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93Pieniądze na drogi

Starogard wśród najlepszych

W 2018 roku w Rankingu Sa-
morządów „Rzeczpospo-

litej” Starogard Gdański w ka-
tegorii gmin miejskich i miej-
sko-wiejskich zajął 15. miejsce. 
Teraz „wskoczył” do pierwszej 
dziesiątki. 30 września redak-
cja „Rzeczpospolitej” ogłosiła 
wyniki „Rankingu Samorządów 
2019”. Starogard na 864 samo-
rządy w kategorii gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich uplasował 
się na szóstej pozycji w Polsce 
i pierwszej na Pomorzu.  
– Cieszę się, że praca naszego sa-
morządu została doceniona przez 
ogólnopolski dziennik, jakim 
jest „Rzeczpospolita”. Prowa-
dzony przez nią od 15 lat ranking 
jest uznawany za jeden z najbar-
dziej prestiżowych i wiarygod-
nych w Polsce. To dla Starogardu 
olbrzymia nobilitacja. Ranking 
obrazuje rzeczywistość polskiej 
samorządności. Dzięki niemu 
samorządy pokazują, że osiągają 
bardzo dobre wyniki w zakresie 
poprawy jakości życia mieszkań-
ców, ale też szerokie perspektywy 
dalszego rozwoju. To wyróżnienie 
za to, co udało się zrobić dla sta-
rogardzian w minionym roku, to 
nagroda dla wszystkich miesz-

Starogard Gdański został dostrzeżony przez ekspertów. Prezydent Janusz Stankowiak 30 września w Warszawie odebrał za-
grodę za 6. miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Następnego dnia w Katowicach cieszył się z 9. miejsca na-
szego miasta w rankingu „Wykorzystanie środków z funduszy UE – Inwestycje transportowe” Pisma Samorządu Terytorial-
nego WSPÓLNOTA. 

kańców naszego miasta, którzy 
każdego dnia włączają się w pra-
cę na rzecz naszej „małej ojczy-
zny”. Bardzo im za to dziękuję 
– powiedział Janusz Stankowiak, 
który wyróżnienie i nagrodę ode-
brał podczas gali zorganizowanej 
w Muzeum Historii Żydów Pol-
skich POLIN w Warszawie.
Nagrodę prezydentowi wręczyli 
przewodniczący Kapituły Rankin-
gu Samorządów prof. Jerzy Buzek, 
redaktor naczelny „Rzeczpospo-

litej” Bogusław Chrabota oraz 
autorka i szef projektu „Rzeczpo-
spolita. Życie Regionów” Hanna 
Wawrowska.
Starogard swoją pozycję zawdzię-
cza m.in. najlepszym wynikom 
w obszarze trwałości społecznej, 
środowiskowej oraz jakości za-
rządzania.

Warto podkreślić, że Ranking 
Samorządów „Rzeczpospolitej” 
uznawany jest za jeden z najbar-
dziej prestiżowych i wiarygod-
nych w Polsce. Redakcja dzienni-
ka od 15 lat ocenia dokonania lo-
kalnych władz w Polsce i wyłania 
najlepsze samorządy, które roz-
wijają się w sposób zrównoważo-

ny i bezpieczny, dbając o trwałość 
kapitału ekonomicznego, spo-
łecznego oraz środowiskowego 
swoich miast i gmin. Zasady Ran-
kingu ustala niezależna Kapituła, 
której przewodniczy były premier 

– Cieszę się, że praca 
naszego samorządu 
została doceniona 
przez ogólnopolski 
dziennik, jakim jest 
„Rzeczpospolita”. Pro-
wadzony przez nią 
od 15 lat ranking jest 
uznawany za jeden 
z najbardziej prestiżo-
wych i wiarygodnych 
w Polsce. To dla Staro-
gardu olbrzymia nobi-
litacja. 

Tancerze 
uwielbiali 
pana Edwarda 
Rozmowa 
z Łukaszem 
Rocławskim, 
koordynatorem 
Ogólnopolskiego 
Turnieju Tańca 
Towarzyskiego. 
IV Memoriału 
Edwarda 
Kowalke.  Boisko na Przylesiu
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Defibrylator AED obsłużyć może 
każdy. Wydaje komendy gło-

sowe i krok po kroku podpowiada 
co robić. Urządzenia umieszczone 
są w specjalnych gablotach i ozna-
kowane międzynarodowym sym-
bolem AED: błyskawicą w sercu. 
– Wszyscy kierowcy i dyspozytorzy 
Miejskiego Zakładu Komunikacji 
zostali przeszkoleni z obsługi tego 
urządzenia. Szkolenie było prak-
tyczne, więc każdy z uczestników 
mógł zaznajomić się ze sprzętem 
i jego działaniem – powiedział za-
stępca dyrektora ds. technicznych 
starogardzkiego MZK Piotr Paw-
łowski. 
Gdy w roku 2018 Gmina Miejska 
została zaproszona do współtwo-
rzenia projektu „Kociewie nadaje 
rytm”, który realizuje założenia 
systemu PAD, czyli Publicznego 
Dostępu do Defibrylatorów, urzą-
dzenie zostało zamontowane przy 
głównym wjeździe na Stadion 
Miejski im. Kazimierza Deyny. 
Radni popierając tę ideę 29 maja 
2018 r. podjęli uchwałę w sprawie 
apelu do prezydenta miasta o pod-
jęcie działań mających doprowa-
dzić do poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców, poprzez wyposa-

Defibrylatory   
w autobusach
W dziewięciu autobusach miejskich zamonto-
wane zostały defibrylatory AED. Są w gotowo-
ści przez 24 godziny na dobę. W każdej chwili, 
zarówno w autobusie, jak i na przystanku mogą 
zostać użyte w sytuacji nagłego zatrzymania 
krążenia. Autobusy wyposażone w defibrylatory 
zabezpieczają cały ciąg komunikacyjny, co ozna-
cza, że nie są przypisane tylko do jednej linii.

żenie wszystkich autobusów MZK 
w urządzenia AED. 

RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład 
wchodzą także przedstawiciele 
organizacji samorządowych, or-
ganizacji pozarządowych, władz 
publicznych, w tym Ministerstwa 
Finansów oraz Ministerstwa In-
westycji i Rozwoju oraz przedsta-
wiciele redakcji.
Ranking jest otwarty dla wszyst-
kich samorządów. Warunkiem 
udziału jest wypełnienie ankiety 
online, która składa się z 23 pytań. 
Na jej podstawie oraz na podstawie 
danych pochodzących z publicz-
nych źródeł Informacji takich, 
jak dane ze sprawozdań budżeto-
wych udostępnianych przez Mi-
nisterstwo Finansów lub danych 
zbieranych przez Główny Urząd 
Statystyczny, Kapituła weryfikuje 
skuteczność działań władz samo-
rządowych. Ocenia sposób prowa-
dzenia zrównoważonego rozwoju 
wspólnoty lokalnej w czterech 
strategicznych kategoriach: trwa-
łości ekonomicznej, środowisko-
wej, społecznej oraz w zakresie 
jakości zarządzania.
Z kolei w rankingu Pisma Samo-
rządu Terytorialnego WSPÓL-
NOTA „Wykorzystanie środ-
ków z funduszy UE – Inwestycje 
transportowe” na 90 miast po-
wiatowych Starogard Gdański 
zajął 9. miejsce w Polsce i 1. na 
Pomorzu. Ranking opracował 
prof. dr hab. Paweł Swianiewicz 
z Uniwersytetu Warszawskie-

go. Podstawę jego opracowania 
stanowiła analiza wydatkowania 
dotacji unijnych, z jakich korzy-
stały samorządy w Polsce od 2014 
roku (od momentu rozpoczęcia 
trwającej cały czas perspektywy 
budżetowej UE), przeznaczonych 
na inwestycje transportowe.
– To wielkie wyróżnienie dla 
miasta – powiedział prezydent. 
– Cieszę się bardzo, że Staro-
gard Gdański został dostrzeżony 
przez czasopismo samorządowe 
„Wspólnota” w tak trudnym ze-
stawieniu, bo przecież inwesty-
cje transportowe są w ostatnich 
latach obszarem szczególnej 
aktywności wielu samorządów. 
W latach 2017-2018 zrealizowali-
śmy wiele kluczowych inwestycji 
drogowych. Podjęcie tego wyzwa-
nia było możliwe dzięki dofinan-
sowaniu z programu unijnego. 
Miasto otrzymało blisko 34 mln 
zł z Unii Europejskiej. Wykorzy-
staliśmy te środki w 100%. Dzięki 
temu zdecydowanie poprawiła się 
jakość życia mieszkańców. Mia-
sto połączyło wszystkie możliwe 
środki transportu (pociągi, auto-
busy, taksówki) oraz strefy par-
kowania dla samochodów i rowe-
rów w jednym miejscu, co ułatwia 
mieszkańcom dojazd do szkoły, 
czy pracy. Poprawił się też wize-
runek miasta. Jedna z najstar-
szych i najbardziej zaniedbanych 
dzielnic miasta otrzymała nowy 

wygląd i nową jakość – zakończył 
Janusz Stankowiak.
Wyniki rankingu Pisma Samorzą-
du Terytorialnego „Wspólnota” 
ogłoszono 2 października 2019 r. 
na XVII Samorządowym Forum 
Kapitału i Finansów. Prezydent 
odebrał nagrodę podczas uroczy-
stej Gali Inwestorów Samorzą-
dowych w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Kato-
wicach.
– Ten sukces to przede wszyst-
kim zasługa pracowników Wy-
działu Inicjatyw Gospodarczych. 
Udało się nam zbudować facho-
wy zespół pracowników z bogatą 
wiedzą i doświadczeniem w re-
alizacji przedsięwzięć współfi-
nansowanych ze środków Unii 
Europejskiej. Potwierdza to fakt, 
że w ostatnich dwóch latach Sta-
rogard na rozwój otrzymał ponad 
100 mln zł z UE, a pozyskiwanie 
tych środków wcale nie jest ła-
twe. Wymaga skrupulatności, 
bo biurokracja jest bardzo roz-
budowana, a formalności liczne 
i skomplikowane – powiedział 
prezydent.
Uroczystość wręczenia nagród 
poprzedziły panele dyskusyjne 
w ramach Samorządowego Forum 
Kapitału i Finansów – największej 
profesjonalnej konferencji dla 
władz samorządowych w Polsce. 
Dyskusje toczyły się w obszarach: 
miasto przyszłości – smart city, 
gospodarki komunalnej, kontro-
li zarządczej, ochrony zdrowia 
i polityki senioralnej oraz kultury 
i sportu. Towarzyszyły im kon-
gres skarbników, zjazd sekretarzy 
oraz forum przewodniczących rad 
miejskich i gminnych.  

