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– W 1958 roku właśnie na to boisko 
przyszedł na swój pierwszy trening 
11-letni wówczas Kazimierz Dey-
na. Przygodę z piłką rozpoczął pod 
okiem znanego starogardzkiego 
trenera Henryka Piotrowskiego. 
Zaczął jako trampkarz, by już po 
4 latach zostać wicemistrzem Wy-
brzeża w  barwach „Włókniarza” 
– tak Włodzimierz Machnikowski 
dziennikarz Radia Gdańsk rozpo-
czął wielkie święto piłki nożnej 
w Starogardzie Gdańskim.

Nowy Włókniarz otwarty
Celnym strzałem na bramkę prezydent Janusz Stankowiak zainauguro-
wał nowy rozdział w historii „Włókniarza”. Okazja ku temu była wyjątko-
wa, gdyż 30 kwietnia uroczyście otwarto zmodernizowane boisko trenin-
gowe przy ul. Harcerskiej. Imprezę uświetnił mecz  piłki nożnej pomiędzy 
Legią Warszawa Champions League a Oldboys Starogard.  

19 czerwca stolica Kociewia zamieni się w arenę 
triathlonistów. Będzie trzeba uważać na drogach.

Polpharma Triathlon Energy

W  uroczystym otwarciu Piłkar-
skiego Ośrodka Szkoleniowego 
następców Kazimierza Deyny 
uczestniczyło wielu miłośników 
i  sympatyków piłki nożnej. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się 
przedstawiciele władz państwo-
wych i  samorządowych, a  także 
działacze i trenerzy. 
– Chodzić na „Włókniarza” to nie 
to samo co chodzić na Camp Nou, 
Anfield Road czy Alianz Arenę. Ale 
my w Starogardzie wierzymy: To tu 

rodzą się gwiazdy! Na tym Stadio-
nie! Bo to Starogard stworzył i wy-
chował Deynę – najlepszego pił-
karza w historii polskiego futbolu. 
Historia lubi się powtarzać. Wierzę, 
że młodzi, utalentowani sportow-
cy, którzy będą tu trenować po-
czują ducha sportowego legendy 
piłki nożnej naszego Kaz Generała 
i podobnie jak on przyniosą chlubę 
naszemu miastu – mówił podczas 
otwarcia prezydent miasta Janusz 
Stankowiak.
Szczególne podziękowania prezy-
dent skierował do wicemarszał-
ka Województwa Pomorskiego 
Krzysztofa Trawickiego i  Macieja 
Kowalczuka - zastępcy Dyrektora 
Departamentu ds. Sportu. Podzię-
kował im za wsparcie, osobiste 
zaangażowanie oraz pomoc w po-
zyskaniu środków finansowych 
z  budżetu państwa na inwestycje 
sportowe, realizowane w  Staro-
gardzie Gdańskim.

 dokończenie na stronie 4

– Starogard to całkiem inne miasto 
niż 20 lat temu. Wiele się zmieni-
ło, dlatego zachęcam niemieckich 
przedsiębiorców do inwestowania 
w naszym mieście. Chcielibyśmy bar-
dzo, aby nasza współpraca w  przy-
szłości objęła również gospodarkę – 
powiedział prezydent miasta Janusz 
Stankowiak.
Burmistrz Diepholz podziękował za 
wspaniałe przyjęcie i gościnność.
- Łączy nas wspólny dom, którym jest 
Europa – Europa sąsiadów, Europa 
partnerstwa miast, Europa przyjaźni 
– powiedział Thomas Schulze. - Czu-
jemy się w Starogardzie jak u siebie 
w domu, wśród przyjaciół. 
Aby podkreślić wagę polsko-nie-
mieckiej przyjaźni podarował miastu 
drzewko obywatelskie. 
Władze miasta Diepholz wsparły 
finansowo trzy starogardzkie sto-
warzyszenia: „Można Inaczej”, Klub 
Kobiet „Amazonka” oraz staro-
gardzki Hufiec Związku Harcerstwa 

Gościnny Starogard
Od czwartku, 19 maja przez trzy dni Starogard 
gościł władze miasta Diepholz oraz 40 jego 
mieszkańców. 

Polskiego. Szczególnie wyróżniły 
prezesa Stowarzyszenia Partnerstwa 
Pomiędzy Starogardem Gdańskim 
a  Diepholz Józefa Płoszyńskiego. 
Podziękowały mu za współpracę. 
W  podarunku przekazały pieniądze 
na kontynuowanie działalności Sto-
warzyszenia.
Podczas trzydniowej wizyty niemiec-
cy przyjaciele odwiedzili cmentarz 
ewangelicki przy ul. Owidzkiej. Zło-
żyli kwiaty pod tablicą, upamiętnia-
jąca tragiczną śmierć mieszkańców 
Prus Wschodnich, którzy zimą 1945 
roku uciekali przed sowiecką armią. 
Zwiedzili Europejskie Centrum Soli-
darności, Stare Miasto w  Gdańsku, 
Grodzisko Owidz oraz Kościół Św. 
Mateusza, mury obronne, Rynek 
Miejski i  Muzeum Ziemi Kociewskiej 
w Starogardzie.
W podziękowaniu, w sobotnie połu-
dnie w Starogardzkim Centrum Kul-
tury wystąpił niemiecki zespół „Mon-
days Eleven”. 

- To piękna, ale trudna i skompliko-
wana logistycznie konkurencja spor-
towa – uprzedza prezydent Janusz 
Stankowiak. - Całe miasto będzie 
w nią zaangażowane, bo jej organiza-
cja wymaga dużej dyscypliny. Mam 
nadzieję, że mimo  jednodniowych 
utrudnień drogowych starogardzia-
nie pokochają triatlon, który na stałe 
zagości w naszym mieście.

19 czerwca, w godzinach 8:45 – 16:30 
nastąpią czasowe utrudnienia w  ru-
chu drogowym. Ulice – Kanałowa, 
Tczewska, Owidzka, Rynek, parking 
przed stadionem miejskim, Paderew-
skiego, Kościuszki, Pelplińska, rondo 
Solidarności , Aleja Armii Krajowej, 
Lubichowska (od ronda Łupaszki 
w  kierunku jeziora Płaczewo) zosta-
ną całkowicie wyłączone z ruchu. 
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Obchody Święta Rodziny rozpo-
częły się 13 maja w parafii pw. św. 
Wojciecha. Gościem specjalnym 
był ks. Tomasz Kancelarczyk - za-
łożyciel „Bractwa Małych Stópek”, 
którego celem jest szerzenie dzia-
łań na rzecz obrony życia. Podczas 
wizyty ks. Tomasza odbywały się 
spotkania i  modlitwy w  intencji 

Starogardzkie Dni Rodziny
Święto Rodziny trwało w tym roku trzy dni. Wydarzenie objęte honoro-
wym patronatem Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny, prezydenta 
miasta Janusza Stankowiaka oraz starosty starogardzkiego Leszka Bur-
czyka skupiło liczne grono mieszkańców i przyjezdnych.

Na cześć 225. rocznicy uchwale-
nia tego jakże ważnego dla na-
szego kraju dokumentu, 3 maja 
sznur delegacji samorządowców, 
organizacji, instytucji i  młodzieży 
wraz z  mieszkańcami ruszył pod 
Pomnik Niepodległości przy ul. 

Święto Konstytucji
Z  okazji 225.rocznicy uchwalenia Konstytucji  
3 Maja w  kościele pw. Św. Katarzyny odbyła się 
uroczysta msza święta w  intencji Ojczyzny. Po 
mszy mieszkańcy zebrali się przed Ratuszem Miej-
skim, gdzie wciągnięto na maszt flagę państwową.

Paderewskiego. Przewodniczący 
Rady Miasta Jarosław Czyżewski 
przypomniał historię uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja.
Po przemówieniu  delegacje złoży-
ły pod pomnikiem wiązanki kwia-
tów. 

Starogardzianie rocznicę zakońc-
zenia II wojny światowej uczcili 
wspólną modlitwą za ofiary wojny 
przy Pomniku Walki i Męczeństwa 
lat 1939-45, którą poprowadził 
ksiądz Dziekan Józef Pick. Modlili 
się o wieczny pokój dla tych, któr-
zy walczyli na wszystkich fronta-
ch świata i  później jako Żołnierze 

Oddali hołd poległym
8 maja to od lat Narodowe Święto Zwycięstwa 
i  Wolności, obchodzone w  rocznicę podpisa-
nia w  1945 roku bezwarunkowej kapitulacji 
Niemiec. Przy Pomniku Walki i Męczeństwa lat 
1939-45 starogardzianie oddali hołd poległym 
w czasie II wojny światowej. 

Wyklęci o wolną Polskę.
Delegacje samorządowe, kom-
batanckie, służb mundurowych, 
stowarzyszeń i  młodzieży złożyły 
wiązanki kwiatów.
Uroczystość uświetniły znane pat-
riotyczne piosenki w  wykonaniu 
uczniów Gimnazjum Nr 3 pod kie-
runkiem Wojciecha Piskorskiego. 

