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Prezydent miasta podpisał z państwową spół-
ką BGK Nieruchomości list intencyjny. Oznacza 
to, że zarówno rząd jak i władze Starogardu 
są zainteresowane przygotowaniem, a potem 
budową w mieście tanich mieszkań na wyna-
jem. 12 października w całej Polsce takie listy 
intencyjne podpisało 17 samorządów. Na Po-
morzu - w programie pilotażowym uczestniczą 
Starogard i Pelplin.
 

Będą nowe mieszkania
250 mieszkań na wynajem dla średniozamożnych rodzin może powstać w Starogar-
dzie Gdańskim. Pierwsze 100 lokali  już w 2018 roku. Budowa będzie prowadzona 
w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus.

Bolesław Buda – wie-
loletni prezes Sta-
rogardzkiego Klubu 
Biznesu – Związku 
Pracodawców odzna-
czony został medalem 
„Za zasługi dla Sta-
rogardu Gdań-
skiego”.

Energa wraca 
do Starogardu

Mniej  
za śmieci

             Chcemy zatrzymać 
w Starogardzie przeciętnie 
zarabiające rodziny  
z dziećmi, bo to one two-
rzą dobrobyt miasta i dzię-
ki nim miasto się  
rozwija.

Na wskazanej przez miasto działce przy ul. 
Zachodniej może powstać blisko100 lokali 
na wynajem. Średnia powierzchnia jednego 
mieszkania wyniesie około 50 m2, a czynsz 500-
1000PLN, czyli będzie niższy od ceny wynajmu 
na wolnym rynku. Mieszkania będą dla każde-
go, ale w pierwszej kolejności - dla średnioza-
możnych, wielodzietnych rodzin. Takich, któ-
re mają zbyt wysokie dochody, by starać się 
o lokal komunalny, ale jednocześnie kupno 
mieszkania na kredyt jest dla nich dużym ob-
ciążeniem.

prawie
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- Zgłosiliśmy do programu Mieszkanie Plus 
przygotowane grunty pod zabudowę.  Chce-
my zatrzymać w Starogardzie przeciętnie za-
rabiające rodziny z dziećmi, bo to one tworzą 
dobrobyt miasta i dzięki nim miasto się rozwi-
ja. Mają tu pracę, dobrą opiekę i edukację dla 
dzieci, ciekawe możliwości spędzania wolnego 
czasu, ale brakuje dla nich taniego dachu nad 
głową. I to wspólnie z rządem zmienimy. Pla-
nujemy też przyciągnąć do Starogardu nowych 
mieszkańców, bo to jest dobre miejsce do życia 
- mówi prezydent Janusz Stankowiak.
Jacek Bielecki ze spółki BGK Nieruchomości 
przekonywał, że rząd będzie budować miesz-
kania tam, gdzie mieszkańcy chcą mieszkać.
- Gminy same się do nas zgłaszają. Tak zrobił 
Starogard i Pelplin, które jako pierwsze popro-
siły o zbadanie nieruchomości pod budowę 
mieszkań na wynajem na Pomorzu. W krótkim 
czasie dokonaliśmy wstępnej oceny i przygo-

Będą nowe mieszkania1

Nowe zasady gospodarki odpadami jednogło-
śnie zatwierdziła Rada Miasta na sesji w dniu 12 
października. To skutek wystąpienia Starogardu 
ze Związku Gmin Wierzyca, który dotychczas od-
powiadał za wywóz śmieci. Od 1 stycznia 2017 to 
miasto Starogard, a nie Związek będzie odpowia-
dało za gospodarowanie odpadami. Dla staro-
gardzian oznacza to trzy główne zmiany: 
1. Wywóz śmieci będzie tańszy.
2. Śmieci będzie można segregować na pięć, 
a nie jak dotychczas na trzy rodzaje.
3. Podstawą wyliczenia opłaty będzie liczba 
osób w gospodarstwie domowym i powierzch-
nia lokalu, a nie jak dotąd wyłącznie liczba osób 
zamieszkujących gospodarstwo domowe.

Mniej za śmieci
Od nowego  roku mieszkańcy  zapłacą mniej  za  śmie-
ci. Opłaty naliczane będą od gospodarstwa domowego 
z podziałem na gospodarstwa jednoosobowe i wielo-
osobowe. Podstawą naliczenia opłaty w przypadku tych 
ostatnich będzie powierzchnia mieszkania lub domu.

towaliśmy list intencyjny, otwierający drogę do 
dalszej współpracy – mówił Jacek Bielecki.
Lokale w programie Mieszkanie Plus mają po-
wstać w pobliżu „berlinki” przy wylocie drogi 
krajowej na Zblewo i Chojnice. To 3 hektary 
uzbrojonych terenów. Jeśli analizy ekonomicz-
ne i prawne wypadną pomyślnie, pierwsze 100 
mieszkań powstanie już w 2018 roku. Docelo-
wo w ramach programu Mieszkanie Plus ma ich 
być w Starogardzie 250.
-  Warunkiem przystąpienia do programu są 
grunty, które powinny być atrakcyjnie poło-
żone, dobrze skomunikowane i mieć dopro-
wadzone wszystkie media – mówił w Pelplinie 
podczas uroczystości podpisania listów inten-
cyjnych wiceminister infrastruktury i budow-
nictwa Kazimierz Smoliński. - Już teraz w całym 
kraju chcemy podpisać umowy na 6 tysię-
cy mieszkań, z tego w Starogardzie - na 250, 
a w Pelplinie 160. 

Cena za odpady segregowane
Rodzaj gospodarstwa do 40 m2 od 40 m2 do 80 m2 powyżej 80 m2

jednoosobowe 23 zł
wieloosobowe 42 zł 49 zł 53 zł

Cena za odpady nie segregowane
Rodzaj gospodarstwa do 40 m2 od 40 m2 do 80 m2 powyżej 80 m2

jednoosobowe 35 zł
wieloosobowe 63 zł 72 zł 80 zł

 
Ile zapłacimy za śmieci?
Opłata za wywóz odpadów będzie różna dla 
mieszkańców, którzy zdecydują się segrego-
wać śmieci i dla tych, którzy nie zechcą dzie-
lić  ich na zmieszane, surowce, papier i tekturę, 
szkło i bio. Stawka ustalona została od gospo-
darstwa domowego z podziałem na gospodar-
stwa jednoosobowe i wieloosobowe.
 
Przykładowo 4-osobowa rodzina mieszkająca 
w średniej wielkości mieszkaniu płaciła dotąd 
za śmieci segregowane - 54 zł a za nie segre-
gowane – 81 zł.  Od nowego roku zapłaci od-
powiednio – 49 zł lub 72 zł

 

Z KDR jeszcze taniej
Rodziny wielodzietne, które posiadają Kartę 
Dużej Rodziny, będą mogły skorzystać z 10% 
zniżki na miesięczną opłatę za śmieci. Warun-
kiem uzyskania ulgi będzie segregowanie od-
padów.

Nowe, niższe stawki  
dla przedsiębiorców
Właściciele i zarządcy tzw. nieruchomości nie-
zamieszkałych (sklepów, firm, instytucji itd.) 
będą płacić za pojemnik. Opłata wynosić bę-
dzie 9 zł za jednorazowy wywóz dla każdego 
pojemnika o pojemności 120 l przy zbiórce 
selektywnej, a 18 zł za taki sam pojemnik przy 
zbiórce nieselektywnej. Opłata za pojemniki 
o większej pojemności wzrośnie proporcjonal-
nie.

gą elektroniczną. Od tego czy zadeklarujemy 
selektywną zbiórkę odpadów czy nie, będzie 
zależeć ile zapłacimy za śmieci.

Jak i gdzie płacimy za śmieci?
 Właściciele i zarządcy nieruchomości zobowią-
zani będą  płacić za wywóz  śmieci co miesiąc 
na otrzymany indywidualnie numer rachunku 
bankowego. Wpłat będą dokonywać z dołu do 
25 dnia każdego miesiąca. Pierwsza płatność 
na rzecz Gminy powinna wpłynąć na konto 
w terminie do dnia 25 stycznia 2017 roku.
 
Do  zapamiętania! – od 1 stycznia 2017 nie 
płacimy za śmieci na rzecz Związku Gmin Wie-
rzyca (z wyjątkiem zaległości, które należy bez-
względnie uregulować). Nowe deklaracje skła-
damy do 30 listopada 2016 r.

Jak załatwić formalności? 
Do 30 listopada mieszkańcy będą musieli złożyć 
nowe deklaracje. Deklaracje będą dostarczone do 
wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości, 
a także dostępne do pobrania w Referacie Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi przy ul. Zblewskiej 
18 lub na stronie www.czystemiasto.starogard.pl. 
Wypełnić je będzie można w sposób tradycyjny 
z przesłaniem na adres Referatu lub dostarczyć 
do Biura Obsługi Klienta Urzedu Miasta bądź dro-

 
-  Na początku listopada każdy właściciel i za-
rządca nieruchomości otrzyma specjalny infor-
mator, w którym przedstawimy szczegółowe 
informacje dotyczące wypełnienia deklaracji, 
sposobu segregacji oraz częstotliwości wywo-
zu śmieci – zapewnia Sebastian Brauer – Kie-
rownik Referatu. – Informację na temat nowych 
zasad można też uzyskać dzwoniąc do Refera-
tu pod numer  tel. 58 56 137 78. 
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Od 1 lutego 2017 roku interesanci EOP będą mogli dokonać wszelkich for-
malności związanych z przyłączeniem do sieci energetycznej na miejscu. 
Taką decyzję we wrześniu podjął zarząd Grupy Energa S.A.
 - Starogard Gdański to jeden z kluczowych Rejonów Dystrybucji  - mówi 
Adam Wilanowski, dyrektor generalny EOP Oddziału w Gdańsku.  – Jego 
likwidacja była niefortunną biznesowo i społecznie decyzją, wpisującą się 
w poprzednią politykę firmy. Dlatego pierwszym celem, który postawiłem 
sobie obejmując stanowisko Dyrektora Generalnego, było jego odtworze-
nie. Nowa strategia Grupy ENERGA zakłada rozwój i wzmocnienie swojej 
pozycji lidera na rynku dystrybucji. Możemy to osiągnąć jedynie poprzez 
inwestycje właśnie w takie obszary jak powiat starogardzki. 
Przywracając zlikwidowany w 2013 roku Rejon Dystrybucji w Starogardzie 
Gdańskim, EOP chce ułatwić swoim użytkownikom kontakt z Operatorem. 
- Zamknięcie Punktu Obsługi Przyłączeń w 2014 roku, jak łatwo można było 
przewidzieć, stało się sporym problemem dla mieszkańców. Odległość mię-
dzy najdalej wysuniętym punktem rejonu starogardzkiego od obiektu Ener-
gi w Tczewie wynosiła aż 72 km. Sprawiało to duże trudności w szybkim na-
prawianiu usterek. Podział obecnego Rejonu Dystrybucji na dwie jednostki 
ułatwi kontakt Odbiorcom w zakresie nowych przyłączeń oraz skróci drogę 
dojazdu do obsługiwanych miejscowości. Dzięki temu reakcja w sytuacjach 
awaryjnych będzie dużo szybsza. – wyjaśnia dyrektor oddziału w Gdańsku.  
4 października przedstawiciele Grupy Energa S.A.: dyrektor general-
ny Oddziału w Gdańsku Adam Wilanowski, dyrektor Departamentu 
Zarządzania Majątkiem Sieciowym Krzysztof Kurt oraz Koordynator  
ds. Organizacji Paulina Czarnecka spotkali się z prezydentem miasta Ja-
nuszem Stankowiakiem w celu omówienia przyszłej współpracy. Dyrektor 
Generalny EOP Oddziału w Gdańsku zapowiedział, że przywrócenie Re-
jonu Dystrybucji to pierwsza, ale nie ostatnia aktywność biznesowa EOP 
w Starogardzie Gdańskim. 