Starogard  
wśród najlepszych

Do tej pory w ramach 
akcji „Kociewie nadaje 
rytm” defibrylatory 
umieszczono na 
budynkach: 
– Starostwa Powiatowego, 
ul. Kościuszki 17 
– I Liceum 
Ogólnokształcącego, 
ul. Hallera 34 
– II Liceum 
Ogólnokształcącego, 
ul. Kościuszki 131 
– Zespołu Szkół 
Zawodowych, 
ul. Paderewskiego 11 
– Centrum Handlowego, 
ul. Zblewska 10c 
– Hotelu Ren, ul. 
Skarszewska 5
– stacji benzynowej przy 
PKS, ul. Pelplińska 21
– Technikum w Owidzu, ul. 
Szkolna 6
– OSP w Ocyplu
– OSP w Skórczu
– OSP w Czarnej Wodzie  
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Mieszkania przeznaczone są 
dla rodzin uprawnionych do 

pomocy mieszkaniowej z zasobu 
gminy. Inwestycja jest jedną z kil-
ku zrealizowanych w Starogardzie 
z udziałem środków rządowego 
programu finansowego wspar-
cia budownictwa socjalnego i ko-
munalnego obsługiwanego przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
(Fundusz Dopłat). 
24 mieszkania zostały wykonane 
w standardzie „pod klucz”. Blok 
składa się z trzech kondygnacji, a na 
terenie wokół dostępnych jest 12 
miejsc postojowych, w tym 2 miej-
sca przeznaczane są dla osób z nie-
pełnosprawnością.
Właścicielem mieszkań jest spółka 
TBS. Miasto wynajmuje je od spół-
ki i następnie podnajmuje osobom 

Zamieszkają w nowym bloku 
24 lokale przy ul. Kopernika 11 b są gotowe do zamieszkania. Budowa bloku mieszkalnego trwała 16 miesięcy. 22 października 
jedna spośród 24 rodzin symbolicznie odebrała klucze do nowego mieszkania. Wręczył je prezydent miasta Janusz Stankowiak. 
Klucze do pozostałych lokali mieszkańcy odbiorą do końca października. 

zgodnie z ustaleniami społecznej 
komisji mieszkaniowej.
– Z wielka radością otwieram kolej-
ną tak potrzebną inwestycję miesz-
kaniową w naszym mieście. Ten rok 
jest wyjątkowy, jeśli chodzi o liczbę 
oddawanych mieszkań w Staro-
gardzie. Cieszę się, że ten budynek 
został zrealizowany zgodnie z pro-
jektem, w planowanym terminie. 
Bardzo za to dziękuję firmie wyko-
nawczej MABET. To nie jest nasze 
ostatnie słowo. Mamy już plan na 
budowę kolejnego bloku przy ul. 
Piłsudskiego. Wierzę, że mieszkań-
com tego bloku będzie się tu dobrze 
żyło, zwłaszcza że mieszkania  usy-
tuowane są   w przyjaznej i sympa-
tycznej części miasta, blisko Parku 
Nowe Oblicze oraz centrum miasta, 
i że nie będzie żadnych usterek, co 

Pieniądze na drogi

do ich eksploatacji – powiedział pre-
zydent Janusz Stankowiak.
Podnajemcy, którzy odebrali klu-
cze, nie kryli radości. 
– 10 lat czekaliśmy na przydział 
mieszkania – powiedziała pani 
Beata Demska, która zamiesz-
ka w dwupokojowym mieszkaniu 
z mężem Jackiem i dwoma syna-
mi Mateuszem i Tomaszem. – Je-
steśmy bardzo szczęśliwi. Przede 
wszystkim cieszymy się, bo bę-
dziemy mieli własna łazienkę, 
a chłopcy będą mieć swój pokój. 
Myślę, że do końca miesiąca uda 
się nam przenieść wszystkie rzeczy 
i zacząć nowy rozdział w życiu – do-
dała szczęśliwa. 

Wszyscy byli pod dużym wrażeniem 
standardu wykończenia i wyposa-
żenia pomieszczeń. Oprócz w peł-
ni wyposażonej łazienki, w każdej 
kuchni znajduje się zlewozmywak 
oraz elektryczna kuchenka czte-
ropalnikowa. Mieszkania wyposa-
żone są też w domofon, telewizję 
naziemną, instalację satelitarną 
i telefoniczną. W budynku zainsta-
lowano centralne ogrzewanie z sie-
ci ciepłowniczej Elektrociepłowni 
Starogard, a woda podgrzewana jest 
przez lokalowe logotermy. 
Inwestycja kosztowała prawie 3,5 
mln zł. Była możliwa dzięki finan-
sowemu wsparciu ze strony Banku 
Gospodarstwa Krajowego (45 proc.), 

miasta (45 proc) i TBS (10 proc.) 
- Gmina Miejska Starogard Gdań-
ski od 6 lat aktywnie uczestniczy 
w rządowym programie finanso-
wego wsparcia budownictwa so-
cjalnego i komunalnego. Podobne 
dofinansowanie na poziomie 45% 
z BGK Miasto otrzymało na dwa 
inne wcześniej zrealizowane pro-
jekty – przy budowie 6 mieszkań 
przy ul. Magazynowej   oraz   na   
modernizację   6 mieszkań w róż-
nych lokalizacjach.   Od 2013 r. BGK 
przyznał Miastu blisko 2,3 mln zł 
bezzwrotnego finansowego wspar-
cia na utworzenie ponad 30 miesz-
kań w Starogardzie – podsumował 
wiceprezydent Tadeusz Błędzki. 

Miasto Starogard Gdański pozyskało 4 138 066 zł w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych 2019. Umowę z wojewodą pomorskim Dariuszem Dre-
lichem w imieniu prezydenta Starogardu podpisał jego zastępca ds. spo-
łecznych Maciej Kalinowski. Dofinansowanie przeznaczone będzie na 
przebudowę ul. Kopernika (II etap) oraz ul. Iwaszkiewicza. 
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W spotkaniu uczestniczy-
ło 47 przedstawicieli or-

ganizacji, działających na rzecz 
społeczności lokalnej oraz osoby 
wspierające III sektor. Gośćmi 
byli prezydent Janusz Stanko-
wiak, wiceprezydent Maciej Ka-
linowski, wiceprezydent Tadeusz 
Błędzki, Sylwia Ossowska - peł-
nomocnik Prezydenta Miasta 
ds. Organizacji Pozarządowych 
Dzieci i Młodzieży, Agata Chrul 
- przedstawiciel Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej, Ewa 

Udany dialog obywatelski 
Starogardzka Rada Organizacji Pozarządowych podsumowała dwa lata 
działalności. Podpisała z prezydentem miasta Starogard Gdański poro-
zumienie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Przedstawiła 
koncepcję nowej lokalizacji COP i zmieniła skrót ze SROP na StROP. Tak 
wyglądało IV Starogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych, które od-
było się 10 października w sali na piętrze Dworca PKP.

Czeplina – prezes LGD Chata Ko-
ciewia i dyrektor nadwiślańskiego 
OWES oraz Janina Lubawska – 
przedstawiciel lokalnego biznesu.
Spotkanie poprowadził prze-
wodniczący StROP-u Marcin Ka-
szubowski.
– Jesteśmy tu dla Was, dla wszyst-
kich organizacji pozarządowych 
– powiedział przewodniczący. – 
Chciałbym, aby to spotkanie nie 
było „sztywne”. Możecie swo-
bodnie w nim uczestniczyć, zada-
wać pytania i podejmować dialog. 

Dodam jeszcze, że dzięki Waszym 
głosom reprezentuję Pomorską 
Radę Organizację Pozarządowych 
i Pomorską Radę Działalności 
Pożytku Publicznego. Na naszej 
stronie internetowej jest do mnie 
kontakt. Służę pomocą zawsze, 
zwłaszcza, że starogardzkie NGO-
sy są coraz silniejsze i mają duży 
wpływ zarówno doradczy, jak 
i decyzyjny – dodał Marcin Ka-
szubowski.
Sprawozdanie z działalności Sta-
rogardzkiej Rady Organizacji Po-

1 października, w Międzynaro-
dowy Dzień Muzyki, po dwulet-

niej przerwie w naszym mieście 
znów pojawiło się ogólnodostęp-
ne pianino. Stanęło w budynku 
dworca PKP w ramach realizowa-
nego przez stowarzyszenie Staro-
gard 2030 projektu „Pokolorujmy 
Starogard Muzyką po raz kolej-
ny”, finansowanego z miejskie-
go funduszu „Pozytywne wspar-

Październikowe działania NGO
Starogardzkie Organizacje Pozarządowe działają pełną parą. Nie sposób 
opisać wszystkich działań, jakie podejmują, ale warto wspomnieć chociaż 
o kilku. 

zarządowych za okres 2017-2019 
przedstawił wiceprzewodniczący 
Rady Wojciech Mokwa. Podkre-
ślił, że głównymi zadaniami Rady 
było: ułatwienie stowarzysze-
niom aplikowania o miejskie fun-
dusze za pośrednictwem systemu 
„Witkac”, który udało się wpro-
wadzić w Urzędzie Miasta, opra-
cowanie zasad współpracy NGO-
sów z miastem oraz znalezienie 
miejsca dla Centrum Organiza-
cji Pozarządowych (COP), które 
spełniałoby potrzeby i oczekiwa-
nia organizacji.

współpraca, wsparcie finansowe 
i wspólne miejsce najbardziej in-
teresują starogardzkie NGO-sy. Te 
cztery filary stały się też podstawą 
do zawarcia porozumienie pomię-
dzy Starogardzką Radą Organizacji 
Pozarządowych i władzami miasta 
na rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego na lata 2019-2020.
Wielomiesięczne spotkania i burz-
liwe dyskusje zakończyły się osta-
tecznie zobowiązaniem obu stron 
do stworzenia wieloletniego pro-
gramu współpracy Gminy Miej-
skiej Starogard Gdański oraz sta-

cie”. Odsłonięcie instrumentu 
uświetnił występ utalentowanej 
pianistki, laureatki wielu konkur-
sów Jennifer Schroeder oraz jej 
młodszego brata Davida – ucznia 
starogardzkiej Państwowej Szko-
ły Muzycznej I stopnia. Zachęca-
my do kolorowania przestrzeni 
dźwiękami muzyki i dzielenia się 
nagraniami oraz zdjęciami na fa-
cebookowym profilu „Pokoloruj-

my Starogard Muzyką”.
12 października, członkowie sto-
warzyszeń: Kocborowo z daw-
nych lat oraz Starogard 2030 wraz 
z mieszkańcami Starogardu po-
rządkowali cmentarz kocborow-
ski. Wspólnymi siłami udało się 
doprowadzić do ładu część terenu 
cmentarza i wiele nagrobków, 
a dzięki sponsorom na zapomnia-
nych i zaniedbanych grobach po-

– Podsumowując, osiągnęliśmy 
wszystkie cele, które sobie za-
łożyliśmy. Odbyliśmy dziesiątki 
spotkań i spędziliśmy setki go-
dzin na dyskusjach, aby dopro-
wadzić do porozumienia, które 
ułatwi działania organizacjom 
w Starogardzie – powiedział Woj-
ciech Mokwa.
Anna Lembicz członkini StROP-
-u przedstawiła koncepcję nowej 
lokalizacji COP-u.
Rada Organizacji Pozarządowych 
przeprowadziła też miarodajną 
ankietę dotyczącą potrzeb i ocze-
kiwań starogardzkiego III sektora. 
Jej wyniki przedstawiła członkini 
Rady Dorota Dorau. Na jej pod-
stawie Rada ustaliła, że dialog, 

rogardzkich organizacji pozarzą-
dowych. Program opierać się ma na 
sprawdzonych partycypacyjnych 
narzędziach współpracy między-
sektorowej, jak  Fundusz Wkładów 
Własnych  do projektów finanso-
wanych ze środków zewnętrznych 
oraz  Centrum Organizacji Poza-
rządowych  – jako miejsca rozwoju, 
działań i integracji starogardzkich 
organizacji pozarządowych. Do-
datkowo strony opracują procedu-
ry, które umożliwią organizacjom 
pozarządowym uzyskanie nie-
oprocentowanych pożyczek na re-
alizację zadań publicznych na rzecz 
lokalnej wspólnoty, a także lepsze 
poznanie się i wzajemną integrację 
obu sektorów. 

jawiły się wrzosy. Oba stowarzy-
szenia już zapowiadają, że akcja 
odbywać się będzie cyklicznie, 
co najmniej dwa razy w roku i już 

dziś serdecznie zapraszają miesz-
kańców na wiosenne sprzątanie. 
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Bieżąca wiedza o stanie zanie-
czyszczeń ma służyć do po-

dejmowania decyzji o pobycie na 
zewnątrz budynków osób szcze-
gólnie narażonych na działanie 
smogu. 
Miasto, które sfinansowało zakup 
i montaż czujników liczy również 
na to, że czujniki przyniosą okre-
ślony efekt prewencyjny, uświa-
damiając mieszkańców, jak duży 
wpływ na jakość powietrza ma 
spalanie odpadów w piecach i ko-
tłach c.o., czy ogrzewanie domów 
słabej jakości paliwem.
Wyniki pomiarów można śledzić 
na stronie naszepowietrze.pl 

Profesjonalny pomiar powietrza
Od kilku dni na terenie Starogardu Gdańskiego działa 10 czujników moni-
torujących stan jakości powietrza. Urządzenia informują o temperaturze 
powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych 
– PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. smog). 

Bardzo się cieszę, że mogę 
wręczyć Wam dzisiaj te pod-

ręczniki. Wszystko za sprawą 
społecznego projektu złożonego 
przez Katarzynę Olszewską w Bu-

Tornistry będą lżejsze
26 września, podczas spotkania dyrektorów szkół i przedszkoli, prezy-
dent miasta Janusz Stankowiak oraz wnioskodawczyni projektu „Lekki 
tornister” Katarzyna Olszewska symbolicznie wręczyli uczniom Publicz-
nej Szkoły Podstawowej Nr 1 podręczniki zakupione przez Gminę Miejską 
Starogard Gdański. 

