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Terminy i miejsca głosowania: 
16.11, w godz. 7:30 – 18:00 – Urząd Miasta 
17.11, w godz. 7:30 – 15:30 – Urząd Miasta
18.11, w godz. 7:30 – 18:00 – Urząd Miasta
19.11, w godz. 7:30 – 15:30 – Urząd Miasta
20.11, w godz. 7:30 – 14:00 – Urząd Miasta
21.11, w godz. 10:00 – 16:00 – Publiczne Gimnazjum Nr 1
22.11, w godz. 10:00 – 16:00 – Urząd Miasta 
              i Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
23.11, w godz. 7:30 – 18:00 – Urząd Miasta 
24.11, w godz. 7:30 – 15:30 – Urząd Miasta 
25.11, w godz. 7:30 – 18:00 – Urząd Miasta 
26.11, w godz. 7:30 – 15:30 – Urząd Miasta 
27.11, w godz. 7:30 – 14:00 – Urząd Miasta
28.11, w godz.  10:00 – 16:00 – Urząd Miasta 
29.11, w godz.  10:00 – 16:00 – Urząd Miasta 
             i Zespół Szkół Publicznych przy ul. Ks. Dominika

Głosuj na najlepszy projekt
Komisja ds. opiniowania projektów Budżetu Obywatelskiego 2016 r. po dokonaniu analizy 
formalnej przyjęła 13 wniosków do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2016.  Od 16 listo-
pada można głosować na poszczególne projekty.

Głosowanie nad projektami odbędzie się 
w dniach 16-29 listopada br., w Urzędzie Mia-
sta w godzinach podanych na stronie www.
starogard.pl w zakładce budżet obywatelski 
2016/aktualności. Głosowanie odbywać się 
będzie osobiście. Każdy mieszkaniec, który 
będzie chciał oddać swój głos na wybrany pro-
jekt, będzie musiał przyjść do Urzędu lub do 
wyznaczonego miejsca w  mieście i  wypełnić 
kartę głosowania, wpisując wybrany numer 
projektu. Głosujący będzie mógł oddać swój 
głos tylko na jeden projekt, niezależnie od re-
jonu.
Zrealizowane zostaną te inicjatywy, które uzy-
skają największą liczbę głosów. Realizacja pro-
jektów nastąpi w 2016 roku.
Lista zakwalifikowanych projektów z  numera-
mi, które należy wpisać na karcie do głosowa-
nia  na stronie 7 w bieżącym numerze Staro-
gardzkiego Ratusza. 

W sobotę (31 października), prezydent miasta Ja-
nusz Stankowiak wraz z  Przewodniczącym Rady 
Miasta Jarosławem Czyżewskim uczcili pamięć 
ofiar hitleryzmu w Lesie Szpęgawskim. Na mogi-

Oddali hołd
Listopad to czas zadumy, wypełniony wspomnieniami o bli-
skich, którzy odeszli. W tym pełnym refleksji miesiącu warto 
pamiętać także o tych, którzy oddali swoje życie za Polskę, 
walcząc o jej wolność.

łach pomordowanych w 1939 roku Polaków pozo-
stawili kwiaty, składając tym samym hołd polskiej 
inteligencji, działaczom społecznym i politycznym 
oraz osobom umysłowo i psychicznie chorym. 
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Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości to naj-
ważniejsze święto państwowe w  roku. Jest 
obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 
1918 r. Była to przełomowa data w dziejach 
Europy, szczególnie w  dziejach narodu pol-
skiego. Po 123 latach niewoli Polacy odzy-
skali upragnioną wolność. 

W  środę, 11 listopada, przypadła 97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  
W Starogardzie główne uroczystości miały miejsce przed Pomnikiem Niepodległości.

Na znak pamięci i oddania hołdu polskim bo-
haterom wielu mieszkańców miasta wywie-
siło na swoich domach flagę narodową.
Uroczystości upamiętniające to ważne 
w  naszej historii wydarzenie rozpoczęły się 
o  godz. 9.30 przy Pomniku Niepodległości 
na ul. Paderewskiego. Obecne były poczty 

sztandarowe, kombatanci, harcerze, mło-
dzież i  dzieci oraz brać rycerska. Okoliczno-
ściowe przemówienie z  tej okazji wygłosił 
Sławomir Jankowski - dyrektor Publicznego 
Gimnazjum Nr 2. Lokalne władze samorządo-
we złożyły pod pomnikiem kwiaty.
Po części oficjalnej wszyscy przemaszerowali 

2 listopada w  siedzibie Famosu wraz z  pre-
zydentem pojawili się też jego zastępca  od 
spraw techniczno-inwestycyjnych Przemy-
sław Biesek-Talewski, przewodniczący Rady 
Miasta Jarosław Czyżewski oraz naczelnik 
Wydziału Inicjatyw Gospodarczych  Tadeusz 
Błędzki. Lokalne firmy reprezentował Grze-
gorz Borzyszkowski ze Starogardzkiego Klu-
bu Biznesu.

Bliżej starogardzkich pracodawców
Spotkanie w Famosie to pierwsze z serii spo-
tkań z lokalnymi przedsiębiorcami. Spotkania 
te mają być ważnym forum dialogu między 
przedstawicielami starogardzkiego biznesu 
a  samorządem. Ich celem jest wymiana do-
świadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla 
rozwoju starogardzkich firm. Władze Staro-
gardu chcą poznać problemy i  plany rozwo-
jowe lokalnego biznesu oraz ich oczekiwania 
wobec władz samorządowych. W ten sposób 
oba środowiska mają się do siebie zbliżyć. 