Minęło już 10 lat

rodzin oraz poszanowania życia 
ludzkiego.
W  ciągu tych 3 dni każda rodzi-
na mogła spędzić wspólnie czas 
uczestnicząc w  mszach świętych, 
a  14 maja podczas adoracji Naj-
świętszego Sakramentu w  parafii 
św. Katarzyny otrzymać indywidu-
alne błogosławieństwo.

W  niedzielę (15 maja) wydarzenie 
zwieńczył Marsz dla Życia i  Ro-
dziny oraz koncert zespołu Arka 
Noego. Podczas akcji uczestnicy 
zebrali podpisy pod projektem 
inicjatywy ustawodawczej „Stop 
aborcji”, której celem jest wprowa-
dzenie całkowitego zakazu przery-
wania ciąży. 

Uniwersytet daje seniorom niepo-
wtarzalną okazję do zawiązywania 
nowych przyjaźni, integracji oraz 
rozwijania swoich pasji i  marzeń. 
W 21 pracowniach słuchacze mogą 
praktycznie co dzień poszerzać 
swoją wiedzę, udzielać się spo-
łecznie, kulturalnie i  artystycznie, 
a  także dbać o  kondycję fizyczną 
i zdrowie.
Na przestrzeni 10 lat z  usług UTW 
skorzystało ponad 1500 seniorów. 
– Z  Uniwersytetem jestem zwią-
zany emocjonalnie – rozpoczął 
prezydent Janusz Stankowiak. – 
Kiedy dziesięć lat temu nastąpiło 
otwarcie UTW nie spodziewałem 
się, że to będzie taki sukces. Jest 
to jeden z największych sukcesów 
zawodowych w moim życiu.
Urodzinowe spotkanie uświetnił 
występ znanego z  roli komendan-
ta w  popularnej polskiej trylogii 
„U Pana Boga za piecem”, „U Pana 
Boga w  ogródku” i  „U  Pana Boga 
za miedzą” – aktora Andrzeja Za-
borskiego. Urodziny zakończyły się 
w  Grodzisku Owidz, gdzie zapro-
szeni goście wspólnie biesiadowali 
przy ognisku z  innymi zaprzyjaź-
nionymi uniwersytetami. 

20 maja w kinie „Sokół” Uniwersytet Trzeciego 
Wieku „S-centrum” świętował swoje 10 urodzi-
ny. Gośćmi honorowymi spotkania były władze 
miasta, przedstawiciele licznych instytucji miej-
skich, a  także delegacje z  zaprzyjaźnionych, 
pomorskich uniwersytetów trzeciego wieku – 
z Gdyni, Malborka, Tucholi, Czerska i Pelplina. 
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Kierowcy, jadący od strony Armii 
Krajowej w  kierunku Jabłowa, 
Pelplina czy Skórcza muszą sko-
rzystać z  objazdu. Aby wyjechać 
na drogę wojewódzką muszą na 
rondzie Solidarność zjechać w uli-
cę Pelplińską w kierunku centrum 
miasta, a  następnie skręcić w  ul. 
Pomorską i Jabłowską. Kierowców 
nadjeżdżających od strony Jabło-

Objazd do Skórcza
Od 5 maja 2016 roku odcinek drogi wojewódz-
kiej nr 222 od ronda Solidarność do skrętu w ul. 
Jabłowską jest całkowicie wyłączony z   ruchu 
drogowego.

wa czeka podobny objazd ulica-
mi Jabłowską, Pomorską i  Pel-
plińską. Utrudnienia są związane 
z  trwającą od początku kwietnia 
rozbudową  drogi wojewódzkiej 
nr 222 i  229 na odcinku od Staro-
gardu Gdańskiego przez Jabłowo 
do węzła autostrady A1. Potrwają 
najprawdopodobniej do połowy 
sierpnia. 

Korzystanie z  urządzeń polega na 
treningu siłowym, opartym o  ćwi-
czenia z wykorzystaniem masy wła-
snego ciała. Taka aktywność fizycz-
na, powszechnie nazywana „Kali-
stenika”, wywodzi się ze starożytnej 
Grecji i Rzymu. W Polsce  cieszy się 

Pierwszy w Starogardzie
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie” zainstalowała na osiedlu 60–le-
cia specjalny zestaw urządzeń do ćwiczeń sprawnościowo - ruchowych, 
przeznaczony do treningu ulicznego.  Na placu pojawi się też pierwszy 
w mieście sprzęt do Pole Dance. 

coraz większą popularnością.
Street Workout Park to odpowiedź 
SM Kociewie na potrzeby młodzie-
ży, zamieszkującej jedno z najwięk-
szych osiedli w  mieście. Ma to być 
nie tylko miejsce przeznaczone do 
ćwiczeń, ale też miejsce spotkań 

towarzyskich, służące integra-
cji i  nawiązywaniu nowych rela-
cji i  znajomości. Twórcom parku 
chodziło o  to, by młodzież, która 
obecnie dużo czasu spędza przed 
komputerem, miała alternatywę 
w  postaci atrakcyjnej przestrzeni, 
gdzie będzie mogła się spotkać 
i  na świeżym powietrzu aktywnie 
spędzić wolny czas ze sobą, w bez-
pośredniej, a nie wirtualnej relacji. 
Ciekawostką Parku, która z pewno-
ścią przyciągnie wielu miłośników 
ćwiczeń siłowych jest pierwszy 
w mieście sprzęt do Pole Dance.  
Nowy Park znajduje się koło Miej-
skiego Przedszkola Publicznego nr 
10. Jak informuje SM „KOCIEWIE” 
miejsce przeznaczone jest dla mło-
dzieży i  osób dorosłych. Osoby, 
które nie ukończyły 14 roku życia 
mogą przebywać na terenie Parku 
wyłącznie pod opieką rodziców 
i opiekunów. 

Nowe latarnie

Osiedle Green Park, które znajduje 
się w  sąsiedztwie Tesco,  to inwe-
stycja przeznaczona dla osób, które 
cenią sobie spokój, wygodę, funk-
cjonalność mieszkania oraz no-
woczesną estetykę. Pierwszy blok 
zostanie oddany do użytku latem 
2017 roku. Będzie miał 48 miesz-
kań. Dwa z nich zostały już zarezer-
wowane. Docelowo osiedle będzie 
liczyło 450 lokali mieszkalnych. 
Osiedle Green Park jest swoistym 
„oczkiem w  głowie” firmy Broker. 
To właśnie na nim deweloper sku-
pia aktualnie większość sił pod 
kątem projektowania, tworzenia 
koncepcji tak, by jak najlepiej 
uzupełniało ono Osiedle Parkowe, 
usytuowane w  centrum miasta. 
Firma chce dotrzeć do jak najszer-
szego kręgu klientów, a co za tym 
idzie stale poszerza swoją ofertę. 
Osiedle Green Park jest tego naj-
lepszym dowodem. 

Za rok pierwsze mieszkania
Poszczególne rejony miasta  zostają zagospodarowywane, również dzię-
ki inwestorom prywatnym. Dobrym przykładem jest teren znajdujący 
się przy ul. Powstańców Warszawskich, łączący Kociewską i Bohaterów 
Getta. Firma Broker buduje w  tym miejscu 6 budynków mieszkalnych, 
a w nich w sumie 450 mieszkań.

Remonty dróg 
Jeszcze ok. 4 tygo-
dnie potrwają prace 
budowlane na pierw-
szym odcinku moder-
nizowanej ulicy Ko-
ściuszki od ronda z uli-
cą Lubichowską do 
skrzyżowania z  Aleją 
Jana Pawła II.   Przebu-
dowa    ulicy Czosków 
dobiega końca.

Przebudowa ul. Rodziny Czosków 
powinna się zakończyć na począt-
ku czerwca. Do wykonania została 
nawierzchnia jezdni z kostki beto-
nowej, prace wykończeniowe oraz 
oznakowanie. 
Kolejny etap przebudowy ulicy 
Kościuszki obejmie fragment od 
skrzyżowania z  Aleją Jana Pawła 
II do ul. Paderewskiego wraz ze 
skrzyżowaniami. Modernizacja uli-
cy Kościuszki podzielona jest na 4 
etapy. Remont każdego odcinka 
potrwa ok. 6 tygodni. 

Do końca lipca na trzech ulicach 
w  centrum miasta stanie 5 lamp 
ledowych. Ulice Szewska, Kozia 
i  Spichrzowa to jedne z  najstar-
szych ulic w Starogardzie. Stylowe 
lampy, które tam staną, nawiązy-
wać będą do dawnych tradycji i wi-
zerunku starego miasta. Nie tylko 
poprawią estetykę i  wgląd tego 
miejsca, ale przede wszystkim za-
pewnią większe poczucie bezpie-
czeństwa jego mieszkańcom.
Z nowego oświetlenia ucieszą się też 
kierowcy. Dzięki nowym lampom 
oświetlony zostanie plac położony 
w zaciszu starych budynków vis a vis 
kościoła św. Mateusza. 

