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Wystrzałowa majówka rodzinna
Moc atrakcji czekała na wszystkich, którzy wzięli udział w III Festynie Rodzinnym, który odbył się 3 maja w starogardzkiej Strzelnicy. 
Okazją do świętowania była 231. rocznica ustanowienia Konstytucji 3 Maja.

Podładuj się w PODpunkcie
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25 kwietnia w Urzędzie Miasta 
obradowała Rada Gospodar-

cza powołana przez Prezydenta Mia-
sta w styczniu 2019 roku. Członko-
wie zapoznali się z założeniami kon-
cepcji budowy Centrum Sportowo-
-Edukacyjnego im. Kazimierza Dey-
ny oraz planami miasta związanymi 
z budową Centrum Kulturalnego 
Kociewie. Odwołując się do plansz 
z wizualizacją przyszłego Centrum, 
omówił szczegóły zwycięskiej kon-
cepcji, układ konstrukcyjny budyn-
ku, przeznaczenie poszczególnych 
kondygnacji i elementów architek-
tonicznych. Zaznaczył, że wstępnie 
projektant oszacował koszt budowy  
na ponad 10 mln zł.
– Ta cena na pewno wzrośnie, dla-
tego rozpoczniemy realizację tej 
inwestycji dopiero w momencie, 
gdy miasto będzie miało zabezpie-
czony sposób jej finansowania. Nie 
ukrywam, że liczymy tu na wsparcie 
z zewnątrz, głównie na dofinanso-
wanie z Ministerstwa i programów 
rządowych. Jak tylko będziemy 
mieli środki, ogłosimy przetarg na 
wykonawcę w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj” – poinformował wice-
prezydent.
Mariusz Szwarc zwrócił uwagę, że 
ze względu na konieczność poszu-
kiwania źródeł dofinansowania tego 
przedsięwzięcia, może lepiej byłoby 
dla miasta zrezygnować z ogłasza-
nia przetargu w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj”. – Sporządzenie doku-
mentacji projektowej pozwoli real-

Rozmawiali 
o najważniejszych inwestycjach
Członkowie Rady Gospodarczej zapoznali się ze szczegółami wielomilionowych 
inwestycji planowanych w mieście w najbliższych latach. 

nie oszacować koszty budowy tego 
Centrum. Mając tę wiedzę, łatwiej 
będzie rozmawiać o zabezpieczeniu 
finansowym inwestycji i planach jej 
budowy – powiedział prezes firmy 
Broker.
Członkowie złożyli wniosek o zle-
cenie opracowania dokumentacji 
technicznej na budowę Centrum 
Sportowo-Edukacyjnego im. Kazi-
mierza Deyny w Starogardzie Gdań-
skim.
Kolejną inwestycją, którą wicepre-
zydent omówił podczas spotkania 
Rady, było Centrum Kulturalne Ko-
ciewie. – Jego budowę planujemy na 
obrzeżach miasta, powyżej skrzyżo-
wania ul. Skarszewskiej z ul. Druha 
Grzybka. Jesteśmy w posiadaniu 
koncepcji tego obiektu. Pierwotny 
koszt budowy szacowany na kwotę 
30 mln zł, przy obecnym wzroście 
cen materiałów budowlanych, jest 
mało realny. Otrzymaliśmy na to 
zadanie dofinansowanie z programu 
„Polski Ład” w kwocie 26 mln zł i do 
połowy maja jesteśmy zobowiązani 
ogłosić przetarg na wykonawcę tej 
inwestycji również w trybie „zapro-
jektuj i wybuduj”. Przyznaję jednak, 
że założenia systemu finansowania 
z programu „Polski Ład” są dla in-
westora i wykonawcy trudne z uwa-
gi na system rozliczenia inwestycji. 
Dofinasowanie bowiem uruchomio-
ne będzie w dwóch transzach – po 
wykonaniu 50% zadania i na koniec 
realizacji inwestycji – powiedział Ta-
deusz Błędzki.

Każda taka wizyta to okazja do 
szerszego poznania nowej bran-

ży, jej specyfiki i potrzeb – przyznaje 
prezydent. – To okazja do rozmowy 
o firmie, jej problemach, planach 
rozwojowych oraz oczekiwaniach 
właścicieli wobec władz. Dzięki tym 
wizytom, jaki i efektywnej współ-
pracy miasta z lokalnym bizne-
sem, jesteśmy w stanie skutecznie 
wspierać rodzime firmy, a także 
przyciągać nowych inwestorów lub 
zachęcać starych do inwestowania – 
dodaje Janusz Stankowiak.

Z nimi wybudujesz 
nie tylko dom
„Materiały budowlane od A do Z” – taki napis widnie-
je na budynku hurtowni DAK-BUD przy ul. Kościuszki 
w Starogardzie Gdańskim. Czy istotnie z firmą moż-
na wybudować nie tylko dom, sprawdził Prezydent 
Miasta. 21 kwietnia odwiedził siedzibę Spółki. Była to 
jego 38 wizyta z cyklu „Spotkań z przedsiębiorcami”.

wraz z armaturą wodno–kanaliza-
cyjną. Można z nią wybudować dom 
od A do Z. W Starogardzie Gdańskim 
działa od 2008 roku.
– Jesteśmy w regionie wiodącym 
dystrybutorem chemii budowlanej 
CERESIT. Dysponujemy dwiema 
mieszarkami z całym systemem do-
ciepleń i hydroizolacji. Oferujemy 
praktycznie pełną gamę produktów 
tego producenta. Poza tym dyspo-
nujemy własnym specjalistycznym 
transportem, co pozwala na spraw-
ną logistykę dostaw – loco budowa 

Członkowie Rady oświadczyli, że ro-
zumieją, że te wielomilionowe zada-
nia wymagają wsparcia z zewnątrz, 
a ich realizacja jest uzależniona od 
wielkości dotacji. Przy okazji zapy-
tali o plany Miasta związane z nową 
perspektywą finansowania inwe-
stycji ze środków unijnych. Tadeusz 
Błędzki wyjaśnił, że dofinansowa-
nie z tych środków będzie możliwe 
za pośrednictwem Miejskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego, który two-
rzą miasto, powiat, gmina wiejska 
Starogard Gdański, a także Gminy 
Bobowi i Zblewo. O dofinansowanie 
ubiegać się będzie można w zakresie 
termomodernizacji, mobilności, re-
witalizacji i rekreacji. 
Mariusz Szwarc zapytał o plany 
w sprawie modernizacji przejazdu 
kolejowego zarówno na ul. Skar-
szewskiej, jak i na Kochanki.
– Jeśli chodzi o przejazd na ul. Ko-
chanki, jest już dokumentacja bu-
dowlana. Przejazd ma być bezkoli-
zyjny drogą biegnącą dołem pod to-
rami. Inwestorem zadania w 100% 
jest Kolej. W przypadku moderni-
zacji przejazdu na ul. Skarszewskiej 
– stary przejazd zostanie zamknię-
ty. Nowy poprowadzony będzie ul. 
Kolejową pod torami z wylotem na 
wysokości ul. Sadowej w bliskości 
firmy Lakmet. Modernizacja ma się 
rozpocząć wraz elektryfikacją linii 
kolejowej w 2023 roku – powiedział 
Tadeusz Błędzki. 