Prezydent w Famosie
Rozmowa prezydenta Starogardu Janusza Stankowiaka  
z  prezesem spółki Famos Mariuszem Ruszkowskim rozpo-
częła cykl spotkań władz miasta z lokalnymi przedsiębiorca-
mi, które mają przy okazji promować lokalny biznes.

do kościoła św. Mateusza, gdzie o godz. 10.00 
została odprawiona Msza Święta w  intencji 
Ojczyzny i  mieszkańców Starogardu Gdań-
skiego.
A wieczorem, o godz. 19.00 kościół św. Kata-
rzyny wypełnili starogardzianie, którzy trady-
cyjnie już co roku, przyszli posłuchać piosenek 
Kuźni Brackiej. Kuźniacy zaprezentowali pro-
gram poetycko-muzyczny, który specjalnie 
przygotowali na tę okoliczność. Tym razem za-
śpiewali piosenki opowiadające historie ludzi, 
którzy w  walce o  wolną Polskę tracili swoją 
młodość i życie. W ten sposób chcieli zaakcen-
tować, że nie tylko wielkich i sławnych należy 
wspominać, ale też tych najmłodszych, któ-
rych osobiste historie giną gdzieś pośród tych 
wspomnień. Stąd tytuł programu „Historie 
zagubione”. Był to miły akcent kończący tego-
roczne obchody Święta Niepodległości Polski 
w Starogardzie Gdańskim. 

Spotkania zostały zainicjowane przez prezy-
denta, a ich współorganizatorem jest Związek 
Pracodawców SKB w Starogardzie Gdańskim. 

Niższe podatki i promocja?
Podczas spotkania poruszono sprawę wpro-
wadzenia ulg podatkowych. Władze miasta 
z uwagą wysłuchały propozycji przedsiębior-
ców. Spółka liczy też na wsparcie samorządu  
w  pozyskiwaniu pieniędzy z  Unii Europej-
skiej. Naczelnik Wydziału Inicjatyw Gospo-
darczych  Tadeusz Błędzki zapowiedział 
miejski program promocji starogardzkich 
firm. Ma on pomóc im się rozwijać. Prezydent 
miasta w  rozmowie z  szefostwem Famosu 
położył nacisk na zatrudnianie młodych pra-
cowników i tworzenie dla nich szansy na ka-
rierę w firmie.
- Dziś dużo ludzi emigruje do większych 
aglomeracji, bądź za granice kraju. Czynimy 
wszelkie starania by ten kierunek odwrócić – 
mówił Janusz Stankowiak.

Meble okrętowe i wyposażenie ambasady
Famos to jeden z  największych zakładów 
pracy w  Starogardzie. Zatrudnia ponad 370 
osób. Od lat specjalizuje się w produkcji me-
bli na statki. Od kilku lat działa też w branży 
metalowej.  Drzwi, okna, meble i wyposaże-
nie wnętrz z logo starogardzkiej firmy są też 
w  szpitalach, teatrach, w  hotelach luksuso-
wych sieci, bankach i  biurach. Prezes Spół-
ki  zapytany o konkretne realizacje, którymi 

firma może się pochwalić  wymienił ostat-
nio wyposażone Europejskie Centrum Soli-
darności w  Gdańsku oraz ambasadę Arabii 
Saudyjskiej w Warszawie, która była wielkim 
wyzwaniem dla konstruktorów. Wspomniał 
też o promach kursujących do Szwecji, które 
w pełni wyposażyła starogardzka firma.  
Podczas spotkania w Famosie władze Staro-
gardu zwiedziły linie produkcyjne mebli i wy-
robów metalowych. 
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W formularzu starogardzianie mogą 
odpowiedzieć na dwa zasadnicze 
pytania: czy i w jaki sposób ograni-
czyć ruch samochodów na Rynku 
oraz czy ograniczyć liczbę miejsc 
parkingowych? Starogardzianie 
mogą przesyłać swoje uwagi, opinie 

Co dalej z Rynkiem? 
Władze miasta chcą poznać opinię mieszkańców na temat przyszłości 
Rynku Miejskiego. W związku z  tym prezydent miasta postanowił prze-
prowadzić ankietę wśród mieszkańców. 

przyjdzie zagłosować na wybrany 
projekt, będzie mógł dodatkowo za-
brać głos w sprawie Rynku. Ankietę 
będzie mogła wypełnić również oso-
ba nie głosująca na projekty w  bu-
dżecie obywatelskim. Wszystkie an-
kiety trafią do oddzielnej urny.

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW STAROGARDU GDAŃSKIEGO
Prosimy o zaznaczenie jednego wariantu odpowiedzi w każdym pytaniu

1. Czy jesteś za ograniczeniem ruchu samochodów na rynku?
 
 TAK, uważam, że ruch powinien zostać ograniczony 
 
 NIE, jestem za pozostawieniem dotychczasowej organizacji ruchu

2. Czy jesteś za ograniczeniem liczby miejsc parkingowych na rynku?
 
 TAK,  uważam, że miejsca parkingowe winny być zlokalizowane wyłącznie wzdłuż     
   wschodniej i zachodniej strony rynku 
 
 TAK,  uważam, że miejsca parkingowe winny być zlokalizowane wzdłuż wschodniej  
   i zachodniej strony rynku, a także na północ od ratusza 
 
 TAK  inny wariant (krótko opisać) 
       ...................................……………………………………………………………………………………..                        
 