Prawie 57 tys. zł wła-
dze Starogardu prze-
znaczyły na doświe-
tlenie ulic Szewskiej, 
Koziej i  Spichrzowej. 
Lampy postawi Firma 
Usługowo Produkcyj-
na Protel Tomasz Ko-
pacz z Luzina. 
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Nowy Włókniarz otwarty
 dokończenie ze strony 1

Były reprezentant Polski, obecnie 
prezes Pomorskiego Związku Piłki 
Nożnej Radosław Michalski pogra-
tulował starogardzianom tak do-
brej bazy sportowej.  

Nowa historia  
„Włókniarza”  
rozpoczęta
Prezydent otworzył boisko w  nie-
typowy sposób. Celnym strzałem 
na bramkę Grzegorza Szamotul-
skiego – byłego bramkarza Lechii 
Gdańsk i  Legii Warszawa, obec-
nie trenera, zainaugurował nowy 
rozdział w  historii stadionu, któ-
ry pamięta jeszcze czasy przed-
wojenne. Dzisiaj to nowoczesny 
obiekt z  czterema boiskami, jed-
nym pełnowymiarowym, dwoma 
treningowymi i  małym boiskiem 

ze sztuczną nawierzchnią. Stadion 
wyposażono w  specjalny system 
nawadniania, ledowe oświetlenie 
i  profesjonalne ogrodzenie z  pił-
kochwytami. Modernizacja koszto-
wała blisko 2 mln zł, ale połowę tej 

kwoty sfinansowało Ministerstwo 
Sportu i Turystyki ze środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Trening  
pod okiem Dorny
Tuż po części oficjalnej dwudzie-
stu piłkarzy ze starogardzkich 
klubów Beniaminek 03 i  KP Sta-
rogard uczestniczyło w pierwszym 
pokazowym treningu na nowo 
otwartym stadionie. Zajęcia po-
prowadził Marcin Dorna – selek-
cjoner kadry polskiej do 21 roku. 
Wcześniej teoretyczne wskazówki 
przekazał pomorskim trenerom na 
wykładzie w  Starogardzkim Cen-
trum Kultury.

Zwycięstwo Legii, 
ale sportowy triumf 
Starogardu
O  godz. 16.00 uczestnicy spotka-
nia przenieśli się z  boiska przy 
ulicy Harcerskiej na Stadion Miej-

ski, gdzie Legia Warszawa Cham-
pions League rozegrała mecz ze 
starogardzkimi Oldboyami. Na 
stadionie im. Kazimierza Deyny 
można było zobaczyć w akcji daw-
ne gwiazdy Legii, która 20 lat temu 
rywalizowała w  Lidze Mistrzów 
–   Leszka Pisza, Radosława Mi-
chalskiego, Jerzego Podbrożnego, 
Grzegorza Lewandowskiego i  wie-
lu innych. Chociaż Legia pokonała 
gospodarzy 4:1, zawodnicy i kibice 
opuścili stadion z  uśmiechami na 
twarzy. Honorową bramkę dla Old-
boys Starogard strzelił w ostatniej 
minucie meczu Adam Kramkow-
ski.

Wielkie święto piłki nożnej w  Sta-
rogardzie Gdańskim zakończyło 
się na Rynku, gdzie prezydent ofi-
cjalnie otworzył Akcję Lato 2016 
i  zaprosił mieszkańców do korzy-
stania z przygotowanych na sezon 
letni atrakcji.  

Gospodarzem wymiany był Klub 
Sportowy Beniaminek 03 Starogard 
Gdański, który również uczestniczył 
w  tym międzynarodowym projek-
cie wymiany młodzieży. W  ramach 
kilkudniowego pobytu odbył się tur-
niej piłkarski, a  także zorganizowano 

Sportowe emocje zapewnili młodzi 
adepci z  roczników 2003-2009 miej-
scowego Beniaminka 03 oraz Aka-
demii Lechii Gdańsk. W Starogardzie 
zjawili się były piłkarz biało-zielo-
nych, a obecnie pełnomocnik Zarzą-
du ds. Sportowych Jarosław Bieniuk 
oraz zawodnik pierwszej drużyny Le-
chii Gdańsk Piotr Wiśniewski. 
Dodatkową historyczną atrakcją 
był mecz pomiędzy dawnymi ze-
społami piłkarskimi SKS Starogard 
i  Włókniarza.  

Międzynarodowy projekt
Starogard Gdański gościł młodzież z  Francji, 
Niemiec oraz innych miast z  Polski uczestni-
czących w projekcie „Piłka nożna dla tolerancji 
TriM 2016”. 

warsztaty kulinarne i historyczne. Dla 
uczestników projektu zorganizowano 
wycieczki do najciekawszych miejsc 
Pomorza.  
Młodzież spotkała się z prezydentem 
miasta, a także wzięła udział w rajdzie 
fotograficznym „Szlakiem Deyny”. 

Piłkarska 
majówka
3 maja na stadionie 
Włókniarza przy uli-
cy Harcerskiej miała 
miejsce „Majówka 
z  Lechią Gdańsk”. 
Zorganizował ją KS 
Beniaminek 03 Staro-
gard.
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Inicjatywa lokalna to rodzaj współ-
pracy pomiędzy mieszkańcami 
a  samorządem. Stwarza  prze-
strzeń do rozwoju aktywności lo-

Inicjatywa lokalna
Czy w  Starogardzie będzie działać inicjatywa 
lokalna? Czy mieszkańcy będą mogli wspól-
nie z władzami miasta realizować zadania pu-
bliczne na rzecz społeczności naszego Miasta? 
O  tym zadecydują radni na najbliższej sesji, 
która odbędzie się 31 maja. 

kalnej społeczności i  realizacji jej 
autorskich pomysłów.
Wspólne nasadzenia zieleni, ma-
lowanie ławek na osiedlu, ekolo-

Firma DAK-BUD z  Pelplina zaofero-
wała właścicielom KDR rabat w  wy-
sokości 5% na drzwi wewnętrzne 
i  zewnętrzne, materiały dekoracyj-
no-wykończeniowe, np. farby, akce-
soria malarskie oraz elementy suchej 
zabudowy, czyli płyty kartonowo-
gipsowe, podwieszane sufity i suche 
podłogi. Tańsze zakupy z KDR staro-
gardzianie będą mogli robić w trzech 
hurtowniach: w  Starogardzie Gdań-
skim na ul. Kościuszki, w  Pelplinie 
na ul. Mickiewicza oraz w Gniewie na 
Placu Grunwaldzkim.
Anna Biernat właścicielka Szkoły 
Tańca Esta Fiesta dodatkowym 10% 
rabatem na KDR chce zachęcić rodzi-
ców i dzieci do korzystania z bogatej 

Kolejni partnerzy
Od maja 2016 roku starogardzianie z Kartą Du-
żej Rodziny  mogą taniej wyremontować miesz-
kanie lub dom i zadbać o swoją kondycję.  

oferty zajęć tanecznych. Ulga doty-
czy zarówno wejść pojedynczych, jak 
i karnetów oraz całych kursów tańca. 
np. przy zakupie trzymiesięcznego 
kursu jedna osoba będzie mogła za-
oszczędzić nawet 15 zł, a przy zaku-
pie karnetu ok. 11 zł. Dorośli mogą za-
pisywać się na naukę zumby i bokwy 
oraz na kursy tańca towarzyskiego 
czy solo latino. Dla dzieci szkoła pani 
Anny proponuje zumbę-kids. 

Mocna i stabilna 

Zatoka w sąsiedztwie szkoły jest bez-
piecznym miejscem do zaparkowa-
nia samochodu. Mieści 10 aut oso-
bowych i znajduje się w bezpiecznej 
odległości od ulicy. Rodzice mogą 
teraz bez obaw dowozić i  odbierać 
swoje dzieci spod szkoły.

Udogodnienie dla szkoły
Od 17 maja rodzice uczniów Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Żabnie mogą korzystać z udogod-
nienia, jakim jest zatoka postojowa utworzona 
przy ul. Bpa Dominika.

Nowe udogodnienie ma zapewnić 
rodzicom wygodę, a  dzieciom bez-
pieczeństwo. Zatoka samochodo-
wa powstała dzięki Firmie „Roboty 
Ziemne i  Drogowe Andrzej Tworek” 
z Borzechowa. Miasto wydało na ten 
cel 34 tysiące złotych. 

giczne zajęcia edukacyjne a  może 
piknik sąsiedzki? Takie właśnie 
działania lokalne mieszkańcy 
mogą realizować w ramach inicja-
tywy lokalnej. Jeśli Rada Miasta 
podejmie uchwałę w  tej sprawie, 
grupa mieszkańców, która ma po-
mysł na konkretne, ważne dla niej 
przedsięwzięcie, będzie mogła zło-
żyć do Miasta wniosek, aby wspól-
nie ten pomysł zrealizować.
Podejmując inicjatywę lokalną, 
oprócz opisania planowanego 
przedsięwzięcia, mieszkańcy mu-
szą przedstawić wkład własny. 
Może być on wskazany w  postaci 
pracy społecznej, wkładu rzeczo-
wego lub finansowego. Miasto nie 
ma możliwości bezpośredniego 
przekazania środków finanso-
wych grupie mieszkańców, może 
natomiast kupić materiały lub 
sfinansować usługi. Mieszkańcy 
mogą również otrzymać wsparcie 
organizacyjne ze strony Miasta lub 
sprzęt niezbędny do wykonania 
inicjatywy. Powodzenie pomysłu 
mieszkańców zależeć będzie od 
ich kreatywności i  przedsiębior-
czości. 