Podczas spotkania w firmie DAK-
-BUD prezydentowi towarzyszył 
wiceprezydent Tadeusz Błędzki, 
Mariusz Szwarc wiceprezes Staro-
gardzkiego Klubu Biznesu Związku 
Pracodawców oraz Barbara Stanuch 
dyrektor biura SKB ZP. Po hurtow-
ni gości oprowadził prezes Spółki 
Michał Pączek oraz zastępcy dyrek-
torów oddziałów hurtowni w Staro-
gardzie Gdańskim i Pelplinie – To-
masz Podepski i Łukasz Walkusz.
Bogate doświadczenie, marka so-
lidnego kontrahenta, trzy oddziały: 
w Pelplinie, Starogardzie Gdańskim 
i Gniewie, liczne nagrody i wyróż-
nienia to dorobek 25 lat działalno-
ści Spółki DAK- BUD. Firma oferu-
je szeroki asortyment materiałów 
budowlanych i wykończeniowych 

wraz z rozładunkiem. Generalnie 
w sprzedaży mamy kilka tysięcy 
produktów. Praktycznie od śrubki 
po kostkę betonową. Pracujemy od 
7 do 17, tak aby zamówienia z da-
nego dnia dostarczyć klientom tego 
samego dnia – powiedział zastępca 
dyrektora hurtowni w Starogardzie 
Gdańskim Tomasz Podepski.
Towary w Starogardzie Gdańskim 
ulokowane są na powierzchni ok. 1 
ha. Materiały składowane są w ma-
gazynach zadaszonych i na zewnątrz 
w zależności od ich przeznaczenia 
i specyfikacji dotyczącej sposobu ich 
przechowywania. W starogardzkiej 
hurtowni pracuje łącznie 18 osób. Są 
to handlowcy, pracownicy magazy-
nowi, kierowcy oraz pracownicy ad-
ministracji. 
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Dzięki inicjatywie dwóch staro-
gardzian, uczniów I LO – Mak-

syma i Antoniego w Starogardzie 
Gdańskim, pojawiły się dwie stacje 
solarne. Jedna stanęła w okolicy 
dworca PKP, druga – w Parku Nowe 
Oblicze. Obie umożliwiają bezpłatne 
ładowanie smartfonów oraz innych 
urządzeń mobilnych i znajdują się 
w miejscach, przez które przewija 
się sporo młodych ludzi.
– Obracamy się głównie wśród mło-
dzieży, dla której ważny powinien 
być temat ochrony środowiska, 
chociażby ze względu na przyszłe 
warunki, w jakich przyjdzie nam 
żyć. Zastanawialiśmy się, w jaki 
sposób najlepiej dotrzeć do rówie-
śników z naszymi działaniami. My-
śląc o tym, co każdy z nas posiada 
i co obecnie jest dla niego ważne, 
od razu do głowy przyszły nam tele-
fony komórkowe. Postanowiliśmy 
wykorzystać ten fakt, aby przybli-
żyć temat energii odnawialnych  
W taki sposób zrodził się pomysł in-
stalacji stacji solarnych. Smartfony 
służą nam nie tylko do komunika-
cji, ale również jako karty płatnicze 
czy dokumenty, dlatego tak ważna 
jest możliwość korzystania z do-
stępnych funkcji, nie martwiąc się 
o spadający poziom naładowania 

Podładuj się w PODpunkcie
W Starogardzie pojawiły się dwie stacje solarne. Jedna stanęła w Parku Nowe Ob-
licze, druga w okolicy dworca PKP. Umożliwiają bezpłatne ładowanie smartfonów 
oraz innych urządzeń mobilnych. Na pomysł, by je zainstalować, wpadli ucznio-
wie I Liceum Ogólnokształcącego: Maksym Domkowski i Antoni Rogowski.

Rywalizacja podzielona jest na 
dwa etapy, trening w dniach 

21 marca – 21 maja oraz rywalizacja 
główna w dniach 1–30 czerwca 2022. 
W zeszłorocznej akcji, w której za-
ciekle rywalizowali rowerzyści z 53 
miast, Starogard Gdański zajął 13. 
miejsce. Organizatorem jest Miasto 
Bydgoszcz. To już czwarta edycja 
tego wydarzenia. Miasto, które wy-
gra w czerwcu otrzyma przechodni 
„Puchar Rowerowej Stolicy Polski”.
Zachęcamy wszystkich do sporto-
wej rywalizacji i wspólnej zabawy. 
Każdy, kto weźmie udział w tre-
ningu, automatycznie bierze udział 
w czerwcowej walce o Puchar.
Aby włączyć się do akcji należy po-
brać na telefon bezpłatną aplikację 

Zawalczymy 
o Puchar Rowerowej 
Stolicy Polski
Trzeci rok z rzędu, Starogard Gdański przystąpi do ry-
walizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Pierw-
szego dnia wiosny rozpoczął się oficjalny trening. Jest 
on rozgrzewką przed czerwcową walką o Puchar.

„Aktywne Miasta”, która rejestru-
je trasy i ich długości. Działa ona na 
terenie całego świata. Każdy uczest-
nik, bez względu na miejsce, w któ-
rym się znajduje, może kręcić kilo-
metry dla Starogardu.  Posiadacze 
urządzeń Garmin, mogą skonfigu-
rować aplikację ze swoim urządze-
niem bez konieczności włączania jej 
przed każdą rowerową wycieczką.
Na 3 najlepszych rowerzystów 
i 3 najlepsze rowerzystki, które 
w czerwcu przejadą najwięcej kilo-
metrów dla naszego miasta czeka-
ją atrakcyjne nagrody. Partnerami 
akcji są: Polpharma, Iglotex, Salo-
ny Rowerowe Kross szprychy.com, 
miasto Starogard Gdański oraz Sto-
warzyszenie Rekord 

baterii – powiedział Maksym Dom-
kowski.
Koszt instalacji jednej stacji to prze-
szło 12 tys. zł. Pomysłodawcy zwró-
cili się o wsparcie do wielu insty-
tucji, organizacji i przedsiębiorstw 
– również do Prezydenta Miasta. 
Janusz Stankowiak w ramach ini-
cjatywy lokalnej wsparł projekt li-
cealistów pn. „PODpunkt” kwotą 
2 000 zł. Uczniowie dzięki swoim 
przekonaniom, uporowi, ciężkiej 
pracy i konsekwencji zebrali środki 
na zakup nie tylko jednej ale dwóch 
stacji.

– Naszym celem jest promocja zie-
lonej energii poprzez ukazanie jej 
zalet. Wpadliśmy na ten pomysł, 
ponieważ uważamy, że darmowe 
korzystanie z energii wyproduko-
wanej w sposób bezpieczny dla śro-
dowiska, może być dobrym sposo-
bem na przekonanie do niej miesz-
kańców Starogardu Gdańskiego. 
Natomiast coraz powszechniejsze 
korzystanie z OZE pozytywnie 
wpływa na jakość otaczającego nas 
środowiska. Dodatkowo awaryjne 
źródło zasilania naszych telefonów 
może umożliwić nam wezwanie 

pomocy, czy wykonanie płatności 
mobilnej w sytuacji, gdy bateria za-
wiedzie – wyjaśnia dalej Maksym.
Uczniowie nie poprzestali na zaku-
pie i montażu miejskich stacji so-
larnych. Poszli zdecydowanie dalej. 
Wychodząc z założenia, że edukacja 
i rozbudzanie świadomości mło-
dych ludzi ma ogromny wpływ na 
styl i jakość ich życia, przygotowali 
prelekcję na temat odnawialnych 
źródeł energii i ekologii. Prelekcja 
była częścią całego projektu.
W czwartek, 3 marca, dzięki uprzej-
mości Starogardzkiego Centrum 
Kultury, na wykład do kina Sokół 
zaprosili uczniów szkół średnich 
w Starogardzie Gdańskim. Dodat-
kowo współpraca z AJA Studio za-
owocowała tym, że całe wydarzenie 
było transmitowane na dedykowa-
nym projektowi fanpage’u na Face-
booku  @PODpunkt. 
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Za nami III Festyn Rodzinny 
w  Strzelnicy. Za jego organizację 
wspólnie ze Starogardzkim Centrum 
Kultury w dużej mierze odpowiadało 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie. Wy-
darzenie było udane?
Z perspektywy Bractwa wydarzenie 
było bardzo udane, zgromadziło liczną 
rzeszę mieszkańców Starogardu i oko-
lic, jak również gości z Ukrainy. Była 
to III edycja Festynu Rodzinnego. Na 
każdej z nich obserwujemy większą 
ilość uczestników. Dla gości przygoto-
waliśmy wiele atrakcji. Na scenie wy-
stąpiła Orkiestra Dęta SCK, zespół Ro-
kocinianki, utalentowana starogardzka 
młodzież. Dzieci mogły realizować 
swoje pasje na warsztatach plastycz-
nych, postrzelać na brackiej strzelni-
cy, postrzelać z łuku, wspólnie z har-
cerzami zrobić łazanki oraz obejrzeć 
sprzęt Policji, Straży Pożarnej i Służby 
Więziennej. Dla chętnych Kociewskie 
Centrum Zdrowia prowadziło badania 

Na nudę nie narzekamy
Rozmowa ze Zbigniewem Boną, prezesem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sta-
rogardzie Gdańskim. 