 NIE,  jestem za pozostawieniem dotychczasowej liczby miejsc parkingowych

i pomysły na adres ratusz@um.staro-
gard.pl z dopiskiem w tytule „Rynek”.
Ankieta będzie dostępna w siedzibie 
Urzędu Miasta przy okazji głosowa-
nia nad budżetem obywatelskim 
na 2016 r. w dniach od 16 do 29 li-
stopada. Każdy mieszkaniec, który 

W  ostatnich latach władze miasta 
wielokrotnie konsultowały z  miesz-
kańcami koncepcje i  warianty za-
gospodarowania i  wykorzystania 
płyty Rynku. Starogardzki Rynek to 
najważniejsza ogólnomiejska prze-
strzeń publiczna, swoisty „miejski 

salon”, który winien łączyć w  sobie 
wiele funkcji: m.in. handlowo-usłu-
gową, rekreacyjno-wypoczynkową, 
turystyczną, czy mieszkaniową. Jak 
najlepiej tę przestrzeń wykorzystać? 
Odpowiedź na to pytanie pozwoli 
dopasować projekt przebudowy 

płyty starogardzkiego rynku do po-
trzeb mieszkańców.
Od 12 listopada na stronie miasta 
www.starogard.pl jest dostępna kon-
cepcja zagospodarowania Rynku.
Wyniki ankiety władze Starogardu 
przedstawią na początku grudnia 
2015 roku. 
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Obwodnica Starogardu 
– trwają spotkania informacyjne

W  piątek, 23 października Marsza-
łek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk wręczył Dyrekto-
rowi Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w  Gdańsku Grzegorzowi Stacho-
wiakowi decyzję Zarządu Woje-
wództwa o  wyborze do realizacji 
projektu „Rozbudowa drogi woje-
wódzkiej nr 222 i nr 229 na odcinku 
od Starogardu Gdańskiego przez 
Jabłowo do węzła autostrady A1”. 
W  uroczystości uczestniczyli m.in. 
prezydent miasta Janusz Stan-
kowiak, zastępca prezydenta ds. 
Technicznych Przemysław Biesek-
-Talewski oraz wójt Gminy Staro-
gard Stanisław Połom.
Projekt ma być zrealizowany z  Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2014 –2020. Przewidywany 
termin zakończenia prac to koniec 
2017 roku. Zakres robót obejmuje 

Rozbudują drogę
Poszerzona jezdnia, nowe chodniki i ścieżki ro-
werowe, przebudowane trzy skrzyżowania oraz 
rondo zamiast skrzyżowania w Jabłowie to re-
alny efekt porozumienia naszego lokalnego 
samorządu z  Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Pomorskiego.

skrzyżowania dróg wojewódzkich 
nr 222 i 229 w Jabłowie pojawi się 
rondo. Istniejąca konstrukcja na-
wierzchni zostanie wzmocniona, co 
podniesie nośność drogi do 115 kN/
oś zgodnie ze standardami wystę-
pującymi w UE.
Wartość projektu wynosi 64 770 000 
zł, a dofinansowanie 52 590 440,10 
zł, co stanowi 85 % kosztów.
Jak podkreślił Marszałek jest to 
pierwsza decyzja o wyborze projek-
tu do realizacji w  ramach nowego 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Pomorskie-
go na lata 2014 –2020. Tym bardziej 
godne podkreślenia, że dotyczy 
bardzo ważnego zadania przebu-
dowy dróg wojewódzkich, którego 
realizacja poprawi dostępność do 
autostrady południowej części na-
szego regionu.
Prezydent miasta Janusz Stanko-

Trudny wybór
Trwają prace nad studium kory-
tarzowym obwodnicy Starogar-
du Gdańskiego. Pomimo tego, że 
opracowanie to finansują trzy sa-
morządy (powiat, miasto i gmina), 
a  zamawiającym formalnie jest 
Gmina Miejska Starogard Gdański, 
to cała procedura opracowania 
dokumentacji prowadzona jest na 
takich samych zasadach, jak dla 
innych obwodnic w  ciągu dróg 
krajowych. Inwestorem tego za-
dania będzie Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad i to ta 
instytucja „dyktuje warunki”, na 
jakich przygotowywane jest stu-
dium przebiegu obwodnicy.  Wła-
dze lokalne  - tak jak mieszkańcy 
- zgłaszają swoje uwagi i  wnioski, 
ale nie decydują o  wyborze wa-
riantu. Wiceprezydent zaznaczył, 
że nie ma wariantu, który nie byłby 
uciążliwy dla mieszkańców i  śro-
dowiska. Nie mniej  trzeba wybrać 
jeden. A  że wybór będzie bardzo 
trudny i na pewno nie będzie bez-
konfliktowy bardzo dobrze widać 
po pierwszej serii spotkań w kinie 
„Sokół” w  dniach 4 i  5 listopada. 

Obwodnica południowa 
czy północna?
Organizatorem spotkań informa-

Aby dokonać wyboru trzeba mieć z czego wybierać, stąd czerty warianty prze-
biegu obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Spośród nich trzeba wybrać naj-
mniej konfliktowy i najkorzystniejszy – powiedział Przemysław Biesek-Talewski 
- zastępca prezydenta miasta na spotkaniach informacyjnych w Kinie „Sokół”.