Pomysł zajął trzecie miejsce 
wśród projektów infrastruk-

turalnych. Zebrał 393 głosy. Nowe 
boisko jest wielofunkcyjne, z na-
wierzchnią trawiastą, o wymia-
rach 40m x 20 m z urządzeniami 
(bramkami, koszami, siatkami) do 
gry w piłkę nożną, ręczną, koszy-
kówkę i piłkę siatkową. Koszt jego 
powstania to dokładnie 209 420 zł. 
– Jak doskonale Państwo wiecie, 
to na razie pierwszy etap naszego 
projektu. W sąsiedztwie boiska 
będzie znajdować się również 
parking oraz miejsce do rekre-
acji, wypoczynku dla młodzieży 
i dorosłych w otoczeniu drzew, 
a także krzewów ozdobnych za-
kupionych i posadzonych zgodnie 
z projektem wykonanym przez 
Społeczny Komitet Mieszkańców 
Osiedla Przylesie i Okolic. Projekt 

Boisko na Przylesiu
Przylesie doczekało się pięknego, a przede 
wszystkim praktycznego obiektu sportowego. 
Jego pomysłodawcami byli Hanna Bielang, Ka-
tarzyna Dobek oraz Jarosław Krzemiński, któ-
rzy do Budżetu Obywatelskiego 2019 zgłosili 
projekt pn. „Sportowe Przylesie”. 12 paździer-
nika, wspólnie z prezydentem Starogardu Ja-
nuszem Stankowiakiem i mieszkańcami osie-
dla, oficjalnie otworzyli boisko.

ma na celu poprawę formy fizycz-
nej i relaksacyjnej mieszkańców 
oraz integrację międzyosiedlową. 
Cieszymy się, że wszystko idzie 
zgodnie z planem i już dzisiaj 
otwieramy nasze boisko. Gorąco 
zachęcamy do tego, by w pełni 
z niego korzystać – mówiła jed-
na z liderek projektu „Sportowe 
Przylesie” Hanna Bielang.
 – To niezwykle przyjemne 
chwile, kiedy mogę uczestni-
czyć w otwarciu takich obiektów 
w Starogardzie Gdańskim. Cie-
szę się, że mieszkańcy naszego 
miasta są tak aktywni i chętnie 
korzystają ze środków Budżetu 
Obywatelskiego. Niech to miej-
sce służy Wam jak najdłużej i jak 
najlepiej – tuż przed przecięciem 
wstęgi powiedział prezydent 
miasta. 

zuję będą miały w szkole swoje 
miejsce i nie będziecie musie-
li przez cały dzień nosić ich na 
plecach, co bardzo obciąża Wa-
sze młode kręgosłupy i powoduje 
wady postawy – mówił Prezydent 
Miasta Starogard Gdański Janusz 
Stankowiak. – Kolejnym waż-
nym elementem projektu jest 
cykliczne ważenie uczniów i ich 
tornistrów. Kupiliśmy więc wagę, 
dzięki której sprawdzimy czy 
dziecko jest w stanie unieść swój 
plecak i czy jego ciężar nie jest dla 
niego szkodliwy.
Projektem „Lekki tornister” ob-
jętych jest 105 uczniów klas pią-
tych, dla których Gmina Miejska 
Starogard Gdański kupiła pod-
ręczniki na kwotę 14 475 zł oraz 
90 uczniów klas szóstych, którzy 
otrzymali podręczniki o warto-
ści 11 574 zł. Dodatkowo kupiona 
została waga o wartości 1 200 zł. 
W październiku 2019 r. planowa-
ne jest również przeprowadzenie 
szkolenia w zakresie wad postawy 
dla nauczycieli i rodziców. 

dżecie Obywatelskim 2019. Jego 
głównym założeniem jest dopro-
wadzenie do tego, by uczniowie 
nie dźwigali ciężkich tornistrów. 
Podręczniki, które Wam przeka-
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To były dla mnie trudne 4 lata, 
byłem bardzo młody w mo-

mencie podjęcia tej funkcji – 
mówi były już Komendant Huf-
ca, phm. Michał Hinc. - Biorąc 
na siebie tę odpowiedzialność, 
nie byłem do końca świadom 
obowiązków, które muszę wy-
konywać pełniąc tak ważną rolę 
w Hufcu, jak i w społeczeństwie. 
Wiem, że ten okres ukształtował 
mój charakter, moje podejście 
do wielu spraw, a także wymagał 
ode mnie bardzo dużej odpowie-
dzialności za podejmowane de-
cyzję. 
Podczas zjazdu był czas na po-
dziękowania oraz odznaczenia. 
W imieniu prezydenta miasta 
Janusza Stankowiaka podzięko-
wanie za wkład i pracę na rzecz 
starogardzkiego harcerstwa na 
ręce komendanta Hufca złoży-
ła Renata Połomska, naczelnik 

Harcerskie 
podsumowanie 
20 października odbył się Zjazd Zwykły Hufca 
ZHP Starogard Gdański w celu podsumowania 
4-letniej kadencji ustępującej władzy hufca oraz 
wyboru nowej. 

Ówczesne władze miasta, na 
czele z wiceprezydentem 

Henrykiem Wojciechowskim, na-
czelnik  Wydziału Spraw Społecz-
nych Urszulą Ossowską oraz przy 
ogromnym zaangażowaniu Mag-
dy Kozakiewicz, przekonały Radę 
Miasta, że taka inicjatywa jest po-
trzebna. Dużym wsparciem i po-
mocą w czasie, gdy przygotowy-
wano koncepcję placówki okazało 
się doświadczenie i zaangażowanie 
kierownika Centrum Interwencji 
Kryzysowej w Gdańsku Krzysztofa 
Sarzały – opowiada koordynatorka 
starogardzkiego Punktu Interwen-
cji Kryzysowej Fundacji Dajemy 
Dzieciom Siłę oraz Centrum Po-
mocy Dzieciom Aurelia Jankow-
ska.
Przez 8 lat PIK zajmował dwa nie-
wielkie pomieszczenia przy ul. 
Mickiewicza 9. Jego pracownicy 
pełnili tam jednoosobowe dyżu-
ry, wspierane doraźnie przez wo-
lontariuszy, praktykantów i sta-
żystów. Było trudno, ale chcieli 
tworzyć zespół, wspierać się, by 
jak najlepiej pomagać ludziom 
w kryzysie. Pierwotny skład ze-
społu, który stanowił jego trzon 
tworzyły: Marzena Kraśniewska, 
Dorota Gorczyca, Monika Senger-
ska, Patrycja Cieślik-Ossowska 
i Aurelia Jankowska. Kierował nimi 
Krzysztof Sarzała. Z biegiem czasu 
do zespołu dołączyły Justyna Puka-
ła i Magda Kozakiewicz, po drodze 
chwilowo pojawiały się też inne 
osoby. 
– Bardzo szybko okazało się, że 
krótka interwencyjna forma po-
mocy to za mało, by pomóc lu-
dziom. Zaczęłyśmy pracować te-
rapeutycznie, coraz częściej do na-
szych drzwi pukali rodzice z dzieć-
mi. Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom innych instytucji, ale 
przede wszystkim widząc w tym 
ogromną szansę na skuteczną po-
moc rodzinom, w naszej ofercie 
pojawiły się konsultacje rodzinne. 
Nasza pomoc ewoluowała. Oprócz 
pracy interwencyjnej, krótkoter-
minowej, pojawiła się terapia in-
dywidualna dla dzieci i dorosłych. 
Tych osób przybywało. Nasze za-

10-lecie placówki
Powstał w październiku 2009 r., z inicjatywy ówczesnego zespołu inter-
dyscyplinarnego, któremu przewodniczyła Marzena Kraśniewska. Grupa 
specjalistów uznała, że po wdrożeniu procedury „Niebieska karta” nie ma 
miejsca, gdzie można pokierować osoby doświadczające przemocy w ro-
dzinie. 4 października Punkt Interwencji Kryzysowej świętował jubileusz.  

soby lokalowe i kadrowe nie po-
zwalały nam na więcej. Chciałyśmy 
się rozwijać i mieć bogatszą ofertę, 
by w sposób kompleksowy po-
magać przede wszystkim osobom 
doświadczającym przemocy. I stał 
się cud, wstąpiłyśmy w struktury 
największej w Polsce organizacji 
pozarządowej, która w swojej misji 
zakłada pomoc oraz wsparcie dzie-
ciom i rodzicom doświadczającym 
krzywdzenia. Fundacja Dajemy 
Dzieciom Siłę, bo o niej mówię, za-
ufała nam, uwierzyła w nasze kom-
petencje i tak w 2015 r. zmieniliśmy 
nazwę na Punkt Interwencji Kryzy-
sowej Fundacji Dajemy Dzieciom 
Siłę – mówi Aurelia Jankowska. 
– Po konferencji, którą zorganizo-

stało pierwsze w Polsce Centrum 
Pomocy Dzieciom. Jego pomoc ak-
tualnie ukierunkowana jest przede 
wszystkim na osoby doświadcza-
jące przemocy, chociaż pracownicy 
nadal udzielają wsparcia osobom 
w żałobie, czy w kryzysie suicydal-
nym.
Punkt Interwencji Kryzysowej swój 
jubileusz świętował kameralnie 
w sali przy dworcu PKP. Za szcze-
gólny wkład przy jego tworzeniu 
wyróżnienia otrzymali: Henryk 
Wojciechowski, Urszula Ossowska 
oraz Magda Kozakiewicz.
Podziękowania były skierowane 
także do Prezydenta Miasta Staro-
gard Gdański Janusza Stankowia-
ka, który w dużym stopniu przy-

Wydziału Informacji Społecznej 
Urzędu Miasta.
Komendant Chorągwi Gdańskiej 
harcmistrz Artur Glebko, decy-
zją Przewodniczącego ZHP wrę-
czył Brązowy Krzyż „Za Zasługi 
dla ZHP” podharcmistrzowi Mi-
chałowi Hincowi. Brązowy Krzyż 
„Za Zasługi dla ZHP” nadawany 
jest instruktorom ZHP, którzy 
są naturalnymi liderami swo-
ich środowisk, kształtującymi, 
niezależnie od pełnionej funk-
cji, poszanowanie dla wartości 
płynących z prawa harcerskiego, 
będących wzorcami do naślado-
wania dla innych.
Na zjeździe wybrano nowy za-
rząd, który będzie działał przez 
kolejne 4 lata. Komendantką 
Hufca jednogłośnie wybrana 
została harcmistrzyni Angelika 
Siemieńska. 

wałyśmy dla starogardzkich pro-
fesjonalistów na temat certyfikacji 
placówek oświatowych w  ramach 
programu „Chronimy dzieci”, Pre-
zydent Miasta Janusz Stankowiak 
przekazał nam radosną nowinę, 
dostaliśmy nowy, większy lokal. 
Decyzja Pana Prezydenta była za-
czynem do realizacji dużego pro-
jektu Fundacji Dajemy Dzieciom 
Siłę oraz Fundacji Velux, jakim było 
stworzenie w Polsce sieci placówek 
dla dzieci krzywdzonych i ich ro-
dziców/opiekunów – powiedziała 
pani Aurelia.  
Fundacja po raz kolejny zauważyła 
potencjał starogardzkiego zespołu 
i we wrześniu 2017 r. otwarte zo-

czynił się do rozwoju działalności 
Punktu Interwencji Kryzysowej na 
różnych płaszczyznach. – Widział 
potrzebę wspierania i pomocy naj-
młodszym mieszkańcom naszego 
miasta – mówiła Aurelia Jankowska. 
W imieniu prezydenta Starogardu 
podziękowania odebrała naczelnik 
Wydziału Spraw Społecznych Urzę-
du Miasta Agnieszka Buczyńska.  
Nie zabrakło również podziękowań 
dla niezwykle pomocnych PIK-owi 
kierownika rewiru dzielnicowych 
KPP w Starogardzie Gdańskim asp. 
sztab. Roberta Czernigi oraz dla 
wieloletniego przełożonego, kolegi 
i mentora Krzysztofa Sarzały. 
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Za osiągnięcia dydaktyczno-
-wychowawcze nagrodami 

prezydenta miasta wyróżnione 
zostały: Maria Glinkowska (wi-
cedyrektor MPP 2), Agnieszka 

Dzień Edukacji Narodowej
14 października obchodzimy święto wszyst-
kich pracowników oświaty. Kilka dni wcześniej 
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 zorgani-
zowano miejską uroczystość. 