Energa wraca  
do Starogardu
Dobra  wiadomość  dla  mieszkańców  Starogardu.  Energa  Operator 
(EOP)  zdecydowała  reaktywować Rejon Dystrybucji w naszym mie-
ście. Od 1 lutego 2017 roku w swojej dawnej siedzibie przy ulicy Pel-
plińskiej 24 uruchomi również Punkt Obsługi Przyłączeń.

30 września podczas jubileuszowej gali SKB-ZP odebrał go z rąk prze-
wodniczącego Rady Miasta Jarosława Czyżewskiego oraz Przemysława 
Bieska-Talewskiego – zastępcy prezydenta miasta ds. Techniczno-Inwe-
stycyjnych. 
Bolesław Buda jest właścicielem Drukarni „BB&S-ka” w Starogardzie 
Gdańskim. Przez 10 lat pełnił funkcję prezesa SKB-ZP. Tworzył przyjazne 
warunki dla rozwoju starogardzkich przedsiębiorców. Budował właściwe 
relacje na szczeblu pracodawca-pracownik.
Z zaangażowaniem pomagał pracodawcom zwiększać potencjał ekono-
miczny lokalnych firm, co przekładało się na wzrost ich konkurencyjności 
na rynkach ponadlokalnych. Przez ponad 25 lat pracy w biznesie podej-
mował szereg inicjatyw i przedsięwzięć, które miały istotny wpływ na roz-
wój gospodarczy powiatu starogardzkiego. 

Medal dla Bolesława Budy

Bolesław Buda – wieloletni prezes Staro-
gardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pra-
codawców  odznaczony  został  medalem 
„Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”. 

Od 1 lutego 2017 
roku interesanci EOP 
będą mogli dokonać 
wszelkich formalności 
związanych z przyłą-
czeniem do sieci ener-
getycznej na miejscu. 

- To dobra wiadomość, która z pewnością bar-
dzo pozytywnie wpłynie na wizerunek Grupy 
Energa S.A. w oczach lokalnej społeczności. 
- powiedział prezydent Janusz Stankowiak. - 
Cieszę się, że przyjęta strategia uwzględnia 
potrzeby mieszkańców takich miast jak Staro-
gard Gdański. Wierzę, że korzyści z tego płyną-
ce dadzą satysfakcję wszystkim stronom tego 
niezwykle ważnego społecznie i ekonomicznie 
przedsięwzięcia.
Uroczyste otwarcie Rejonu Dystrybucji w Sta-
rogardzie Gdańskim odbędzie się 1 lutego 2017 
roku. 

–Ten nieduży, ale bardzo zwinny samochód pozwoli nam sprawnie i szyb-
ko poruszać się po miejskich ulicach. Zdecydowanie ułatwi codzienną pra-
cę funkcjonariuszom z Wydziału Prewencji, a mieszkańcy, miejmy nadzieję, 
poczują się bezpieczniej – powiedział komendant insp. Bogusław Ziemba.
Auto kosztowało prawie 50 tys. zł. Połowę kwoty zapłaciło miasto. Prezy-
dent Janusz Stankowiak w imieniu mieszkańców Starogardu Gdańskiego 
wręczył asp. sztab. Maciejowi Olejniczakowi – dzielnicowemu północno-
-wschodniego obszaru miasta -  kluczyki do nowego radiowozu. 

Nowe auto dla Policji

Nowy opel corsa to jeden z siedmiu ra-
diowozów,  które  trafiły  już  lub  trafią 
do  starogardzkiej  Policji  jeszcze w  tym 
roku. Kupiło go miasto wspólnie  z Ko-
mendą Główną Policji. 
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Numer  
projektu Nazwa projektu rejonowego Rejon

1 Plac Zabaw Jacek i Agatka przy ul. Grunwaldzkiej 1

2 Twój Rodzinny Park Edukacji Sportowej i Wypoczynku 4

3 Budowa placu gier i zabaw przy ulicy Ks. Piotra Ściegiennego 4

4 Park linowy w Parku Kocborowskim 1

5 Modernizacja Skweru Św. Wojciecha i jego Okolic 3

6 Piękna Rata na przyszłe lata - poprawa estetyki i bezpieczeństwa na Bulwarze Dipholz 2

7 Rowerowe PitStopy - sieć stacji informacyjno serwisowych 4

8 Skwer Rekreacyjny – Osiedle Przylesie 4

9 Remont nawierzchni chodników w pasie drogowym ulicy Bohaterów Westerplatte 3

10 Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią bezpieczną z EPDM (poliuretan) na placu zabaw „Akademia Fiku - Miku” - II etap 2

11 Skwerek przy Południowej 3

12 Park rozrywki dla dzieci „Kociewskie Gzuby” 4

13 „Ciepła zima dla psiaka” - modernizacja i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie Gdańskim 3

Numer  
projektu Nazwa projektu ogólnomiejskiego

1 Grillowanie w mieście

2 PrzySTAŃ - bezpieczne podpory dla rowerzystów na skrzyżowaniach

Lista projektów poddanych pod głosowanie

października
17-30
mieszkańcy Starogar-
du będą głosować na 
wybrany projekt.

– Numery projektów nie tylko ułatwią miesz-
kańcom głosowanie, ale pomogą pomysło-
dawcom w ich promocji – mówi Anna Zagło-
ba-Góralska naczelnik Wydziału Informacji 
Społecznej. – Autorzy wniosków mogą krót-
kim komunikatem „Głosuj na projekt nr… 
” zachęcić starogardzian do głosowania na 
swoje pomysły. Mają na to tydzień. Głoso-
wanie rozpocznie się w poniedziałek 17 paź-
dziernika i potrwa do 30 października. 

10  października    w  Urzędzie  Miasta  rozlosowano 
numery  projektów,  zakwalifikowanych  do  Budżetu 
Obywatelskiego 2017 roku. Ostatecznie do głosowania 
zakwalifikowano 15 projektów, z tego 2 to propozycje 
ogólnomiejskie.

Zagłosuj 
na najlepszy projekt

Opis projektów zakwalifikowanych do głosowania
na stronie internetowej www.bo.starogard.pl

BUDŻET OBYWATELSKI

Opis projektów zakwalifikowanych do głosowania na stronie internetowej www.bo.starogard.pl



5październik 2016 BUDŻET OBYWATELSKI

Do wyboru jest 13 projektów rejonowych i 2 ogólnomiejskie, do wydania – prawie 1 mln zł. Codzien-
nie od  17 do 30 października w godzinach od 9.00 do 14.00 będzie można zagłosować w Urzędzie 
Miasta. 

„Rolkowisko i boisko” to efekt ogromnego za-
angażowania mieszkańców Łapiszewa, którzy 
już po raz drugi wykorzystali pieniądze z Bu-
dżetu Obywatelskiego. W 2015 roku powstał 
tam plac zabaw, który stał się miejscem co-
dziennych zabaw najmłodszych mieszkańców 
najstarszej dzielnicy w mieście.
W tym roku pomysłodawcy pomyśleli przede 
wszystkim o młodzieży i dorosłych. To właśnie 
dla nich zawalczyli w BO 2016 o tor do jazdy na 
rolkach, który stał się zaskakująco atrakcyjnym 
miejscem spędzania wolnego czasu dzieci i do-
rosłych nie tylko z Łapiszewa, ale całego miasta.
– Przejeżdżając tędy codziennie do pracy wi-
dzę, jak to miejsce tętni życiem – mówił jeden 
z pomysłodawców Wojciech Raczyński. 
– Otwarcie rolkowiska to jeszcze jedna, kolejna 
cegiełka w budowaniu kolorowego, nowocze-
snego parku- chwaliła inicjatywę radna Anna 
Benert.   
Podczas otwarcia dzieci bawiły się na nowych 
sprzętach do rekreacji i ćwiczeń, korzystały tak-
że z toru dla rolek.  
– Dzięki państwa aktywności i mobilizacji po-
wstają takie właśnie miejsca – mówił prezydent 
Stankowiak. 

Zaczynamy głosowanie…
Od  17  października  przed  dwa  tygodnie  mieszkańcy 
mogą  oddać  swój  głos  na  wybrany  projekt  Budżetu 
Obywatelskiego  2017  niezależnie  od  rejonu.  W  tym 
roku  głosować  będą  na  jeden  projekt  ogólnomiejski 
i  jeden  rejonowy. Głosowanie  odbywa  się  codziennie 
w Urzędzie Miasta i w wybrane dni w 10 punktach na 
terenie miasta. 

Pomysłowe Łapiszewo
Wesoła atmosfera, kosz cukierków, uśmiechnięte twarze. 
Tak wyglądało otwarcie „Rolkowiska i boiska”   – projektu 
zrealizowanego z Budżetu Obywatelskiego 2016. 

wartość projektu „Rol-
kowisko i boisko” re-
alizowanego z Budżetu 
Obywatelskiego

235 tys. 

Teren poświęcił ks. Prałat Józef Pick.
Budowę rolkowiska podzielono na dwa etapy. 
Najpierw wykonano konstrukcję toru, który po-
kryto wygodną nawierzchnią bitumiczną oraz 
zbudowano boisko do piłki siatkowej. Roboty 
kosztowały ponad 135 tys. zł, a wykonała   je 
Firma Usługi Transportowe Adam Chlechowicz 
z Kiełpina. We wrześniu na plac budowy we-
szła Firma Handlowa Adama Kowalczyka, która 
dokończyła inwestycję. Zamontowała sprzęty  
rekreacyjno- sportowe oraz lampy, które po-
zwalają na korzystanie z rolkowiska również po 
zmroku. Kosztowało to dodatkowe 87,5 tys. zł. 

Jak głosować

Głosowanie odbywać się będzie osobiście. Każdy mieszkaniec, który będzie chciał oddać swój głos na 
wybrany projekt, będzie musiał przyjść do Urzędu lub do wyznaczonego miejsca w mieście i wypeł-
nić kartę głosowania, wpisując wybrany numer projektu. Każdy, kto ukończył 16 rok życia, ma prawo 
oddać swój głos tylko na jeden projekt rejonowy, niezależnie od rejonu oraz jeden ogólnomiejski.

Zrealizowane zostaną te inicjatywy, które uzyskają największą liczbę głosów. Realizacja projektów 
nastąpi w 2017 roku. 

Zagłosuj i zawalcz o zmianę swojego najbliższego otoczenia! 