cyjnych była firma projektowa 
Transprojekt Gdański. W  dniu 4 
listopada omówiono warianty 
południowe -  I  i  II,  a   w dniu 5 li-
stopada pod dyskusję poddano  
wariant południowy - III i  północ-
ny - IV.  Na wszystkich spotkaniach 
pojawiło dużo zainteresowanych 
osób - głównie przeciwników oma-
wianych propozycji. Mieszkańcy 
poruszyli kwestię odległości za-
proponowanego przebiegu drogi 
od zabudowań. Padły pytania o za-
sady wypłaty i  wysokość odszko-
dowań za grunty przeznaczone 
pod obwodnicę, a  także wnioski 
o  korektę przebiegu drogi w  celu 
uniknięcia kolizji z  istniejącą za-
budową. Jeden z  głosów dotyczył 
także możliwości ulokowania przy 
obwodnicy terenów pod stacje 
paliw oraz miejsca obsługi ruchu 
tranzytowego. Głównym zarzutem 
stawianym przez starogardzian 
wobec wariantu I i II było to, że nie 
okrążają one miasta, tylko je dzie-
lą. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że 
północny wariant przebiega przez 
teren należący do obszaru Natura 
2000. Argumentami na „nie” prze-
ciwników obwodnicy były hałas, 
drgania i  spaliny w  spokojnych 
dotychczas okolicach. Mieszkań-
cy stwierdzili też, że obwodnica 

nie ma na celu odkorkować mia-
sta i  przenieść ruch poza jego 
granice, tylko usprawnić tranzyt. 
Pojawił się nawet głos, że skoro 
z wstępnych analiz wynika, iż ruch 
tranzytowy stanowi zaledwie 20% 
ruchu ogółem, to budowa obwod-
nicy jest nieuzasadniona. Korki 
w  mieście będą się dalej piętrzyć 
w  godzinach szczytu, powodowa-
ne przez kierowców wracających 
z  pracy do miejsca zamieszka. 

Kolejne spotkania
W  dniach 17 i  18 listopada odbę-
dzie się ciąg dalszy spotkań infor-
macyjnych na temat wariantów 
przyszłej obwodnicy Starogardu. 
Na tych spotkaniach projektant 
odniesie się do uwag zgłoszonych 
przez mieszkańców i  zaproponuje 
nowe rozwiązania. Ich warunkiem 
jest zgodność z  obowiązującymi 
przepisami technicznymi. Na każ-
dym spotkaniu nastąpi porówna-
nie wszystkich wariantów.
Ostatecznego wyboru warian-
tu przebiegu obwodnicy dokona 
Komisja Oceny Przedsięwzięć In-
westycyjnych przy Generalnym 
Dyrektorze Dróg Krajowych i Auto-
strad w Warszawie. 

rozbudowę dwóch dróg wojewódz-
kich: nr 222 (odcinek od ronda im. 
NSZZ „Solidarność” w Starogardzie 
Gdańskim do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 229 w  Jabłowie) 
i  nr 229 (odcinek od skrzyżowania 
z  drogą wojewódzką nr 222 w  Ja-
błowie do węzła „Pelplin” autostra-
dy A1) na łącznej długości 8,4 km.
Zgodnie z  projektem w  naszym 
mieście wylotowa ulica w  stronę 
Skórcza zostanie poszerzona do 
7,0 m, powstaną nowe chodniki 
i  ścieżki rowerowe o  łącznej sze-
rokości 2,5 m. Przebudowane zo-
staną też trzy skrzyżowania, przy 
których powstaną dodatkowe pasy 
dla skręcających w lewo, a zamiast 

wiak, dziękując Zarządowi Woje-
wództwa za podjętą decyzję, po-
wiedział, że ktoś mógłby stwierdzić, 
iż to „tylko”, ale dla mieszkańców 
naszego powiatu to „aż” 8 i pół ki-
lometra nowej drogi. Dzięki reali-
zacji projektu nie tylko Starogard, 
ale całe Kociewie uzyska lepsze 
połączenie z  autostradą A1. Przy-
pomniał też, że miasto finansuje 
dokumentację przebudowy miej-
skich odcinków drogi wojewódzkiej 
nr 222 i  ma nadzieję, że zgodnie 
z wcześniejszymi deklaracjami uda 
się rozszerzyć zakres zadania o od-
cinek ulicy Pelplińskiej do skrzyżo-
wania z ulicą Pomorską. 
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Od grudnia wszystkie osoby, które mają 
Kartę Dużej Rodziny i  mieszkają w  Staro-
gardzie Gdańskim, mogą kupić okresowy 
bilet sieciowego z 50 % zniżką. Ulga będzie 
dotyczyć biletów na wszystkie linie obsłu-
giwane przez MZK Starogard Gdański bez 
względu na liczbę przejazdów. Wystarczy, 
że pasażer autobusu podczas kontroli bi-
letów pokaże swoją kartę KDR oraz doku-
ment potwierdzający tożsamość. To może 
być dowód osobisty, legitymacja szkolna 
lub legitymacja studencka. Ulga nie doty-
czy biletów jednorazowych.
Ponadto z darmowych przejazdów skorzy-
stają właściciele lub współwłaściciele sa-
mochodów osobowych. Nie będą musieli 
kupować biletu we wszystkie poniedziałki 
roku oraz podczas Europejskiego Dnia bez 
Samochodu. Przepustką do darmowego 
przejazdu będzie ważny dowód rejestra-
cyjny auta. Wprowadzona ulga nawiązuje 
do corocznej kampanii, organizowanej 
w  ramach Europejskiego Tygodnia Zrów-
noważonego Transportu. Ma na celu za-
chęcenie mieszkańców miasta do zmiany 
niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń 
i  wybrania alternatywnych, ekologicznych 
środków podróżowania m.in. komunikacji 
miejskiej. 

W poniedziałki za darmo
50 % zniżki na „sieciówki” dla rodzin wielodzietnych, bezpłatne przejazdy autobusami w ponie-
działki dla wszystkich kierowców – tak zadecydowała Rada Miasta Starogard Gdański. Ulgi będą 
obowiązywać od 1 grudnia 2015 r.

