogardzianka  Magdalena Lenz  
z TRI Starogard Gdański. Na metę 
wbiegła jako pierwsza z czasem 
2:22:33. Trzynaście minut później 
bieg ukończyła  Katarzyna Kaczkow-

ska. Trzecie miejsce zajęła  Małgorza-
ta Szczęsna  (2:37:54).

Tym razem uczestnicy zbierali pie-
niądze na pomoc dzieciom z rzadki-
mi chorobami, wspierając Fundację 
„Nie Poddam Cię”.   Jej twarzą jest 
ciężko chora Martynka. Dzięki ak-
cjom, prowadzonym przez Fundację, 
dziewczynka została właściwie zdia-
gnozowana. Podczas, gdy jej mama 
wraz z dwiema koleżankami wal-
czyły w sztafetach na dystansie 1/8 
Ironman, tata robił pyszne i chrupią-
ce gofry. Cały dochód z ich sprzedaży 
przeznaczony został na cele fundacji 
„Nie Poddam Cię”.

Dla jednych ten dzień był dniem 
bicia rekordów. Dla innych to była 
bezwzględna walka z własnymi sła-
bościami i chęć udowodnienia sobie, 
że można więcej. Jedno jest pewne 
uczestnicy czwartej edycji LOTTO 
Triathlon Energy Starogard Skarsze-
wy doskonale się bawili, korzystając 
z przygotowanych dla nich basenów 
i stref odpoczynku. 

go o 6 minut. Jako drugi na mecie 
zameldował się  Jarosław Skwiot  
(1:04:40), a zaraz za nim  Kamil Kulik  
(1:04:50). Wśród pań najlepiej po-
biegła  Marta Kalinowska-Biegała, 
która pokonała trasę w 1:15:26. Dru-
ga w kategorii OPEN była  Karolina 
Zamarripa  (1:16:28) z zespołu LKS 
Zorza Gdynia, a na trzecim stop-
niu podium uplasowała się  Ewelina 
Nowak  (1:17:02) z TriAmator. Ze Sta-
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Impreza zorganizowana została 
na obiektach sportowych Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 1.

Laser Run to dynamiczne wyścigi 
składające się z biegu 2x400 me-
trów, 3x400 metrów lub 4x400 me-
trów, w tym od dwóch do czterech 
rund strzelania z pistoletu laserowe-

Pierwszy starogardzki Laser Run
15 czerwca odbyła się pierwsza edycja Laser Run City Tour Staro-
gard Gdański. W zawodach łączących bieganie i strzelanie z pisto-
letu laserowego wystartowało 68 osób. Najmłodsze z nich miały 
9, a najstarsze blisko 60 lat. 

go z odległości 5 metrów.  Zawodni-
cy muszą trafić do celu 5 razy, zanim 
będą mogli biegać. Całkowita liczba 
trafień wynosi 10, 15, 20, a całkowity 
dystans do pokonania to 800, 1200 
lub 1600 metrów. Ta nowa dyscypli-
na jest pochodną ostatniej konku-
rencji pięcioboju nowoczesnego.

Klub Piłkarski Starogard za-
kończył właśnie kolejny sezon 
rozgrywek. Jaki był on według 
Pana?
Miniony sezon należy podzielić na 
dwie części: rundę jesienną i za-
kończoną niedawno rundę wiosen-
ną. Pierwsza była moim zdaniem 
udana. Zdobyliśmy 31 pkt i byliśmy 
postrachem najsilniejszych w lidze. 
Największym sukcesem, również na 
jesień, była nasza przygoda w roz-
grywkach Pucharu Polski, gdzie 
udało nam się wyeliminować Górnik 
Łęczna. Niewiele brakowało, aby-
śmy pokonali także Puszczę Niepo-
łomice w 1/16 finału. Przeważaliśmy 
w tym meczu. Oni natomiast mieli 
napastnika, który teraz strzela dla 
Wisły Kraków w Ekstraklasie. Poko-

Chcą grać  
dla Starogardu
Rozmowa z trenerem KP Starogard Łukaszem Kowalskim. 

naliśmy też drużynę Lecha Poznań 
w rozgrywkach ligowych, a jak pa-
miętamy zespół ten awansował 
o szczebel wyżej. Zimą z klubu od-
szedł Dawid Retlewski. Wojciech Zy-
ska odniósł kontuzję, która wyelimi-
nowała go do końca rundy. W tam-
tym momencie zaczęły się schody 
i jak widać po naszej zdobyczy 
punktowej na wiosnę nie udało się 
załatać po nich dziury ofensywnej. 
Do tego doszło trochę pecha oraz 
gapiostwa w defensywie i jesteśmy 
tu, gdzie jesteśmy. Trzeba jednak 
oddać zawodnikom, że chcą grać 
dla Starogardu i na boisku zostawia-
ją dużo zdrowia. Ubolewam czasem 
nad tym, że nie są nagradzani za to 
punktami, ale miło się pracuje z tą 
drużyną.