Gdzie można jeszcze oddać swój głos

W niedzielę 23.10.2016 oraz 30.10.2016 w tych samych godzinach działać będzie dodatkowy 
punkt głosowań w  Ratuszu Miejskim na Rynku. Oprócz tego każdego dnia od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 16.00 do 19.00 działać będą następujące mobilne punkty głoso-
wania:  

17.10.2016 (poniedziałek)  - Publiczne Gimnazjum Nr 1 Aleja Jana Pawła II 
18.10.2016 (wtorek)  - Dom Dziennego Pobytu, ul. Pelplińska
19.10.2016 (środa)  - Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych , ul. Skarszewska
20.10.2016 (czwartek) - Starogardzkie Centrum Kultury, Aleja Jana Pawła II
21.10.2016 (piątek) – Ratusz Miejski, ul. Rynek 
24.10.2016 (poniedziałek)  - Niepubliczne Przedszkole „Przylesie” , ul. Leszczynowa
25.10.2016 (wtorek) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wybickiego
26.10.2016 (środa) – Publiczne Gimnazjum Nr 3, ul. 2 Płk. Szwoleżerów Rokitniańskich
27.10.2016 (czwartek) – Zespół Szkół Publicznych w Żabnie, ul. ks. Dominika
28.10.2016 (piątek) – Publiczna Szkołą Podstawowa Nr 1, ul. Zblewska

Zagłosuj 
na najlepszy projekt

Więcej informacji na stronie www.bo.starogard.pl
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4 października siatkarzy UKS SET Starogard Gdański gościł u siebie pre-
zydent miasta.  Janusza Stankowiak pogratulował młodym sportowcom 
sukcesu. Nie krył radości i dumy z dwunastolatków, którzy tak wspaniale 
reprezentowali miasto na największym turnieju mini siatkówki na świecie. 
Chłopcy dostali od prezydenta podziękowania i upominki, podobnie jak tre-
ner Mariusz Fryźlewicz oraz prezes klubu Justyna Malinowska.
W lipcu tego roku wychowankowie Mariusza Fryźlewicza uczestniczyli w XXII 
Ogólnopolskim Turnieju Mini Siatkówki Kinder+Sport. Byli jedną z 288 dru-
żyn, które przyjechały do Częstochowy po puchary i tytuły Mistrzów Polski 
w trzech kategoriach  – dwójek, trójek i czwórek chłopców oraz dziewcząt. 
Starogardzianie walczyli w trójkach. W drodze do zwycięstwa przegrali tylko 
jeden mecz z Lechią Tomaszów Mazowiecki – Mistrzem Polski 2015 roku. 
W finale się zrewanżowali i pokonali drużynę z Tomaszowa 2:1.
- To był bardzo zacięty mecz - wspomina trener Mariusz Fryźlewicz. – 
Pierwszego seta wygrali, drugiego przegrali. Dopiero w tie-breaku poka-
zali siatkarskiego pazura. Starałem się trzymać nerwy na wodzy, aby nie 
stresować dodatkowo zawodników, ale mówiąc kolokwialnie chwilami my-
ślałem że „zejdę na zawał”. Chłopakom pomogła też publiczności, która 
zgotowała im wspaniały doping. Całe Pomorze nam kibicowało. Poza tym 
„lewa ręka” Szymona jest już znana w środowisku i budzi postrach. To on 
zakończył mecz na naszą korzyść. Jest aktualnie najlepszym zawodnikiem 
w Polsce w swojej kategorii.
Cała piątka siatkarzy podczas Turnieju miała okazję porozmawiać z amba-

Złota piątka
Szymon  Adamczyk,  Kacper  Kopczyń-
ski, Maciej Burczyk, Miłosz Prus, Kacper 
Myśków  to  „złota  piątka”  starogardz-
kich  siatkarzy  rocznika  2004.    Na  XXII 
Ogólnopolskim Turnieju Mini Siatkówki 
Kinder+Sport  w  Częstochowie  wywal-
czyli tytuł Mistrza Polski w kategorii tró-
jek chłopców.  

Prezydent Janusz Stankowiak pogratulował 
sportowcom sukcesów i wręczył stypendia 
o łącznej kwocie 3 600 zł oraz nagrodę 500 zł 
dla kulturysty Rafała Lemańczyka. Stypendia 
pozwolą utalentowanym zawodnikom rozwijać 
swój potencjał sportowy.
Mimo młodego wieku, wielu z nich może się 
pochwalić nie lada osiągnięciami. Na co dzień 
uczą się i trenują. Obok sportu mają wiele in-
nych pasji. Jednak to właśnie koszykówka, 
akrobatyka sportowa, czwórbój nowoczesny, 
trójbój siłowy czy kulturystyka są ich miłością.
– Na co dzień trenuję w Pelplinie – mówi Grze-
gorz Kamiński, koszykarz SKS. – Pieniądze 
przeznaczę na dojazdy oraz zakup piłki, no-
wych butów i torby treningowej.
Prezydent Janusz Stankowiak podziękował sty-
pendystom za całoroczną pracę, trud włożony 
w przygotowanie się do zawodów i godne re-
prezentowanie miasta w Polsce i za granicą.
– Wasze osiągnięcia to doskonała promocja na-
szego miasta – mówił prezydent. - Życzę wam 
wielu dalszych sportowych triumfów oraz wy-
trwałości, która jak wierzę, przyniesie jeszcze 
mnóstwo wspaniałych efektów na niwie spor-
towej. 

Sportowe stypendia
Młodzi sportowcy z powodzeniem będą 
mogli dalej rozwijać swoje talenty w ko-
szykówce, akrobatyce, czwórboju czy in-
nych dyscyplinach  .  Pomogą  im w  tym 
stypendia sportowe, które 5 październi-
ka wręczył im prezydent miasta. 

sadorem zawodów Sebastianem Świderskim oraz Piotrem Gruszką. A jed-
ną z nagród rzeczowych, które otrzymali za zwycięstwo był udział w finale 
Ligi Światowej w Krakowie.
- To było dla nas wielkie przeżycie – powiedział Miłosz Prus. – Mogliśmy na 
żywo zobaczyć gwiazdy światowej piłki siatkowej. Mieszkaliśmy w hotelu 
Hilton, jeździliśmy autobusem polskiej reprezentacji. Byliśmy na trenin-
gach naszych siatkarzy. 
Chłopcy zapytani o swoich siatkarskich idoli bez namysłu wymienili Barto-
sza Kurka i Karola Kłosa. O swoim trenerze mówią, że bardzo wymagający.  
- Daje nam wycisk na treningach, ale nie zamienilibyśmy go na żadnego 
innego – przyznał Szymon Adamczyk. – To właśnie on nas najbardziej mo-
bilizuje, aby dużo grać, ogrywać się z najlepszymi i zwyciężać.
W planach mają wyjazd do Kołobrzegu, Szczecinka i na Międzynarodowy 
Turniej w Warszawie, gdzie zagrają ze wszystkimi medalistami zeszłego 
roku.  – Zagramy już w nowej kategorii – w czwórkach – dodał Mariusz 
Fryźlewicz – To będzie dla nas sprawdzian. 

      Lewa ręka Szymona 
jest już znana w środo-
wisku i budzi postrach. 
To on zakończył mecz 
na naszą korzyść. Jest 
aktualnie najlepszym 
zawodnikiem w Polsce 
w swojej kategorii.

Luiza Rzepkowska – Starogardzki Klub Sportowy, za III miejsce 
w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w koszykówce 
dziewcząt.
Grzegorz Kamiński – Starogardzki Klub Sportowy, koszykówka, za 
udział w Mistrzostwach Europy Dywizji A do lat 16. 
Dżesika Romanowska – Uczniowski Klub Sportowy „Kociewie”, 
akrobatyka sportowa, za  I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach 
Polski Seniorów w Akrobatyce Sportowej. 
Aleksandra Pikul – Uczniowski Klub Sportowy „Kociewie”, 
akrobatyka sportowa, za I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach 
Polski Seniorów w Akrobatyce Sportowej.  
Agnieszka Libiszewska – Uczniowski Klub Sportowy „Kociewie”, 
akrobatyka sportowa,  za I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach 
Polski Seniorów w Akrobatyce Sportowej. 
Wiktoria Wierzba – Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”, za II 
miejsce w Mistrzostwach Polski w Czwórboju Nowoczesnym. 
Magdalena Gromowska – (niezrzeszona), trójbój siłowy, za 
ustanowienie nowego rekordu świata federacji GPC w Deadlift 18-19 
lat, kategoria wagowa 75 kg, za I miejsce w Benchpress Mistrzostwa 
Polski, za I miejsce Grand Prix, za I miejsce Deadlift Mistrzostwa Polski, 
za I miejsce Deadlift Junior. 
Rafał Lemańczyk – Nagroda Prezydenta Miasta – kulturystyka, za 
I miejsce w debiutach WFF-WBBF, III miejsce Mistrzostw Polski WFF-
WBBF, II miejsce Kat. +40 WFF-WBBF, II miejsce WPF, II miejsce na 
Międzynarodowych Zawodach Amber Prix, Mistrz Europy WFF-WBBF.

Stypendia otrzymali:
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Marek Jankowski zapowiedział, że wraz z końcem roku kończy 
pracę szkoleniowca KP Starogard. Z piłką nożną związany jest od 
44 lat. Miłość do sportu odziedziczył po dziadku i ojcu. W latach 
1973-74 jako zawodnik klubu Stoczniowiec Starogard, był wycho-
wankiem swojego ojca Kazimierza. Kolejne cztery sezony spędził 
w klubie Unii a kolejne osiem grał w Wierzycy Starogard z prze-
rwami na grę w Wiśle Tczew (78-80 i 82-83).
Swoją przygodę trenerską rozpoczął w 1986 roku jako instruk-
tor. Rok później, kiedy ukończył słynną Akademię Trenerską przy 
PZPN w Warszawie, został trenerem II klasy. Zdarzyło mu się 
trenować seniorów z Unii Tczew i Wietcisy Skarszewy, z którymi 
awansował nawet do IV ligi w 1998 roku, ale praktycznie przez 30 
lat był wierny tylko dwóm klubom – najpierw była to Wierzyca 
Starogard, a potem KP Starogard. Obecnie szkoli juniorów star-
szych w KP Starogard Gdański.
– Moim największym sukcesem trenerskim jest Mistrzostwo Pol-
ski Juniorów o Puchar Michałowicza w 1997 roku. Razem z ojcem 

Wychował cztery  
pokolenia piłkarzy
Prezydent Janusz Stankowiak nagrodził starogardzkiego trenera i działa-
cza Pomorskiego Związku Piłki Nożnej – Marka Jankowskiego. Szkolenio-
wiec KP Starogard obchodzi w tym roku 30-lecie swojej pracy trenerskiej. 

poprowadziliśmy do tego zwycięstwa  Kadrą Województwa Po-
morskiego – rocznik 82. Dwa lata wcześniej w 1995 roku z rocz-
nikiem 81 zdobyliśmy srebrny medal w Pucharze Kuchara. Jednak 
nie to jest tym najważniejszym osiągnięciem w mojej karierze za-
wodowej. Przez 30 lat wychowałem cztery pokolenia starogardz-
kich piłkarzy. Uczyłem ich nie tylko gry w piłkę  nożną, ale też 
zasad gry fair play  – powiedział trener.
Marek Jankowski od 1994 roku działa też w strukturach Pomor-
skiego Związku Piłki Nożnej. Przez osiem lat sprawował funkcje 
wiceprezesa ds. szkolenia, a od tego roku jest członkiem Zarzą-
du Pomorskiego ZPN. Od dwóch kadencji jako radny Rady Mia-
sta Starogard Gdański pełni funkcję przewodniczącego Komisji 
Sportu, Rekreacji i Turystyki, wspierając władze miasta w rozwoju 
sportowej infrastruktury w Starogardzie Gdańskim. 