Mimo, że zakład istnieje już 26 lat, 
gości przywitał zapach świeżości 
i nowości. Budynek biurowy z halą 
produkcyjną powstał zaledwie 3 
lata temu. Ta rodzinna firma, gdzie 
rządzi już kolejne pokolenie zało-
życieli, zatrudnia obecnie 70 pra-
cowników. 
– Brakuje ludzi, którzy potrafią 
szyć – powiedział Marek Podolski. 
Starogard kiedyś był zagłębiem 
szwalniczym, działało tu Techni-
kum Skórzane. Obecnie rynek pra-
cy bardzo się zmienił, zmieniło się 

Prezydent Janusz Stankowiak kontynuuje roz-
poczęty w ubiegłym roku cykl spotkań z lokalny-
mi przedsiębiorcami. 18 maja spotkał się z Mar-
kiem Podolskim prezesem firmy Paktainer. 

myślenie młodych ludzi. To nie jest 
ten sam pracownik, który szukał 
pracy 15 lat temu. Młodzi ludzie 
po szkołach myślą raczej o wyjeź-
dzie za granicę i zaspokojeniu swo-
ich podstawowych potrzeb, a  nie 
stabilizacji i  znalezieniu pracy na 
miejscu. Mimo, że dajemy im szan-
sę na zatrudnienie, niewielu z niej 
korzysta. Dlatego średnia wieku 
naszych pracowników mieści się 
w przedziale 35-55 lat.
Właściciel firmy opowiedział go-
ściom o  swoich planach rozbudo-

wy zakładu i udoskonalenia parku 
maszynowego.
– W bezpośrednim sąsiedztwie za-
kładu zamierzamy postawić nową 
halę magazynową o  powierzchni 
około 1000 m2 – powiedział. Chce-
my też zakupić nowe maszyny 
szwalnicze. 
26 letnie doświadczenie zapewniło 
firmie Paktainer   mocną i stabilną 
pozycją na rynku krajowym i zagra-
nicznym. Przedsiębiorstwo istnieje 
od 1990. Od początku zajmuje się 
produkują opakowań. Obecnie 
produkuje najwyższej jakości kon-
tenery elastyczne, tzw. Big Bags 
(ang. FIBC), które wytrzymują ła-
dunki nawet do 2 ton. Opakowania 
przeznaczone są do przechowywa-
nia różnego rodzaju materiałów 
sypkich, m.in. artykułów spożyw-
czych jak mleko w proszku, płatki, 
orzeszki, czy chemicznych. Firma 
produkuje też worki antystatyczne 
do przechowywania produktów 
o  właściwościach wybuchowych, 
np. skrobię ziemniaczaną. Obec-
nie ponad połowa produkcji trafia 
na eksport. Oprócz big bagów Pak-
tainer produkuje także wkładki do 
kontenerów tzw. container liners 
czy też liner bags, które pozwala-
ją zabezpieczyć pakowany towar 
podczas transportu morskiego. Na 
zamówienie klientów wykonuje 
pokrowce oraz wszelkiego rodzaju 
torby do pakowania materiałów 
niesypkich. 
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Muzycy sami komponują i  piszą 
teksty. W  swoim dorobku mają 
już kilkadziesiąt utworów. Zespół 
powstał w  1991 roku. Zaczyna-
li w  Gminnym Ośrodku Kultury 
w  Kaliskach, by w  latach 90-tych 
przenieść się na duże sale koncer-
towe. Skład zespołu się wielokrot-
nie zmieniał. Po 10 latach wspól-
nego grania kapela „Bez Filmu”  
zawiesiła działalność i po 10 wraca 
z nową siłą i muzyką. 

Bez Filmu na fali
W  piątek (6 maja) w  sali widowiskowej Staro-
gardzkiego Centrum Kultury po 10 latach prze-
rwy zagrała rockowa grupa Bez Filmu.

11 maja do południa dzieciaki 
zmagały się z  zadaniami z  wiedzy 
o  historii, kulturze i  tradycji Ko-
ciewia. Poznawały walory regionu 
i uczyły się jak korzystać ze źródeł 
historycznych. 
Na uczniów, którzy ukończyli 
wszystkie zadania, czekał w  biblio-
tece poczęstunek i  projekcja filmu 
„Kamień” - ekranizacja legendy 
o Diabelskim Kamieniu w Pinczynie, 

Jedynka najlepsza
11 trzyosobowych zespołów ze szkół podsta-
wowych rozegrało grę terenową „Starogard 
- nasze miasto”, organizowaną przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną oraz Sieć Współpracy 
i  Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy 
Powiatu Starogardzkiego.

którą zrealizowało Stowarzyszenie 
Inicjatyw Kulturalnych „All Art”.
Zwycięzcą gry została drużyna 
z  Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 1 w  Starogardzie Gdańskim. 
W rywalizacji brały również udział:  
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
2, Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 3, Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 4 oraz Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 6 w  Starogardzie 

Państwowa Szkoła Muzyczna im. 
Witolda Lutosławskiego w  Staro-
gardzie Gdańskim po raz czwarty 
gościła w  swoich murach najlep-
szych młodych pianistów z północ-
nej i  środkowej Polski. Uczniowie 
szkół muzycznych zaprezentowali 
po dwa utwory J. S. Bacha – jeden 
obowiązkowy i jeden dowolny.
Konkurs poprzedził występ uczniów 
klasy 3 cyklu 6-letniego Państwowej 
Szkoły Muzycznej w  Starogardzie, 
które zinterpretowały II Suitę h-moll 
Bacha poprzez ruch i taniec. 
W I kategorii pierwsze miejsce zaję-
ła Maja Witulska z Płońska, drugie 
Dominika Wrzochalska z  Malbor-
ka, a  trzecie Mateusz Viegas–We-
sołowski z  Gdańska. Wyróżnienia 

Konkurs pianistyczny
W  Państwowej Szkole Muzycznej odbył się IV 
Konkurs Pianistyczny „Johann Sebastian Bach 
na nowo odkryty”. 

otrzymali: Marta Aleksandra Jesio-
nowska z  Dywit oraz Bruno Pałys 
z Gorzowa Wlkp.
W II kategorii pierwsze miejsce za-
jął Miron Augustyn Łajming z  Kar-
tuz. Drugiego i  trzeciego miejsca 
nie przyznano. Wyróżnienie otrzy-
mali: Anna Kosiedowska ze Sta-
rogardu oraz Alicja Reszczyńska 
z Gdańska.
Organizatorem konkursu było Sto-
warzyszenie Artystyczne „Pro….” 
przy współpracy Państwowej Szkoły 
Muzycznej im. Witolda Lutosław-
skiego w  Starogardzie Gdańskim. 
Konkurs odbył się pod patronatem 
Prezydenta Miasta i Starosty Powia-
tu Starogardziego. 

Nazwa imprezy pod hasłem „Sala 
215” była okazją do świętowania 
Międzynarodowego Dnia Tańca. 
Wyjątkowość imprezy polegała na 
pokazaniu tych form tańca, które 
trenowane są w  murach Staro-
gardzkiego Centrum Kultury. Im-
prezę otworzył specjalny pokaz 

Taneczny 
pokaz
7 maja po raz pierw-
szy w Starogardzkim 
Centrum Kultury 
odbył się pokaz mło-
dych adeptów sztuki 
tanecznej. 

Po projekcji filmu Katarzyna Figu-
ra opowiedziała widzom o swoich 
rolach filmowych i  teatralnych 
oraz zwykłym, codziennym życiu. 
Aktorka przyznała, że miała wiel-
kie szczęście występować u  boku 
wielkich artystów, którzy zasadni-
czo wpłynęli na rozwój jej kariery.  
Spotkanie poprowadził Jan Ra-
dzewicz. Fani aktorki mieli okazję 
zdobyć jej autograf i  zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie. 

Wieczór z aktorką
W kinie Sokół miał miejsce wieczór z Katarzyną 
Figurą. Aktorka przyjechała do Starogardu na 
zaproszenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
przy okazji wyświetlenia filmu z jej udziałem pt. 
„Panie Dulskie” w reżyserii Filipa Bajona. 

Foto: Anna Boużyk - Starogardzkie Towarzystwo Fotograficzne

tańca nowoczesnego w  wykona-
niu tancerzy Klubu Tańca Towarzy-
skiego „Impuls”. Kilka prezentacji 
baletowych pokazały uczestniczki 
zajęć w  wieku od 4 do 12 lat. Po 
raz pierwszy publicznie wystąpili 
tancerze hip hop dance podziele-
ni na dwie grupy wiekowe. Pierw-

szy przegląd działań tanecznych 
Starogardzkiego Centrum Kultury 
zakończyła prezentacja tańców la-
tynoamerykańskich w  wykonaniu 
par Klubu Tańca Towarzyskiego 
„Impuls”, który w  przyszłym roku 
będzie obchodził 40-lecie istnie-
nia. 