Imprezę uroczyście otworzył pre-
zes Bractwa Kurkowego Zbigniew 

Bona. Udanej zabawy w imie-
niu władz samorządowych życzył 
mieszkańcom miasta gminy i po-
wiatu oraz gościom z Ukrainy pre-
zydent miasta Janusz Stankowiak. 
- Nawet nie wiecie jak nasze serca się 
radują widząc tylu wspaniałych ludzi 
na pikniku rodzinnym w Strzelnicy. 
Starogardzianom i mieszkańcom 
Kociewia, serdecznie dziękuję za to, 
co robicie dla naszych ukraińskich 

Wystrzałowa majówka rodzinna
Moc atrakcji czekała na wszystkich, którzy wzięli udział w III Festynie Rodzinnym, który odbył się 3 maja 
w starogardzkiej Strzelnicy. Okazją do świętowania była 231. rocznica ustanowienia Konstytucji 3 Maja.

sąsiadów. Oni nie mogą świętować, 
ale mogą to zrobić dzisiaj z nami – 
dodał prezydent.
Na uczestników czekały występy 
artystyczne, animacje dla najmłod-
szych, znakomite jedzenie serwo-
wane przez Koła Gospodyń Wiej-
skich oraz wyśmienita grochówka. 
Harcerze zapraszali na podpłomyki 
z ogniska. Pasjonaci historii mo-
gli zwiedzić muzeum Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego, po którym 
oprowadzali kustosz Muzeum Ziemi 

Kociewskiej Zbigniew Potocki i brat 
KBS Jarosław Czyżewski. Bractwo 
Rycerskie zachęcało do strzelania 
z łuku. Oprócz tego odbyły się poka-
zy służb mundurowych. Można było 
wsiąść do wozu służby więziennej, 
straży pożarnej, czy policji i poroz-
mawiać ze strażnikami, strażakami 
i policjantami.
Kociewskie Centrum Zdrowia wy-
konywało bezpłatne badania pro-
filaktyczne, a w namiocie Staro-
gardzkiego Centrum Kultury, dzieci 
mogły wziąć udział w zajęciach kre-

poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia. 
Motocykliści z Klubu MOTO KOCIEWIE 
STG prezentowali swoje motocykle 
oraz prowadzili pokazy ratownictwa 
drogowego.

Bracia Kurkowi wspólnie z  Mu-
zeum Ziemi Kociewskiej prowadzili 
ostatnio „Żywe lekcje historii” dla 
uczniów. Cieszyły się one sporym 
zainteresowaniem.

Zgadza się. Odbyliśmy kilka lekcji hi-
storii w naszej Sali Historycznej. Lek-
cje prowadził nasz Brat wespół z Ku-
stoszem Muzeum Ziemi Kociewskiej. 
Lekcje stały się dla dzieci inspiracją do 
plastycznego przekazania pozyskanej 
wiedzy w konkursie ogłoszonym przez 
SCK z finałem na wspomnianym wcze-
śniej III Festynie Rodzinnym. Dzieci 
i młodzież były żywo zainteresowane 
historią powstania bractw w Polsce, ale 
też historią naszego starogardzkiego 
Bractwa Kurkowego. Uczniowie pytali 
o zebrane w Sali zbiory, skąd pochodzą, 
do kogo należały i w jaki sposób trafiły 
w to miejsce. Nie zabrakło też pytań co 
należy zrobić, aby zostać Bratem Kur-
kowym. W trakcie Festynu naszą Salę 
Historyczną odwiedziło bardzo wielu 
zwiedzających, czerpiąc informacje 
od naszego Brata i Kustosza. Wszyscy 
odwiedzający siedzibę Bractwa byli 
pod wrażeniem wykonania i wystroju 
wnętrza nawiązującego do historii ca-
łego budynku.

Już niedługo jedno z  najważniej-
szych dla Braci Kurkowych wydarzeń 
w roku, czyli intronizacja Króla Kur-
kowego. Przygotowujecie się już do 
niej?

Tak jak co roku w dniu rozpoczęcia Dni 
Starogardu Gdańskiego, Bractwo prze-
prowadza Intronizację kolejnego Kró-
la. W tym roku o tytuł Króla strzelamy 
pod koniec maja, a na początku lipca 
będziemy go Intronizować. Będzie to 
XXVIII powojenny Król Bractwa. Tra-
dycją stało się to, że intronizowany 
Król zaprasza swoich Braci i rodzinę na 
Bal Królewski, który od dwóch lat od-
bywa się w Restauracji Strzelnica w Sali 
Królewskiej.

Co jeszcze w tym roku czeka staro-
gardzkie Kurkowe Bractwo Strzelec-
kie?
Na nudę nie narzekamy. W czerwcu 
odbędzie się turniej krajowy o Złoty 
i Srebrne Pierścienie św. Katarzyny. 
W sierpniu wyjazd na Europejski Zjazd 
Historycznych Strzelców do Belgii. We 
wrześniu Krajowy Turniej Memoria-
łowy poświęcony pamięci zmarłych 
Braci. W listopadzie Drużynowe Strze-
lania Niepodległościowe dla naszych 
starogardzkich firm. W międzyczasie 
czeka nas też wyjazd do Poznania na 
obchody 100-lecia powstania Zjedno-
czenia Kurkowych Bractw Strzeleckich 
RP, liczne turnieje strzeleckie w Okrę-
gu Pomorskim oraz nasze wewnętrzne 
turnieje Grand Prix. 

atywnych przygotowanych przez 
pracowników SCK. Swoje piękne 
motory zaprezentowali motocykli-
ści z Klubu Moto Kociewie. Podsu-
mowaniem imprezy były puchary 
i dyplomy dla zwycięzców konkursu 
strzeleckiego z KBKS i broni pneu-
matycznej w kategorii dzieci, mło-
dzież i dorośli. Poznaliśmy również 
zwycięzców konkursu plastyczne-
go dla dzieci, który zorganizowa-
ło Kurkowe Bractwo Strzeleckie. 
Na scenie wystąpili: Orkie-
stra Dęta SCK, finaliści V edy-
cji konkursu Utalentowani, ze-
spół Rokocinianki, Fefernó-
ski i zespół wokalny Amoroso. 
Organizatorami wydarzenia były 
Starogardzkie Centrum Kultury 
i Kurkowe Bractwo Strzeleckie.  
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Zawsze z wielką przyjem-
nością wracam do miasta, 

które kocham i z którego po-
chodzi moja rodzina. Jestem 
zaszczycona, że znalazłam 
się w gronie zasłużonych 
dla Starogardu Gdańskiego. 
Bardzo za to dziękuję. Dzię-
kuję również za zaproszenie 
do grona jurorów OKR-u, 
w którym sama brałam kie-
dyś udział. Zależy mi bardzo, 
żeby konkurs przetrwał i wy-
chował kolejnych wspania-
łych recytatorów. To ważne, 
by młodzież rozsmakowywa-
ła się w tekstach, które ją in-
spirują – powiedziała Dorota 
Landowska.
W miejskich eliminacjach do 
67. Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego uczestni-
czyło jedenastu recytatorów. 
Konkurs wygrała Michalina 
Lampka, uczennica II LO. II 
miejsce zajęła Zuzanna Ski-
bińska, a III miejsce – Domi-

Medal dla Doroty Landowskiej
23 kwietnia Dorota Landowska odebrała z rąk prezydenta miasta 
i przewodniczącej Rady Miasta medal za zasługi z okazji 100. rocz-
nicy powrotu Starogardu do Państwa Polskiego. Znana i popularna 
aktorka teatralna i filmowa odwiedziła rodzinne miasto, by zasiąść 
w jury miejskich eliminacji do 67.Ogólnopolskiego Konkursu Recy-
tatorskiego.

Muzyczne spotkanie 
rozpoczęło się od od-

śpiewania hymnów Ukrainy 
i Polski. – Ten koncert był 
niezwykły. Ukraińskie pie-
śni są piękne, a powszechnie 
wiadomo, że nasi sąsiedzi 
zza wschodniej granicy mają 
ogromne talenty muzyczne, 
co dzisiaj potwierdzili. Wy-
darzenie doskonale wpisuje 
się w rok 2022, uchwalony 
przez Radę Miasta Starogard 
Gdański Rokiem Solidarności 
z Narodem Ukraińskim – po-
wiedział zastępca przewodni-
czącej Komisji Kultury i Pro-
mocji Miasta Artur Cybula.