Wykorzystano informacje ze źródła: Marek Gutjar Encyklopedia 
Sportowców Kociewskich 

– Chcemy, żeby odnowiony „Włókniarz” był wizytówką miasta – 
powiedział prezydent Janusz Stankowiak – Dzięki nowoczesnemu 
oświetleniu stadion może być używany przez cały rok do późnych 
godzin wieczornych przy minimalnym zużyciu energii.
Nowoczesne oświetlenie zainstalowała firma Philips Lighting, któ-
rej wiedza, doświadczenie i partnerskie podejście do współpracy 
były gwarancją powodzenia inwestycji. Firma zastosowała żarówki 
typu LED, dzięki którym piłkarze mogą trenować po zmroku. Nowe 
oświetlenie zapewnia im widoczność podobną jak za dnia. Jedno-
cześnie nie utrudnia życia mieszkańcom domów w pobliżu boiska. 
Ledy neutralizują bowiem negatywny wpływ intensywności oświe-
tlenia na otoczenie.
Światło generowane przez oprawy OptiVision LED firmy Philips ce-
chuje się równomiernym natężeniem oświetlenia i brakiem uciąż-
liwego efektu olśnienia. Właśnie ten drugi element był konieczny 
ze względu na budynki mieszkalne sąsiadujące ze stadionem. Brak 
olśnienia sprawia, że oświetlenie obiektu nie jest męczące dla oko-
licznych mieszkańców. Natomiast dzięki swoim wyjątkowym warto-
ściom biała barwa światła poprawia komfort treningów, polepszając 
ostrość widzenia, zwłaszcza po zmroku. Cały system jest bezobsłu-
gowy. Dzięki temu stadion może pracować nieprzerwanie, a jego 
użytkownicy nie są ograniczani uciążliwymi pracami konserwacyjny-
mi. Poza tym zastosowane oświetlenie wpływa pozytywnie na śro-
dowisko, ogranicza bowiem emisję dwutlenku węgla do atmosfery.
– Elastyczna technologia LED oraz łatwa aranżacja doskonale spraw-
dza się na boiskach czy bieżniach – informuje Andrzej Horbaj Regio-
nal Project Manager, Philips Lighting Poland Sp. z o.o.  -Zastosowane 
żarówki są wydajne i umożliwiają zainstalowanie mniejszej liczby 
masztów, co pozwala na uzyskanie dodatkowych oszczędności za-
równo finansowych, jak i energetycznych
Nowoczesne oświetlenie na Stadionie im. Kazimierza Kropidłow-
skiego jest dumą zarówno inwestora, jak i wykonawcy. Starogard 
zyskał zupełnie nowe możliwości wykorzystania wielofunkcyjnego 
boiska sportowego. Pomysłowe i wszechstronne rozwiązania LED 
firmy Philips sprawiły, że „Włókniarz” przez wiele lat posłuży jeszcze 
sportowcom, którzy w przyjaznych warunkach będą rozwijać swoje 
piłkarskie talenty. 

Włókniarz zabłyśnie na nowo
Boisko przy ul. Harcerskiej to pierwszy obiekt sportowy w Polsce oświe-
tlony w całości żarówkami typu LED. Nowe oświetlenie daje zupełnie nowe 
możliwości wykorzystania stadionu.  
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Każdy zawodnik, który kupił koszulkę z napisem 
„Biegniemy dla Marysi” wsparł leczenie znanej 
w mieście pracownicy Ośrodka Sportu i Rekre-
acji. Maria Malinowska cierpi na nie do końca 
zdiagnozowaną chorobę, objawami przypomi-
nającą nowotwór. Skuteczna terapia – leki i reha-
bilitacja jest bardzo kosztowna. Podczas imprezy 
przyjaciele Marii i pracownicy OSiR ze sprzedaży 
koszulek zebrali prawie 4 tys. złotych. Pieniądze 

Pobiegli dla Marysi
To była  rekordowa  i wyjątkowa  impreza. Rekordowa, 
bo na starcie jubileuszowego Biegu Kociewskiego sta-
nęło blisko 400 zawodników. Wyjątkowa - bo tym ra-
zem celem nie było tylko dotarcie do mety, lecz także 
pomoc dla  ciężko  chorej Marii Malinowskiej  - wielo-
letniej organizatorki tych zawodów oraz innych imprez 
sportowych i charytatywnych w Starogardzie.

zajęli zawodnicy GKS Żukowo: Marek Kowalski 
i Łukasz Kujawski. Na piątym miejscu finiszował 
najlepszy ze starogardzian Mateusz Niemczyk.
Wśród kobiet zwyciężyła Ukrainka Valentina Ki-
lianska z Nikolaeva z czasem 35:31. Na drugim 
stopniu podium stanęła Iryna Somava z Grod-
na (35:41), a trzecie miejsce zajęła Marta Kraw-
czyńska z Malborka, która uzyskała wynik 35:50. 
Magdalena Żurek najlepsza biegaczka ze Staro-
gardu zajęła 13 miejsce w klasyfikacji ogólnej. 
Oprócz nagród w poszczególnych kategoriach 
wiekowych, rozdano też nagrody indywidualne: 
dla najlepszych biegacza i biegaczki ze Staro-
gardu,  dla najstarszego zawodnika biegu (Sta-
nisław Niwiński z Gdańska - 82 lat), najstarszej 
zawodniczki (Barbary Kozłowskiej - 64 lata) oraz 
najstarszego zawodnika ze Starogardu – (Piotra 
Grycnera - 65 lat). Głównemu biegowi towarzy-
szyły zmagania uczniów miejskich i gminnych 
szkół podstawowych i gimnazjów. Wystartowa-
ło blisko 600 dzieci i młodzieży. 
Bieg Kociewski w tym roku obchodził 25 uro-
dziny. Jego organizatorem jest Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, a głównym sponsorem - Polpharma. 
Z okazji jubileuszu  organizatorzy przygotowali 
dla wszystkich zawodników i kibiców wspaniały 
tort. Ciasto podzieliły Marysia Malinowska i Ma-
rzena Klein - dyrektor OSiR. Na uczestników cze-
kały też napoje i owoce. 

trafiły na specjalnie utworzone dla Marysi konto 
Stowarzyszenia „Można Inaczej”. Zbiórka cały 
czas trwa. Maria Malinowska sama na mecie 
biegu witała uczestników i wyraźnie wzruszona 
każdemu dziękowała za serce i ofiarowany jej 
wysiłek.
 - Mogę tylko powiedzieć każdemu proste: 
dziękuję - mówiła Maria. - Tym bardziej chcę 
wyzdrowieć. Nie tylko dla siebie, ale także dla 

wszystkich, którzy mnie wspierają. Bo przecież 
jest jeszcze tyle Biegów Kociewskich do zorga-
nizowania.
W tym roku linia startu ustawiona była nie jak 
dotychczas na Rynku, tylko na ulicy Kanałowej 
koło parkingu przy OSIR-ze, meta zaś - na Miej-
skim Stadionie im. Kazimierza Deyny. Zawodnicy 
biegli nową trasą, którą przetestowano podczas 
zawodów triathlonowych w czerwcu tego roku. 
W samo południe ruszył bieg główny na dy-
stansie 10 km. Od samego startu mocne tempo 
narzucili Marek Kowalski, Yury Kaptserau, Mate-
usz Niemczyk i Damian Kabat. Ten ostatni od 6 
kilometra nie miał już konkurencji i biegł sam. 
Kabat z klubu MLKS Pomorze Stargard zwy-
ciężył z czasem 30:49. Drugie i trzecie miejsce 

Pomoc dla Marysi!
numer konta 71 1090 
2620 0000 0001 3342 
9962, z dopiskiem „ 
Darowizna na cele sta-
tutowe Stowarzysze-
nia „Można Inaczej” - 
z przeznaczeniem dla 
Marii Malinowskiej”.

Starogardzianin rywalizował w kategorii wa-
gowej do 41,5 kg. W walce półfinałowej wygrał 
jednogłośnie na punkty z Miłoszem Tomasz-

Drugi w Polsce
Bardzo dobre informacje nadeszły z Tarnowa Podgór-
nego,  gdzie  w  dniach  14-16  października  odbyły  się 
Mistrzostwa Polski Młodzików w boksie. Reprezentant 
Beniaminka Polmet Starogard Gdański Miłosz Orłow-
ski wywalczył srebrny medal. 

czukiem (Sparta Złotów). W finale po zaciętym 
pojedynku uległ na punkty Patrykowi Chodo-
bińskiemu (RKS Łódź). 
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Starogardzkie Centrum Kultury 
powołano 1 kwietnia 1983 roku. 
Powstało z połączenia Miejskiego 
Domu Kultury przy ul. Sobieskiego 
oraz Zakładowego Domu Kultury 
„Polfa” działającego przy ul. Pstrow-
skiego (obecna Aleja Jana Pawła 
II). Miało nadzorować i integrować 
wszystkie   inicjatywy kulturalne 
w Starogardzie Gdańskim. Jednak 
dopiero 8 lat później stało się wła-
ściwym centrum życia kulturalnego 
w mieście. Dokładnie 11 październi-

To już 25 lat
7 października Starogardzkie Centrum Kul-
tury świętowało 25-lecie pracy w budynku 
przy Alei Jana Pawła II. Wspomnienia pię-
ciu dyrektorów tego okresu wypełniły piąt-
kowe popołudnie. 

ka 1991 roku otwarto  nowo wyre-
montowany dom kultury przy ów-
czesnej ulicy Pstrowskiego. 
W 25. rocznicę tego wydarzenia 
w Starogardzkim Centrum Kultury 
spotkali się dawni i obecni pracowni-
cy SCK, samorządowcy i przyjaciele 
domu kultury. Krótkim filmem z jego 
otwarcia przypomniano tę ważną 
dla miasta uroczystość. 
Piątkowe popołudnie wypełniły 
przede wszystkim wspomnienia pię-
ciu dyrektorów tego okresu.