Weltrowska (MPP 3), Ewa Ka-
mińska (wicedyrektor MPP 4), 
Maria Erdanowska (MPP 6), Mo-
nika Rodziewicz (MPP 10), Ka-
tarzyna Musolf-Benseman (PSP 

We wrześniu Straż Miejska 
przeprowadziła w staro-

gardzkich szkołach podstawo-
wych serię zajęć na temat kształ-
towania poczucia odpowiedzial-
ności za bezpieczeństwo własne 
i innych w drodze do szkoły. Or-
ganizatorem akcji „Bezpieczna 
droga do szkoły” była Prefektu-
ra Straży Gminnych i Miejskich 
Województwa Pomorskiego. 
Strażnicy omówili z dziećmi za-

Bezpieczni na drodze
W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych miesz-
kańców Starogardu 11 października prezydent 
miasta podarował pierwszakom ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 6 światełka i opaski odblaskowe.

W czwartej edycji wyda-
rzenia udział wzięło 53 

uczestników. Sprawcami tego 
zamieszania były Polskie Towa-
rzystwo Dysleksji Oddział nr 90 
i Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna. Gra jest objęta Patro-
natem Prezydenta Miasta.
Celem przedsięwzięcia jest po-
pularyzowanie wśród nauczy-
cieli, rodziców i uczniów wiedzy  
o dysleksji, czym ona jest i jak 
funkcjonuje dziecko z dysleksją. 

Nie dali się dysleksji

chowanie w sytuacjach niebez-
piecznych i jak powiedzieć obcej 
osobie „NIE”. Podczas pogada-
nek szczególną uwagę zwracali 
na noszenie odblasków, kogo 
można poprosić o pomoc i jak 
bezpiecznie przechodzić przez 
ulicę. Utrwalili też w pamięci 
dzieci numery telefonów alar-
mowych. Nagrodami za udział 
w zajęciach były plany lekcji 
i kolorowanki edukacyjne. 

Ważnym celem jest inspirowa-
nie uczniów do pokonywania 
trudności, a także odkrywanie 
zdolności i talentów, pomimo 
istniejących ograniczeń. 
Sponsorami imprezy byli: Polphar-
ma S.A., Nadleśnictwo Starogard, 
Urząd Miasta, Bank Santander, 
Drukarnia Kim, Bank Spółdziel-
czy, Cukiernia Kropek, Centrum 
Języków Obcych, EPaka, DOVISTA 
Wędkowy, Ciecholewski Wentyla-
cje, Broker, Famos i Medpharma. 

Uczniowie z 11 szkół brali udział w Grze Tereno-
wej „Nie dam się dysleksji!”. 

1), Sławomira Głodek (wicedy-
rektor PSP 2), Aleksandra Mi-
czek (PSP 4), Anna Pograniczny 
(PSP 6), Jolanta Łobocka (wice-
dyrektor PSP 8).
Nagrody dyrektora Publicz-
nej Szkoły Podstawowej Nr 6 
dla pracowników administracji 
i obsługi za przykładne wypeł-
nianie swoich obowiązków oraz 
zaangażowanie w życie szkoły 
otrzymały: Agnieszka Bonk, Ża-
neta Bala, Iwona Konkolewska, 
Barbara Rossek i Joanna Wojna-
rowska.
Nagrody dyrektora szkoły dla pra-
cowników pedagogicznych ode-
brali: Henryka Osińska, Mariusz 
Fryźlewicz, Waldemar Konieczka, 
Justyna Malinowska, Małgorzata 
Łosińska, Wioletta Piotrowska,  
Joanna Brzyska, Katarzyna Paul 
oraz Beata Wirkus. 
Anna Pograniczny i Zdzisława 
Żołnowska otrzymały od dyrek-
tora Ryszarda Hapońskiego na-
grody jubileuszowe.  

Kierowanie tą placówką jest 
dla mnie ogromnym za-

szczytem. Dzisiaj mam okazję 
oficjalnie podziękować wszyst-
kim moim poprzednikom. Nasza 
szkoła jest duża, więc bycie jej 
dyrektorem to wyzwanie. Wszy-
scy Państwo wspaniale mu spro-
staliście, dzięki czemu dzisiaj 
wszyscy możemy czerpać z do-
robku starogardzkiej „Czwórki” 
– mówiła dyrektor PSP Nr 4 Mo-
nika Sengerska.

Diamentowy jubileusz
Jest jedną z najlepszych, największych i najstarszych szkół w Starogardzie 
Gdańskim. 25 października Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego świętowała jubileusz 60-lecia.

– Nie było mi dane chodzić do tej 
szkoły, chociaż jestem jej bliskim 
sąsiadem. Natomiast troje moich 
dzieci to jej absolwenci. Dziękuję 
dyrekcji, pedagogom i wszyst-
kim pracownikom za te 60 lat. 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 
4 ma dorobek, którym może się 
pochwalić, ale nie przeszkadza jej 
to iść z duchem czasu i nieustan-
nie się rozwijać – powiedział Pre-
zydent Miasta Starogard Gdański 
Janusz Stankowiak.

Na uroczystości wystąpi-
li uczniowie klas ósmych oraz 
maluchy z klas I – III. Trzykrotna 
Mistrzyni Polski oraz brązowa 
medalistka Mistrzostw Świata 
w Fit Kids Maja Kuchta dała nie-
samowity pokaz akrobatyczny. 
Na scenie pojawił się także dzia-
łający przy zespół Fefernóski 
pod wodzą nauczycielki PSP Nr 4 
Aleksandry Miczek. 
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Dzięki przyjaźni, która łączy 
nasze miasto z miastem Lu-

ohe, Starogard Gdański był jedy-
nym miejscem na mapie Polski, 
gdzie ten wyjątkowy występ arty-
stów z Chin zobaczyć mógł każdy. 
Pierwszy raz został zaprezentowa-

Wieczór z chińską kulturą
Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego 19 października mieli okazję przenieść się 
do Chin i poznać tamtejszą kulturę. Na starogardzkiej scenie wystąpili artyści, 
którzy zaprezentowali tradycyjne i współczesne chińskie tańce oraz fragmen-
ty tzw. opery chińskiej. Wszystko to w ramach obchodów 70. rocznicy nawią-
zania chińsko-polskich stosunków dyplomatycznych.

Wystąpili artyści znani z ze-
społu Białe Moje oraz ar-

tystycznie uzdolnieni przyjaciele 
twórców. – Prezentujemy Wam 
dzisiaj owoc naszej ciężkiej, ale 
jednocześnie bardzo przyjemnej 
pracy. Cieszę się, że na sali widzę 
nie tylko znane twarze, ale też tro-
chę osób zainteresowanych naszą 
twórczością. Mam nadzieję, że się 
Wam spodoba – powiedział autor 

Ze strychu...Z szuflady...
18 października odbył się koncert promujący płytę 
i tomik poezji „Najlepszy dzień” Mariusza Mecki 
do muzyki Sławomira Kubkowskiego.

Swoje zdolności przez długi okres 
Aleksandra Szmaglińska rozwi-

jała pod czujnym okiem artystów 
m. in. Ireny Zagórskiej i Józefa Ol-
szynki. Kilka z wyeksponowanych 
obrazów powstało właśnie w tym 
okresie. Obecnie kontynuuje roz-
wój swoich pasji w ŚDS MOPS pod-
czas zajęć i warsztatów indywidu-
alnych oraz grupowych. Jest wielką 
inspiracją dla swoich kolegów i ko-
leżanek.

Na wernisaż przybyło wielu gości 
m. in. przedstawiciele Starogardz-
kiego Centrum Kultury, przedsta-
wiciele Środowiskowych Domów 
Samopomocy MOPS, przyjaciół 
z Dziennego Domu Senior +, Dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej Urszula Ossowska, 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
instytucji oraz rodzina artystki. 

Do tej pory prace Aleksandry 
Szmaglińskiej brały udział w kilku 
wystawach zbiorczych organizo-
wanych przez ŚDS MOPS w okresie 
świątecznym. 

Malarski wernisaż
27 września w Starogardzkim Centrum Kultury 
odbył się wernisaż malarstwa Aleksandry Szma-
glińskiej od kilku lat aktywnej uczestniczki zajęć 
Środowiskowego Domu Samopomocy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdań-
skim. Wszystkie wyeksponowane, niezwykle ko-
lorowe prace namalowane zostały farbą olejną.

ny 15 października w Ambasadzie 
Chińskiej w Warszawie. 
W Starogardzie jako pierwsi zo-
baczyli go uczniowie starogardz-
kich szkół, którzy 18 października 
zebrali się w Kinie Sokół. Nie lada 
gratką była dla nich możliwość 

sprawdzenia swoich sił w niektó-
rych elementach prezentowanych 
przez artystów.
Następnego dnia licznie zgroma-
dzona w Hali Miejskiej im. Andrze-
ja Grubby publiczność obejrzała 
kilka fragmentów słynnych oper 
henańskich, pokazy umiejętno-
ści akrobatów oraz tańce chińskie. 
Usłyszeliśmy też tradycyjne pieśni 
i ludowe instrumenty. Aktorzy po-
służyli się skonwencjonalizowany-
mi i symbolicznymi środkami wy-
razu, takimi jak: słowo mówione, 
śpiew i ruch, na który składają się 
taniec i elementy odwzorowujące 
walkę. Mieli barwne stroje, maki-
jaż sceniczny i maski. To było 90 
minut wielkich emocji i niezapo-
mnianych wrażeń.
– Partnerstwo Starogardu Gdań-
skiego z Luohe do niedawna opie-
rało się głównie na wymianie 
młodzieży szkolnej. Chcielibyśmy 

rozszerzyć je także w innych dzie-
dzinach. Zaczęliśmy od kultury, bo 
wzajemna znajomość swoich tra-
dycji bardzo zbliża. Nasza przyjaźń 
i obustronna chęć jej kontynuowa-
nia bardzo mnie cieszy. Wierzę, 
że w przyszłości przyniesie liczne 
korzyści dla obu stron. Idealnym 
przykładem jest dzisiejszy niesa-
mowity występ artystów z Luohe 
– powiedział Prezydent Miasta Sta-
rogard Gdański Janusz Stankowiak.
 Wśród gości zaproszonych na 
występ artystów z Chin na staro-
gardzkiej scenie znaleźli się m.in.: 
konsulowie Chińskiej Republiki Lu-
dowej w Gdańsku Wang Qingshan 
i Du Ming, zastępca dyrektora spraw 

zagranicznych miasta Luohe Zhang 
Baoshang, zastępca dyrektora Biura 
Kultury i Turystyki miasta Luohe He 
Hui, szef i dyrektor artystyczne-
go Centrum Sztuki Akrobatycznej 
miasta Luohe Wang Yuexin, wice-
prezes węgierskiej Izby Handlowej 
Ying Jianhui oraz przedstawiciel 
Marszałka Województwa Pomor-
skiego Magdalena Kargul. 
Wydarzenie patronatem objął Kon-
sulat Generalny Chińskiej Republi-
ki Ludowej w Gdańsku oraz Mar-
szałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk. Organizatorem 
była Gmina Miejska Starogard 
Gdański i Starogardzie Centrum 
Kultury.  

wszystkich wyśpiewanych tekstów 
Mariusz Mecka. Koncert zaczął się 
od utworów, które starogardzka 
publiczność dobrze zna. Pojawi-
ły się jednak również premierowe 
piosenki. Powstanie płyty z tek-
stami Mariusza Mecki i muzyką 
Sławomira Kubkowskiego współ-
finansowane było ze środków sty-
pendium Prezydenta Miasta Staro-
gard Gdański.  
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Zespoły Pro Simfonica i Sin-
gers Novi zagrały i zaśpiewały 

dla wieloletniego mecenasa kul-
tury Stefana Lubawskiego. Swo-
im występem podziękowały mu 
za wsparcie. Urodzinowe „ sto 
lat” w wykonaniu obu zespołów 
był niego niewątpliwie pięknym 
podarunkiem. Otrzymał kwiaty 
i prezenty. Życzenia i podzięko-
wania złożyły mu również dyrektor 
Starogardzkiego Centrum Kultury 
Ewa Roman, a w imieniu Prezy-
denta Miasta – rzecznik prasowy 
Magdalena Dalecka.

Jubileuszowy koncert
Młodzi instrumentaliści z orkiestry kameralnej Pro 
Simfonica ponad 18 lat ubarwiają dźwiękami Sta-
rogard i okolice. Od 13 lat towarzyszy im grupa wo-
kalna „Singers Novi”. 11 października w kinie Sokół 
wspólnie zagrali i zaśpiewali dla Stefana Lubaw-
skiego, który tego dnia świętował swoje urodziny.