Zimą klub pozyskał czterech 
nowych zawodników. Jak się 
sprawdzają?
Po sezonie okaże się ilu z nich zo-
stanie, co będzie odpowiedzią na 
to pytanie. Bez problemu natomiast 
zgrali i zintegrowali się z drużyną. 

Czy któryś z zawodników KP 
Starogard szczególnie zachwy-
cał trenera w tym sezonie?
Znam tych chłopaków dłuższy czas 
i wiem co potrafią. Zachwycam się, 
kiedy widzę wyraźne postępy. Jeżeli 
cofają się w grze zwracam im na to 
uwagę. Myślę, że w perspektywie 
roku największy postęp zrobił Mi-
chał Wohlert. Chłopak ze Starogar-
du, który jeszcze rok temu miał pro-
blem z załapaniem się do meczowej 

18-stki, a teraz czekamy z utęsknie-
niem na jego powroty po kontuzji 
czy po kartkach.

Jakie plany klub ma na kolejny 
sezon?
Nowy sezon rozpoczyna się 10 
sierpnia. Plan jest zawsze ten sam. 
Chcemy, aby każdy rywal miał, nie-
zależnie od wyniku, trudną przepra-
wę z KP Starogard, jeszcze trudniej-
szą niż do tej pory.

Zaczęliście już swoje wakacje. 
Jak długo będziecie odpoczy-
wać?
Nasze wakacje będą trwały do 8 
lipca. Oczywiście jest to odpoczy-
nek dla zawodników. Prezesi oraz 
trenerzy będą w tym czasie szukać 
nowych piłkarzy. Ponadto trzeba 
zaplanować okres przygotowawczy, 
bo ten jest stosunkowo krótki i na-
leży przepracować go jak najbar-
dziej efektywnie. 

– Nasza impreza została przygo-
towana we współpracy z Międzyna-
rodową Organizacją Pięcioboju No-
woczesnego (UIPM), w ramach mię-
dzynarodowego cyklu Laser Run 
City Tour. Namówił mnie do tego 
prezes Pomorskiego Okręgowego 
Związku Pięcioboju Nowoczesne-

go Jan Szymczuk. Nie ukrywam, że 
bardzo spodobał mi się ten pomysł. 
Gdzie, jak nie w Starogardzie Gdań-
skim, skąd pochodzi znakomita pię-
cioboistka Oktawia Nowacka, robić 
takie wydarzenia? – powiedział 
główny organizator oraz prowadzą-
cy imprezy Mariusz Noetzel, trener 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Ósemka”.

Z racji licznych obowiązków i tre-
ningów Oktawia Nowacka nie mo-
gła wystartować w starogardzkim 
Laser Run. Na zawodach pojawili się 
jednak jej rodzice, Brygida i Miro-
sław Nowaccy. Nikogo nie zaskaku-
jąc, oboje wygrali w swoich katego-
riach wiekowych. 

– Bardzo fajnie dzisiaj biegło mi 
się w tych zawodach. Na co dzień 
nie trenuję, ale chyba zacznę o tym 
myśleć poważniej. Do tej pory wy-
startowałam w Biegach Kociewskim 
i Szpęgawskim. W obu poszło mi 
całkiem nieźle. Teraz też jestem 
zadowolona – cieszyła się 9-letnia 
Lena Kłos.  