Muzycznie dla Ukrainy
Polsko-ukraiński zespół Słowiki-Solowej, Zespół Pieśni i Tańca 
Gdańsk, chór ukraiński VYRIJ oraz Bayer Full wystąpiły 23 kwietnia 
w sali Kina „Sokół”. Wyjątkowy koncert pieśni polskich i ukraiń-
skich zorganizowało Starogardzkie Centrum Kultury.

– W Starogardzie Gdańskim 
przebywa obecnie ponad 800 
uchodźców z Ukrainy. To 
głównie z myślą o nich zor-
ganizowany został ten kon-
cert. Wiem, że znaleźli się oni 
wśród publiczności, co bardzo 
mnie cieszy. Myślę, że moż-
liwość posłuchania znanych 
ukraińskich pieśni w pięk-
nych wykonaniach pozwoli 
im poczuć się lepiej, może 
trochę bardziej jak w domu 
– mówił Prezydent Miasta Ja-
nusz Stankowiak.
Artyści zaprezentowali utwo-
ry od lirycznych, które usły-
szeliśmy w wykonaniu ze-

Już po raz XIX starogardzki 
oddział rejonowy Związku 

Emerytów Rencistów i In-

Pieśni Maryjne
Emeryci i renciści spotkali się w Starogardzkie 
Centrum Kultury na corocznym Przeglądzie 
Pieśni Maryjnych. 

społu Słowiki-Solowej i chó-
ru VYRIJ, przez skoczne, jakie 
brawurowo zaprezentował 
Zespół Pieśni i Tańca Gdańsk, 
aż po rozrywkowe, którymi 
z krzeseł publiczność porwał 
zespół Bayer Full.
Podczas koncertu można 
było wesprzeć uchodźców, 
kupując obrazy autorstwa 
pochodzącej z Ukrainy pani 
Weroniki. Pomagać można 
cały czas, wpłacając wolne 
środki na konto SCK: 13 8340 
0001 2002 0004 2736 0004, 
w tytule przelewu wpisując 
„Pomoc dla Ukrainy”.  

nika Kiedrowska. Wyróżnie-
nia trafiły do Filipa Kaliszew-
skiego i Michała Negowskie-
go. W kategorii poezja śpie-
wana wygrała Zofia Juszczyk, 
a w kategorii teatr jednego 
aktora Danuta Rypnicka. Da-
nuta otrzymała też specjalną 
nagrodę ufundowaną przez 
przewodniczącą jury Dorotę 

Landowską – bilet do teatru 
dla dwóch osób na wybrany 
spektakl w wybranym teatrze 
w Warszawie.
Michalina, Zuzanna, Zosia 
i Danuta będą reprezentowa-
ły nasze miasto w wojewódz-
kich eliminacjach do finału 
67. Ogólnopolskiego Kon-
kursu Recytatorskiego. 

walidów pod przewodnic-
twem Jana Brdaka zaprosił do 
wspólnego śpiewania zespoły 

z całego powiatu. Radości ze 
śpiewania i wspólnego słu-
chania w imieniu Prezydenta 
Miasta życzyła uczestnikom 
Martyna Łangowska-Siem-
bida, przewodnicząca Komi-
sji Kultury Rady Miasta Sta-
rogard Gdański. W konkursie 
gościnnie wystąpił zespół 
z Malborka.  
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W imieniu prezydenta Staro-
gardu okolicznościowe prze-

mówienie odczytał prowadzący 
uroczystość harcmistrz Wojciech 
Mokwa. 
– W 77. rocznicę zakończenia II woj-
ny światowej, świętując Narodo-
wy Dzień Zwycięstwa – składamy 
hołd tym wszystkim, którzy w 1945 
roku oswobodzili Europę i Polskę 
od niemieckiego okupanta i przy-
nieśli upragniony pokój uciemiężo-
nym narodom. Czcimy ich męstwo 
i ofiarę życia, pamiętając jak wielka 

Uczcili męstwo i ofiarę życia
8 maja obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Zwycięstwa. Upamiętnia on za-
kończenie II wojny światowej, czyli największego konfliktu zbrojnego w dziejach. 
By uczcić pamięć jej ofiar delegacje najważniejszych instytucji oraz władze samo-
rządowe na czele z Prezydentem Miasta Januszem Stankowiakiem, jego zastępcą 
ds. społecznych Maciejem Kalinowskim oraz przewodniczącą Rady Miasta Anną 
Benert złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa lat 1939-45.

Propozycja nadania drodze pu-
blicznej gminnej nazwy – ulica 

Morelowa wynika z nawiązania do 
najbliżej położonej ulicy w tym re-
jonie, tj. do istniejącej ulicy Wiśnio-
wej, odnoszącej się do drzew owoco-
wych oraz do znajdujących się w są-
siedztwie ogródków działkowych. 
Proponowana nazwa uwzględnia 
zasady kształtowania nazewnic-
twa zawarte w Uchwale Rady Miej-
skiej z dnia 13 września 2006 roku 
w sprawie systemu nadawania nazw 
drogom, placom i innym obiektom 
użyteczności publicznej w naszym 
mieście, gdyż jest zgodna z regułą 
dotyczącą zachowania jednolitego 
charakteru nazewnictwa ulic w da-
nym rejonie. 

Morelowa nową ulicą
Morelowa to nowa nazwa ulicy na mapie Starogardu Gdańskiego. Uchwałę o na-
zwaniu drogi gminnej w mieście podjęła jednomyślnie Rada Miasta.

jest cena wolności, którą oni zapła-
cili w walce zbrojnej, na wszystkich 
frontach tej wojny i w konspiracji 
antyhitlerowskiej, gromiąc wro-
ga bohatersko aż do zwycięstwa. 
Chwała Im i cześć! – zakończył Woj-
ciech Mokwa. Modlitwę za ofiary 
II wojny światowej oraz trwającej 
obecnie wojny w Ukrainie odmówił 
ks. Dziekan Józef Pick. O muzyczną 
oprawę uroczystości zadbały Chór 
Sicut Avis oraz Kapela Kociewska 
Fefernóski. 

Konstytucja 3 Maja jest jednym 
z symboli naszej niepodległości 

oraz ważnym elementem pamięci 
zbiorowej. Przez dziesięciolecia pra-
wo do kultywowania pamięci o jej 
uchwaleniu świadczyło o kondycji 
polskiej państwowości  – mówiła 

Wiwat Maj, Trzeci Maj
3 maja w całym kraju uroczyście obchodzone jest Świę-
to Konstytucji. W Starogardzie Gdańskim uczciliśmy 
je na Rynku Staromiejskim, gdzie na maszt uroczyście 
wciągnięta została flaga państwowa. Przemówienie 
okolicznościowe wygłosiła Przewodnicząca Rady Mia-
sta Anna Benert. Delegacje najważniejszych instytucji 
złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą 
powrót Starogardu do Państwa Polskiego.

Kolory Polski uroczyście zapre-
zentowano także przy Ratuszu 

Staromiejskim, siedzibie Hufca ZHP 
oraz przy Pomniku Poległych i Za-
mordowanych w latach 1939-1945 
Harcerzy w Starogardzie Gdańskim.
Biało-czerwone chorągiewki miesz-

Święto biało-czerwonej flagi
Z okazji Święta Flagi Narodowej barwy naszego kra-
ju widniały na budynku Urzędu Miasta, a przy nim 
dumnie powiewała biało-czerwona chorągiew.

w swoim wystąpieniu Przewodni-
cząca Rady Miasta Starogard Gdań-
ski Anna Benert.
Uroczystości prowadził harcmistrz 
Wojciech Mokwa. O ich muzyczną 
oprawę zadbała Orkiestra Dęta Sta-
rogardzkiego Centrum Kultury. 

kańcom miasta rozdawali z tej okazji 
Przewodnicząca Rady Miasta Anna 
Benert, Prezydent Miasta Janusz 
Stankowiak oraz Zastępca Prezy-
denta ds. Społecznych Maciej Kali-
nowski. 
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Krystyna i Henryk Gockowiak

Razem przez życie
„Aby miłość trwała przez całe życie, trzeba ją pielęgnować starannie jak ogród” napisał 
Henry Bordeaux. Pary małżeńskie, które odwiedziły Urząd Miasta doskonale radziły sobie 
z pielęgnowaniem uczucia, które je połączyło. 28 kwietnia świętowały złote i diamentowe 
gody.