Tancerze uwielbiali pana Edwarda 
Rozmowa z Łukaszem Rocławskim, koordynatorem Ogólnopolskiego 
Turnieju Tańca Towarzyskiego. IV Memoriału Edwarda Kowalke.  

Sam jako dziecko oglądałem taki 
turniej w ówczesnej sali Agro Ko-
ciewie i pamiętam podążające tam 
tłumy publiczności. Czas płynął, 
świat się zmieniał. Edward Kowal-
ke związany był ze Starogardzkim 
Centrum Kultury, więc zawsze 
razem z tą instytucją organizo-
wał turnieje tańca towarzyskie-
go. Zmarł dokładnie dziesięć lat 
temu. Już wtedy pojawiły się myśli, 
aby jego wyjątkową osobę uczcić. 
Najlepszym pomysłem jest orga-
nizowanie turnieju ku jego czci. 
Ostatnie trzy imprezy przekonały 
nas jeszcze bardziej jak ważną po-
stacią w świecie tańca towarzyskie-

go był Edward Kowalke - pokreślę 
to jeszcze raz - starogardzianin. 
 
Impreza takiej rangi na pewno 
wymaga wielu przygotowań. 
Jak Starogardzkie Centrum 
Kultury radzi sobie z takim 
wyzwaniem?
Memoriał Edwarda Kowalke jest 
jedną z wielu imprez kultural-
nych organizowanych przez SCK, 
dlatego do przygotowań podcho-
dzimy etapami. Następny turniej 
zaczyna być przygotowywany za-
raz po zakończeniu ostatniego. 
Za rok będziemy obchodzić mały 
jubileusz i już teraz rozmawiamy 
w SCK o organizacji tego wydarze-

Przed nami już IV Memoriał 
Edwarda Kowalke. Staro-
gardzka publiczność polubiła 
to wydarzenie. Skąd wziął się 
pomysł, żeby organizować 
w naszym mieście Ogólnopol-
ski Turniej Tańca Towarzy-
skiego?
Turnieje tańca o randze regio-
nalnej, ogólnopolskiej, a nawet 
międzynarodowej odbywały się 
w naszym mieście już od lat osiem-
dziesiątych. W 1977 roku Edward 
Kowalke utworzył w Starogardzie 
Gdańskim - czyli w miejscowości 
swojego urodzenia - Klub Tańca To-
warzyskiego „Impuls”, w którym 
szkoliły się pary. Dla tych tancerzy 
i dla starogardzkiej publiczności 
pan Kowalke organizował turnie-
je taneczne. Na początku były one 
bardzo kameralne, ale z czasem 
się rozrastały. Warto podkreślić, 
że Starogard Gdański był jednym 
z nielicznych miast w Polsce, gdzie 
odbywały się turnieje międzyna-
rodowe. Publiczność uwielbiała te 
wydarzenia. Bilety sprzedawały się 
błyskawicznie. W latach osiem-
dziesiątych takie imprezy były 
prawdopodobnie wręcz pożądane, 
bo kiedy wokół wszystko było szare 
i jednolite, to taki show z pięknymi 
strojami, muzyką i tańcem mu-
siał cieszyć się zainteresowaniem. 

nia. Chcemy, aby ta impreza była 
przygotowywana na najwyższym 
poziomie artystycznym i tech-
nicznym. Wspaniale byłoby, gdy-
by Memoriał Edwarda Kowalke 
był też szczególny w kalendarzu 
najważniejszych turniejów tańca 
towarzyskiego dla tancerzy, tre-
nerów i miłośników tańca w ca-
łej Polsce. W organizację turnieju 
zaangażowanych jest wiele osób 
ze Starogardzkiego Centrum Kul-
tury. Wielkim wsparciem jest dla 
nas też Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Z roku na rok turniej się rozwi-
ja, wciąż przybywa atrakcji. 
Co czeka nas 3 listopada?
Turniej to przede wszystkim kon-
kurs tańca w różnych kategoriach 
wiekowych i klasach tanecznych. 
Impreza jest organizowana w ra-
mach Federacji Tańca Sportowego, 
w skład której wchodzą przedsta-
wiciele profesjonalnego i amator-
skiego ruchu tanecznego w Polsce 
oraz Pomorskiego Związku Tańca 
Sportowego. Podzielony jest na trzy 
bloki. Podczas całego dnia tancerze 
walczyć będą w 28 kategoriach. 
Oceniać będzie ich 7 sędziów z całej 
Polski. Dla nas szczególny jest blok 
trzeci, czyli wieczorna gala o godzi-
nie 18:00. Po raz trzeci poprowadzi 
ją Iwona Pavlović, która znała pana 
Edwarda, a obecnie jest jedną z naj-
ważniejszych postaci związanych 
z tańcem towarzyskim w Polsce. 
Wszyscy znamy ją głównie jako ju-
rorkę wszystkich edycji telewizyj-
nego show „Taniec z Gwiazdami” 
(stacji TVN) i „Dancing with the 

stars. Taniec z Gwiazdami” (stacji 
POLSAT). Atrakcją gali będą poka-
zy sympatycznej pary pochodzącej 
z Czech Jana i Lenki Klimentów 
– popularnych tancerzy progra-
mu „Dancing with the stars”. Jan 
Kliment aż trzy razy wygrał ten 
program w parach z: Natalią Szro-
eder, Beatą Tadlą i Joanną Mazur. 
Tradycją turnieju w Starogardzie 
Gdańskim jest wspólny walc wie-
deński ku czci Edwarda Kowalke, 
który tańczą uczestnicy turnieju, 
sędziowie oraz publiczność. W tym 
roku będziemy mieli muzycznego 
gościa, który tej jesieni jest uczest-
nikiem jednego z programów typu 
talent show. Zaśpiewa do tańca 
na zakończenie naszej impre-
zy. Nic więcej nie mogę zdradzić. 
 
Nie jest tajemnicą, że jesteś 
mocno związany z tańcem to-
warzyskim. Memoriał Edwar-
da Kowalke musi być więc dla 
Ciebie ważnym momentem 
w roku. To zwieńczenie dłu-
gich przygotowań.
Jestem koordynatorem turnie-
ju i muszę wraz z całą załogą SCK 
zadbać, aby wszystko przebiegło 
zgodnie z planem. Od dziecka tre-
nowałem taniec w Klubie Tańca 
Towarzyskiego „Impuls”. Edward 
Kowalke oraz Jan Lewandowski 
byli moimi trenerami. Pan Ko-
walke zawsze bezinteresownie 
angażował się w edukację tanecz-
ną. Był prawdziwym autorytetem 
w tańcu towarzyskim, a zarazem 
bardzo skromnym, nie zabiegają-
cym o uwagę człowiekiem. Pamię-
tam jak tancerze z innych miast 
zazdrościli nam, że w Starogardzie 
Gdańskim mamy takiego trenera. 
Podkreślę, że Edward Kowalke był 
jednym z ulubionych uczniów pro-
fesora Mariana Wieczystego, który 
taniec towarzyski wprowadzał do 
Polski. Tancerze uwielbiali pana 
Edwarda i do dzisiaj z całej Polski 
spływają do nas wyrazy uznania 
dla tego człowieka. Edward Ko-
walke był osobą, która zasługiwała 
na organizację ku jego czci takie-
go tanecznego wydarzenia. To on 
założył Klub Tańca Towarzyskiego 
„Impuls” – jeden z najstarszych 
obecnie w Polsce. Był współzało-
życielem Starogardzkiej Fundacji 
Promocji Tańca, która od wielu lat 
pomaga w szkoleniu tancerzy ze 
Starogardu Gdańskiego. Edward 
Kowalke kochał swoje rodzinne 
miasto i pomimo zamieszkania 
w Gdańsku zawsze był związany 
ze Starogardem Gdańskim. Je-
stem przekonany, że powinniśmy 
w widoczny sposób zaznaczać jego 
pochodzenie i zaangażowanie na 
rzecz miasta. 

– Wszystko co dzisiaj się dzieje, 
każe mi jeszcze długo żyć. Dzię-
kuję za życzenia, kwiaty i prezen-
ty. Na tyle na ile zdrowie pozwoli, 
obiecuję dbać o tę młodzież, o całe 
to towarzystwo. Dziękuję za ten 
wspaniały koncert i Państwa w nim 
udział – powiedział Stefan Lubaw-
ski.
 Zespół Pro Simfonica obecnie 
tworzy 18 absolwentów i uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Starogardzie Gdań-
skim. Utwory, które wykonują, są 
opracowywane przez założyciela 

zespołu, dyrygenta i „klawiszow-
ca” w jednym - Wojciecha Gdań-
ca. Najczęściej sięgają po muzykę 
okresu renesansu, baroku, roman-
tyzmu, klasycyzmu, ale mają też 
w swoim repertuarze utwory lżej-
szego gatunku, zaliczane do nurtu 
muzyki rozrywkowej, tanecznej, 
jazzowej i filmowej.

Zespól Singers Novi składa się z 20 
wokalistów. Śpiewają a capella oraz 
z towarzyszeniem orkiestry „Pro 
Simfonica”. Wykonują utwory 
zaczerpnięte z gatunków muzycz-
nych, takich jak: jazz, gospel, mu-
zyka filmowa, musicalowa. 
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Zarówno w Starogardzie Gdań-
skim, jak i w całej Polsce 

mieszka coraz więcej osób w wieku 
senioralnym. Zorganizowaliśmy 
to wydarzenie, żeby im podzię-
kować. To właśnie oni jeszcze do 
niedawna pracowali na to jak teraz 
wygląda nasze miasta. Możemy 
czerpać z ich wiedzy i doświad-
czenia. Drodzy Seniorzy, jesteśmy 
Wam za to niezwykle wdzięczni. 
Życzymy Wam mnóstwo zdrowia, 
samych pogodnych dni i wszelkiej 
pomyślności – otwierając Staro-
gardzki Dzień Seniora mówił Pre-
zydent Miasta Starogard Gdański.
– Licznie zgromadzona widownia 
pokazuje, że takie wydarzenia są 
w Starogardzie Gdańskim niezwy-
kle potrzebne. Cieszymy się, że 

Tak bawili się seniorzy
Na zorganizowanym przez Urząd Miasta i Starogardzkie Centrum Kul-
tury Dniu Seniora wystąpili Krystyna Giżowska i Wojciech Gąssowski.

W ODK rozpoczęcie zajęć 
przebiegało pod hasłem 

„Muzyka łączy pokolenia”. Młodzi 
ludzie z Fundacji „Pokój Muzycz-
ny” razem z seniorami śpiewali 
piosenki biesiadne. Wszystkich 
powitała kierownik Osiedlowe-
go Domu Kultury Anna Karolina 
Sprengel. Seniorów przywitał rów-
nież zastępca prezydenta miasta 
ds. społecznych Maciej Kalinowski. 
W Starogardzkim Centrum Kultu-
ry nowy rok akademicki rozpoczęli 
studenci UTW „S-Centrum”. Tra-
dycyjnie Chór Studencki wykonał 
„Gaude mater, gaudeamus”. Tym 
razem pod kierownictwem nowej 
dyrygentki Agaty Glejt. 
Dyrektor SCK i wiceprezydent 

2 października studenci Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku „S-Centrum” oraz członkowie Klubu 
Seniora w Osiedlowym Domu Kultury uroczy-
ście zainaugurowali swoje zajęcia i poznali ich 
nowy harmonogram.

Spotkanie miało charakter nie-
zwykle rozrywkowy. Na scenie 

pojawiły się chóry (Jutrzenka z Lu-
bichowa, Złota Jesień ze Smętowa, 
Szpaki ze Skórcza) i zespoły wokal-
ne (Osieczaki z Osieka, Bambino 
z Lubichowa, Halka z Osiecznej, 
Szlachcianki ze Szlachty, Kociew-

Moc możliwości
Seniorzy ze Starogardu Gdańskiego i okolic są 
bardzo aktywni. Wielu z nich to studenci Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, członkowie osie-
dlowych klubów seniora, czy uczestnicy zajęć 
w Dziennym Domu „Senior+”. Często poja-
wiają się na miejskich wydarzeniach kultural-
nych. Tym razem to oni pochwalili się swo-
ją twórczością, którą podziwiać mogliśmy 12 
października podczas XXIII przeglądu pod na-
zwą „Spotkajmy się 2019”.