Na mecie wszystko zawodnikom 
medale wręczała utytułowana pły-
waczka z klubu UKS „Ósemka” Ka-
rolina Urban. Najlepsi uhonorowani 
zostali jeszcze jednym medalem, 
który otrzymali z rąk przewodniczą-
cej Komisji Sportu, Rekreacji i Tury-
styki Rady Miasta Starogard Gdań-
ski Brygidy Nowackiej. 
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Artur Gronek, były już trener Pol-
pharmy, obecnie trener polskiej re-
prezentacji Polski B odwiedził prezy-
denta miasta Janusza Stankowiaka. 
Towarzyszyli mu zawodnicy: Marcin 
Dutkiewicz (kapitan reprezentacji), 
Łukasz Frąckiewicz, Jakub Kobel oraz 

Kadra narodowa  
w Starogardzie
Reprezentacja koszykarzy Polski B przygotowywała się w Staro-
gardzie Gdańskim do turnieju w Chinach. 

mu koszulkę reprezentacji z autogra-
fami koszykarzy.

12 zawodników kadry B spędziło 
w Starogardzie 10 dni. 

10 czerwca kadrowiczów odwie-
dzili młodzi zawodnicy GAMA Aka-
demia Koszykówki. Obejrzeli profe-

GAMA Akademia Koszykówki 
działa w powiecie starogardzkim 
i tczewskim od 3 lat. Odpowiednio 
przeszkoleni nauczyciele w-f prowa-
dzą zajęcia sportowe o profilu ko-
szykarskim w 10 szkołach podstawo-
wych dla ponad 200 dzieci z klas 1-3. 

Stowarzyszenie Kultury Fizycz-
nej i Sportu „KaEmKa” znalazło się 
w gronie 16 klubów, które objęte 
zostały wsparciem w ramach działań 
Glinka Academy, a Starogard stał się 
jednym z czterech przystanków pro-
jektu pn. „Wielka lekcja WF-u z siat-
kówką” w Polsce. Fundacja Pani Mał-
gosi wspiera wpisane do programu 

Lekcja z legendą
Ponad 100 trzecio i czwartoklasistów ze 
starogardzkich szkół podstawowych wzię-
ło udział w lekcji wychowania fizycznego, 
którą poprowadziła najlepsza polska siat-
karka pierwszej dekady XXI wieku – Mał-
gorzata Glinka-Mogentale.  

kluby finansowo i sprzętowo, do-
tując różne imprezy, wyjazdy, a na-
wet letnie obozy. Do udziału w tym 
wydarzeniu sportowym uczniów 
zaprosiła Fundacja Orły Sportu wraz 
z Glinka Academy. Program „Wielka 
lekcja WF-u z siatkówką” finansowa-
ny jest przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. 

W Miejskiej Hali Sportowej im. 
Andrzeja Grubby ćwiczyło z nimi 
ponad 400 młodych dziewcząt. 

– Chcemy pokazać, że sport może 
być fajny i bardzo nam pomóc, a lek-
cje w-f wcale nie muszą wywoływać 
niechęci. Hasłem naszej akcji są sło-
wa: „jak dziewczyna”. Zawsze bądź-
cie sobą, bo „jak dziewczyna” znaczy 

W-f z Mistrzyniami
Otylia Jędrzejczak razem ze swoją Fundacją 
zorganizowała akcję „Mistrzynie w Szko-
łach”, podczas której z uczennicami szkół 
podstawowych oraz licealistkami ćwiczyły 
uznane w Polsce i na świecie sportsmenki.

solidnie, konsekwentnie i dobrze – 
mówiła Otylia Jędrzejczak.

Oprócz Otylii z dziewczętami ćwi-
czyły Magdalena Fulraczyk-Kozłow-
ska (wioślarstwo), Monika Michalik 
(zapasy), Agnieszka Bibrzycka (ko-
szykówka), Katrin Kargbo (karate), 
Anna Kiełbasińska (lekkoatletyka) 
oraz pochodząca ze Starogardu Ok-
tawia Nowacka (pięciobój).  

dobrze znani starogardzianom Pa-
weł Dzierżak i Daniel Gołębiowski – 
zawodnicy Polpharmy.

Trener Artur Gronek podziękował 
prezydentowi za pomoc w organi-
zacji zgrupowania koszykarzy kadry 
Polski B w Starogardzie Gdańskim. 
Wspólnie z zawodnikami wręczył 

sjonalny trening, a także mieli okazję 
porozmawiać i zdobyć autografy re-
prezentantów Polski.

W otwartym treningu uczestni-
czyły dzieci ze Starogardu Gdańskie-
go, Pelplina, Skarszew, Rudna, Mo-
rzeszczyna, Jabłowa i Kokoszkowych. 