Wśród Dostojnych Jubilatów znaleźli się obchodzący 60. rocznicę ślubu:

Cecylia i Henryk Klamann
(na zdjęciu Pan Henryk z kierownikiem USC)

Agnieszka i Józef Żołądowscy Renata i Eugeniusz Jabłońscy

Gertruda i Jan Kuklińscy Jadwiga i Stanisław Piątkowscy Jadwiga i Roman Splitter

50. rocznicę ślubu obchodzili: 

Teresa i Zygmunt Bendyk Bożena i Benedykt DaszkowscyCecylia i Jan Łach

(na zdjęciu Pan Józef z kierownikiem USC)

(na zdjęciu córka z Prezydentem Miasta)
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Bożena i Jarosław Deska Maria i Zygmunt Felchner Helena i Stanisław Grolewscy

Zofia i Bogumił Jurczak Krystyna i Zdzisław Kuczmińscy Barbara i Kazimierz Kunka

Jadwiga i Gerard Litkiewicz Urszula i Franciszek Michalscy Jadwiga i Zenon Michalscy

Anna i Zdzisław Niklas Teresa i Zbigniew Piotrzkowscy Irena i Henryk Rohde

(na zdjęciu Pan Jarosław z kierownikiem USC)

(na zdjęciu Pani Urszula z Prezydentem Miasta)
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Weronika i Edward Sabinasz Renata i Bogdan Sobieccy Adam i Maria Biesek

Irena i Kazimierz Dombrowscy Sabina Dunst (mąż ostatnio zmarł) Ewa i Jan Gajewscy

Iwona i Mieczysław Glińscy Katarzyna i Bogumił Jankowsscy Halina i Zbigniew Jańczewscy

Halina i Andrzej Kitowscy Gertruda i Zenon Kowalscy Stefania i Ryszard Krajnik

(na zdjęciu Pani Sabina z córką)
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Na uroczystość osobiście 
przybyć nie mogli: Elż-

bieta i Bronisław Ackermann, 
Irena i Czesław Krzemińscy, 
Mirosława i Mirosław Kny-
cińscy, Maria i Tadeusz Ma-
lowany oraz Danuta i Andrzej 
Wrycza.
Wytrwałym małżonkom ob-
chodzącym 50. rocznicę ślu-
bu medale przyznane przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej przypinał Prezydent 
Miasta Starogard Gdański 
Janusz Stankowiak. Towa-
rzyszyła mu radna Rady Mia-
sta Dorota Glanert. Parom 
z 60-letnim stażem małżeń-
skim wręczali dyplomy uzna-
nia.
– Od momentu, kiedy Pań-
stwo braliście ślub, czasy się 

Bogumiła i Kazimierz Kuśnierz Bernadeta i Franciszek Laser Lidia Musz (mąż niedawno zmarł)

Teresa i Bogusław Pierniccy Jadwiga i Janusz Princ Jarosława i Henryk Ryńscy

Zofia i Tadeusz Szenk

bardzo zmieniły. Teraz młodzi 
ludzie boją się zobowiązań, 
szybko się poddają. Decyzja 
o wspólnym życiu nie przy-
chodzi im łatwo. Wy jesteście 
dla nich wspaniałym przykła-
dem, wzorem do naśladowa-
nia i żywym dowodem na to, 
że można wytrwać w małżeń-
stwie ponad pół wieku. Jestem 
niezwykle szczęśliwy i wzru-
szony, że mogę być dzisiaj 
z Państwem i osobiście po-
gratulować tak wielu lat spę-
dzonych razem. Wszystkiego 
najlepszego – do zgromadzo-
nych jubilatów powiedział 
Prezydent Miasta Starogard 
Gdański Janusz Stankowiak.
– Podobnie, jak Pan Prezydent 
bardzo się cieszę, że mogę 
razem z Państwem święto-

wać wyjątkowe rocznice 50- 
i 60-lecia ślubu. To dla mnie 
zaszczyt móc uścisnąć Pań-
stwa dłonie, bo naprawdę da-
jecie młodemu pokoleniu nie 
tylko przykład, ale też nadzie-
ję, że jeśli się kocha, to można 
przeżyć życie razem – dodała 
radna Rady Miasta Dorota Gla-
nert.
Przygotowaną przez Urząd 
Stanu Cywilnego uroczystość 
prowadziła kierownik USC 
Bożena Kamińska. – Spotka-
nia z jubilatami świętującymi 
złote i diamentowe gody to dla 
mnie zawsze ogromne wzru-
szenie. Nikt lepiej od Was nie 
wie tego, że nie zawsze było 
różowo, nie wszystkie chwi-
le były piękne, ale warto było 
je przetrwać po to, by móc 

cieszyć się tymi cudownymi. 
Stworzyliście trwałe związki 
i wspaniałe rodziny. Nie by-
łoby to możliwe bez miłości, 
której na kolejne lata życzę 
Państwu jeszcze wiele – mó-
wiła kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Starogardzie 
Gdańskim Bożena Kamińska.
O muzyczną oprawę wydarze-
nia zadbał duet Edmund i Ire-
na, który brawurowo wykonał 
znane wszystkim przeboje 
oraz własne utwory. Wokali-
stom udało się porwać część 
par do tańca.
Wszystkim Dostojnym Jubi-
latom serdecznie gratulujemy 
i życzymy jeszcze wielu lat 
wspólnego życia w zdrowiu, 
szczęściu oraz otoczeniu naj-
bliższych. 

Razem 
przez życie

Renata i Zygmunt Beliccy

(na zdjęciu Pani Lidia z córką)
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Zgromadzonych na uro-
czystości przywitał pre-

zes OSP w naszym mieście 
Łukasz Zblewski. 
- Dumą napawa mnie fakt, że 
nasza jednostka działa pręż-
nie już od 160 lat. W tym roku 
przypada bowiem ten piękny 
jubileusz. Jestem niezmier-
nie szczęśliwy, że mamy 

Święto strażaków
W świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim od-
były się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Jak zawsze była to dosko-
nała okazja do wręczenia strażakom-ochotnikom nagród i wyróżnień.

w naszym gronie w tej chwili 
ponad 40 strażaków, któ-
rzy mogą brać czynny udział 
w działaniach ratowniczo-
gaśniczych – mówił prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Starogardzie Gdańskim 
Łukasz Zblewski.
Wśród zaproszonych na uro-
czystość gości znaleźli się 

Z prośbą o pomoc do władz 
naszego miasta zwrócił 

się mer Borysławia Ihor Ja-
worsky.
Prezydent miasta Janusz 
Stankowiak niezwłocznie 
poprosił mieszkańców Sta-
rogardu Gdańskiego o pomoc 
w przygotowaniu pomocy 
humanitarnej wojennym 
uchodźcom w Borysławiu. 
Mieszkańcy zareagowali 
wspaniale. Dary można było 
przynosić do punktów zbió-
rek w Stowarzyszeniu Moż-
na Inaczej, Ośrodku Sportu 
i Rekreacji, Starogardzkim 
Centrum Kultury, staro-
gardzkich parafiach, szko-
łach i przedszkolach. W akcję 
włączyły się MPP nr 10 i 8, 
PSP nr 1 i 6, OSiR, SCK, Przy-
chodnia Lekarska, Parafia św. 
Wojciecha oraz Parafia NSPJ. 

Kolejne dary pojechały do Borysławia
„Pomnóż święta podziel się dobrem” pod takim hasłem sta-
rogardzianie przez ponad tydzień od 28 marca do 8 kwietnia 
zbierali dary dla miasta partnerskiego Borysław. Głównie była 
to żywość, środki higieniczne oraz leki. 