Seniorzy rozpoczęli zajęcia

ska Familija z Pinczyna, Sąsiedzi 
z Borzechowa, Melodia ze Zble-
wa, Skarszewskie Towarzystwo 
Śpiewacze ze Skarszew, Zespół 
z Bobowa, grupa wokalna Espero 
reprezentująca Zamek Kiszew-
ski oraz zespół z Dziennego Domu 
„Senior+”).

Wystąpili także podopieczni Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starogardzie Gdańskim, którzy 
uczęszczają na zajęcia Środowi-
skowych Domów Samopomocy. 
Wielkie owacje zdobyła zarówno 
grupa Wszyscy Razem, jak i Młode 
Grzybki. Największy aplauz przy-
padł jednak zespołowi Blue MC’s, 
który brawurowo wykonał utwór 
„Przybij pionę” napisany przez 
opiekunów grupy Monikę Labon 
i Bartosza Stawowego. 
Oprócz występów wokalnych i jed-
nego aktorskiego zaprezentowa-
nego przez Młode Grzybki, mogli-
śmy podziwiać także wystawę rę-
kodzieła osób niepełnosprawnych 
oraz seniorów.  
Imprezę otworzył przewodniczący 
Rejonowego Oddziału Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Jan Brdak. Głos zabrał 
też Prezydent Miasta Starogard 
Gdański. – Za każdym razem, kie-
dy jestem na przeglądzie Waszej 
twórczości niezwykle wzrusza 
mnie hasło „Spotkajmy się”. Za-
równo Państwa, jak też moje po-
kolenie jeszcze pamiętamy o tym, 
jak ważny jest bezpośredni kontakt 
z drugim człowiekiem. Myślę, że 
organizowany przez nasz Rejo-
nowy Oddział Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
przegląd twórczości artystycz-
nej niesie ze sobą ważny przekaz, 
który powinien trafić do jak naj-
szerszego grona zabieganych osób. 
Zawsze warto spotkać się z drugim 
człowiekiem twarzą w twarz – po-
wiedział Janusz Stankowiak. 

Nie jest mi łatwo pożegnać się 
z ludźmi, z którymi przepra-

cowałam tak dużo czasu. Moje obo-
wiązki zawsze oscylowały wokół 
analizy ekonomicznej. Lubiłam to, 
bo wiedziałam, że to, co robię jest 
potrzebne, a nawet konieczne Czu-
ję się spełniona. Przejście na eme-
ryturę to kolejny krok. Teraz będę 
spędzać więcej czasu z wnukami – 
powiedziała pani Teresa.
Teresa Kazior pracę zawodową za-
częła dokładnie 1 października 1980 

Pożegnanie Teresy Kazior
Po blisko 40 latach pracy na zasłużoną emery-
turę przeszła Teresa Kazior. 7 października za 
wieloletnią pracę podziękował jej wiceprezy-
dent Maciej Kalinowski. 

Prezydent Miasta pamięta o senio-
rach i poświęca im tak wile uwagi – 
podsumował przewodniczący sta-
rogardzkiej Rady Seniorów Bogdan 
Adam.

Sponsorami Starogardzkiego Dnia 
Seniora były Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych STARKOM 
oraz Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji STAR-WiK.  r. w Famosie. Następnie podję-

ła zatrudnienie w starogardzkim 
szpitalu, później w MZK. Kolejnym 
przystankiem był Zespół Szkół 
Ekonomicznych. Od 1 maja 1995 r. 
pracowała w Urzędzie Miasta Sta-
rogard Gdański w Wydziale Spraw 
Społecznych, a od 1 stycznia 2009 r. 
w Miejskim Zespole Obsługi Przed-
szkoli i Placówek Oświatowych, 
który obecnie funkcjonuje pod na-
zwą Centrum Usług Wspólnych. 
 

Starogardu pogratulowali Honoro-
wemu Studentowi UTW „S-Cen-
trum”, którym w tym roku został 
Janusz Apanasiewicz.

– Rozpoczynacie Państwo kolejny 
rok akademicki. Życzę, żeby był 
pełen nowych doświadczeń, przy-
jaźni i po prostu aktywności – mó-
wił zastępca prezydenta miasta ds. 
społecznych Maciej Kalinowski.

Podczas inauguracji nowego roku 
akademickiego nie mogło zabrak-
nąć wykładu. Prelekcję zatytuło-
waną „Marzenia i plany po pięć-
dziesiątce” wygłosiła Bernadeta 
Grunwald. 
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Na uroczystość z okazji Dnia 
Białej Laski przyszło ponad 

60 członków Koła Powiatowego 
Związku Niewidomych w Staro-
gardzie Gdańskim wraz ze swo-
imi opiekunami i przewodnikami. 
W spotkaniu uczestniczyli również 
zaproszeni goście, m.in. Ewa Ży-
czyńska, pełnomocnik prezydenta 
ds. osób niepełnosprawnych; Ewa 
Redzimska, prezes Pomorskiego 
Okręgu Polskiego Związku Niewi-
domych oraz Małgorzata Szweda, 
przedstawicielka starogardzkiej 
Policji. Życzenia w imieniu prezy-
denta miasta złożyła Ewa Życzyń-
ska. Małgorzata Szweda z Komen-
dy Powiatowej Policji przeprowa-
dziła prelekcję na temat bezpie-
czeństwa. 
Spotkanie osób niewidomych 
i niedowidzących w Galerii Sma-
ków uświetnił występ duetu mu-
zycznego Edmund & Irena, a po 
zakończeniu części oficjalnej i ar-
tystycznej wszyscy zaproszeni zo-
stali na obiad. 

Spotkanie z niewidomymi
Międzynarodowy Dzień Białej Laski to świę-
to osób niewidomych i niedowidzących. Z tej 
okazji 8 października członkowie Koła Powia-
towego Związku Niewidomych w Starogardzie 
Gdańskim spotkali się w Galerii Smaków.

Spotkanie było okazją do poru-
szenia problemów spotykają-

cych osoby niesłyszące w naszym 
mieście.   – Cieszy mnie, że macie 
Państwo zwyczaj spotykania się 
osobiście, a nie tylko utrzymy-
wania kontaktu poprzez portale 
społecznościowe. Życzę Państwu 
dużo zdrowia, wszelkiej pomyśl-
ności i jak najmniej przykrych 

Spotkanie z nieslyszącymi
W niedzielne popołudnie 13 października pre-
zydent miasta Janusz Stankowiak spotkał się 
z członkami Polskiego Związku Głuchych, Koła 
Terenowego w Starogardzie Gdańskim.

O nadaniu przychodni imienia 
zmarłej 30 maja 2018 r. Marii 

Orlikowskiej-Płaczek na sesji Rady 
Miasta jednomyślnie zadecydowali 
starogardzcy radni. 
Rodzinę pani doktor, władze sa-
morządowe, radnych Rady Miasta, 
społeczną radę oraz pracowników 
przychodni przybyłych na uroczy-
ste odsłonięcie tablicy jej patronki 
powitała obecna kierownik Patry-
cja Dziewiątkowska-Dudek. – Dla 
upamiętnienia doktor Marii Or-
likowskiej-Płaczek dzisiaj odsła-
niamy tablicę, która jest trwałym 
dowodem naszej wdzięczności za 
spotkanie z nią i za jej dokonania 
dla starogardzkiej służby zdrowia 
i jej pacjentów – powiedziała. 
– Siłą każdej społeczności są przede 
wszystkim ludzie. Szczególnie Ci 
wybitni, do których zaliczam Marię 
Orlikowską-Płaczek. To dzięki niej 
widzimy jak może funkcjonować 
publiczny zakład opieki zdrowot-
nej. Mimo tego, że dzisiejszy świat 
jest tak bardzo skomercjalizowany 
pokazała nam, że publiczna przy-
chodnia lekarska także ma rację 
bytu – mówił prezydent miasta Ja-
nusz Stankowiak.
– Maria Orlikowska-Płaczek oddała 

Pamięci Marii Orlikowskiej-Płaczek
7 października w SPZOZ Przychodni Lekarskiej przy ul. Hallera w Staro-
gardzie Gdańskim odsłonięto tablicę poświęconą wieloletniej kierownik 
placówki Marii Orlikowskiej-Płaczek, która od 1 stycznia jest patronką 
tego miejsca. 

Do „urzędowej” puszki trafiło 
881,11 zł. Kwota ta została już 

wpłacona na hospicyjne subkon-
to. Dary rzeczowe trafią do pod-
opiecznych hospicjum w piątek.
– Bardzo dziękuję wszystkim, 

Podsumowanie zbiórki
Pracownicy i klienci Urzędu Miasta w Staro-
gardzie Gdańskim ponownie chętnie włączyli 
się w akcję „Kociewiacy dla hospicjum”.  

Z  Przychodni Lekarskiej nagro-
dzeni zostali również:

- Angelina Malinowska, I miej-
sce w kategorii Pielęgniarka Roku 
w powiecie starogardzkim
- lek. med. Ewa Treder, I miejsce 
w kategorii Lekarz Rodzinny Roku 

Przychodnia nagrodzona
Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-
-Płaczek zajęła II miejsce w plebiscycie „Hipo-
krates Pomorza 2019” w kategorii Przychod-
nia/Gabinet Roku w powiecie starogardzkim. 
W gdańskim Teatrze Wybrzeże nagrodę ode-
brała kierownik przychodni Patrycja Dziewiąt-
kowska-Dudek. 

którzy zechcieli wesprzeć tę 
inicjatywę. To budujące, że los 
nieuleczalnie chorych nie jest 
starogardzianom obojętny – po-
wiedział prezydent miasta Janusz 
Stankowiak. 

w powiecie starogardzkim
- lek. med. Monika Łaska-Bruno, II 
miejsce w kategorii Lekarz Rodzin-
ny Roku w powiecie starogardzkim
- dr med. Stefan Popadiuk, II 
miejsce w kategorii Pediatra Roku 
w powiecie starogardzkim. 

chwil – powiedział Janusz Stan-
kowiak.  
Włodarz nie przyjechał oczywi-
ście z pustymi rękoma. Przygoto-
wał dla niesłyszących kosz pełen 
upominków. W imieniu staro-
gardzkiego koła, które w przy-
szłym roku będzie obchodzić 
50-lecie działalności, odebrała go 
prezes Joanna Cwojdzińska. 

swojemu kochanemu miastu wie-
dzę, dar serca i niezwykłą aktyw-
ność. Można śmiało powiedzieć, 
że była osobowością niezwykłą – 
powiedziała przewodnicząca Rady 
Miasta Anna Benert.
Mąż pani doktor, Mieczysław Pła-
czek we wzruszających słowach 
przypomniał jej życiorys. – Przy-
chodnia była jej drugim, a często 
nawet pierwszym domem. Spę-
dzała tu mnóstwo czasu i oddawa-
ła jej wiele energii. Dlatego dzisiaj 
życzę Państwu, wszystkim miesz-
kańcom Starogardu Gdańskiego, 

mojej rodzinie i sobie, żeby Samo-
dzielny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Przychodnia Lekarska imieniem 
Marii Orlikowskiej-Płaczek dzia-
łała zawsze sprawnie i jak najdłu-
żej – zakończył radny Rady Miasta 
Mieczysław Płaczek.
Uroczystego odsłonięcia tablicy 
dokonali prezydent Janusz Stan-
kowiak, przewodnicząca Rady 
Miasta Anna Benert oraz kierow-
nik SPZOZ Przychodni Lekarskiej 
Patrycja Dziewiątkowska-Dudek. 
Poświęcił ją ks. dziekan Józef Pick.  
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Biegacze do pokonania mieli 10 
km trasy ulicami Starogardu 

Gdańskiego. Wśród starogardzia-
nek najlepsze były: Magdalena 
Lenz, Weronika Wójcik-Wicka i Lu-
cyna Petka, a spośród starogardzian 
Robert Burczyk, Dariusz Jarzyński 
oraz Leszek Czaja.
Ambasadorami biegu byli Michał 
Ebertowski, Agnieszka Nierzwic-
ka,  prezes Klubu Filippides Lucyna 
Petka oraz honorowy gość 28. Biegu 
Kociewskiego z Polpharmą polska 
lekkoatletka i olimpijka Angelika 
Cichocka. 
Oprócz biegu głównego na Stadio-
nie Miejskim im. K. Deyny odbyły 
się biegi towarzyszące dla dzieci 
i młodzieży. Udział wzięło w nich 