Dzieci uczestniczą też w wewnętrz-
nych festynach, obozach, wycieczkach 
oraz turniejach. Od nowego sezonu 
koszykarskiego 3 drużyny Akademii 
grać będą w lidze wojewódzkiej U10. 
Od 2 lat GAMA Akademia Koszyków-
ki wspierana jest przez Gminę Miejską 
Starogard Gdański. 
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Zgony

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 Neu-
manna, ul. Kilińskiego 11 
w Starogardzie Gd.
Można też umawiać się telefo-
nicznie pod numerem Biura Rady 
Miasta 58 530 60 25.

1. Janina Stróżek l. 90
2. Łucja Nowotna l. 83
3. Bolesław Kaszowicz l. 82
4. Anna Rosenow l. 83
5. Apolonia Saniewska l. 77
6. Jadwiga Puczyńska l. 69
7. Henryk Szejerka l. 84
8. Zdzisław Dziadek l. 70
9. Leszek Nadolski l. 53
10. Danuta Mikołajska l. 73
11. Jadwiga Rzoska l. 87
12. Irena Majchrzak l. 84
13. Teresa Odważna l. 89
14. Adam Schwartz l. 52
15. Tadeusz Czapiewski l. 61
16. Henryk Kopowski l. 78
17. Bożena Słyszewska l. 72
18. Halina Trzeciak l. 87
19. Jan Szumała l. 65
20. Henryk Bunikowski l. 83
21. Melania Chabowska l. 80
22. Roman Chmielewski l. 80
23. Halina Augustyn l. 94
24. Waleria Umaluft l. 89
25. Krzysztof Łojewski l. 45
26. Grażyna Burczyk l. 61
27. Aleksandra Litwińska l. 68
28. Jadwiga Kochanowska l. 61
29. Roman Iżykowski l. 67
30. Sabina Chmielecka l. 71
31. Zygmunt Piotrzkowski l. 90
32. Krystyna Schmidtke l. 77
33. Tadeusz Słomiński l. 61

Dyżury radnych

   Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI 
w Starogardzie Gdańskim serdecznie zaprasza 
na następujące imprezy, które organizuje dla emerytów:  

    1. Wycieczka do Gdańska  – 13 lipca (sobota)
         wyjazd o godz. 8:00  z parkingu za Urzędem Miasta 

(ul. Słowackiego)

    2. Wieczorek taneczny w „Galerii Smaków” 
 –  25 sierpnia (niedziela)

Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy w naszym biurze 
– Urząd Miasta, pok. 027

od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 13:00. 

Serdecznie zapraszamy.  

Aplikacja nosi nazwę „Kalendarz 
Wydarzeń”. Na razie dostępna jest 
na telefony z systemem Android, ale 
w przyszłości będzie działać też na 
innych urządzeniach. Bez problemu 
można pobrać ją darmowo z Go-
ogle play. 

Niewątpliwą zaletą „Kalendarza 
Wydarzeń” jest przejrzysty układ, 

Kalendarz
wydarzeń
Niedawno powstała 
nowa aplikacja na 
telefon, która ma 
ułatwić dostęp do 
aktualnych informa-
cji o wydarzeniach.

Zgłoszenia mogą dotyczyć 
uszkodzeń i dewastacji, stanu dróg, 
komunikacji, zwierząt, odśnieżania, 
śmieci, bezpieczeństwa i porządku 
oraz problemów wodno-kanaliza-
cyjnych, lokalowych, czy z zielenią.  

Po wypełnieniu formularza na 
stronie http://zgloszenie.starogard.

Zgłoś awarię
Urząd Miasta Starogard Gdański przygo-
tował dla mieszkańców nową aplikację 
internetową – zgloszenie.starogard.pl. Za 
jej pomocą starogardzianie mogą zgłaszać 
awarie lub utrudnienia w swojej najbliższej 
okolicy. 

– Z roku na rok obserwuję w Sta-
rogardzie coraz więcej ukwieconych 
balkonów, tarasów i ogrodów. Zielo-
ne enklawy przy domach i mieszka-
niach upiększają miejską przestrzeń, 
nadając jej niepowtarzalny urok i kli-
mat. Chcąc docenić tę właśnie pasję 
i umiejętności starogardzian, już 
po raz trzeci wspólnie z Kolegium 
Prezesów Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych PZD w Starogardzie 
Gdańskim ogłaszamy konkurs na 
najładniejszy balkon, ogród lub ta-
ras – powiedział prezydent Janusz 
Stankowiak.