Przekazane materiały wy-
korzystane zostaną do 

remontu mieszkań prze-
znaczonych dla przebywają-
cych w Starogardzie Gdań-
skim uchodźców z Ukrainy. 
Mieszkania znajdują się 
w zasobach Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego, 
ale żeby można było w nich 
zamieszkać potrzebują re-
montu.
Prace remontowe wykonane 
zostaną w maju, a mieszka-
nia już w czerwcu będą goto-
we do użytku. – To, co dzieje 
się teraz za naszą wschodnią 
granicą jest straszne, podob-
nie jak sytuacja osób, które 
musiały stamtąd uciekać. 
Cieszę się, że możemy im 

Dary przekazały też Caritas 
Diecezji Pelplińskiej i Funda-
cja Małych Stópek oraz fir-
my Iglotex i AQ Wiring Sys-
tem. Z pomocą pośpieszyli 
również pracownicy Urzędu 
Miasta. Zebrali ponad 300 kg 
żywności. Pomogli im w tym 
zagraniczni goście – Kana-

Budowlane wsparcie
Firma GRASO przekazała na rzecz Ukrainy 
materiały budowlane o wartości 30 000 zł. 
25 kwietnia umowę z Prezydentem Miasta 
Januszem Stankowiakiem podpisał właści-
ciel firmy Zenon Sobiecki, któremu towa-
rzyszył syn Krzysztof.

pomóc, chociażby przekazu-
jąc to, czym dysponujemy – 
mówił darczyńca, właściciel 
firmy GRASO Zenon Sobiec-
ki.

– Bezcenna jest każda pomoc. 
Dziękuję za Państwa hojny 
gest i tę darowiznę. Gmina 
Miejska posiada w swoich 
zasobach mieszkania, które 
może użyczyć uchodźcom 
wojennym. Wymagają jed-
nak remontu. Dzięki Państwa 
wsparciu uda się je przepro-
wadzić w dość krótkim cza-
sie. To ważne, bo te lokale 
zapewnią uchodźcom poczu-
cie bezpieczeństwa, którego 
teraz potrzebują chyba naj-
bardziej – powiedział prezy-
dent Starogardu Gdańskiego 
Janusz Stankowiak.  

dyjka polskiego pochodzenia 
i Amerykanin, którzy prze-
kazali na zakup żywności 
sporą sumę. Transport nie-
odpłatnie zapewniła firma 
Kurowski Sp. zo.o. ze Skór-
cza. Naklejki na auto wyko-
nało Studio Mario. 

Przewodnicząca Rady Mia-
sta Starogard Gdański Anna 
Benert, Prezydent Miasta 
Starogard Gdański Janusz 
Stankowiak oraz jego zastęp-
cy Maciej Kalinowski i Tade-
usz Błędzki, przewodniczący 
Komisji Samorządności, Po-
rządku Publicznego i Bez-

pieczeństwa Rady Miasta Jan 
Strzelczyk naczelnik Wydzia-
łu Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego Staro-
stwa Powiatowego Andrzej 
Zdrowowicz, a także prezes 
Zarządu Oddziału Powiato-
wego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP druh 
Wiesław Wrzesiński.
Przewodnicząca Rady Mia-
sta Anna Benert i Prezydent 
Miasta Janusz Stankowiak 
wręczyli przyznaną przez 
radnych Nagrodę dla Najlep-
szego Strażaka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Starogar-

dzie Gdańskim w 2021 r. Jej 
laureatem został Grzegorz 
Glaner.
Nagroda Rady Miasta nie 
była jedyną wręczoną tego 
dnia. Odznaczeni zostali 
także:
Brązową Odznaką Honorową 
„Zasłużony dla Pożarnictwa 
Województwa Pomorskie-
go”
Marcin Łuszczyński
Złotym Medalem „Za zasłu-
gi dla Pożarnictwa”
Mariusz Reimus 
Bożena Kosecka
Srebrnym Medalem „Za 

zasługi dla Pożarnictwa”
Roman Nagórski
Odznaką „Strażak Wzoro-
wy”
Tomasz Glaner 
Grzegorz Glaner 
Przemysław Różański
Odznaką za wysługę lat
75 lat – Edmund Wolski 
45 lat – Andrzej Hoppe 
45 lat – Kazimierz Gdaniec 
35 lat – Leszek Płoszyński 
35 lat – Marek Liss 
25 lat – Adam Szynalewski 
20 lat – Mariusz Reimus 
20 lat – Łukasz Zblewski 
10 lat – Roman Nagórski 
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Konkurs grantowy skie-
rowany jest przede 

wszystkim do lokalnych ani-
matorów. Dzięki uczestnic-
twu w programie mają oni 
możliwość zdobycia cennego 
doświadczenia oraz poznania 
przykładów ciekawych po-
mysłów i przedsięwzięć pod-
jętych w ramach programu 
w innych częściach kraju.

Działaj lokalnie

Umowy na dofinansowa-
nie prac podpisał 5 maja 

prezydent miasta Janusz 
Stankowiak. Na spotkaniu 
obecni byli: Bogdan Grzela, 
Eugeniusz Kuffel, Jan Fili-
piak, Mirosław Godlewski, 
Henryk Spychalski i  Ziemo-
wit Wiciak.
W Neptunie zostanie wy-
konana modernizacja bra-
my wjazdowej i furtki. ROD 
Wierzyca przejdzie remont 
domku administracyjnego. 
Pieniądze zostaną przezna-
czone również  na moderni-
zację wodociągu działkowego 
ROD Pomowiec. 

Ogrody działkowe otrzymały wsparcie
Starogardzkim działkowcom przyznano wsparcie na realizację nowych zadań moderni-
zacyjnych. Rodzinne Ogrody Działkowe Neptun, Wierzyca i Pomowiec otrzymają łącznie  
20 000 zł dofinansowania ze środków samorządowych.

BiegamBoLubię Lasy” to 
zawody lekkoatletycz-

ne realizowane na leśnych 
ścieżkach na dystansie 5 km 
dla młodzieży i dorosłych, 
w różnych kategoriach wie-
kowych. W ramach impre-
zy towarzyszącej swoich sił 
w bieganiu na dystansach 
300 i 600 metrów mogą spró-
bować również dzieci. Na 600 
metrów przewidziany jest 
bieg dla osób towarzyszą-
cych. Odbędą się 12 czerwca 
w Leśniczówce Szpęgawsk.

Filippides 
z miejskim wsparciem

Prezydent miasta Janusz Stankowiak pod-
pisał z Lucyną Petką ze Starogardzkiego 
Klubu Lekkoatletycznego Filippides umo-
wę na dofinansowanie zawodów w kwocie 
2 000 zł.Laser Run łączy bieganie 

i strzelanie w dynamicz-
nych wyścigach. Wystar-
tować może w nich każdy 
w przedziale wiekowy od 9. 

Laser Run 
z dofinansowaniem
Od 2019 r. w Starogardzie Gdańskim or-
ganizowany jest Laser Run. Zawody łączą 
dyscypliny oraz pokolenia. Umowę na ich 
dofinansowanie z przedstawicielami UKS 
„Ósemka” podpisał Prezydent Miasta Ja-
nusz Stankowiak

do 80. roku życia.
Miasto dofinansowało orga-
nizację wydarzenia kwotą 2 
500 zł. Inicjatorem leśnych biegów 

jest fundacja Wychowanie 
przez Sport z Warszawy. Jak 
zapewniają organizatorzy, to 
dla dzieci, młodzieży i doro-
słych alternatywa dla czasu 
spędzanego przed kompute-
rem oraz sposób na realizację 
zdrowego stylu życia i nawią-
zywania nowych przyjaźni. 
Każdy z uczestników otrzy-
ma po biegu poczęstunek re-
generacyjny. Na mecie każdy 
z zawodników otrzyma pa-
miątkowy medal. 

Stosowną umowę z pre-
zesem Fundacji uWAŻ-

NI Jolantą Kaschel podpisał 
Prezydent Miasta Starogard 
Gdański Janusz Stankowiak. 
Obecna była przy tym także 
Martyna Potapowicz, która 
poprowadzi warsztaty.
Odbędą się one pod chwytli-
wym hasłem „Daj wciągnąć 
się w sznurki”. Warsztaty 
będą składać się z dwóch czę-

Sznurki wciągają
Fundacja uWAŻNI zorganizuje warsztaty 
makramy. Miasto wsparło realizację tego 
zadania kwotą 1 999 zł.

Wnioski o dotacje w ramach 
konkursu można składać za 
pomocą generatora wnio-
sków „Działaj Lokalnie”. 
Uprawnione są organizacje 
pozarządowe, oddziały tere-
nowe organizacji pozarządo-
wych, grupy nieformalne, jak 
również grupy nieformalne 
występujące z wnioskiem sa-
modzielnie. 