Kociewska dycha
431 uczestników stanęło na starcie 28. Biegu Ko-
ciewskiego z Polpharmą. Jako pierwszy na metę 
dobiegł Dmytro Didovodiuk, a spośród kobiet Ole-
sia Didovodiuk. Najszybszą starogardzianką oka-
zała się Magdalena Lenz, a starogardzianinem Ro-
bert Burczyk.

blisko 500 uczestników. Nowością 
w tym roku były pakiety startowe 
dla dzieci, które otrzymały m. in. 
worki na buty, koszulki i czapeczki. 
Nowością był także Bieg Treflika dla 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które 
mogły biec razem z rodzicami.
Na każdego biegacza na mecie cze-
kał pamiątkowy medal, woda oraz 
owoce. Nagradzane były miejsca 1-3 
we wszystkich kategoriach wieko-
wych.
Pomimo kapryśnej pogody to-
warzyszącej w tym roku imprezie 
frekwencja i humory dopisały. Na 
trasie PPU Ola Kaliska przygotowało 
dla uczestników punkt z wodą. Po-
jawiły się także strefy kibica zorga-
nizowane przez Społeczne Centrum 

Wsparcia Rodziny oraz Stowarzy-
szenie „Można Inaczej”. W „Czy-
stym miasteczku” na biegaczy 
czekało wiele atrakcji m. in.: pokazy 
edukacyjno-animacyjne dotyczące 
prawidłowego spalania węgla w pie-
cu, eko-koło fortuny, Kalenji Box 
Decathlon, Premium Gym Fitness, 
Nadleśnictwo Starogard Gdański. 
Swoje stoisko wystawił także Urząd 
Miasta Starogard Gdański. 
Organizator 28. Biegu Kociew-
skiego: Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Starogardzie Gdańskim
Sponsor Tytularny: Zakłady Farma-
ceutyczne Polpharma S.A.
Sponsor Tytularny Biegów Towa-
rzyszących: OLA Kaliska
Sponsorzy: Biuro Rachunkowe RK 
Roma Kamrowska, Broker, Flex, 
Akomex, PSB Mrówka Starogard, 
Sputnik, Galeria Neptun, AQ Wi-
ring Systems, NATA, Premium 
Gym, Decathlon Kartuska, Bank 
Spółdzielczy w Starogardzie Gdań-

Znicze zapalili także radni Rady 
Miasta Starogard Gdański 

Marek Jankowski i Jarosław Jana-
szek. Nie mogło zabraknąć także 
doskonale pamiętającego Kakę ze 
starogardzkich boisk Kazimierza 
Jankowskiego.
– Legenda Kazimierza Deyny nie 
przemija i słusznie, bo to jeden 
z najwybitniejszych polskich pił-
karzy. Jego osiągnięcia oraz talent 
do dzisiaj budzą podziw. Rodzinne 
miasto także wciąż o nim pamię-
ta, czego dowodem jest chociaż-
by miejsce, przy którym się teraz 
znajdujemy, czyli ten przepiękny 
stadion nazwany jego imieniem, 
czy też organizowany co roku tur-
niej piłkarski Deyna Cup Junior – 
mówił wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Marek Jankowski.    

72. rocznica urodzin 
Kazimierza Deyny. 
Pamiętamy…
Gdyby żył, 23 października Kazimierz Deyna skoń-
czyłby 72 lata. Z tej okazji prezydent miasta Janusz 
Stankowiak oraz dyrektor Ośrodka Sportu i Rekre-
acji Marzena Klein złożyli kwiaty pod upamiętnia-
jącą go tablicą przy stadionie miejskim jego imie-
nia.

skim, TAKO, ECS, ZUOK Stary Las, 
ZIP Computer, Kula Bowling, Re-
stauracja Piętro, Trefl, Salon Sukien 
Ślubnych Bianka, Da Grasso, Cuk-
sy.pl Starogard Gdański, Cukiernia 
Kropek, Graal, Papudajnia, Nikbut, 
Kociewskie Centrum Zdrowia, 
Netto, Medpharma, SMD, MC Do-
nald’s, NIKO, Zajazd Nad Stawem, 
Sieć Sklepów GAMA, MSP SMOK, 
Oriflame, Słodka Kociewianka, 
EcoPral, Tartaletka, Nadleśnictwo 
Starogard Gdański, Inter Marche, 
Hotel Ren. 
Partnerzy: Starostwo Powiatowe 
w Starogardzie Gdańskim, Urząd 
Gminy Starogard Gdański, Urząd 
Marszałkowski, Grodzisko Owidz, 
Esta Fiesta, Red Bull, Szkoła me-
dyczna w Starogardzie Gdańskim, 
KGW BOBOWO, Stowarzyszenie 
REKORD, projekt współfinansowa-
ny z programu „Pozytywne Wspar-
cie”, Agencja ochrony HERA, MZK 
Starogard Gdański, I Liceum Ogól-

nokształcące w Starogardzie Gdań-
skim, II Liceum Ogólnokształcące 
w Starogardzie Gdańskim, Zespół 
Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół 
Zawodowych, Publiczne Szkoły 
Podstawowe w Starogardzie Gdań-
skim, Stowarzyszenie Pozytywni, 
Związek Harcerstwa Polskiego Hu-
fiec Starogard Gdański, Społeczne 
Centrum Wsparcia Rodziny, Ochot-
nicza Straż Pożarna w Starogardzie 
Gdańskim, Państwowa Straż Po-
żarna w Starogardzie Gdańskim, 
Komenda Powiatowa Policji w Sta-
rogardzie Gdańskim, Straż Miejska 
w Starogardzie Gdańskim, Sto-
warzyszenie Można Inaczej, MZK 
w Starogardzie Gdańskim. 
Patronat Honorowy: Prezydent 
Miasta Starogard Gdański Janusz 
Stankowiak oraz Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego Mieczysław 
Struk.
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Każdy kolejny partner na-
szej KDR jest przyjmowany 

z otwartymi ramionami. Cieszymy 
się, że współpracę w tym zakresie 
podjęła z nami już 21. firma. Miesz-
kańcy, którzy pochodzą z dużych 
rodzin, mają w czym wybierać – 
mówił pezydent. 
– Jeśli tylko moje zaangażowanie 
da komuś chociaż trochę radości, 
to chętnie przyłączam się do takich 
akcji. Idea jest bardzo dobra, więc 
chętnie się pod nią podpisuję – po-
wiedział właściciel STUDIO FOTO-
KOCIEWIE Sławomir Kochanowski.

Kolejny partner
Prezydent miasta podpisał porozumienie w sprawie przystąpienia do progra-
mu „Starogardzka Karta Dużej Rodziny”. Mieszkańcy pochodzący z rodzin 
wielodzietnych mogą uzyskać 10% rabatu na usługi i 5% rabatu na materiały 
m.in. fotoksiążki i albumy oferowane przez STUDIO FOTOKOCIEWIE.

Podczas konferencji pod nazwą 
„Kontrola posesji w świetle 

znowelizowanej ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach” głos zabrali: przewodniczący 
zarządu Komunalnego Związku 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

Czystość i porządek
3 października Starogard Gdański był gospodarzem 
konferencji straży gminnych i miejskich dotyczą-
cej utrzymania czystości i porządku w gminach. 

Zgony

Klub Radnych „Nasz Starogard” – w każdą środę w godz. od 15:00  
do 16:00 w Urzędzie Miasta, pok. 108

Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” – w każdy wtorek w godz. 
15:00 do 16:00 w Urzędzie Miasta, pok. 108

Klub 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. Można też umawiać się telefonicznie pod 
numerem Biura Rady Miasta 58 530 60 25.

1. Jan Czarnecki l. 78
2. Albin Litwiński l. 64
3. Anna Wodzińska l. 78
4. Adam Rohde l. 60
5. Czesława Porazik l. 91
6. Helena Talaśka l. 94
7. Bernarda Chmielecka l. 85
8. Henryk Grzywacz l. 79

Przewodnicząca 
Rady Miasta

Anna
Benert

pełni dyżur w każdą środę 
w godz. od 15:30  
do 16:30 w Urzędzie Miasta, 
pok. 108

Rada Miasta Starogard Gdański

Dyżury radnych

XIV sesja Rady Miasta 25 września
2019 roku

Omawiane tematy:
- Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Podjęte uchwały:
1. XIV/151/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Sta-

rogard Gdański na 2019 rok (zmiana 9)
2. XIV/152/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2031 
(zmiana 9)

3. XIV/153/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 
dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat

4. XIV/154/2019 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłat-
ności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach 
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

5. XIV/155/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, 
dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzą-
cym

6. XIV/156/2019 Uchwała w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Sta-
rogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

7. XIV/157/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen bile-
tów komunikacji miejskiej

8. XIV/158/2019 Uchwala w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Sta-
rogard Gdański do podpisania porozumienia międzygminnego w sprawie 
aktualizacji i wyznaczenia aglomeracji Starogard Gdański

9. XIV/159/2019 Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic: 
Gdańskiej, Grunwaldzkiej i ks. Ignacego Skorupki w Starogardzie Gdań-
skim

Projekty uchwał procedowane, których Rada Miasta nie podjęła:
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia własności nierucho-
mości na rzecz Województwa Pomorskiego

9. Wanda Hillar l. 84
10. Henryk Stuszinski l. 87
11. Henryk Pelowski l. 70
12. Janusz Popielas l. 54
13. Franciszek Prabucki l. 76
14. Teresa Serocka l. 87
15. Danuta Hucińska l. 65
16. Gabriela Kubkowska l. 85

17. Wiesłąw Znaniecki l. 69
18. Lech Poziemski l. 71
19. Halina Kasicka l. 91
20. Roman Drożek l. 53
21. Krystyna Jaszewska l. 70
22. Zenon Szwarc l. 67
23. Andrzej Słomiński l. 60
24. Władysław Ronkowski l. 71
25. Brunhilda Gdaniec l. 79

Tadeusz Wiśniewski; naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Starogard Gdań-
ski Sebastian Brauer; komendant 
Straży Miejskiej w Rumi Roman 
Świrski; komendant Straży Miej-
skiej w Kartuzach Krzysztof Paw-

łowski, rzecznik prasowy Straży 
Miejskiej w Gdańsku, a zarazem 
Prefektury Straży Gminnych 
i Miejskich Województwa Pomor-
skiego Marta Drzewiecka, komen-
dant Straży Miejskiej w Wejhero-
wie Zenon Hinca; zastępca komen-
danta Straży Miejskiej w Starogar-
dzie Gdańskim prefekt Krystyna 
Kwidzińska-Kulas; prezes firmy 
Euroasfalt z Olsztyna Marcin Anto-
nowicz, kierownik Referatu Profi-
laktyki Straży Miejskiej w Gdańsku 
Agnieszka Solecka oraz komen-
dant Straży Miejskiej w Rumi Ro-
man Świrski.
Strażnicy rozmawiali m.in. o roli 
straży gminnych i miejskich w in-
formacji i edukacji ekologicznej 
oraz gospodarce odpadami i ście-
kami, kontroli właścicieli nieru-
chomości wynikających z ustaw 
prawa miejscowego, systemach 
bezpieczeństwa, czy aktywnych 
przejściach dla pieszych. 
Podsumowali tegoroczne akcje, 
wśród których znalazły się cho-
ciażby: „Strażnicy służą krwią”, 
„Bezpieczne wakacje”, „Bezpiecz-
na droga do szkoły”. Omówili także 
plan XIII Olimpiady Wiedzy o Bez-
pieczeństwie, której tegoroczny 
finał odbędzie się w Rumi.  

http://radamiasta.starogard.pl/
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INFORMACJA

W dniach 31 października, 1 i 2 listopada 2019 r., Miejski Zakład Komunikacji uruchamia dodatkowo 
trzy linie specjalne C-1, C-2, C-3, ułatwiające dojazd do cmentarzy. Autobusy tych linii kursować będą 
31 października (czwartek) i od 9.45 a 16.45 z częstotliwością co 60 min., 1 listopada (piątek) od 
godz. 9.00 do 17.00 z częstotliwością co 10 min., i 2 listopada (sobota) od 10.00 do 17.00 z częstotli-
wością co 20 min., Ceny i ważność biletów według obowiązującej taryfy opłat. Obowiązują wszystkie 
przystanki po trasie oraz dodatkowy dla linii C-3 ul. Skarszewska (przed przejazdem kolejowym).
Szczegółowe informacje tel. 58 5623001,02 (dyspozytornia), www.mzk.starogard.pl

C -1 C-2 C-3
B. Monte Cassino
Al. Jana Pawła II
Pomorska
Al. Niepodległości
Jagiełły
Sikorskiego
Gdańska
Derdowskiego
Skarszewska
Cmentarz Łapiszewo

B. Monte Cassino
Al. Jana Pawła II
Kanałowa - objazd
Hallera
Gdańska
Derdowskiego 
Skarszewska 
Cmentarz Łapiszewo

Droga Nowowiejska-Rzeczna
Nad Jarem
Droga Nowowiejska
Jagiełły
Skarszewska 
Cmentarz Łapiszewo

Odjazdy 
z  B. Monte Cassino C-1 Odjazdy 

z Cmentarz Łapiszewo

9 00,20,35,50

B. Monte Cassino
Al. Jana Pawła II
Pomorska
Al. Niepodległości
Jagiełły
Sikorskiego
Gdańska
Derdowskiego
Skarszewska
Cm. Łapiszewo

9 30,50

10 00,10,20,35,50 10 05,20,30,40,50

11 00,10,20,35,50 11 05,20,30,40,50

12 00,10,20,35,50 12 05,20,30,40,50

13 00,10,20,35,50 13 05,20,30,40,50

14 00,10,20,35,50 14 05,20,30,40,50

15 00,10,20,35,50 15 05,20,30,40,50

16 00,10,20,35,50 16 05,20,30,40,50

17 05zj.,20zj.