Od 15 listopada do 20 grudnia można skła-
dać pisemne wnioski wraz z  uzasadnieniem 
o  przyznanie nagrody prezydenta miasta za 
osiągnięcia i  zasługi dla Starogardu Gdań-
skiego i  jego mieszkańców w  dziedzinie kul-
tury, gospodarki i  inicjatyw społecznych.  
Udokumentowane zgłoszenia należy składać 
w Biurze Obsługi Klienta Urzedu Miasta Staro-
gard Gdański ul. Gdańska 6.   
Szczgółowych informacji udziela Anna Gracz- 
główny specjalista Wydziału Informacji Spo-
łecznej 58 530 60 93 (pok. 125). 

Warunkiem otrzymania dofinansowania na 
modernizację źródeł energii cieplnej, polega-
jącej na likwidacji kotłów opalanych węglem 
lub koksem i zastąpieniu ich:
• kotłami opalanymi gazem,
• pompami ciepła,
• podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
było złożenie w  Urzędzie Miasta Starogard 
Gdański wniosku do 15 maja 2015r. z zapew-
nieniem, że poprzez realizację pomysłu osią-
gnięty zostanie najlepszy efekt ekologiczny.
Gmina Miejska po zebraniu i  sprawdzeniu 

Zgłoś kandydata 
do Wierzyczanki

Wymierny efekt ekologiczny
16 mieszkańców miasta zakwalifikowano do udziału w kon-
kursie „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2015)”. Wszyscy 
otrzymali dofinansowanie. Konkurs był realizowany przez 
Gminę Miejską Starogard Gdański od 9 marca do 15 paź-
dziernika tego roku.

wszystkich zgłoszonych przez mieszkań-
ców pomysłów, 20 maja br. złożyła wniosek 
o  udzielenie dofinansowania na to zadanie 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i  Gospodarki Wodnej w  Gdańsku. 
Wniosek Gminy został poddany ocenie for-
malnej oraz merytorycznej i został zakwalifi-
kowany do dofinansowania. 4 sierpnia 2015 
r. Gmina podpisała umowę z  Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku na realizację przed-
sięwzięcia. Mieszkańcy w sumie otrzymali 92 

544 złotych zwrotu poniesionych kosztów 
wymiany instalacji, zakwalifikowanych do 
refundacji. Dotacja z  WFOŚiGW wyniosła 44 
040 zł, czyli 18,16 % kosztów inwestycji, za-
kwalifikowanych do zwrotu oraz 48 504 zł 
z  budżetu miasta, tj. 20% zainwestowanych 
przez starogardzian funduszy.
Dzięki temu dofinansowaniu 15 mieszkań-
ców dokonało zamiany kotłów opalanych 
węglem lub koksem na piece gazowe, jeden 
przyłączył się do sieci ciepłowniczej i  jeden 
dodatkowo zainstalował pompę ciepła.
Według kosztorysów inwestycji, zgłoszonych 
przez uczestników konkursu, całkowity koszt 
zadania wyniósł 242 516 zł brutto.
Konkurs organizowany przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku ma na celu poprawę sta-
nu powietrza atmosferycznego.
Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia spo-
dziewane jest osiągnięcie pozytywnego efek-
tu ekologicznego, polegającego na redukcji 
emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Obliczono, iż w  wyniku realizacji tych 16 in-
westycji, rocznie unikniemy emisji:
– 1,369 tony pyłów ogólnych,
– 0,658 tony SO2,
– 3,064 tony CO,
– 17,955 ton CO2,
– 6,160 tony emisji równoważnej. 
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Szlak ma prowadzić od miejsco-
wości Krąg, nasypem nieczynnej 
linii kolejowej do mostu drogowego 
przy ulicy Jagiełły. Stamtąd przez 
centrum, aż do Francuskiej Górki 
i wschodnich krańców miasta, a po-
tem dalej wokół Jeziora Kochanka. 
Po drodze - miejsca na odpoczynek, 
zabawę, łowienie ryb i  obserwacje 
dzikiej przyrody.
 
Wiszące kładki 
i nowoczesny camping
Pierwszy odcinek szlaku najlepiej 
pokonać rowerem wzdłuż Wierzycy 
lub na piechotę - przekraczając jej 
nurt po nowoczesnych wiszących 
kładkach i  śluzami. Po drodze bę-
dzie można podglądać ptaki, zatrzy-
mując się w  specjalnych punktach, 
przeznaczonych do ich obserwacji. 
Znajdzie się tam tor jazdy dla rowe-
rów górskich, ścieżka zdrowia z dę-
bowymi elementami do ćwiczeń, 
a  nawet specjalne paleniska do 
biwakowania. Na turystów czekać 
będzie też nowoczesny camping 
i pole namiotowe z przyłączami dla 
camperów usytuowany w  pobliżu 
obecnego parkingu. Obok powsta-
nie przystań kajakowa. Nie trzeba 
będzie pokonywać całej trasy, lecz 
skorzystać z  kilku jej wariantów 
o długości  1.4-4.3km.

Nowy szlak turystyczny
7 kilometrów ma mieć nowa trasa rekreacyjna z miejscowości Krąg, przez 
centrum Starogardu, do jeziora Kochanki. Władze miasta chcą do 2018 
roku sfinansować jej budowę z pieniędzy unijnych. Trasa pobiegnie przy-
wróconą do pierwotnego, dziewiczego stanu doliną rzeki Wierzyca.

Na sanki i kajaki 
w centrum miasta 
do parku
Największe zmiany planowane są 
w  środkowym odcinku trasy. Przy 
ulicy Sikorskiego ma powstać gór-
ka saneczkowa z  podjazdem i  wy-
bieg z  torem przeszkód dla psów. 
Koncepcja zakłada też nowoczesną 
stanicę kajakową z  profesjonalnym 
slipem - czyli miejscem do wyciąga-
nia i spuszczania kajaków na wodę, 
pomost i toalety, która zostanie wy-
konana w innym projekcie pn. „Ka-
jakiem przez Pomorze”.. Wodniacy 
będą mogli zostawić tu swoje kajaki, 
by zwiedzić Stare Miasto czy zanoco-
wać w hotelu Agro-Kociewie. Zmie-
ni się też wygląd Parku Miejskiego, 
który zostanie przebudowany i upo-
rządkowany. Nowe oczko wodne, 
fontanna, Wierzyczanka bardziej 
wyeksponowana i  podświetlona 
oraz promenada spacerowa to tylko 
nieliczne z  odnowionych atrakcji, 
które będą zachęcać do odwiedze-
nia tego miejsca.   