Gmina Miejska dofinansowała program 
„Działaj Lokalnie”  kwotą 10 000 zł. Umo-
wę na realizację programu z prezesem LGD 
„Chata Kociewia” Ewą Czepliną podpisał 
prezydent Janusz Stankowiak.

mieszkańcy dowiedzą się 
z plakatów i ulotek.
Prowadząca warsztaty Mar-
tyna Potapowicz jest artyst-
ką, arteterapeutką, psycho-
logiem, instruktorką tańca 
intuicyjnego. Ukończyła kurs 
z arteterapii w pracy z dzieć-
mi i dorosłymi. Prowadzi 
warsztaty kreatywne z róż-
nymi grupami wiekowymi. 
Pasjonatka muzyki, współ-

ści – „Makramowy kwietnik” 
oraz „Stwórz własną ozdobę 
ścienną ze sznurka”. Prze-
znaczone są dla osób doro-
słych. Odbędą się w Cen-
trum Organizacji Pozarządo-
wych przy ul. Mickiewicza 1. 
O ich terminie i szczegółach 

organizatorka kręgów pieśni 
i tańca. Dekoracje z makramy 
tworzy od kilku lat. Swo-
im doświadczeniem dzieli 
się z innymi podczas takich 
warsztatów, jak te, które już 
niebawem odbędą się w na-
szym mieście. 
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Pamięć Męczennika władze sa-
morządowe, delegacje najważ-

niejszych instytucji, mieszkańcy 
Starogardu i parafianie upamiętnili 
na skwerku św. Wojciecha. – Spo-
tkaliśmy się, by uczcić pamięć tego 
wyjątkowego, godnego podziwu 
i najwyższego szacunku człowieka. 
Człowieka, który poniósł śmierć, bo 
nie bał się głośno mówić o tym, w co 
wierzył. Nauczał, nawracał pogan 
i głosił Słowo Boże. Robił to, bo wie-
dział, że jeśli wszyscy mieszkańcy 
danego terenu będą wierzyć w tego 
samego Boga i wyznawać te same 
wartości, unikną wojen. Św. Woj-
ciech pragnął przede wszystkim po-
koju – w wystąpieniu okolicznościo-
wym mówił Prezydent Miasta Sta-
rogard Gdański Janusz Stankowiak.
Prezydentowi Starogardu towarzy-
szyli jego zastępcy Maciej Kalinow-
ski i Tadeusz Błędzki oraz Przewod-
nicząca Rady Miasta Anna Benert. 
Wiązanki kwiatów pod pomnikiem 

Ku czci Patrona Miasta
1025 lat temu, dokładnie 23 kwietnia 997 roku, męczeńską śmiercią zginął świę-
ty Wojciech – patron Starogardu Gdańskiego. 26 kwietnia zorganizowane zostały 
uroczystości ku jego czci. W kościele św. Wojciecha odbyła się msza św. w intencji 
Miasta i jego Mieszkańców, na której uczczono także 90-lecie erygowania parafii.

św. Wojciecha, wspólnie z Prezy-
dentem Miasta oraz Przewodniczącą 
Rady Miasta złożył sekretarz Gminy 
Starogard Gdański Tomasz Rogalski.
Na uroczystości przybył biskup pel-
pliński dr Ryszard Kasyna, który po-
święcił odrestaurowany niedawno 
skwerek św. Wojciecha. Po spotka-

niu pod pomnikiem patrona Staro-
gardu Gdańskiego, przy dźwiękach 
Orkiestry Dętej SCK, zgromadzeni 
przemaszerowali do kościoła, gdzie 
pod przewodnictwem ks. biskupa 
dr Ryszarda Kasyny odprawiona zo-
stała uroczysta msza św. w intencji 
Miasta i jego Mieszkańców. 

9 kwietnia w Nadleśnictwie Wy-
goda przy ul. Rebelki prawie 

setka ochotników ze szpadlami 
w dłoniach i skrzynkami na sadzon-
ki ruszyła w pole, by je zalesić. Byli 
wśród nich starsi i młodsi. Przyszli 
całymi rodzinami. Gotowi do prac 
stawili się też samorządowcy i służ-
by mundurowe. Obecni byli prezy-
denci miasta: Janusz Stankowiak, 
Maciej Kalinowski i Tadeusz Błędzki, 
wójt i sekretarz Gminy Magdale-
na Forc-Cherek i Tomasz Rogalski. 
Była przewodnicząca Rady Miasta 
Anna Benert i radni Rady Miasta Jan 
Strzelczyk oraz Jarosław Janaszek. 
Byli komendanci i funkcjonariusze 
Policji i Straży Pożarnej oraz dyrek-
cja Aresztu Śledczego.
Jak przypomniał radny Jan Strzel-
czyk miejsce nie zostało wybrane 
przypadkowo. Mieszkańcy czuli za-

Wspólnie posadzili las
Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego miło i pożytecz-
nie spędzili sobotni poranek, włączając się w akcję 
#sadziMY las. Posadzili sosny, buki, dęby i brzozy na 
ponad 2 ha ziemi. Akcję przygotowało Nadleśnictwo 
Starogard we współpracy z gminą miejską i wiejską.

niepokojenie, gdy leśnicy wycięli 
w tej okolicy sporo drzew. – Ludzie 
kochają ten las. Chodzą tu na space-
ry ze swoimi zwierzakami, uprawia-
ją biegi i jeżdżą na rowerach. Dlatego 
postaraliśmy się, by teren po wycin-

ce został ponownie zalesiony i cie-
szymy się, że Nadleśnictwo szybko 
zareagowało, organizując tę akcję – 
powiedział Jan Strzelczyk.
W ciągu trzech godzin uczestnicy 
akcji obsadzili ponad 2,5 ha ziemi. 
Nagrodą za ich ciężką pracę była 
przepyszna drożdżówka przygoto-
wana przez Koło Gospodyń Wiej-
skich z Lipinek Szlacheckich oraz 
fantastyczna grochówka serwowa-
na przez Jarosława Gamera z OSP 
Sucumin.
Uczestnicy mogli też ogrzać się przy 
ognisku i upiec sobie kiełbaskę. 
Sprzyjała temu pogoda i wspaniała, 
rodzinna atmosfera służąca integra-
cji i relaksowi. 

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 każdą środę w godz. od 15:30 
do 16:30 w biurze poselskim posła Kacpra Płażyńskiego w Ratuszu Staromiej-
skim.

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.

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

XLVI sesja Rady Miasta

http://radamiasta.starogard.pl/

27 kwietnia 2022 roku

Podjęte uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdań-
ski na 2022 rok (zmiana 4);
2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2022-2034 (zmiana 4);
3. Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Starogard 
Gdański i nadania jej statutu;
4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 
Starogard Gdański dotyczącego realizacji części zadania publicznego Gmi-
ny Starogard Gdański w zakresie pomocy społecznej polegającego na skie-
rowaniu mieszkańca Gminy Starogard Gdański do Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Starogardzie Gdańskim;
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy 
gruntu na kolejne okresy;
6. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej – ulica 
Morelowa;
7. Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych;
8. Uchwała w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej przez Gmi-
nę Miejską Starogard Gdański obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym;
9. Uchwała w sprawie przyznania nagrody Rady Miasta Starogard Gdański 
dla najlepszego strażaka Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Starogardzie Gdańskim oraz najlepszego strażaka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)  Prezydent Miasta Starogard Gdański
 OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW GD1A/00021317/5, obr. 30, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow.  
w m2 Położenie Przeznaczenie  w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza w zł 

(zawiera 23%VAT)
wadium  

 w zł
postąpienie minimalne 

w zł
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 16/20 1.344 ul. Bohaterów 
Getta 29.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 218 000,00   21 800,00    2 180,00    

2. 16/21 1.040 ul. Żołnierzy
Wyklętych 29.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 160 000,00   16 000,00    1 600,00    

3. 16/22 1.484 ul. Żołnierzy
Wyklętych 28.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 227 000,00   22 700,00    2 270,00    

4. 16/23 1.647 ul. Alojzego Pawła
Gusowskiego 28.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 252 000,00   25 200,00    2 520,00    

Nieruchomości ww. (poz.1-4) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepi-
sami prawa.
Nieruchomości wymienione w poz. 1-4 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00021317/5.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 8 czerwca 2022 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 2 
czerwca  2022 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 7 czerwca 2022 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 zgłosze-
nia uczestnictwa w przetargu.  W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wydział 
Planowania i Urbanistyki, pok. 206, II piętro, tel. (58) 5306082.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899  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 2021 r. poz. 2213) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Żurawiej (I przetarg) – działka nr 243/1 o pow. 924 m², obręb 37, KW GD1A/00034769/2;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 145 000,00 zł (stoczterdzieścipięćtysięcyzłotych);
wadium w wysokości 14 500,00 zł (czternaścietysięcypięćsetzłotych);
postąpienie minimalne 1 450,00 zł;
Symbol w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2MN1 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług wbudowanych lub w obiekcie  wolnostojącym o pow. 
nieprzekraczającej 30 % pow. użytkowej zabudowy na terenie działki. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
…................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 8 czerwca 2022 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 11:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 2 czerwca 
2022 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 7 czerwca 2022 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania 
i Urbanistyki tel. 58-5306082.