„Kawiarenka pod gwiazdami” spo-
wita jest magiczną aurą. To miejsce 
spotkań ludzi twórczych, którzy 
oprócz poezji, kochają fotografię lub 
są uzdolnieni plastycznie i muzycz-
nie.
Przez 10 lat odbyło się w Kawiaren-
ce 36 spotkań. Uczestniczyło w nich 
ponad 150 osób, które zaprezento-
wały swoją twórczość. Najczęściej 
czytają swoje wiersze, które dotąd 
pisali „do szuflady”. Tam, każda for-
ma twórczości ma szansę ujrzeć 
światło dzienne.
Pomysłodawcą Kawiarenki jest Ewa 
Czuba – asystent dyrektora SCK ds. 
edukacji kulturalnej, która od po-
czątku zadbała o niepowtarzalny kli-
mat spotkań. Półmrok, świece, opra-
wa muzyczna – to otoczka, która za-
pewnia uczestnikom – debiutantom, 
dobre warunki do uzewnętrznienia 
swojej artystycznej duszy.
Starogardzkie Centrum Kultury pla-
nuje także wydanie Jubileuszowego 
Tomiku dokumentującego cały do-
robek dziesięciolecia. 

Wierszem pisane
Mija  już  10  lat  od powstania  „Kawiarenki 
pod gwiazdami”. Z tej okazji Starogardzkie 
Centrum Kultury zorganizowało uroczyste 
spotkanie jubileuszowe. Przybyli miłośnicy 
poezji i nie tylko.

- W chwili powołania Starogardz-
kiego Centrum Kultury budynek 
po ZDK „Polfa” był już w fatalnym 
stanie. To była ruina. Piwnice zale-
wała woda . W zasadzie od chwili 
powołania SCK rozpoczęliśmy sta-

rania najpierw o wpisanie remontu 
domu kultury do wojewódzkiego 
planu inwestycyjnego, a kiedy to się 
udało o zdobycie pieniędzy z mini-
sterstwa na generalny remont bu-
dynku. Dzięki pomocy ówczesnych 

władz miasta, to się udało w 1987 
roku. Przebudowano front budyn-
ku, wyremontowano dach, który 
trzeba było całkowicie rozebrać, 
zlikwidowano wodę w piwnicach 
poprzez pogłębienie fos wokół bu-
dynku i wreszcie dobudowano salę 
widowiskową – wspominał pierwszy 
dyrektor  Starogardzkiego Centrum 
Kultury Jerzy Cherek.
Pozostali dyrektorzy Dariusz Radke, 
Tomasz Wiczyński, Janusz Stanko-
wiak i obecna pani dyrektor Ewa Ro-
man opowiedzieli jak trafili do SCK 
i co się udało przez ten czas zrobić. 

11 października 1991 roku otwarto  
nowo wyremontowany dom kultury 
przy ówczesnej ulicy Pstrowskiego. 

FATOSI po raz czternasty
W  Starogardzkim  Centrum  Kultury  odbył 
się  Festiwal Artystycznej  Twórczości Osób 
Sprawnych  Inaczej,  organizowany  przez 
Dom  Pomocy  Społecznej  w  Rokocinie. 
Dwudniowej  imprezie  towarzyszyły  kier-
masze prac wykonanych w pracowniach te-
rapii zajęciowej oraz loteria fantowa.
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Akcja, organizowana w Starogardzie Gdańskim co najmniej raz 
w roku, jest doskonalą okazją do oddania bezdomnym psom 
części siebie. Poświęcony im czas i uwaga stanowi dla nich wielką 
radość. Spacer jest też szansą, by niejeden psiak został zauważo-
ny przez potencjalnego przyszłego opiekuna. 
Październik to już tylko krok od zimy. To szczególnie trudny cza-
sem dla przebywających w schronisku psów. Brakuje im podsta-
wowych rzeczy, takich jak ciepłe koce czy kaloryczne jedzenie. 
Oprócz kwestii praktycznych, zwyczajnie brakuje im ludzkiego 
ciepła i zainteresowania.
Każdy z nas może stać się aniołem stróżem jednego z nich. Na-
sze domy mogą stać się dla nich spokojną przystanią, w której 
spędzą resztę swojego psiego życia.
Nie bądźmy obojętni. Jeśli tylko możemy dać ciepły kąt i pełną 
miskę – zróbmy to. Wdzięczność jaką zobaczymy w psich oczach 
będzie najlepszą nagrodą i dowodem na to, że postąpiliśmy 
słusznie. 

Spacer przyjaźni

Obok prezydentów Janusza Stankowiaka, Macieja Kalinowskiego 
i Przemysława Bieska –Talewskiego uczestniczyli w nim funkcjo-
nariusze policji - asp. sztab. Maciej Olejniczak oraz asp. sztab. 
Maciej Łepek.
Na pytanie co dalej z Aleją Wojska Polskiego odpowiedział za-
stępca prezydenta ds. techniczno – inwestycyjnych Przemysław 
Biesek-Talewski. Przedstawił mieszkańcom koncepcję przebudo-
wy Alei Wojska Polskiego w ramach budowy węzła integracyj-
nego. Poinformował, że planowana inwestycja będzie kosztować 
ponad 40 mln zł i ma się rozpoczął na wiosnę 2017 roku.
- Czeka nas bardzo duża i skomplikowana inwestycja – powiedział 
Przemysław Biesek-Talewski. - Na sam remont dróg przeznaczo-

Rozmawiali o Alei Wojska Polskiego
Spotkanie z mieszkańcami, które odbyło się w poniedziałek, 10 paździer-
nika, w świetlicy ODK, zainicjował radny Wojciech Pielecki. Na spotkanie 
z prezydentem Januszem Stankowiakiem  i jego zastępcami przyszło około 
100 mieszkańców.

ne będzie około 30 mln zł. To pozwoli na przebudowę całej infra-
struktury drogowej:  podziemnej i naziemnej. Modernizacji pod-
dane zostaną wszystkie sieci, kanalizacja deszczowa i sanitarna, 
wodociągi i gazociągi – zapewniał wiceprezydent. 
W sprawie podwyżki opłat za wodę wiceprezydent wyjaśnił, że 
firma Star –Wik przygotowuje nowy taryfikator. – Na pewno 
cena za wodę i ścieki wzrośnie. Trzeba się z tym liczyć. Podwyżka 
będzie uzależniona od wysokości nowego podatku, który chce 
wprowadzić rząd.  
Mieszkańcy zgłosili też najpilniejsze potrzeby w zakresie bezpie-
czeństwa. 

„Z książką na start” to akcja skierowana do dzieci w wieku od 0 
do 6 lat. Wzorowana jest na brytyjskim projekcie Bookstart, który 
działa od 1992 roku i przynosi świetne rezultaty. Wystarczy za-
pisać swoją pociechę do biblioteki i systematycznie wypożyczać 
z nią lektury. Na wszystkich uczestników czeka mnóstwo atrakcji 
i niespodzianek.
- Chcemy w ten sposób zachęcić rodziców i dzieci do częstszego 
odwiedzenia biblioteki i wspólnego czytania książek – mówi dy-
rektor Radosław Spychalski.  
Młody Czytelnik, który zapisze się do Wypożyczalni dla Dzie-
ci i Młodzieży, otrzyma Pakiet Startowy, a w nim imienną Kartę 

1  października  w  Starogardzie  od-
był się Spacer Przyjaźni. Mieszkańcy 
miasta i wolontariusze OTOZ przeszli 
z psami trasę ze schroniska z ul. Her-
manowskiej do Parku Miejskiego. 

Z książką na start
Już wkrótce Miejska Biblioteka Pu-
bliczna hasłem „Z książką na start” 
będzie  zachęcać  całe  rodziny  do 
udziału  w  akcji,  której  celem  jest 
promowanie  czytelnictwa  wśród 
najmłodszych.

Biblioteczną, Paszport Biblioteczny oraz darmową książkę do-
pasowaną do jego wieku, potrzeb i zainteresowań. Każdy ma-
luch w Paszporcie będzie zbierał pieczątki. Otrzyma je zawsze, 
gdy  odwiedzi miejską wypożyczalnię. Po uzbieraniu 10 stempel-
ków dostanie dyplom i nagrodę książkową. 
- To świetna motywacja dla dzieci. W tym wieku czytanie ksią-
żek jest konkurencyjne dla telewizji i komputera. Rozwija u dzieci 

wyobraźnię i uczy je kreatywności – przekonuje dalej  dyrektor.
Rozbudzanie miłości do czytania powinno zacząć się od wcze-
snych lat dzieciństwa. Wiadomo, że najważniejszą rolę w tej 
edukacji odgrywają rodzice. Akcja „Z książką na start” ma im to 
ułatwić. To będzie dla nich szansa na spędzenie aktywnie czasu 
ze swoim dzieckiem. Będą musieli pójść wspólnie do bibliote-
ki, wspólnie zastanowić się nad wyborem książki, wieczorem ją 
przeczytać, a później o niej porozmawiać.
- Uczestnictwo w tej akcji to dobra inwestycja w przyszłość dzieci 
– dodaje Spychalski –  Czytanie poszerzy ich wiedzę i umiejętności 
językowe. Zwiększy też pewność siebie, którą wykorzystają później 
w dorosłym życiu. Łatwiej będzie im podejmować mądre decy-
zje. Czytanie jest bezpłatne, a biblioteki są dostępne dla wszyst-
kich, bez względu na możliwości finansowe rodziny – zakończył 
z uśmiechem - Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi. 
 

Zapraszamy  do  udziału  w  KONKUR-
SIE NA MASKOTKĘ AKCJI „Z KSIĄŻKĄ 
NA START” - szczegóły pod linkiem - 
www.zksiazkanastart.pl/konkurs
Organizatorem całej akcji jest Funda-
cja Metropolia Dzieci. 
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- Nie mogłam się już doczekać na-
szych spotkań, rozmów i zajęć - po-
wiedziała tegoroczna Honorowa 
Studentka UTW Urszula Olender 
– Dzięki uniwersytetowi w naszym 
życiu ciągle się coś dzieje. Nawiązu-
jemy nowe znajomości i przyjaźnie. 
Nie tylko wymieniamy się wiedzą, 
doświadczeniem, nie tylko uczymy 
się nowych umiejętności, ale często 
wspieramy w trudnych chwilach i po-
magamy sobie nawzajem. Jesteśmy 
jedną dużą rodziną.
Właśnie dzięki kreatywności i za-
angażowaniu pani Urszuli, studenci 
UTW od tego lata mają swój własny 
ogródek ziołowo-kwiatowy przy 
SCK. Wolontariusze seniorzy zreali-
zowali własny projekt, który znalazł 
się wśród 10 najlepszych z UTW 
w Polsce.
Tegoroczną nowością Uniwersytetu 
„S-Centrum” są joga dla seniorów, 
salsation-taniec oraz nauka języka 
włoskiego. Nie zabraknie stałych 
zajęć z profilaktyki zdrowia i rehabi-
litacji. Kontynuowane będą zajęcia 
z pilates, nauka pływania, agua fit-
ness czy zajęcia z historii sztuki. Na-
dal aktywna będzie też pracownia 
zdrowego odżywiania, stylu i wizażu, 

Seniorzy rozpoczęli naukę
5 października słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli 
nowy akademicki rok 2016/2017. W jedenastym semestrze zajęcia 
rozpocznie ponad 30 nowych studentów. 

Na uroczystość przybyli przedstawi-
ciele władz miasta i instytucji zwią-
zanych z oświatą, dyrektorzy szkół, 
pracownicy, absolwenci oraz przyja-
ciele PSP1.