Do udziału w konkursie pn. „Zie-
lony Starogard” mogą zgłaszać się 
wszyscy mieszkańcy Gminy Miej-
skiej Starogard Gdański, którzy 
posiadają ciekawie zagospodaro-
wany balkon, taras lub przydomo-
wy ogródek. W tym roku komisja 

Zielony Starogard
Zgłoś się do konkursu „Zielony Starogard” 
i pochwal się swoim ukwieconym balko-
nem, tarasem lub przydomowym ogro-
dem. Na Twoje zgłoszenie czekamy do 5 
lipca. Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody.

konkursowa wyłoni też zwycięzcę 
w kategorii - najładniejsza działka 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego. 
Oczywiście członkowie komisji i ich 
najbliższe rodziny nie mogą brać 
udziału w  konkursie..

Warunkiem udziału jest zaakcep-
towanie regulaminu oraz wypełnie-
nie i przesłanie do dnia 5 lipca 2019 
r. załączonej karty zgłoszenia. Kartę 
można przesłać drogą elektroniczną 
na adres: sylwia.ossowska@um.sta-
rogard.pl lub dostarczyć ją osobiście 
do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie 
Miasta Starogard Gdański przy ul. 
Gdańskiej 6.

Komisja konkursowa przeprowa-
dzi wizytację zgłoszonych do kon-
kursu balkonów, tarasów i ogrodów. 
Rozstrzygnięcie konkursu i wręcze-
nie nagród odbędzie do 30 września 
2019 r. 

pl/ wygeneruje się kod, który umoż-
liwi zdobycie informacji na temat 
tego, co stało się ze sprawą, gdzie 
została skierowana i czy już jest za-
mknięta. Wszystkiego tego można 
dowiedzieć się w zakładce „Aktualny 
status”. 

krótkie opisy wydarzeń, dokładna 
lokalizacja oraz kontakt do organi-
zatora. 
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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 PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, w rejonie ul. Bohaterów Getta i ul. Gertrudy Babilińskiej, obr. 21, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow. w m2 Nr KW Przeznaczenie  w planie Cena wywoławcza w zł 
(zawiera 23% VAT) wadium postąpienie 

minimalne
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 187/4 718 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej, wolnostojącej 72 000,00 zł 7 200,00 zł 720,00 zł
2. 187/5 766 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 73 000,00 zł 7 300,00 zł 730,00 zł
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz 
przepisami prawa.  
Nieruchomości w/w (poz. 1-2) wolne są od obciążeń i zobowiązań. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 31 lipca 2019 r. (środa) o godz 11:00 w sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 25 lipca 
2019 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 30 lipca  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.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 
204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji   dotyczących  warunków zabudowy  i zagospodarowania  w/w  nieruchomości  udziela  Wydział  Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 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 SIÓDMY 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.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 4 kwietnia 2018 r., drugi 27 czerwca 2018 r., trzeci 5 września 2018 r., czwarty 31 października 2018 r. piąty 23 stycznia 2019 r., a szósty 15 maja 2019 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 31 lipca 2019 r. (środa) o godz 10:30 w sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 25 lipca 
2019 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 30 lipca 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 
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) 5306082.

Wszystkim zainteresowanym 
starogardzki Hufiec Pracy propo-
nuje przyuczenie do konkretnych 
zawodów. Członkowie objęci zosta-
ną opieką wychowawczą, zajęciami 
profilaktycznymi, resocjalizacyjny-
mi i wychowawczymi.

Młodzież będzie uczestniczyć 
w szeregu imprez kulturalnych 
i sportowych, brać udział w reali-
zowanych w Hufcu programach eu-
ropejskich, kółkach zainteresowań. 
Będzie mogła także uzyskać pomoc 

Nabór do Hufca Pracy
11-4 Hufiec Pracy w Starogardzie informu-
je o rozpoczęciu naboru młodzieży na rok 
szkoleniowy 2019/2020 do szkoły podsta-
wowej z oddziałami przysposabiającymi 
do pracy (kl. VII, VIII). Nabór dotyczy tak-
że osób, które nie ukończyły ośmioletniej 
szkoły podstawowej i 15. roku życia. 

w sytuacjach kryzysowych. Zawsze 
będzie mogła skorzystać ze wspar-
cia doradcy zawodowego.