Pracownicy reprezentowali różne 
wydziały Urzędu. Celem szko-

lenia było utrwalenie informacji 
w zakresie zasad dostępności oraz 
równości szans dla osób z niepełno-
sprawnościami oraz nabycie wiedzy, 
umiejętności, a także podniesienie 
świadomości na temat funkcjono-
wania osób ze szczególnymi potrze-

Równe szanse
W dniach 25-26 kwietnia pracownicy Urzędu Miasta Starogard Gdański uczest-
niczyli w szkoleniu dotyczącym zasad, jakimi powinni się kierować w codziennej 
pracy, by tworzyć środowisko równych szans oraz przestrzegać zasad Konwencji 
o prawach osób z niepełnosprawnościami. 

bami. Organizatorem i prowadzącym 
był m.in. prezes Zarządu Głównego 
Polskiego Związku Głuchych Krzysz-
tof Kotyniewicz.

Szkolenie zostało zorganizowane 
w ramach projektu „Dostępna ad-
ministracja publiczna –  szkolenia 
dla kadry”, współfinansowane ze 

środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priory-
tetowa II. Efektywne polityki spo-
łeczne dla rynku pracy, gospodarki 
i edukacji, Nazwa Działania: 2.6 Wy-
soka jakość polityki na rzecz włącze-
nia społecznego i zawodowego osób 
niepełnosprawnych. 

Mieszkańcy, którzy po zapo-
znaniu się z treścią Raportu, 

oczekiwać będą dodatkowych wy-
jaśnień, mogą uczestniczyć w deba-
cie nad Raportem. Debata  odbędzie 
się na sesji absolutoryjnej 1 czerwca 
br. Zgodnie z ustawą uczestniczyć 
w niej może do 15 mieszkańców, 
pod warunkiem, że najpóźniej 
w przededniu planowanej sesji zło-

Zapoznaj się z raportem
Na stronie bip.starogard.pl  został opublikowany 
„Raport o stanie Gminy Miejskiej za rok 2021”. Do-
kument stanowi kompleksowe opracowanie podsu-
mowujące działania władz miasta w minionym roku. 
Ma pomóc mieszkańcom w ocenie tej działalności, 
a radnym Rady Miasta w udzieleniu prezydentowi 
wotum zaufania. Prezydent zachęca do zapoznania 
się jego treścią. 

żą do przewodniczącej Rady Miasta 
Starogard Gdański pisemne zgło-
szenie poparte co najmniej 50 pod-
pisami. Należy pamiętać, że wła-
śnie po takiej debacie radni głosują 
w sprawie przyznana wotum zaufa-
nia prezydentowi miasta, przy czym 
mogą, ale nie muszą brać pod uwagę 
opinii mieszkańców zgłoszonych 
podczas debaty. 



1516 maja 2022
STAROGARDZKI RATUSZ

Zgony
1. Wanda Megger l. 85 
2. Wiesław Gers l. 64 
3. Katarzyna Narloch l. 94 
4. Tadeusz Tobolewski l. 84 
5. Jadwiga Kurs l. 73 
6. Władysław Stosik l. 82 
7. Rafał Ossowski l. 44 
8. Gertruda Kędrak l. 95 
9. Krystyna Kanabaj l. 79 
10. Halina Brejska l. 65 
11. Teresa Smojewska l. 76
12. Bożena Weissbrod l. 59
13. Wanda Padykuła l. 91
14. Maria Budzinska l. 85
15. Bogumiła Legowska l. 71
16. Jan Rodziewicz l. 63 
17. Józef Musz l. 85 
18. Marian Kielusiak l. 72

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 13 kwietnia 2022 r. wydane zostały:
1. Zarządzenie Nr 225/04/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmujące pozycję: 1) ul. Magazynowa – część działki nr 116 o pow. ~105 m², obręb 

18, KW 24988, D1.14.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dzierżawa na okres do 3 lat pod garaż blaszany i ogródek przydomowy, bezprzetargowy tryb zawarcia umowy.
2. Zarządzenie Nr 227/04/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmujące pozycję: 1) al. Jana Pawła II – część działek nr: 15/15, 15/18, 15/38 

o łącznej pow. ~200 m², obręb 23, KW 24792, KDW – droga wewnętrzna i C3.18.U1,U2 – teren zabudowy usługowej, dzierżawa na okres do 3 lat pod gastronomiczny ogródek okresowy, bezprzetargowy tryb 
zawarcia umowy.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza 
się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306076 lub 5306075.

               Prezydent Miasta Starogard Gdański
                Janusz Stankowiak

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) - Prezydent Miasta Starogard Gdański 

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, obr. 7, KW GD1A/00024794/3, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki  
/ położenie

Pow.  
w m2 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza w zł 

 (zawiera 23% VAT)
Wadium 

w zł
postąpienie minimalne 

 w zł
1 2 3 4 5 6 7

1. 22/21
ul. Wiosenna 15.188

A.164.ZP,U1 – teren zieleni urządzonej. Parki, zieleńce oraz usługi – w szczególności schroniska dla 
zwierząt, wyklucza się funkcje mieszkaniowe – w trakcie procedury zmiany funkcji terenu: tereny 

przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej i usług. 
791 000,00   79 100,00 7 910,00 

2. 22/29
ul. Kochanki 13 368 A.166.P2,U1 – zabudowa techniczno-produkcyjna, magazyny, składy, bazy, parkingi, garaże, a także 

zabudowa usługowa. 725 000,00   72 500,00 7 250,00 

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 przepi-
sami prawa.
Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Przez działkę nr 22/21 obr. 7 (przy północnej granicy działki) przebiegają sieci: wodociągowa i kanalizacja deszczowa. Konieczność ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzy-
stania z dostępu do sieci: wodociągowej i kanalizacji deszczowej znajdujących się na działce nr 22/21 obr. 7
Przez działkę nr 22/29 obr. 7 przebiega sieć gazowa, a brzegiem linia energetyczna, napowietrzna.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 22 czerwca 2022 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.   Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 15 
czerwca  2022 r. (środa) 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 21 czerwca 2022 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 zgłosze-
nia 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.

Prezydent Miasta 
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Przewodnicząca Rady Miasta
Starogard Gdański

Anna Benert

Głębokie wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym
składają

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Józefa Baski

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.”

przedsiębiorcy, członka i założyciela reaktywowanego w 1993 
roku Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim, 
wieloletniego skarbnika KBS w Starogardzie oraz skarbnika Okręgu 

Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. 

19. Maria Mikołajska l. 80
20. Ryszard Borowski l. 66
21. Rozalia Gers l. 97
22. Wincenty Żaguń l. 91
23. Jan Liberski l. 69
24. Edmund Gołuński l. 76
25. Krystyna Zielińska l. 88
26. Łucja Falgowska l. 80 
27. Urszula Satława l. 81 
28. Krystyna Pomierska l. 94 
29. Maria Galikowska l. 76 
30. Wanda Czerska l. 83 
31. Wacław Kordunowski l. 74 
32. Maria Zyntek l. 83 
33. Martyna Gajewska l. 33 
34. Helena Peplinska l. 84 
35. Jerzy Rożek l. 64
       