Święto szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 obcho-
dzi w tym roku 25-lecie swojego istnienia. 
Uroczystości jubileuszowe odbyły się w sie-
dzibie szkoły 14 października, w Dniu Edu-
kacji Narodowej.

Dyrektor szkoły Wiesław Wąsik 
przywitał gości i przedstawił doro-
bek i historię szkoły, przywołując 
wspomnienia pracowników. Po-
dziękował kadrze nauczycielskiej za 

wysiłek wkładany w wykonywanie 
zawodu.
Prezydent miasta Janusz Stankowiak 
z okazji 25-lecia istnienia szkoły ży-
czył uczniom, aby czas spędzony 
w szkole sprzyjał rozwijaniu ich ta-
lentów i owocował w sukcesy. Pra-
cownikom, przekonania o słuszności 
dokonanych wyborów zawodowych 
i satysfakcji  z wykonywanej pracy, 
a dyrekcji skuteczności i wytrwałości 
w działaniach na rzecz dobra szkoły. 
– Dzisiejsza uroczystość połączona 
z Dniem Edukacji Narodowej jest 
okazją, by pochylić się nad istotą za-
wodu nauczycielskiego, którego nie 
da wykonywać się bez powołania 
i zapału – mówił prezydent.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Henryka Sienkiewicza w Staro-
gardzie Gdańskim to placówka wie-
loletniej tradycji. Pierwsi uczniowie 
przyszli do niej we wrześniu 1991 
roku. Szkoła dysponuje nowocze-
śnie wyposażonymi salami lekcyjny-
mi, świetlicami dla dzieci młodszych 
i starszych, pomieszczeniami do za-
baw ruchowych dla najmłodszych, 
stołówką, salą do zajęć gimnastyki 
korekcyjnej, dwiema pracowniami 
informatycznym, salą do nauki języ-
ków obcych.
Dumą szkoły jest kompleks sporto-
wy składający się z sali gimnastycz-
nej, basenu oraz boisk, w tym pełno-
wymiarowego, oświetlonego boiska 

ze sztuczną nawierzchnią i trybuna-
mi, a także placu zabaw z bieżnią 
i skocznią. 
Największym sportowym osią-
gnięciem szkoły jest złoty medal 
Mistrzostw Polski w koszykówce 
chłopców oraz złoty medal w Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w dwuboju nowoczesnym. Powo-
dem do dumy i satysfakcji z absol-
wentów są ogromne sukcesy byłej 
uczennicy Oktawii Nowackiej, która 
zdobyła brązowy medal olimpijski 
w pięcioboju nowoczesnym pod-
czas olimpiady w Rio de Janeiro. 
Szkoła może też poszczycić się licz-
nym gronem laureatów (34 osoby) 
krajowych i wojewódzkich olimpiad 
przedmiotowych i konkursów. 

fotografii, psychologii i kulinarna, 
która obok aqua fitness i nauki an-
gielskiego cieszy się największą po-
pularnością.
Oczywiście zajęciom praktycznym 
towarzyszyć będą jak co roku im-
prezy kulturalne i towarzyskie oraz 
wycieczki krajowe i zagraniczne, któ-
re sprzyjają integracji i zacieśnianiu 
przyjaźni.
Studenci Starogardzkiego Uniwersy-
tetu III Wieku w środę (5.10) rozpo-
częli nowy rok akademicki 2016/2017. 
Uroczyste spotkanie odbyło się 
w Starogardzkim Centrum Kultury. 
Prezydent Janusz Stankowiak, przy-
znał, że jest dumny, a przez to wyróż-
niony, że to co zaczęli wspólnie dzie-
sięć lat temu, nie tylko dalej istnieje, 
ale pięknie się rozwija. 

Blisko 200 stu-
dentów będzie 
uczęszczać na 
zajęcia Uniwer-
sytetu Trzeciego 
Wieku

EDUKACJA
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Zgony

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 rad-
nymi klubu 
Platformy Obywatelskiej mogą 
umawiać się telefonicznie pod nu-
merem telefonu Biura Rady Miasta 
- 58 530 60 25.
Radni klubu radnych Nasz Staro-
gard: czwartki od 17.00 do 18.00 
w  Biurze Stowarzyszenia Nasz 
Starogard, Rynek 27 nad Bankiem 
Millenium, 3 piętro. Można też 
umawiać się telefonicznie pod nu-
merem telefonu Biura Rady Miasta 
- 58 530 60 25.

Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 

Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. 
83-200 Starogard Gdański 

ul. Traugutta 56
tel. 58 56 224-33, 58 56 253 21

oferuje swoje usługi w zakresie 
profesjonalnego 

zarządzania nieruchomościami 
(w tym wspólnotami mieszkaniowymi, 

kamienicami etc.)

W 1946 roku Sportowy Klub Węd-
karski założyło 15 osób. Pionierami 
w tej dziedzinie byli: Stanisław Dera, 
Leon Olżyński, Józef Wąs, Bolesław 
Klaman, Józef Rogucki, Edward 
Szpakowski, Józef Grochowski, Aloj-

Jubileusz wędkarzy
W październiku tego roku Koło 69 PZK Sta-
rogard Gdański - Miasto świętowało jubile-
usz 70-lecia.

Bernadeta Smuda w połowie wrze-
śnia złożyła wniosek o zakończenie 
pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej. Prezydent miasta przy-
chylił się do jej prośby. 30 września 
oficjalnie pożegnała się z ośrodkiem 
i jego pracownikami. Podczas spotka-
nia pożegnalnego wiceprezydent Ma-
ciej Kalinowski podziękował dotych-
czasowej dyrektor MOPS za długie 
lata pracy,  pomoc w rozwiązywaniu 
społecznych problemów mieszkań-
ców miasta oraz za profesjonalizm 
i wyjątkową atmosferę współpracy, 
jaką stworzyła w Ośrodku. 

Nowa dyrektor
Urszula Domachowska, dotychczasowa na-
czelnik Wydziału Spraw Społecznych, od 3 
października zarządza Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej. Bernadeta Smuda, któ-
ra przez 27 pełniła funkcję dyrektora MOPS 
przeszła na emeryturę. 

1. Irena Zblewska l. 62 
2. Jan Rychlicki l. 92
3. Czesława Brzoska l. 89
4. Jerzy Karbowski l. 74
5. Zofia Danielewicz l. 83
6 Irena Rzoska l. 83
7. Marta Fedoruk l. 86
8. Roman Czajkowski l. 42
9. Andrzej Mokwa l. 43
10. Krzysztof Płachecki l. 51
11. Halina Wróblewska l. 78
12. Roman Sikora l. 74
13. Jacek Andrysiak l. 44
14. Urszula Lewandowska l. 68
15. Irena Rezmer l. 80
16. Jan Radomski l. 62
17. Zofia Nowakowska l. 88
18. Violetta Zielińska l. 51
19. Kazimierz Strzelecki l. 83
20. Maria Zawadzka l. 82
21. Danuta Jank l. 62
22. Alojzy Muchliński l. 87

Objęcie wolnego stanowiska dyrek-
tora MOPS prezydent zaproponował 
Urszuli Domachowskiej, która dotąd 
od ponad 20 lat z dużym zaangażo-
waniem kierowała Wydziałem Spraw 
Społecznych.  
- Uważam, że Urszula Domachow-
ska najlepiej zastąpi dotychczasową 
panią dyrektor – powiedział prezy-
dent Janusz Stankowiak.  - Ma bo-
gate doświadczenie w kierowaniu 
zespołem ludzi, poza tym ogromną 
wiedzę i umiejętności w zakresie roz-
wiązywania spraw społecznych. Kie-
rowanie tą ważną z punktu widzenia 

mieszkańców placówką wbrew po-
zorom do łatwych nie należy. Jestem 
przekonany, że pani Urszula bez pro-
blemu sprosta wyzwaniu na nowym 
stanowisku. Tego jej życzę.
Naczelnik Wydziału Spraw Spo-
łecznych przyjęła propozycję pre-

zydenta i z dniem 30 września 
zakończyła ponad 30 letnią współ-
pracę ze starogardzkim magistratem.  
3 października w gabinecie prezy-
denta nowa dyrektor MOPS podpi-
sała powołanie na dyrektora MOPS 
i złożyła ślubowanie. 

zy Żeglarski, Józef Migawski, Ber-
nard Sobecki, Józef Nowiński, Jan 
Mciejewski, Jan Chirek, Franciszek 
Megger. To właśnie oni złożyli swoje 
podpisy pod pierwszym statutem. 
W 1948 roku liczba członków klubu 

liczyła 150 osób, by na koniec 1950 
roku osiągnąć liczbę 240. W roku 
1950 na bazie dawnego Klubu po-
wstał Polski Związek Wędkarski  
w Starogardzie, którym przez lata 
zarządzało wielu prezesów, a byli 
to: Antoni Gronowski, Franciszek 
Drążek, Franciszek Megger, Feliks 
Potocki, Józef Ząbek, Władysław 
Gorczyca, Eugeniusz Świderski, 
Zygmunt Zieliński, Henryk Wąsik, 
Ryszard Andrzejewski, Janusz Gaj-
da, Stanisław Kubkowski. Koło przez 
lata zmieniało swoją siedzibę, aby 

ostatecznie zadomowić się przy ul. 
Sobieskiego 11. W 2014 roku lokal 
ten wykupili na własność dzięki de-
terminacji prezesa Koła Stanisława 
Kubkowskiego oraz pozytywnemu 
wsparciu Zarządu Okręgowego 
w Gdańsku.
Bogatą historię oraz pełne składy 
zmieniających się członków Zarządu 
prześledzić można w kronice Koła 
oraz na stornie internetowej  http://
www.pzw.org.pl/starogardgdan-
ski69/ 

Dyżury radnych
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INFORMACJA
W dniach 29, 30, 31 października i 1 listopada 2016 r., Miejski Zakład Komunikacji uruchamia dodatkowo trzy linie specjalne C-1, C-2, C-3, ułatwiające dojazd do cmentarzy. Autobusy tych linii kur-
sować będą 29, 30, 31 października (sobota, niedziela, poniedziałek) od 9.45 a 16.45 z częstotliwością co 60 min., a 1 listopada (niedziela) od godz. 9.00 do 17.00 z częstotliwością co 10 min. Ceny 
i ważność biletów według obowiązującej taryfy opłat. Obowiązują wszystkie przystanki po trasie oraz dodatkowy dla linii C-3 ul. Skarszewska (przed przejazdem kolejowym).
Szczegółowe informacje tel. 58 5623001,02 (dyspozytornia), www.mzk.starogard.pl

C -1 C-2 C-3

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

B. Monte Cassino
Al. Jana Pawła II
Rynek
Hallera
Gdańska
Derdowskiego 
Skarszewska 
Cm. Łapiszewo

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

 

Odjazdy B. Monte Cassino C-1 Odjazdy Cm. Łapiszewo

9 00,20,35,50

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

9 30,50

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

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

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

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

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

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

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

17 05zj.,20zj.