Na ryby 
i bezkrwawe łowy
Jezioro Kochanki przyciągnie węd-
karzy i  ornitologów. Ruiny starej 
przepompowni zostaną przerobio-
ne na wieżę widokową do obserwa-

wybudowały ścieżkę rowerową na 
odcinku Skarszewy–Borówno-Bole-
sławowo. Połączenie obu projektów 
pozwoli stworzyć jedną długą trasę 
turystyczną wiodącą przez najbar-
dziej malownicze tereny miedzy obu 
miastami.

Cała inwestycja ma kosztować pra-
wie 13 milionów złotych. Starogard 
ubiega się o  dofinansowanie z  Unii 
Europejskiej w  kwocie prawie 11 
milionów. Jeśli uzyska dotację, z bu-
dżetu miasta trzeba będzie dołożyć 
1.9 mln.

Projekt o nazwie „Zachowanie war-
tości przyrodniczych i  krajobrazo-
wych korytarza ekologicznego rzeki 
Wierzycy przez ochronę bioróżno-
rodności oraz ukierunkowanie wy-
korzystania terenu” jest realizowany 
we współpracy z  Gminą Starogard 
Gdański i został zgłoszony do Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.
Decyzja o jego ewentualnej realizacji 
zapadnie  w  II kwartale 2016 roku. 
 
 

cji ptaków wodnych. Nowa stanica 
wędkarska pozwoli łowić ryby, za-
równo z  przybrzeżnych pomostów, 
jak i  odpływających stąd łodzi. Na 
miłośników nordic-walking czekać 
będzie kilka specjalnych ścieżek. 
Po drodze - miejsca do odpoczynku, 
specjalne tablice informacyjne, opi-
sujące zwierzęta i  rośliny, występu-
jące w  tych miejscach oraz miejsca 
do biwakowania.

Rowerem 
ze Starogardu 
do Skarszew
Powstanie nowego szlaku turystycz-
nego jest związane z planami Nadle-
śnictwa Starogard i współgra z dzia-
łaniami władz Skarszewy, które 
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Głosuj na najlepszy projekt
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W konkursie brała udział cała szkoła, którą repre-
zentowała specjalnie powołana grupa uczniów 
tzw. główna- koordynująca. Uczniowie klas IV-VI 
nazwali się MOCARNI, a ich skład to: Dominik Der-
da, Weronika Meger, Julia Runie, Natalia Lamek, 
Zofia Piórek, Marta Ossowska, Antoni Buda, Anna 
Deja, Karol Lamek i Bianka Pichowska.
- Moja szkoła pierwszy raz włączyła się do tak 
dużej akcji . Na początku nie mieliśmy pojęcia, 
jak to będzie wyglądać, ale potem nie mogliśmy 
doczekać się nowych zadań. Musieliśmy np. wy-
konać ulotkę promującą Festyn Zdrowia, nary-
sować logo „Mocarnych”. Przygotowywaliśmy 
też przepisy na zdrowe dania oraz jadłospisy. To 

Czwórka najlepsza
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w  Starogardzie 
Gdańskim zajęli  pierwsze miejsce w  Ogólnopolskim Kon-
kursie „Czas na zdrowie”.  Okazali się najbardziej pomysłowi 
i najoryginalniejsi w realizacji zadań konkursowych. W rywa-
lizacji, trwającej pól roku, pokonali 187 szkół podstawowych 
z całej Polski. 

była wspaniała zabawa – powiedziała Julia Run-
ge, najmłodsza uczestniczka konkursu,  obecnie 
uczennica klasy piątej.
Projekt realizowany był w  roku szkolnym 
2014/2015 pod patronatem Fundacji Banku 
Ochrony Środowiska. Jego koordynatorami z ra-
mienia szkoły były nauczycielki - Mariola Nowak 
i Gabriela Glińska. Zadania konkursowe podzielo-
no na etapy. Podczas „rozgrzewki” uczniowie or-
ganizowali m.in. apele i spotkania z dietetykiem, 
uczestniczyli w warsztatach kulinarnych  i przygo-
towywali zdrowe posiłki. Przez cały II semestr ko-
ordynatorki opisywały i dokumentowały zdjęcia-
mi wszystkie zadania konkursowe. Raporty wysy-
łały na stronę „Czas Na Zdrowie”.  Oceniana była 
pomysłowość i oryginalność wykonywanych za-
dań. Całe przedsięwzięcie zakończył wielki Festyn 
Zdrowia, na którym gościli uczniowie, ich rodzice, 
nauczyciele i władze szkoły. 
- Festyn Zdrowia  był wspaniałym pomysłem na 
promowanie zdrowego stylu życia, o którym  tyle 
się teraz mówi. W projekt zaangażowały się całe 
rodziny  To była wielka przygoda. Największą 
frajdę mieliśmy przy przygotowaniu zdrowego 
smoothie, bo każdy miał inny pomysł, z czego go 
zrobić. W  końcu postawiliśmy na kolor zielony 
i powstał przepyszny napój z zielonej pietruszki, 
pomarańczy, bananów i brzoskwiń – powiedziała 
mama Julii Lucyna Kosecka-Runge.
Na festyn przyszło bardzo dużo mieszkańców 
miasta. Rodzice uczniów organizatorów chętnie 
włączyli się w  przygotowanie zdrowych potraw. 
Zgodnie stwierdzili, że gotowi są powtórzyć akcję, 
bo  warto zaszczepić w dzieciach dobre, zdrowe 
przyzwyczajenia.
- Na pewno po tej całej przygodzie jestem bardziej 
świadoma tego, co jem – podsumowała Julia. 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr  4 przystąpiła 
do projektu z inicjatywy Iwony Lewandowskiej – 
dyrektora szkoły. 