Gdańskim, Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w  Brzeźnie Wielkim, 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w  Bytoni, Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w  Godziszewie, Publicz-
ne Gimnazjum nr 1 w Starogardzie 
Gdańskim, Publiczne Gimnazjum 
w  Osiecznej, Zespół Szkół Zawo-
dowych w Starogardzie Gdańskim. 
Współorganizatorami były staro-
gardzkie szkoły: Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 2, Publiczna Szko-
ła Podstawowa nr 4 i  Publiczne 
Gimnazjum nr 1, na terenie któ-
rych znajdowały się punkty zali-
czeniowe, oraz Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 1 i Publiczna Szko-
ła Podstawowa nr 3 odpowiedzial-
ne za przygotowanie części arty-
stycznej. 
Sponsorami byli: Starostwo Po-
wiatowe w  Starogardzie Gdań-
skim, Urząd Miasta Starogard 
Gdański oraz Pedagogiczna Biblio-
teka Wojewódzka. 
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Między 100 reprezentacjami zorga-
nizowanymi w 10 okręgach interak-
tywnej gry menedżerskiej, których 
zadaniem było osiągnięcie najwyż-
szych zysków prowadząc wirtualne 

Młodzież spotkała się z  wicepre-
zydentem Maciejem Kalinowskim, 
który życzył gościom udanego po-
bytu, wielu ciekawych doświad-
czeń oraz niezapomnianych wspo-
mnień. Każdy uczestnik wymiany 
otrzymał pakiet gadżetów, promu-
jących Starogard. Na koniec spo-
tkania wszyscy zrobili sobie pa-
miątkowe zdjęcie przed wejściem 
do Urzędu.
Starogard współpracuje z  Die-
pholz od 1998 roku. To powiatowe 
miasto, które leży w północno-za-
chodniej części Niemiec. Miasto 
liczy 16,5 tys. mieszkańców. Od 
18 lat co roku polska i  niemiecka 
młodzież odwiedza się nawzajem 
i zawiązuje nowe przyjaźnie. 

14 maja w  tę pełną kulturalnych 
atrakcji noc, starogardzianie mogli 
wybierać spośród kilkunastu pro-
pozycji historycznych, muzycznych, 
sportowych i  wystawienniczych. 
Z dużym zainteresowaniem zwiedza-
jących spotkał się wykład Roberta 
Krzywdziński poświęcony Cmenta-
rzysku przy ul. Kościuszki w  świetle 
wykopalisk z 2013 roku. Praktycznie 
cała salka Muzeum Ziemi Kociewskiej 
wypełniła się miłośnikami archeolo-
gii, którzy jeszcze długo po wykładzie 
dyskutowali o pochodzeniu znalezio-
nych szkieletów. Przy okazji miesz-
kańcy za darmo zwiedzili wszystkie 
zbiory muzealne i posłuchali muzyki 
w wykonaniu młodego artysty Danie-

Mamy finalistę
Uczniowie klas trzecich Publicznego Gimna-
zjum Nr 1: Marta Salewska, Paulina Sadowska 
i Paweł Meller, uczestniczyli w II edycji Gimna-
zjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości. To pierw-
szy w Polsce ogólnopolski konkurs dla uczniów 
szkół gimnazjalnych, którzy interesują się te-
matyką przedsiębiorczości i ekonomii.

Młodzieżowa wymiana
19 uczniów z Realschule i Gymnasium w Diepholz przyjechało do Staro-
gardu w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Przez 6 dni go-
ścili u starogardzkich rodzin. W czerwcu uczniowie Publicznego Gimna-
zjum Nr 1 i I Liceum Ogólnokształcącego pojadą do Niemiec z rewizytą.

Starogardzka Nocy Muzeów
Z okazji Nocy Muzeów w Starogardzie drzwi dla mieszkańców otworzyło 
Muzeum Ziemi Kociewskiej oraz Grodzisko Owidz. Zwiedzający mogli też 
spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej, obejrzeć za darmo fil-
my w kinie Sokół, czy wysłuchać ciekawych historii.

la Pawlaka. A jedną przecznicę dalej, 
na zwiedzających czekała już wysta-
wa malarstwa Pawła Wyborskiego, 
który w Restauracji „Szafa” zaprezen-
tował swoje magiczne ikony.
Jednak prawdziwą Noc Grozy za-
fundowało mieszkańcom Grodzisko 
Owidz. Zaczęło się od wystawy zdjęć 
wykonanych przez Starogardzkie 
Towarzystwo Fotograficzne. W  zato-
pionej w półmroku sali, rozświetlonej 
tylko światłem świec, można było po-
dziwiać artystyczne zdjęcia, których 
tematem był strach i groza. Zaraz po 
wernisażu za pośrednictwem Marci-
na Bobera, który opowiedział historię 
„O  torturach w  wiekach ciemnych”, 
zwiedzający przenieśli się do średnio-

– Chcemy, aby poprzez wspólne 
działania młodzi ludzie poznali się 
i  doświadczyli życia codziennego 
w  kraju sąsiada. Takie przeżycia 

Z tej okazji zorganizowano wysta-
wę „80 zdjęć na 80-te urodziny”, 
na które złożyły się fotografie wy-
konane na przestrzeni wielu lat. 

Miłość do fotografii
Paweł Strehlau, założyciel oraz członek honoro-
wym Starogardzkiego Towarzystwa Fotograficz-
nego im. Józefa Walińskiego, skończył 80 lat. 

Wernisaż cieszył się wielkim zain-
teresowaniem. Przyszli miłośnicy 
fotografii, rodzina i przyjaciele.  

prowadzą często do przedłużenia 
znajomości – powiedziała Małgo-
rzata Kosecka, jedna z organizato-
rek wymiany. 

wieczna, by już za moment doświad-
czyć tych historii na żywo, uczestni-
cząc w spektaklu „Noc grozy”.
– Scenariusz przedstawienia wymy-
ślili pracownicy Grodziska – powie-
działa Magdalena Cholewa,dyrektor 
Grodziska. 
W  spektaklu nie zabrakło walk ry-
cerskich i  ducha, który straszył na 
wieży. Towarzyszyły temu tradycyj-
ne pogańskie tańce z  pochodniami 
i  donośna muzyka, która dodawała 
przedstawieniu mocy i grozy. 
Noc Muzeów w  Starogardzie zakoń-
czyła się w  kinie Sokół losowaniem 
nagród ufundowanych przez Urząd 
Miasta. 

przedsiębiorstwo, nasza drużyna 
zakwalifikowała się do finału II edy-
cji Gimnazjalnej Olimpiady Przed-
siębiorczości. Całą trójkę przygoto-
wywała do konkursu Alicja Czarna 

- nauczycielka wiedzy o społeczeń-
stwie i  historii. W  wyniku przepro-
wadzonego testu wiedzy finalistą II 
edycji GOP został Paweł Meller.
Eliminacje centralne drugiej edycji 

Gimnazjalnej Olimpiady Przed-
siębiorczości, odbyły się w  Szkole 
Głównej Handlowej w  Warszawie. 
Udział w  nich wzięło prawie 1400 
uczniów z całej Polski. 
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Dyżury radnych

Polski  Związek  Emerytów,  
Rencistów  i  Inwalidów,   
Zarząd Oddz. Rejonowego 
w  Starogardzie Gdańskim 
zaprasza na następujące 
imprezy w roku 2016:
24 czerwca  /piątek/  godz. 15.00 – 21.00  

restauracja  Galeria Smaków  
Noc Kupały
27 czerwca  –  01  lipca   wycieczka 
autokarowo-promowa do: 
Szczecin, Berlin, Kopenhaga, Malme, Lund, 
Karlskrona, Gdańsk
cena: przy 35 osobach  –  1 500,- zł; 

przy 48 osobach  – 1 390,-zł      PILNE 
11 – 15 lipca   wycieczka 
autokarowa na Podlasie  
/Kodeń, Grabarka, Białystok, Sokółka, 
Kruszyniany, Krynki, Supraśl, Białowieża, 
Hajnówka, Tykocin/
cena przy 42 osobach wynosi ok. 1 000,-zł       
PILNE
zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy w naszym 
biurze   –  UM p. 027 
od wtorku do piątku w godz.  9.00 – 13.00 

Przewodniczący Rady Miasta Jarosław 
Czyżewski - poniedziałki w  Biurze 
Rady Miasta od godz. 16.30, czwartki 
w  Osiedlowym Domu Kultury przy ul. 
Reymonta od godz. 16.30.

Radni klubu radnych PiS: wtorki od 15.00 
do 16.00 w Biurze Rady Miasta.

Radni klubu radnych PO: Osoby 
zainteresowane spotkaniem z radnymi klubu 
Platformy Obywatelskiej mogą umawiać się 
telefonicznie pod numerem telefonu Biura 
Rady Miasta - 58 530 60 25.

Radni klubu radnych Nasz Starogard: 
czwartki od 17.00 do 18.00 w Biurze Stowa-
rzyszenia Nasz Starogard, Rynek 27 nad Ban-
kiem Millenium, 3 piętro. Można też umawiać 
się telefonicznie pod numerem telefonu Biu-
ra Rady Miasta - 58 530 60 25.