Odjazdy B. Monte Cassino C-2 Odjazdy Cm. Łapiszewo

9 05,30,55

B. Monte Cassino
Al. Jana Pawła II
Rynek
Hallera
Gdańska
Derdowskiego
Skarszewska 
Cm. Łapiszewo

9 35

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

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

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

13 05,15,30,40,55 13 00,10,25,35,45
14 05,15,30,40,55 14 00,10,25,35,45

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

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

17 00zj.,10zj.

Odjazdy Droga Nowowiejs-
ka-Rzeczna C-3

Odjazdy 
Cm. Łapiszewo

9 10,30,50

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

9 30,50

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

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

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

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

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

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

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

17 05zj.

Odjazdy z  B. Monte Cassino C-1 Odjazdy z Cm. Łapiszewo
9 45

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

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

Odjazdy z  B. Monte Cassino C-2 Odjazdy z Cm. Łapiszewo
10 15,

B. Monte Cassino
Al. Jana Pawła II
Rynek
Hallera
Gdańska
Derdowskiego 
Skarszewska 
Cm. Łapiszewo

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

Odjazdy z Droga Nowowiejska-
-Rzeczna C-3 Odjazdy z Cm. Łapiszewo

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

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

Rozkłady jazdy autobusów na czas Wszystkich Świętych

Rozkład na dzień 1 listopada Rozkład na dzień 29, 30, 31 października

INFORMACJE
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NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 20 września 2016 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 
347/09/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargo-
wym jako nieruchomość zamienna w ramach odszkodowania za działkę przejętą pod drogę publiczną, obej-
mujące jedną pozycję: 1) ul.Kleeberga – działka nr 71/2 o pow. 600 m², obręb 37, KW 33057, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej A.12.MN.2.
Dnia 28 września 2016 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 353/09/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieru-
chomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiednich, 
obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Skośna – działka nr 13/104 o pow. 215 m², obręb 32, KW 59561, tereny zabu-
dowy usługowej E.150.U1.
Zarządzenia wraz z wykazami tabelarycznymi podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następ-
nego po dniu podjęcia, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości  w prasie 
lokalnej, na stronach internetowych urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty .
 Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i  Rolnictwa, Urzędu 
Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 .

      Prezydent Miasta Starogard Gdański 
       Janusz Stankowiak        

Najemcy komunalnych lokali mieszkalnych
położonych w Starogardzie Gdańskim

Informuję, że Rada Miasta Starogard Gdański w dniu 30 marca 2016 r. podjęła Uchwałę uchylającą z dniem 1 
stycznia 2017 r. bonifikaty od cen sprzedaży m.in. lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.

W świetle podjętej Uchwały – wnioski osób zainteresowanych wykupem, które wpłyną do 30 grudnia 2016 r. 
do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Starogard Gdański (ul. Gdańska 6), będą rozpatrywane na podstawie 
dotychczas obowiązujących przepisów, tj. z zastosowaniem właściwej bonifikaty.

Obecnie przyznaje się najemcom 90% bonifikaty od wartości lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątko-
wego na podstawie wartości rynkowych. Dodatkowo w przypadku kupna lokali przez wszystkich najemców 
jednocześnie lub kupna lokali przez wszystkich pozostałych najemców w danym budynku, gdzie rozpoczęto 
już sprzedaż lokali bonifikata ta wynosi – 95%.

Osoby, których wnioski o sprzedaż lokalu mieszkalnego na ich rzecz wpłyną do Urzędu po 30 grudnia 2016 r. 
będą mogli wykupić najmowane dotychczas mieszkania wyłącznie za cenę rynkową.

O  wykup mieszkań z  bonifikatą mogą ubiegać się osoby, które są najemcami komunalnych lokali miesz-
kalnych (nie socjalnych), a lokale te zgodnie z zapisami wieloletniego programu gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym – znajdują się w budynku przeznaczonym do zbycia i są lokalami samodzielnymi, odrębny-
mi.

Użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych
położonych w Starogardzie Gdańskim

Informuję, że Rada Miasta Starogard Gdański w dniu 30 marca 2016 r. podjęła Uchwałę uchylającą z dniem 
1 stycznia 2017 r. bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności.

W świetle podjętej Uchwały – wnioski uprawnionych osób zainteresowanych przekształceniem, które wpłyną 
do 30 grudnia 2016 r. do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Starogard Gdański (ul. Gdańska 6), będą roz-
patrywane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, tj. z zastosowaniem właściwej bonifikaty.

Obecnie przyznaje się użytkownikom wieczystym bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności w wysokościach:
95 % – w przypadku nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego ro-
dzaju zabudowę,
50 % – w przypadku nieruchomości zabudowanych garażami lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudo-
wę albo nieruchomości rolnych.

Osoby uprawnione, których wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
wpłyną do Urzędu po 30 grudnia 2016 r. będą mogły dokonać przekształcenia wyłącznie za cenę rynkową 
pomniejszoną o wartość prawa użytkowania wieczystego, bez zastosowania bonifikaty.

O  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w  prawo własności nieruchomości gruntowych mogą 
ubiegać się wyłącznie użytkownicy/współużytkownicy wieczyści, których prawo użytkowania wieczystego 
uwidocznione jest w księdze wieczystej.
W przypadku współużytkowania wieczystego składa się jeden wspólny wniosek w odniesieniu do jednej nie-
ruchomości.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. bonifikaty od cen 
sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz do-
tychczasowych najemców zostaną uchylone. 
Taką decyzję podjęła Rada Miasta 30 marca 
2016 r. 
W związku z tym najemcy, którzy chcieliby wy-
kupić wynajmowany lokal ze zniżką, powinni 
złożyć wniosek do 30 grudnia 2016 r. w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miasta.
Taki wniosek zostanie rozpatrzony według za-
sad, które uprawniają wnioskodawców do uzy-
skania 90% bonifikaty od wartości rynkowej 
lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątko-
wego. Dodatkowo w przypadku kupna lokali 
przez wszystkich najemców jednocześnie lub 
kupna lokali przez wszystkich pozostałych na-

Ulga  
przy wykupie mieszkania
Tylko  do  30  grudnia  2016  r. można  otrzymać  zniżkę 
przy  wykupie  wynajmowanych  mieszkań  komunal-
nych. Od 1 stycznia 2017 r. najemcy takich lokali będą 
mogli wykupić je po cenie rynkowej bez zniżek.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wszystkie  bonifikaty 
od opłat z tytułu przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności zosta-
ną uchylone. Taką decyzję podjęła Rada Miasta 
w dniu 30 marca 2016 rok. 
W związku z tym użytkownicy wieczyści działek 
przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub pod 
garaże, którzy chcieliby skorzystać ze zniżki 
„przy wykupie gruntu”, powinni złożyć wniosek 
do 30 grudnia 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miasta. 
Taki wniosek zostanie rozpatrzony według 
zasad, które uprawniają wnioskodawców do 
uzyskania następujących ulg od opłat za prze-
kształcenie:
95 % – w przypadku nieruchomości zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczo-
nych pod tego rodzaju zabudowę,
50 % – w przypadku nieruchomości zabudowa-

Bonifikaty  
do końca roku
Tylko do 30 grudnia 2016 roku można otrzymać boni-
fikatę przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczy-
stego gruntu w prawo własności.  Od 1 stycznia 2017 
roku będzie można wykupić działki po cenie rynkowej 
bez zniżek. 

jemców w danym budynku, gdzie rozpoczęto 
już sprzedaż lokali zniżka wynosi – 95%.
Osoby, których wnioski o kupno mieszkania 
wpłyną do Urzędu po 30 grudnia 2016 r. będą 
mogli wykupić je wyłącznie za cenę rynkową.
O wykup mieszkań z bonifikatą mogą ubiegać 
się osoby, które są najemcami mieszkań ko-
munalnych (nie socjalnych), a lokale te zgodnie 
z zapisami wieloletniego programu gospoda-
rowania zasobem mieszkaniowym – znajdują 
się w budynku przeznaczonym do zbycia i są 
lokalami samodzielnymi, odrębnymi.
Szczegółowych informacji udziela pracownik 
WGG,GiR – Elwira Narloch (pokój nr 204, II pię-
tro, tel. 58 530-6076). 

nych garażami lub przeznaczonych pod tego 
rodzaju zabudowę albo nieruchomości rolnych.
Osoby uprawnione, których wnioski nie wpły-
ną do 30 grudnia br., będą mogły przekształcić 
na własność prawo do działki bez bonifikaty. 
Opłata ustalona będzie na koszt wnioskodawcy 
według ceny rynkowej pomniejszonej o war-
tość prawa użytkowania wieczystego. 
Przypominamy, że o przekształcenie prawa 
wieczystego gruntu w prawo własności mogą 
się ubiegać tylko użytkownicy lub współużyt-
kownicy, których wpisani są w księdze wie-
czystej. W przypadku współużytkowania wie-
czystego składa się jeden wspólny wniosek 
w odniesieniu do jednej nieruchomości.
Szczegółowych informacji udziela pracownik 
WGGGiR – Elżbieta Furgalska  (pokój nr 204, 
II piętro, tel. 58 530-6115). 
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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 przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

 OGŁASZA ÓSMY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Derdowskiego, KW 34706, obr. 5, według wykazu w tabelce:

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

malne

1 2 3 4 5 6 7

1. 187/27 564 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H1)  57 500,00 zł  5 750,00 zł  580,00 zł 

2. 187/28 459 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H1)  46 800,00 zł  4 680,00 zł  470,00 zł 

3. 187/29 410 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H1)  41 800,00 zł  4 180,00 zł  420,00 zł 

4. 187/33 834 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca z funkcją usługową (G1)  80 600,00 zł  8 060,00 zł  810,00 zł 

5. 187/34 420 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2)  42 900,00 zł  4 290,00 zł  430,00 zł 

6. 187/35 425 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2)  43 400,00 zł  4 340,00 zł  440,00 zł 

7. 187/39 756 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca (J1)  70 100,00 zł  7 010,00 zł  710,00 zł 

8. 187/43 2757 Zabudowa mieszkaniowa w układzie szeregowym, jednorodzinnym z funkcją usługową (G2)  266 500,00 zł  26 650,00 zł  2 670,00 zł 

9. 187/44 769 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca z funkcją usługową (G3)  74 300,00 zł  7 430,00 zł  750,00 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 przepi-
sami prawa. 
Nieruchomości ww. (poz.1-9) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 września 2015 r., drugi 28 października 2015 r., trzeci 13 stycznia 2016 r., czwarty 9 marca 2016 r.,  piąty 27 kwietnia 
2016 r., szósty 6 lipca 2016 r., a siódmy 14 września 2016 r. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 23 listopada 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 17 listopada 
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 22 listopada 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 uczestnic-
twa w przetargu.             W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wydział 
Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

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 nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490)- Prezydent 
Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w  Starogardzie Gdańskim przy ul. Kochanki (IX 
przetarg) –  działka nr 57/2 o pow. 1 520 m², obręb 7, KW 24794; 
cena wywoławcza (w tym 23% VAT)  90 000,00 zł (dziewięćdziesiąttysięcyzłotych);
wadium w wysokości  9 000,00 zł (dziewięćtysięcyzłotych);
postąpienie minimalne  900,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość leży w strefie ozna-
czonej symbolem A.156.MN.3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, w tym usługami 
rzemiosła, sytuowanie usług – wbudowane, dobudowane lub wolnostojące;
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 20 maja 2015 r., drugi 15 lipca 2015 r., trzeci 21 października 2015 r.,  
czwarty 13 stycznia 2016 r., piąty 9 marca 2016 r., szósty 27 kwietnia 2016 r., a siódmy 14 września 2016 r.
…...............................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 23 listopada 2016 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Sta-
rogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 11:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 17 listopada 
2016 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 przepad-
kowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W  dniu 22 listopada 2016 r. (wtorek) od godz. 1200 do 1500 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 termi-
nie 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. 58-5306079.