Gol dla zdrowia
28 września w Starogardzie Gdańskim odbyła się realizacja 
ostatniego projektu w ramach 5. edycji programu „Wspólne 
Działanie – Lokalne Zaangażowanie”. 

W ramach projektu odrestaurowane zostało 
boisko przy Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 3. Odnowiono ławki, zamontowa-
no siatkę do gry w  siatkówkę, naprawiono 
kosz do koszykówki oraz odmalowano linie 
na trzech boiskach. Wydarzeniu towarzy-
szył turniej sportowy zorganizowany dla 
uczniów ze starogardzkich szkół podsta-

wowych, który odbył się na Stadionie Miej-
skim im. Kazimierza Deyny, a uczestniczyło 
w nim aż 140 dzieci. 
- Teraz boisko będzie kojarzyło się dzieciom 
z dobrą zabawą, a aktywność fizyczna z czy-
stą przyjemnością  - powiedział Jan Strzel-
czyk, radny Rady Miasta oraz pracownik 
Grupy GPEC. 
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Pasowanie
Prawdziwym przedszkolakiem stały się 
dzieci z grupy „Pszczółka Maja”, „ Krasnale”, 
„Czerwony Kapturek”, „Elfy”, „Myszka Miki”, 
„ Kubuś Puchatek”.  Przedszkolacy zaprezen-
towali programy artystyczne . Nie zabrakło 
wspólnych zabaw i tańców z rodzicami. Dzie-
ci śpiewały oraz recytowały wiersze i  pio-
senki prezentując swoje umiejętności przed 
zaproszonymi gośćmi. Z powagą powtórzyły 
słowa przysięgi ślubowania obiecując być 
wzorowym przedszkolakiem. Rodzice aktyw-
nie uczestniczyli w przygotowaniu uroczysto-
ści . Dzieci zostały nagrodzone dyplomami. 
Były to bardzo wzruszające chwile szczegól-
nie dla rodziców. 

Bajeczka tętni życiem
Miesiąc październik to w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 
8 czas ważnych uroczystości . Najbardziej uroczysty charakter 
miało tradycyjnie „Pasowania na Przedszkolaka”. W ostatnich 
dniach w Bajeczce działo się jednak dużo więcej.

Muzyka etniczna
26 października w  przedszkolu odbyły się 
warsztaty gry na bębnach afrykańskich dla 
dzieci w  ramach cyklu „Muzyka etniczna”. 
Każdy przedszkolak miał możliwość zagrać 
na tych egzotycznych instrumentach. Nie 
było to jednak takie proste, wymagało to 
bowiem dużego skupienia i wyczucia rytmu. 
Przez czas spotkania można było się poczuć 
jak w gorącej Afryce.

Poznawali swoje miasto 
27 października dzieci z grup Czerwony Kap-
turek” oraz „Elfy”,  wybrały się na starogardz-
ki rynek by poznać lepiej swoje miasto oglą-

dając kościoły św. Katarzyny i św. Mateusza, 
kolorowe  kamienice, Ratusz, czy Basztę 
Gdańską. Przedszkolacy wybrali się również 
do Parku Miejskiego, gdzie wspólnie bawiły 
się kolorowymi liśćmi. Każde dziecko mogło 
wykonać zdjęcie w  wybranym przez siebie 
miejscu. W czasie spaceru dzieci obserwowa-
ły zmiany zachodzące w przyrodzie związane 
z nową porą roku oraz pamiętały o zachowa-
niu zasad bezpieczeństwa w czasie spaceru. 

Spotkanie z ratownikiem
Przedszkolaki z  „Bajeczki” gościły  ratowni-
ka medycznego ze starogardzkiego szpitala. 
Dzieci miały okazję wysłuchać informacji 
na temat udzielania pierwszej pomocy oraz 
prawidłowego zachowania się w  czasie wy-
padku, w  sytuacjach zagrożenia życia lub 
zdrowia. Przedszkolaki uczyły się w jaki spo-
sób można komuś pomóc zanim przyjedzie 
pogotowie ratunkowe. Jak należy spraw-

Jesienny bal
5 listopada w  Miejskim Przedszkolu Pu-
blicznym Nr 8 miał miejsce jesienny bal, na 
który dzieci przybyły w kolorowych strojach 
wykonanych wspólnie z  rodzicami. Wśród 
bawiących się była oczywiście niejedna 
Pani Jesień, zwierzęta leśne, które jeszcze 
nie zapadły w  sen zimowy, grzybki, drzewa 
udekorowane pięknymi wielobarwnymi list-
kami i wiele innych postaci. Podczas zabawy 
dzieci prezentowały swoje talenty aktorskie 
i  wokalne. Brały też udział w  różnorodnych 
zabawach, a  przede wszystkim  bawiły się 
przy jesiennej muzyce.