Maraton MTB (czyli tzw. rowerów górskich) 
„Kociewie Szlakiem” ma charakter amatorski.  
4 lata temu zainicjowali go zawodnicy grupy 
kolarskiej GK STG, którzy zainspirowani podob-
nymi imprezami w  innych regionach Polski, 

Kociewie Szlakiem
Prawie 400 kolarzy wystartowało w IV już edycji MTB „Kocie-
wie Szlakiem”. Na dystansie 37 km rywalizowało ponad 200 
zawodników, a trasę 74 km przejechało prawie 40.  

postanowili stworzyć podobną imprezę na Ko-
ciewiu. 
Godzinę, 14 minut i  37 sekund potrzebował 
Damian Ciba z Rumi, aby przejechać tegorocz-
ną trasę 37 km w najlepszym czasie. Zaraz za 

Agnieszka Libiszewska, Aleksandra Pikul, 
Dżesika Romanowska wraz ze swoją trenerką 
Agnieszką Szweda przyjęły gratulacje za osią-
gnięcia sportowe, przede wszystkim za zdoby-
cie Mistrzostwa Polski Seniorów w Akrobatyce 
Sportowej w  Zabrzu. Dziewczyny podzieliły 
się z prezydentem swoimi wrażeniami z zawo-
dów i planami na przyszłość. 

Mistrzynie 
u prezydenta
Prezydent miasta Janusz 
Stankowiak gościł u  siebie 
trzy zdolne sportsmenki.  

Przez trzy dni o  tytuł mistrzyń walczyć 
będą zawodniczki z  10 państw: Finlan-
dii, Szwecji, Niemiec, Łotwy, Estonii, Li-
twy, Ukrainy, Rosji, Białorusi i  Polski. 
Imprezę patronuje premier Beata Szydło, Mi-
nister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, 
Marszałek Województwa Pomorskiego i Pre-
zydent Miasta Starogard Gdański. 

Międzynarodowy 
turniej siatkarski
W dniach 27-29 maja w Sta-
rogardzie odbędzie się XXVIII 
Międzynarodowy Turniej Pił-
ki Siatkowej Dziewcząt.  

nim na podium uplasował się Maciej Zielonka 
z Sopotu z czasem o 7 sekund dłuższym. Obaj 
panowie startowali w  kategorii 31-45 lat. Na 
trzecim miejscu stanął Paweł Cynicki z  Sopo-
tu. W  kategorii do 18 lat pierwsze miejsce na 
trasie mini zajął Jan Suszko z Bytowa z czasem 
1:18:10. O 3 sekundy później metę przekroczył 
Korneliusz Bieliński ze Skarszew i  o  ponad 
minutę Szczepan Sobiecki z  Kokoszkowych. 
Z kolei w kategorii lat 19-30 na podium pojawił 
się starogardzianin. Trzecie miejsce z  czasem 
1:18:29 zajął Dawid Marszalec ze Starogardu 
Gdańskiego. Tuż przed nim, dosłownie o 9 i 12 
sekund lepsi byli Krzysztof Jankowiak z Gdań-
ska i Kacper Belt ze Świecia. 
Najlepszy czas wśród pań uzyskała Zofia Reszu-
tek z Sierakowic, startująca w kategorii lat 19-
30. 37 km pokonała w czasie 1:27:18.
Zwycięzcą dystansu mega został Piotr Reszutek 
z Sierakowic. Najlepszą kobietą na tym dystan-
sie była Joanna Banaszek z Gdyni, która przy-
była na metę godzinę później od zwycięzcy. 
Kolarze ścigali się po pętli wokół jezior Zduń-
skiego, Szpęgawskiego oraz Żygowickiego.  
Dużym zainteresowaniem cieszyła się też mała 
i  bezpieczna 5 kilometrową pętelka, na której 
swoje „górale” próbowały dzieci pod opieką 
rodziców. Udział w Maratonie Rodzinnym spra-
wił, że uczestnicy sportowego święta zawitali 
na wyścig całymi rodzinami. 

Dla biało-czerwonych był to udany turniej, 
gdyż po zwycięstwach nad Białorusią (3:1), 
Danią (1:0) i po porażce w rzutach karnych 3:4 
ze Szwajcarią (w regulaminowym czasie padł 
remis 1:1), zajęli pierwsze miejsce. My cieszy-
my się z  faktu, że Starogard Gdański znowu 
znalazł zaufanie wśród działaczy PZPN, któ-
rzy po raz kolejny przyznali stolicy Kociewia 
organizację meczów międzypaństwowych. 

Triumf Polaków
Na stadionie im. Kazimierza 
Deyny rozegrano cztery me-
cze w ramach turnieju UEFA 
Development, w  której 
wzięły udział reprezentacje 
do lat 16 z  Białorusi, Danii, 
Szwajcarii i Polski.
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2015 r. poz. 1774 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 nieruchomosci (Dz. U. z 2014, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic: Boh. Getta i Dolnej, KW GD1A/00012723/8, obr. 20, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr 
działki

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. 64/29 1.073 D2.71.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania zabu-
dowy szeregowej, nie dopuszcza się sytuowania budynków gospodarczych

127.000,00 12.700,00 1.270,00

2. 64/30 1.073 D2.71.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania zabu-
dowy szeregowej, nie dopuszcza się sytuowania budynków gospodarczych

127.000,00 12.700,00 1.270,00

3. 64/31 1.073 D2.71.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania zabu-
dowy szeregowej, nie dopuszcza się sytuowania budynków gospodarczych

127.000,00 12.700,00 1.270,00

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego dla tego terenu oraz przepisami prawa.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 24 lutego 2016 r., a drugi 20 kwietnia 2016 r.
Nieruchomości ww. (poz. 1, 2 i 3) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 22 czerwca 2016 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść 
najpóźniej do dnia 16 czerwca 2016 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 21 czerwca 2016 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu 
wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu 
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard 
Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbani-
styki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2015 r. poz. 1774 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 nieruchomosci (Dz. U. z 2014, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA TZRECI  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ul. Powstańców Warszawskich, KW GD1A/00049442/2, obr. 21, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr 
działki

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. 192 1.222 23.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, dopuszcza się sytuowanie 
altan i garażu wolnostojącego  na samochód osobowy

140.000,00 14.000,00 1.400,00

2. 193 974 23.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, dopuszcza się sytuowanie 
altan i garażu wolnostojącego  na samochód osobowy

118.000,00 11.800,00 1.180,00

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego dla tego terenu oraz przepisami prawa.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 24 lutego 2016 r., a drugi 20 kwietnia 2016 r.
Nieruchomości ww. (poz. 1 i 2) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV KW GD1A/00049442/2).
Ww. działki (poz. 1 i 2) mają dostęp do drogi publicznej ul. Powstańców Warszawskich wyłącznie za pośrednictwem miejskich działek nr: 185/13, 53/13 i 52/20; do czasu włączenia tych 
działek do odpowiedniej drogi publicznej gminnej ww. działki zostaną obciążone nieodpłatną służebnością drogową dla każdoczesnego nabywcy nieruchomości wymienionych w poz. 1 
i 2 w celu umożliwienia komunikacji do drogi publicznej. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 22 czerwca 2016 r. (środa) o godz 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść 
najpóźniej do dnia 16 czerwca 2016 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 21 czerwca 2016 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu 
wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu 
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard 
Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbani-
styki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774 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 nieruchomosci (Dz. U. z 2014, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA SZÓSTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, w rejonie ul. Bohaterów Getta i ul. Gertrudy Babilińskiej, obr. 21, według wykazu w tabelce:

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

malne

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 52/38 1.089 12723 1.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 134 000,00 zł 13 400,00 zł 1 340,00 zł

2. 53/4 1.102 49442 17.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 135 500,00 zł 13 550,00 zł 1 360,00 zł

3. 53/6 1.213 49442 17.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 132 500,00 zł 13 250,00 zł 1 330,00 zł

4. 187/1 803 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 93 500,00 zł 9 350,00 zł 940,00 zł

5. 187/2 840 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 97 500,00 zł 9 750,00 zł 980,00 zł

6. 187/3 843 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 98 000,00 zł 9 800,00 zł 980,00 zł

7. 187/4 718 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 83 500,00 zł 8 350,00 zł 840,00 zł

8 187/5 766 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 78 500,00 zł 7 850,00 zł 790,00 zł

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa. Pierwszy prze-
targ przeprowadzono w dniu 12 sierpnia 2015 r., drugi 30 września 2015 r., trzeci 24 listopada 2015 r., czwarty 18 lutego 2016 r., a piąty 20 kwietnia 2016 r.  
Nieruchomości w/w (poz. 1-8) wolne są od obciążeń i zobowiązań. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 22 czerwca 2016 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 16 czerwca 2016 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 21 czerwca 2016 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnio-
nych 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. Infor-
macji   dotyczących  warunków zabudowy  i zagospodarowania  w/w  nieruchomości  udziela  Wydział  Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