Odjazdy 
z  B. Monte Cassino C-2 Odjazdy 

z Cmentarz Łapiszewo

9 05,30,55

B. Monte Cassino
Al. Jana Pawła II
Kanałowa-objazd
Hallera
Gdańska
Derdowskiego
Skarszewska 
Cm. Łapiszewo

9 35

10 05,15,30,40,55 10 00,25,35,45

11 05,15,30,40,55 11 00,10,25,35,45

12 05,15,30,40,55 12 00,10,25,35,45

13 05,15,30,40,55 13 00,10,25,35,45

14 05,15,30,40,55 14 00,10,25,35,45

15 05,15,30,40,55 15 00,10,25,35,45

16 05,15,30,40 16 00,10,25,35,45

17 00zj.,10zj.

Odjazdy z Droga 
Nowowiejska-Rzeczna C-3

Odjazdy 
z Cmentarz Łapiszewo

9 10,30,50

Droga Nowowiejska-Rzeczna
Nad Jarem
Nowowiejska
Jagiełły
Skarszewska
Cm. Łapiszewo

9 30,50

10 00,15,25,35,45 10 10,20,35,45,55

11 00,10,20,30,45,55 11 05,20,30,40,50

12 05,15,30,40,50 12 05,15,25,35,50

13 00,15,25,35,45 13 00,10,20,35,45,55

14 00,10,20,30,45,55 14 05,20,30,40,50

15 05,15,30,40,50 15 05,15,25,35,50,

16 00,15,25,35,45 16 00,10,20,35,45,55

17 05zj.

Odjazdy 
z  B. Monte Cassino C-1 Odjazdy 

z Cmentarz Łapiszewo
10 00,20,40 B. Monte Cassino

Al. Jana Pawła II
Pomorska
Al. Niepodległości
Jagiełły
Sikorskiego
Gdańska
Derdowskiego
Skarszewska
Cm. Łapiszewo

10 30,50
11 00,20,40 11 10,30,50
12 00,20,40 12 10,30,50
13 00,20,40 13 10,30,50
14 00,20,40 14 10,30,50
15 00,20,40 15 10,30,50
16 00,20,40 16 10,30,50

17 10zj.

Odjazdy 
z  B. Monte Cassino C-2 Odjazdy 

z Cmentarz Łapiszewo
10 10,30,50

B. Monte Cassino
Al. Jana Pawła II
Kanałowa - objazd
Hallera
Gdańska
Derdowskiego
Skarszewska 
Cm. Łapiszewo

10 40
11 10,30,50 11 00,20,40
12 10,30,50 12 00,20,40
13 10,30,50 13 00,20,40
14 10,30,50 14 00,20,40
15 10,30,50 15 00,20,40
16 10,30,50 16 00,20,40

17 00zj.,20zj.

Odjazdy z Droga 
Nowowiejska-Rzeczna C-3 Odjazdy 

z Cmentarz Łapiszewo
10 10,30,50

Droga Nowowejska-Rzeczna
Nad Jarem
Nowowiejska
Jagiełły
Skarszewska
Cm. Łapiszewo

10 30,50
11 10,30,50 11 10,30,50
12 10,30,50 12 10,30,50
13 10,30,50 13 10,30,50
14 10,30,50 14 10,30,50
15 10,30,50 15 10,30,50
16 10,30,50 zj. 16 10,30,50zj.

Odjazdy 
z  B. Monte Cassino C-1 Odjazdy 

z Cmentarz Łapiszewo
9 45 B. Monte Cassino

Al. Jana Pawła II
Pomorska
Al. Niepodległości
Jagiełły
Sikorskiego
Gdańska
Derdowskiego
Skarszewska
Cm. Łapiszewo

10 45, 10 15,
11 45, 11 15,
12 45, 12 15,
13 45, 13 15,
14 45, 14 15,
15 45, 15 15,
16 45 zj. 16 15,

Odjazdy 
z  B. Monte Cassino C-2 Odjazdy 

z Cmentarz Łapiszewo
10 15,

B. Monte Cassino
Al. Jana Pawła II
Kanałowa - objazd
Hallera
Gdańska
Derdowskiego 
Skarszewska 
Cm. Łapiszewo

10 45,
11 15, 11 45,
12 15, 12 45,
13 15, 13 45,
14 15, 14 45,
15 15, 15 45,
16 15, 16 45 zj.

Odjazdy z Droga 
Nowowiejska-Rzeczna C-3 Odjazdy 

z Cmentarz Łapiszewo
10 10

Droga Nowowiejska-Rzeczna
Nad Jarem
Nowowiejska
Jagiełły
Skarszewska
Cm. Łapiszewo

10 30,
11 00, 50 11 20,
12 40, 12 10,
13 30, 13 00, 50
14 20 14 40
15 10 15 30
16 00 16 20 zj.

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
83-200 Starogard Gdański, ul. Tczewska 20
tel. 58 56 230 01, tel./fax 58 56 252 11

Rozkład na dzień 31 października (czwartek) 2019

Rozkład na dzień 2 listopada (sobota) 2019

Rozkład na dzień 01 listopada (piątek)2019
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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 DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy 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  w zł 

 (zawiera 23% VAT)
wadium 

 w zł
postąpienie  

minimalne w zł
1 2 3 4 5 6 7
1. 13/117 1.613 79.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca 147 000,00   14 700,00   1 470,00   
2. 13/118 1.612 79.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca 147 000,00   14 700,00   1 470,00   

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 przepisa-
mi prawa. Nieruchomości wymienione w poz. 1 - 2  wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00024991/4. Przez róg działki nr 13/117, na niewielkim odcinku, na styku z ulicą Skośną, przebiega sieć gazowa. Pierwszy 
przetarg przeprowadzono 2 października 2019 r. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 grudnia 2019 r. (środa) o godz.10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium 
w pieniądzu należy wnieść najpóźniej  do dnia 5 grudnia  2019 r. (czwartek)  na  kont  Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim.    Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. W dniu 10 grudnia 2019 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i do-
wodem 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 póź-
niejszym 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, II piętro, tel. (58) 5306082.

 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 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. 187/73 1.264 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (05.MN) 128 600,00   12 860,00   1 290,00   

2. 187/74 1.264 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (05.MN) 128 600,00   12 860,00   1 290,00   

3. 187/75 1.264 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (05.MN) 128 600,00   12 860,00   1 290,00   

4. 187/78 764 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (05.MN) 83 000,00   8 300,00   830,00   

5. 187/79 1.237 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (05.MN) 119 900,00   11 990,00   1 200,00   

6. 187/81 1.460 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (02.MN) 148 600,00   14 860,00   1 490,00   

7. 187/83 1.503 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, altan, garaży (02.MN) 152 900,00   15 290,00   1 530,00   

8. 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   

9. 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   

10. 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   

11. 187/91 1.668 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodar-
czych, garaży (02.MN) 169 700,00   16 970,00   1 700,00   

Nieruchomości ww. (poz. 1-11) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 stycznia 2019 r., drugi 13 marca 2019 r., trzeci 15 maja 2019 r., czwarty 31 lipca 2019 r., a piąty 9 października 2019 
r. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska nr 6.  Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 5 
grudnia 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 10 grudnia  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 zaznacze-
niem 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, II piętro, tel. (58) 5306082.

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

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Starogardzie Gdańskim przy al. Wojska Polskiego 10, zlokalizowanego na III piętrze budynku, znajdującego się na działkach oznaczonych w ewidencji 
nieruchomości nr: 140/3, 314, 451/4,451/5, 451/8, 451/9 i 452/1 obręb 13, o łącznej powierzchni 10 223 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta nr GD1A/00003287/3:

Powierzchnia użytkowa lokalu i piwnicy 
w m2 Ilość pokoi/izb Udział w gruncie i w częściach 

wspólnych
Cena 

wywoławcza w zł
Wadium 

w zł
Postąpienie minimalne

w zł
1 2 3 4 5 6

35,70 + 2,46 2 + kuchnia 0,0032 105 000,00 10 500,00 1 050,00

Dla ww. lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi księgę wieczystą nr GD1A/00053025/4. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku administrowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Kociewie” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Sobieskiego 7. Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Pierwszy przetarg ogłoszono na dzień 09.10.2019 r.
Przetarg odbędzie się dnia 20 listopada 2019 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 9:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 14 listopada 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.
19 listopada 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.



ZAPOWIEDZI IMPREZ

31 października

2 listopada

16 listopada

3 listopada

29 listopada

30 listopada

7 listopada

9 listopada

11 listopada

15 listopada

Godz. 17:30, Miejska Hala 
Sportowa im. Andrzeja 
Grubby, mecz Polskiej Ligi 
Koszykówki Polpharma 
Starogard Gdański – Start 
Lublin

Godz. 14:00, Stadion Miejski 
im. Kazimierza Deyny, mecz 
III ligi KP Starogard – 
Radunia Stężyca

Godz. 10:00-20:00, 
Miejska Hala Sportowa 
im. Andrzeja Grubby, 
Ogólnopolski Turniej 
Tańca Towarzyskiego – 
IV Memoriał Edwarda 
Kowalke

Godz. 18:30, Dworzec PKP, 
spotkanie z cyklu „Biznes 
z pasją” pod hasłem „Biznes 
to sztuka odwagi”

Godz. 11:00, Stadion Miejski 
im. Kazimierza Deyny, mecz 
V ligi Beniaminek 03 
Starogard – Pomezania 
Malbork

Hala Sportowa im. G. 
Podolskiego, XII Turniej 
Piłki Nożnej Zakładów Pracy 
i Jednostek Budżetowych 
z okazji Święta Niepodległości

Godz. 19:00, Kino „Sokół”, 
Spektakl pt. „Kariera po 
polsku”,  wstęp 65 zł i 85 zł

Godz. 13:00, Stadion Miejski 
im. Kazimierza Deyny, mecz III 
ligi KP Starogard – Pogoń II 
Szczecin
Miejska Hala Sportowa im. 
Andrzeja Grubby, mecz 
Polskiej Ligi Koszykówki 
Polpharma Starogard 
Gdański – Polski Cukier 
Toruń

Miejska Hala Sportowa im. 
Andrzeja Grubby, mecz 
Polskiej Ligi Koszykówki 
Polpharma Starogard 
Gdański – Enea Astoria 
Bydgoszcz

Godz. 16:00, 19:00, 
Kino „Sokół”, spektakl 
komediowy „Mayday 2”, 
wstęp 90 zł

do 4 grudnia

do 30 kwietnia 2020

Do 4 grudnia w Galerii „A” 
Starogardzkiego Centrum 
Kultury można oglądać 
wystawę „Sztuka Polska: 
Polskie Monachium. Aflred 
Wierusz Kowalski i inni 
malarze”. 

Do 30 kwietnia 2020 r. 
w Muzeum Ziemi Kociewskiej 
można oglądać wystawę 
„Słowiańska Baśń”

WYSTAWA CZYNNA
25 PAŹDZIERNIK - 4 GRUDNIA 

2019

pn - śr 10-18
cz - pt 10-18

nd 14-18