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 nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490)- Prezydent 
Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Słonecznej (VI 
przetarg) –  działka nr 1/31 o pow. 1 232 m², obręb 28, KW 30436; 
cena wywoławcza (w tym 23 % VAT)  141 000,00 zł (stoczterdzieścijedentysięcyzłotych);
wadium w wysokości  14 100,00 zł (czternaścietysięcystozłotych);
postąpienie minimalne  1 410,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w strefie oznaczo-
nej symbolem 04U/MN – tereny usług nieuciążliwych w zabudowie zwartej, jako towarzysząca zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 13 stycznia 2016 r., drugi 9 marca 2016 r., trzeci 27 kwietnia 2016 r., 
czwarty 6 lipca 2016 r., a piąty 14 września 2016 r.
…..............................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 23 listopada 2016 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Mia-
sta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 11:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 17 
listopada 2016 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 22 listopada 2016 r. (wtorek) od godz. 1200 do 1500 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 termi-
nie 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. 58-5306079.

Wyciąg z ogłoszenia o ósmym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Derdowskiego, KW GD1A/00034706/3, obr. 5, według wykazu w tabelce:

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

(zawiera 23% VAT) wadium

1 2 3 4 5 6

1. 1/75 456 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E8) 46 600,00 zł 4 660,00 zł

2. 1/76 432 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E7) 44 100,00 zł 4 410,00 zł

3. 1/115 562 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E3) 57 400,00 zł 5 740,00 zł

4. 1/118 474 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E3) 46 500,00 zł 4 650,00 zł

Ww. nieruchomości przeznaczono do zbycia Zarządzeniem Nr 207/06/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 czerwca 2015 r.
Przetarg odbędzie się dnia 23 listopada 2016 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. 
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 17 listopada 2016 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. 
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 (obok p. 204) i TBS Ziemi Kociewskiej sp. z o.o. w  Starogardzie Gdańskim, ul. Traugutta 56 oraz zamieszczono na 
stronach internetowych: www.bip.starogard.pl  i www.starogard.pl
Bliższych informacji dotyczących ogłoszenia o przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, 
 mail: ewa.lewandowska@um.starogard.pl



21 października

Godz. 19.00-21.00 
Osiedlowy Dom Kultury 
przy ul. Reymonta, 
„Karaoke”
Wstęp wolny

22 października

Godz. 10.00, Hala Sportowa 
im. G. Podolskiego, mecz 
koszykówki U 15 M : SKS 
Starogard Gdański – UKS 
Bryza Kolbudy
Godz. 10.00-16.00, Świetlica 
ODK Al. Wojska Polskiego 16, 
Profesjonalne warsztaty 
stylu.
Wstęp od 200 zł
Godz. 15.00, Hala Sportowa 
im. G. Podolskiego, mecz 
koszykówki  II ligi 
mężczyzn Decka Pelplin – 
TKM Włocławek
Godz. 15.00, Stadion Miejski 
im. K. Deyny, mecz piłki 
nożnej o mistrzostwo IV 
ligi KP Starogard Gdański 
- Wierzyca Pelplin
Godz. 16.00-19.00, 
Starogardzkie Centrum 
Kultury, Dzień Seniora

23 października

Godz. 10.00, Hala Sportowa 
im. G. Podolskiego, mecz 
koszykówki III ligi 
mężczyzn GAMA SKS 
Starogard Gdański - LKS 
Pogoń Lębork
Godz. 11.00, Hala Sportowa 
im. G. Podolskiego, 
mecz koszykówki U 16 
mężczyzn SKS Starogard 
Gdański - Politechnika 
Neptun Gdańsk
Godz. 18.00 – Kino Sokół, 
Koncert Damiana 
Holeckiego

26 października

Godz. 15.30, SCK, Dzień 
Kultury Żydowskiej.
Program:
15.30-17.00 – Podstawy 
judaizmu – wykład – Jakub 
Skrzypczak, Galeria „A” SCK.
Wykład wprowadzający 
w podstawowe zagadnienia 
tradycji żydowskiej. 15.30–
17.00 – Warsztaty tańca 
izraelskiego poprowadzi 
Beata Krzywda, SCK – sala 
baletowa 215. Zapisy, email: 
edukacja.sck@gmail.com, 
telefon: 58 561 29 45 wew. 50
17.15–18.30 – Projekcja 
filmu „Żadnego prawa 
nie złamałem”, spotkanie 
z reżyserem i autorem 
scenariusza Andrzejem 
Dudzińskim w kinie „Sokół”.
19.00-20.00 – Program 
muzyczno-kabaretowy 
„Tuwim or not Tuwim”, Kino 
Sokół.

27 października

Godz. 17.00, Hala Sportowa 
im. G. Podolskiego, mecz 
koszykówki U20M: GAMA 
SKS Starogard Gdański - 
MTS Basket Kwidzyn

28 października

Godz. 18.00, Galeria „A” SCK, 
Wernisaż wystawy z cyklu 
„Sztuka Polska”.
Można będzie obejrzeć prace 
Macieja Duchowskiego, 
Jarosława Modzelewskiego, 
Pawła Nowaka, Błażeja 
Ostoji Lniskiego, Jacka 
Staszewskiego, Pawła Susida, 
Krzysztofa Wachowiaka, 
Andrzeja Zwierzchowskiego.
Wystawa będzie czynna do 
10 grudnia.

29 października

Godz. 9.00, Miejska Hala 
Sportowa im. A. Grubby, 
dwudniowy Amatorski 
Turniej Koszykówki I Piłki 
Siatkowej i Koszykówki
Godz. 10.00, Hala Sportowa 
im. G. Podolskiego, mecz 
piłki ręcznej juniorek 
młodszych SKS Starogard 
Gdański - Vistal Gdynia
Godz. 15.00, Hala Sportowa 
im. G. Podolskiego, mecz 
koszykówki II ligi 
mężczyzn Decka Pelplin - 
Politechnika Gdańska
Godz. 15.00, Stadion Miejski 
im. K. Deyny, mecz piłki 
nożnej o mistrzostwo kl. 
A gr. III : Beniaminek 03 - 
KS Skorzewo 
Godz. 15.30, Hala Sportowa 
im. G. Podolskiego, mecz 
siatkówki kadetów SKS 
Starogard - Trefl Gdańsk 
SA I

30 października

Godz. 11.00, Stadion 
Miejski im. K. Deyny, mecz 
Pomorskiej Ligi Juniorów 
Młodszych: KP Starogard 
- KS Gryf Słupsk

4 listopada

Muzeum Ziemi Kociewskiej, 
Wystawa pt. ,,Zofia  Sum-
czyńska - kolory ciepła” 
Wystawa potrwa do 19.11.
Godz. 16.00, Osiedlowy Dom 
Kultury przy ul. Reymonta, 
Glina z Magoku – trzy-
dniowe warsztaty tworze-
nia ozdób choinkowych.
Cena za cały cykl 90 zł.
Godz. 17.00, Świetlica ODK Al. 
Wojska Polskiego 16, Plan-
szówki z All Art. Wstęp 
wolny

5 listopada

Godz. 10.00, Hala Sportowa 
im. G. Podolskiego, mecz 
koszykówki U16 K: SKS 
Starogard Gdański - UKS 
Siódemka II Sopot 
Godz. 13.00, Stadion Miejski 
im. K. Deyny, mecz piłki noż-
nej o mistrzostwo IV Ligi: 
KP Starogard - Anioły Gar-
czegorze 
Godz. 14.00, Mecz siatkówki, 
Hala Sportowa im. G. Podol-
skiego, mecz siatkówki 
kadetek  SKFiS KaEmKa 
Starogard  - UKS Libero 
Starogard 
Godz. 16.30, Hala Sportowa 
im. G. Podolskiego, mecz siat-
kówki kadetów SKS Staro-
gard Gdański - UKS Omega 
Gdynia/Stoczniowiec II 
Godz. 18.00, Miejska Hala 
Sportowa im. A. Grubby, 
Polska Liga Koszykówki Pol-
pharma Starogard Gdański 
- Rosa Radom

9 listopada

Starogardzkie Centrum 
Kultury, Recital piosenki 
francuskiej Zosi Tocha 
i Piotra Sykuta ”Le francais 
c’est ma passion” 

11 listopada

Miejska Hala Sportowa im. 
Andrzeja Grubby, Turniej 
Piłki Ręcznej  Mężczyzn, 
Amatorów i Nauczycieli 
Hala Sportowa im. Gerarda 
Podolskiego, Turniej Piłki 
Nożnej Zakładów Bu-
dżetowych, Jednostek 
Samorządowych i Spółek 
Miejskich z okazji  Św. 
Niepodległości

12 listopada

Godz. 10.00, Miejska Hala 
Sportowa im. Andrzeja 
Grubby, Ogólnopolski 
Turniej Tańca I Memoriał 
Edwarda Kowalke
Program Memoriału:
I Blok – godz. 10.00
II Blok – godz. 13.00
III Blok – GALA – godz. 18.00

Bilety w cenach: 20 zł na 
trybuny, 50 zł miejsce przy 
stoliku (podczas Gali o godz. 
18.00) – do nabycia w dniu 
imprezy.

18-19 listopada

Godz. 18.00, Kino Sokół, XXIV 
Noc Bardów im. Ryszarda 
Rebelki
Bilety: 18.11. - 10 zł, 19.11. - 40 zł
Dzień I - występy zaproszo-
nych gości, wykonawców 
poprzednich edycji 
Dzień II - koncert laureatów 
i recital Piotra Machalicy z ze-
społem

Godz. 18.00, Miejska Hala 
Sportowa im. A. Grubby, 
Polska Liga Koszykówki 
Polpharma Starogard 
Gdański - Stelmet BC 
Zielona Góra 

Godz. 18.00, Osiedlowy 
Dom Kultury przy ul. 
Reymonta, Noc  Szkoleń

Święto Niepodległości
Godz. 9.30  - złożenie wiąza-
nek kwiatów pod Pomnikiem 
Niepodległości przy ul. Pade-
rewskiego
Godz. 10.00 - Msza Św. w in-
tencji Ojczyzny  w Kościele  
pw. św. Mateusza
Godz. 19.00 – Kościół pw. św. 
Katarzyny – widowisko po-
etycko-muzyczne pt. „Zawo-
łać po imieniu” w wykonaniu 
Teatru Kuźnia Bracka

Zapowiedzi imprez

Dodaj wydarzenie na stronie internetowej www.starogard.pl