W hufcu działa Rada Młodzieży, 
Klub Aktywnych, Klub Absolwenta.

Po ukończeniu szkoły starogardz-
ki Hufiec daje także możliwość nauki 
zawodu systemem kursowym.

Dokumenty należy składać w sie-
dzibie Hufca na Osiedlu 60-lecia 
ONP 14 w Starogardzie Gdańskim 
lub telefonicznie pod nr 58 775 30 
65, codziennie w godz. 7:45 – 15:45. 
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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 CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic: Krętej i Granicznej, KW GD1A/00034706/3, obr. 5, według wykazu w tabelce:

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

w zł (zawiera wartość  
i podatek VAT - 23%)

wadium 
w zł

postąpienie 
minimalne 

w zł
1 2 3 4 5 6 7
1. 187/9 963 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-

darczych, altan, garaży (02.MN)
104 700,00   10 470,00   1 050,00   

2. 187/11 959 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, altan, garaży (02.MN)

104 100,00   10 410,00   1 050,00   

3. 187/73 1.264 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, altan, garaży (05.MN)

128 600,00   12 860,00   1 290,00   

4. 187/74 1.264 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, altan, garaży (05.MN)

128 600,00   12 860,00   1 290,00   

5. 187/75 1.264 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, altan, garaży (05.MN)

128 600,00   12 860,00   1 290,00   

6. 187/76 736 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, altan, garaży (05.MN)

79 900,00   7 990,00   800,00   

7. 187/77 735 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, altan, garaży (05.MN)

79 800,00   7 980,00   800,00   

8. 187/78 764 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, altan, garaży (05.MN)

83 000,00   8 300,00   830,00   

9. 187/79 1.237 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, altan, garaży (05.MN)

119 900,00   11 990,00   1 200,00   

10. 187/80
187/99

1.097
276

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, altan, garaży (02.MN)

139 700,00   13 970,00   1 400,00   

11. 187/7
187/100

803
173

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, altan, garaży (02.MN)

106 000,00   10 600,00   1 060,00   

12. 187/81 1.460 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, altan, garaży (02.MN)

148 600,00   14 860,00   1 490,00   

13. 187/82 1.510 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, altan, garaży (02.MN)

153 600,00   15 360,00   1 540,00   

14. 187/83 1.503 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, altan, garaży (02.MN)

152 900,00   15 290,00   1 530,00   

15. 187/84 964 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, altan, garaży (02.MN)

99 700,00   9 970,00   1 000,00   

16. 187/85 964 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, altan, garaży (02.MN)

99 700,00   9 970,00   1 000,00   

17. 187/86 871 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe, dopuszcza się sytuowanie 
budynków gospodarczych, altan, garaży (06.MN,U)

99 100,00   9 910,00   1 000,00   

18. 187/87 872 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe, dopuszcza się sytuowanie 
budynków gospodarczych, altan, garaży (06.MN,U)

99 200,00   9 920,00   1 000,00   

19. 187/88 871 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe, dopuszcza się sytuowanie 
budynków gospodarczych, altan, garaży (06.MN,U)

99 100,00   9 910,00   1 000,00   

20. 187/90 1.505 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, altan, garaży (02.MN)

153 200,00   15 320,00   1 540,00   

21. 187/91 1.668 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, garaży (02.MN)

169 700,00   16 970,00   1 700,00   

22. 187/92 886 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, garaży (02.MN)

91 700,00   9 170,00   920,00   

23. 187/93 1.177 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, garaży (02.MN)

119 800,00   11 980,00   1 200,00   

24. 187/94 780 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, garaży (02.MN)

84 700,00   8 470,00   850,00   

25. 187/96 739 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych, garaży (02.MN)

80 300,00   8 030,00   810,00   

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy ww. dzialek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiazujacym miejscowym planem zagowspodarowania dla tego terenu oraz przezpisami 
prawa.
Nieruchomości ww. (poz. 1-25) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 stycznia 2019 r., drugi 13 marca 2019 r., a trzeci 15 maja 2019 r. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 31 lipca 2019 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska nr 6.  Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 25 lipca 2019 
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 30 lipca  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.
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) 5306082.