Zgony
1. Rafał Raszeja l. 43 
2. Magdalena Rajkowska l. 81 
3. Jadwiga Torłop l. 77
4. Teresa Ossowska l. 78
5. Tadeusz Cybula l. 52
6. Danuta Bielińska l. 60
7. Teresa Rajkowska l. 79
8. Piotr Wiśnieswski l. 73
9. Maria Duszyńska l. 86
10. Monika Richert l. 26
11. Halina Żabińska l. 77
12. Artur Moldenhauer l. 83
13. Zofia Kłos l. 85
14. Lidia Dalek l. 83
15. Benigna Jaszczerska l. 91
16. Edmund Chyła l. 65
17. Franciszek Wiecki l. 68
18. Joanna Gzela l. 79
19. Ryszard Ossowski l. 73 
20. Anna Mazurowska l. 86
21. Józef Radtka l. 93
22. Małgorzata Borowska l. 88
23. Teresa Staniszewska l. 84 
24. Mariusz Jakubek l. 39 
25. Stanisław Schutz l. 89
26. Maria Dobrowolska l. 82
27. Gertruda Klaman l. 89 
28. Grażyna Gruszczyńska l. 59
29. Stefania Piątkowska l. 80
30. Zdzisław Ukleja l. 75
31. Czesław Szczepiński l. 64
32. Władysław Cerowski l. 56
33. Czesław Cwajda l. 87 
34. Paweł Gradtke l. 66 
35. Jerzy Brylowski l. 73
36. Maciej Fechner l. 69
37. Helena Żakowicz l. 78
38. Krystyna Ziegert l. 63 
39. Lidia Błaszkowska l. 82
21. Anna Konkel l. 87
22. Stefan Potrykus l. 76
23. Marta Pomierska l. 80
24. Bronisław Gołuński l. 74 
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tablica informacyjna nr 1

wykonanie - dochody do tytułów na dzień 31 grudnia 2015 r.

L.p N a z w a
Budżet

uchwalony
2015

Budżet
na dzień
31.12.15

Wykonanie
na dzień
31.12.15

wskaźnik wskaźnik  struktury

Budżet
uchwalony

2015

Budżet
na dzień
31.12.15

Wykonanie
na dzień
31.12.15

5:04 5:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Podatki i opłaty lokalne 70 278 243 71 223 082,00 65 658 772,34 92,2% 93,4% 47,6% 46,4% 45,8%

1 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 31 376 414 31 376 414,00 31 648 733,00 100,9% 100,9% 21,3% 20,4% 22,1%

2 udział w podatku dochodowym od osób prawnych 2 000 322 2 000 322,00 605 088,08 30,2% 30,2% 1,4% 1,3% 0,4%

3 podatek od nieruchomości 28 500 000 28 640 000,00 25 463 488,76 88,9% 89,3% 19,3% 18,7% 17,8%

4 podatek od środków transportowych 1 778 000 1 778 000,00 1 307 955,08 73,6% 73,6% 1,2% 1,2% 0,9%

5 opłata skarbowa 1 000 000 1 000 000,00 650 888,13 65,1% 65,1% 0,7% 0,7% 0,5%

6 pozostałe podatki i opłaty 4 523 507 5 328 346,00 4 933 912,77 92,6% 109,1% 3,1% 3,5% 3,4%

7 wpływy z opłat za zezwolenie alkoholu 1 100 000 1 100 000,00 1 048 706,52 95,3% 95,3% 0,7% 0,7% 0,7%

II Dochody z majątku gminy, w tym: 9 538 300 9 560 020,00 7 371 277,71 77,1% 77,3% 6,5% 6,2% 5,1%

1 ze sprzedaży majątku 7 875 000 7 875 000,00 5 649 573,58 71,7% 71,7% 5,3% 5,1% 3,9%

2 przekształcenia w prawo własności 500 000 500 000,00 216 144,22 43,2% 43,2% 0,3% 0,3% 0,2%

III Opłaty różne jednostek komunalnych 2 786 958 3 599 923,00 1 119 844,60 31,1% 40,2% 1,9% 2,3% 0,8%

IV Inne dochody 3 442 213 3 183 761,00 2 603 188,07 81,8% 75,6% 2,3% 2,1% 1,8%

V Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  pozyskane z Unii 
Europejskiej

251 474 132 918,00 101 701,79 76,5% 40,4% 0,2% 0,1% 0,1%

VI Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Unii Europejskiej 1 221 154 3 101 569,00 4 268 890,37 137,6% 349,6% 0,8% 2,0% 3,0%

Razem dochody własne 87 518 342 90 801 273,00 81 123 674,88 89,3% 92,7% 59,3% 59,1% 56,6%

VII Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych własnych oraz własnych zadań bieżących gmin

7 521 067 8 623 446,00 8 474 508,22 98,3% 112,7% 5,1% 5,6% 5,9%

1 w tym majątkowe 2 157 200 2 077 390,00 2 077 384,00 100,0% 96,3% 1,5% 1,4% 1,5%

VIII Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne, na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, jak też na podstawie poro-
zumień z organami administracji rządowej

18 585 631 20 696 992,19 20 559 962,66 99,3% 110,6% 12,6% 13,5% 14,4%

1 w tym majątkowe 0 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%

IX Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu  na inwestycje i zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostakami 
samorządu terytorialnego oraz środki pozyskane z innych źródeł

1 317 593 1 059 831,00 709 764,17 67,0% 53,9% 0,9% 0,7% 0,5%

1 w tym majątkowe 579 000 756 400,00 404 443,40 53,5% 69,9% 0,4% 0,5% 0,3%

X Subwencje 32 623 586 32 359 157,00 32 359 157,00 100,0% 99,2% 22,1% 21,1% 22,6%

Ogółem dotacje i subwencje 60 047 877 62 739 426,19 62 103 392,05 99,0% 103,4% 40,7% 40,9% 43,4%

D o c h o d y   r a z e m 147 566 219 153 540 699,19 143 227 066,93 93,3% 97,1% 100,0% 100,0% 100,0%

w tym majątkowe 12 332 354 14 310 359,00 12 616 435,57 88,2% 102,3% 8,4% 9,3% 8,8%

tablica informacyjna nr 2

wykonanie - wydatki do tytułów na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp. T r e ś ć 
Budżet

uchwalony
2015

Budżet
na dzień
31.12.15

Wykonanie
na dzień
31.12.15

wskaźnik wskaźnik struktury

Budżet
uchwalony

2015

Budżet
na dzień
31.12.15

Wykonanie
na dzień
31.12.15

5:04 5:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 wydatki bieżące 128 695 333 133 357 373,19 125 985 923,18 94,5% 97,9% 87,4% 86,9% 88,5%

1) wydatki jednostki budżetowej 85 601 882 89 151 205,19 83 960 760,55 94,2% 98,1% 58,2% 58,1% 59,0%

a) wynagrodzenia i składki 59 424 172 63 222 253,00 60 498 111,73 95,7% 101,8% 40,4% 41,2% 42,5%

b) wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych 26 177 710 25 928 952,19 23 462 648,82 90,5% 89,6% 17,8% 16,9% 16,5%

2) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 3 050 000 1 900 594,00 1 839 784,31 96,8% 60,3% 2,1% 1,2% 1,3%

3) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego-poręczenia 655 000 655 000,00 0,00 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,0%

4) rezerwa ogólna 465 000 313 674,00 0,00 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,0%

5) rezerwa celowa 335 000 308 000,00 0,00 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0%

6) dotacje na zadania bieżące 14 594 313 14 888 446,00 14 425 542,27 96,9% 98,8% 9,9% 9,7% 10,1%

7) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 698 285 25 984 077,00 25 632 687,40 98,6% 108,2% 16,1% 16,9% 18,0%

8) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samo-
rządu terytorialnego 

295 853 156 377,00 127 148,65 81,3% 43,0% 0,2% 0,1% 0,1%

2 wydatki majątkowe 18 501 200 20 077 120,00 16 323 225,87 81,3% 88,2% 12,6% 13,1% 11,5%

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realiza-
cją zadań jednostki samorządu terytorialnego

17 501 200 19 414 620,00 16 323 225,87 84,1% 93,3% 11,9% 12,7% 11,5%

2) rezerwa majątkowa 1 000 000 662 500,00 0,00 0,0% 0,0% 0,7% 0,4% 0,0%

wydatki razem 147 196 533 153 434 493,19 142 309 149,05 92,7% 96,7% 100,0% 100,0% 100,0%
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Załącznik nr 13

Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze  porozumień między jednostakami samorządu terytorialnego 
wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.

L.p. Rozdział
Dochody
Budżet

2015

Wykonanie
na dzień
31.12.15

Wydatki
Budżet

2015

Wykonanie
na dzień
31.12.15

1 2 3 4 5 6

1 60004

Lokalny Transport Zbiorowy

60 000 60 000,00 60 000 60 000,00

2 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0 5 770 0 5 770,00

r a z e m : 60 000 65 770,00 60 000 65 770,00
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Sprawozdanie z wykonania budżetu na 31-12-2015
Programów realizowanych przy udziale środków europejskich

LP Nazwa programu Wydatki ogółem
W tym:

Środki własne Budżet państwa Środki unijne

1 „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim” - rozwój sieci uzbrojeniowej 2 091 146,43 681 345,47 1 409 800,96

2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański” -  zwiększenie możliwości dostępu do internetu 
w szczególności do społeczności lokalnych

1 150 104,65 172 515,72 977 588,93

3 Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji: „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim” 590 621,40 177 186,42 413 434,98

Ogółem 3 831 872,48 858 531,89 172 515,72 2 800 824,87

Załącznik nr 17 

Zestawienie dotacji celowych dla  jednostek sektora finansów publicznych wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.

L.p. Rozdz Nazwa rozdziału Budżet
2015

Wykonanie
na dzień
31.12.15

wskaźnik
5:04

1 2 3 4 5 6

1 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000 50 000,00 100,0%

1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

50 000 50 000,00 100,0%

2 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 9 000 6 860,00 76,2%

1) dotacje celowe przekazane  dla powiatu  na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego

9 000 6 860,00 76,2%

3 71095 Pozostała działalność 9 027 9 026,94 100,0%

1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

9 027 9 026,94 100,0%

4 80101 Szkoły podstawowe 22 534 22 319,50 99,0%

1) dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 22 534 22 319,50 99,0%

5 80110 Gimnazja 5 149 4 681,20 90,9%

1) dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 149 4 681,20 90,9%

6 85149 Programy polityki zdrowotnej 91 000 43 009,00 47,3%

1) dotacje celowe przekazane  dla powiatu  na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego

91 000 43 009,00 47,3%

7 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59 850 56 874,00 95,0%

1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 
sektora finansów publicznych

59 850 56 874,00 95,0%

8 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 10 000 10 000,00 100,0%

1) dotacje celowe przekazane  dla powiatu  na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego

10 000 10 000,00 100,0%

r a z e m : 256 560 202 770,64 79,0%

W Y K A Z osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odro-
czeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób 
prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r.
Na podstawie art. 37 pkt 2 lit f, g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DzU z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) ogłasza się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot 
i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r.

 I. Umorzenia        

Lp. Podatnik Kwota w zł Przyczyna umorzenia

1 2 3 4

1. Muzeum Ziemi Kociewskiej 880,00 uzasadniony ważny interes podatnika i interes publiczny

2. Szmagliński Mariusz 630,71 uzasadniony ważny interes podatnika i interes publiczny

3. Zdrojewski Jan 2 661,00 uzasadniony ważny interes podatnika i interes publiczny

4. Rusek Edmund 1 130,00 uzasadniony ważny interes podatnika i interes publiczny

5. Wildmann Ewelina 1 389,26 uzasadniony ważny interes strony i interes publiczny

6. Pufelski Piotr 1 288,07 uzasadniony ważny interes strony i interes publiczny

7.
S-BUD S.A z siedzibą w Staro-
gardzie Gdańskim 2 201,17 uzasadniony ważny interes strony i interes publiczny

8. Leszmann Zbigniew 1 822,41 uzasadniony ważny interes strony i interes publiczny

9.

Starogardzki Klub Sportowy 
z siedzibą w Starogardzie 
Gdańskim 899,00 uzasadniony ważny interes strony i interes publiczny

10. Kendzierski Maciej 1 383,75 uzasadniony ważny interes strony i interes publiczny

11. Marciniak Tomasz 1 383,75 uzasadniony ważny interes strony i interes publiczny

II.   Odroczenia i rozłożenia na raty zaległości 
1.  Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Spółka z o.o.
2.  Pobłocka Anna
3.  Kanka Dorota
4.  Kalisz Roman
5.  Probe Zbigniew
6.  Knuth Magdalena
7.  Schella Ewa
8.  Repetowska Jolanta
9.  Małolepsza Ewelina
10. Stolc Janusz
11. Kamińska Hanna
12. S-BUD S.A. Starogard Gdański
13. Malottka Małgorzata

14. Wyka Krzysztof i Gabriela
15. Dahm Małgorzata
16. Kleina Kamila
17. Begger Grzegorz
18. Kędziorska Halina
19. Sztukiert Iwona
20. Lange Roman
21. Wiczyński Zbigniew
22. Ziółek Alicja
23. Pepliński Wojciech
24. Gomuła Łukasz
25. Liga Obrony Kraju
26. Heieck Katarzyna
27. Piotrowska Danuta
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Wykaz osób fizycznych  i prawnych, którym w 2015 r.  
udzielono pomocy publicznej
„Elektro Ronkowski” Roman Ronkowski,
„Firma PIK s.c.” U.J. Dudek,
„MEBLOMIX” Sławomir Tyda,
„RADOMSCY s.c.”,
Adamowscy Sp. z o. o.,
ATELIER PLATTA Usługi Fryzjerskie i Handel Anna Platta,
AUTO – MERC WARSZTAT Sławomir Umecki,
AUTO – NAPRAWA POMOC DROGOWA Henryk Zdrojewski, 
BIELIZNA-KONFEKCJA Bogusław Szatyniak,
Blacharstwo, Lakiernictwo Pojazdowe Witold Kwaśniewski,
F.H.U. „AUTO-ELEKTRO-CHEREK” Renata Cherek,
F.H.U. AGA Agnieszka Kucharczak,
Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Spółka z o. o.,
Firma Gastronomiczna Bar Mleczny „JUNIOR” Bożena Walczak,
Firma Handlowa „KAMIŃSCY” Wiesław Kamiński,
Firma Handlowo Usługowa „LAGUNA” Małgorzata Bilska,
Gama Sp. z o.o.,
GOLDIKAR Karol Wąsik,
Handel Art. Przemysłowymi Barbara Kos,
Instalacje Wod.-Kan., CO, Gaz Michał Szreider,
Instalatorstwo Sanitarne, Gazowe i Ogrzewania Marian Panek,
MEBLOMARKET „SZOK” Elżbieta Walkowiak,
Mechanika i blacharstwo pojazdowe Zenon Kubik,
Moda Młodzieżowa Martyna Hyska,
P.P.H.U. PIEKARNIA – CUKIERNIA SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY Waldemar Wąs,
P.P.U.H. „ELPOL” Rafał Kosiedowski,
P.P.U.H. „HELP” Edward Bielecki,
PH „PYZA” Jerzy Gabiec,
PPHU TAPICERSTWO Warmbier Leszek,
PPUH „METALIK” Olgierd Gdaniec,
Przedsiębiorstwo Handlowe „CHARLIE” Artur Dąbrowski,
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „AUTO – CENTRUM” Maciej Łukaszewicz,
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „IGA” Danuta Nowak,
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe CUKIERNIA Tadeusz Burkowski,
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Instalacje Hydrauliczne Woda, Gaz, Co i Usługi Budow-
lane, Tadeusz Bańko,
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Jacek Goliński,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DROG-TRANS” Sp. z o. o. Roman Reszczyński,

Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe „KARSTOL” Stanisław Karbowski,
Salon Fryzjerski „ANITA” Anita Kraińska,
Salon Fryzjerski „BOŻENA” Bożena Neumann,
Salon Fryzjerski „KASIA” Katarzyna Pliszka,
Salon Fryzjerski „MIRKA” Mirosława Weisbrodt,
Salon Fryzjerski Damsko – Męski „HALINA” Halina Reikowska,
SALON FRYZJERSKI Joanna Mańkowska,
Salon Fryzur Damsko – Męskich Sprzedaż Środków Kosmetycznych Joanna Cabaj,
Sklep Spożywczy „EDYTA” Edyta Kuling,
Studio Fryzjerskie „VENUS” Katarzyna Kowalewska,
STUDIO FRYZJERSKIE G&K PLICHTA Małgorzata Plichta,
Studio Fryzur „AGA” Agnieszka Mowińska,
Studio Fryzur „CREATIVE” Anna Raczyńska,
STUDIO FRYZUR Celina Sieracka,
Usługi Blacharstwa Pojazdowego Stefan Brandt,
Usługi Elektromechaniki Pojazdowej Aleksander Franciszczak,
Usługi Stolarskie Roman Grabiec,
Warsztat Samochodowy Mirosław Mysiorski,
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TAMOL” Tadeusz Molin,
Wytwórnia Cukiernicza Krzysztof Weisbrodt,
Zakład Elektroinstalacyjny Zdzisław Klein,
Zakład Fryzjerski „P&E” Piotr Lindenau,
Zakład Instalacyjno – Budowlany „OSKAR” Czesław Niedzielski,
Zakład Kotlarsko-Instalacyjny „GEJZER” Jan Zdrojewski,
Zakład Malarski Zdzisław Borkowski,
Zakład Meblowy „WERXAL” sp.j. Andrzej Wałdoch, Jerzy Wałdoch,
Zakład Produkcyjno -Usługowo-Handlowy „JAWOR” Zbigniew Świadek,
Zakład Stolarski Sławomir Frost.
Euro-Baltic-Therm Sp. z o.o.,
Gomuła Łukasz
Jędrzej Rozkwitalski,
Jacek Okrój,
Stanisław Sikora,
Stanisław Uszacki,
Emilia Kaszubowska,
Jerzy Biesek,
Krzysztof Ksepka,
Marek Szopiński,
Maciej Mostowy,
Megger Grzegorz,
Bernard Borecki.
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