dzać przytomność osoby poszkodowanej 
oraz w  jaki sposób wzywać pomoc. Dzieci 
utrwaliły numery telefonów ratunkowych 
oraz dowiedziały się w  jaki sposób rozma-
wiać przez telefon z  dyspozytorką ( trzeba 
się przedstawić, powiedzieć ile ma się lat, 
powiedzieć gdzie się znajduje, co się stało 
i dlaczego potrzebuje pomocy). Dzieci obser-
wowały w jaki sposób wykonuje się sztuczne 
oddychanie oraz jak wyglądają oddechy ra-
townicze. Dzięki takiej lekcji dzieci nauczyły 
się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości 
być może przyczynią się do uratowania ko-
muś życia. 
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Wyniki konkursu w kategorii recytacje - szkoły gimnazjalne 
I miejsce – Agata Nowak (Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Staro-
gardzie Gd.)
II miejsce – brak
III miejsce – Monika Litkiewicz (Publiczne Gimnazjum  
w Bobowie)
Wyróżnienia: Hanna Chudzik (Publiczne Gimnazjum  
w Kokoszkowach) i Klaudia Kelsz (Publiczne Gimnazjum  
w Bobowie)

Wyniki konkursu w kategorii recytacje - szkoły  ponadgim-
nazjalne 
I miejsce (ex aequo)  – Paulina Rezmer (II LO w Starogar-
dzie Gd.) i Marta Zadurska (I LO w Starogardzie Gd.)
II miejsce - Adrianna Walczak  (I LO)
III miejsce - Hanna Połom (Starogardzkie Centrum Kultury)
Wyróżnienia: Agata Zimnak (I LO) oraz Kinga Herkt (Zespół 
Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd.)

Wyniki konkursu w kategorii poezja śpiewana:
I miejsce – Marta Zudurska  (I LO)
II miejsce – Ewa Kiełpińska (II LO)  
III miejsce – Daniel Pawlak (ZSE)

Konkurs recytatorski
34 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powia-
tu  uczestniczyło w  X Regionalnym Konkursie Recytatorskim Twórczości 
Karola Wojtyły, który odbył się 29 października w Zespole Szkół Ekono-
micznych.  

Konkurs organizowany przez  
polonistkę ZSE Ewę Balcerzak 
odbył się pod patronatem 
honorowym Elżbiety Wasi-
lenko - Pomorskiej Kurator 
Oświaty, pisarza i poety An-
drzeja Grzyba, Biskupa Pel-

plińskiego ks. Ryszarda Kasy-
ny, Starosty Starogardzkiego 
Leszka Burczyka, Prezydenta 
Starogardu Gdańskiego Janu-
sza Stankowiaka i proboszcza 
parafii pw. Wojciecha ks. Ja-
nusza Lipskiego. 

W  programie zobaczycie państwo 
największe hity kabaretu. Nie 
zabraknie kultowego już skeczu 
„Niebo”, który został przez widzów 
wybrany skeczem 30-lecia, czy 
bezkompromisowej Pani Wandzi 
Nierusz z domu Zostaw, która po-
trafi wyjść obronną ręką z  każdej 
niewygodnej sytuacji. 
Neo-Nówka szykuje także kilka 
niespodzianek, które mają być 
dopełnieniem całości. O  warstwę 
muzyczną zadba koncertujący od 
lat z kabaretem zespół Żarówki. To 
po prostu trzeba zobaczyć. 
Prosimy nie zapomnieć o  prezen-
tach, w końcu to 15 urodziny Neo-
Nówki. 
Czas trwania programu to około 
100 minut.
Cenny biletów: 75 zł, 65 zł, 60 zł
Indywidualnie bilety można nabyć 
w Recepcji Hotelu Rekord OSiR, ul. 
Olimpijczyków Starogardzkich lub 
na stronie  internetowej www.bile-
tynakabarety.pl.
Zamówienia zbiorowe na bilety 
przyjmujemy pod numerem Tel.: 
(41) 361-80-47 lub 608-785-994

Jubileuszowy koncert Neo-Nówki
Wszystkich lubiących mocną dawkę satyry zapraszamy na wyjątkowy, 
jubileuszowy koncert Kabaretu Neo-Nówka, podsumowujący 15-lecie 
działalności tej wrocławskiej formacji. 

Bilety wraz z  fakturą dostarczane 
na miejsce pod wskazany adres, 
płatność za faktury do uzgodnie-
nia.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!!

Udział w części oficjalnej po 
wcześniejszym zgłoszeniu - 
bezpłatny. 
Prosimy o dokonanie rejestracji, 
w terminie do 16 listopada 2015 
roku.
Szczegóły na stronie internetowej 

Występ odbędzie się 21 listopada 
2015 r. o  godz. 17:00, w  Miejskiej 
Hali Sportowej im. Andrzeja Grub-
by, ul. Olimpijczyków Starogardz-
kich 1 w  Starogardzie Gdańskim.                        

Szkoła będzie obchodzić  
jubileusz
Władze Szkoły Podstawowej nr 3 w  Starogar-
dzie Gdańskiem we współpracy ze Stowarzy-
szeniem Przyjaciół Szkoły mają zaszczyt za-
prosić Szanownych Absolwentów i wszystkich 
Przyjaciół – Koleżanki i Kolegów na Uroczyste 
Obchody 50–lecia SP nr 3 , które odbędą się 
w dniu 18 Grudnia. 

PROGRAM RAMOWY OBCHODÓW:
 
9:00 Uroczysta Msza św. w Kościele św. Mateusza – 
Starogard Gdański
 
10:30 Część oficjalna obchodów – Kino „Sokół”
- Prezentacja filmu ukazującego 50-lat SP nr 3 (dawnej 7)
- Oficjalne wystąpienia
- Część artystyczna
 
12:30 – 15:00 – Zwiedzanie Szkoły

PSP3 – www.psp3.strefa.pl lub 
pod numerem +48 58 562 28 30.
Bal Absolwentów i Przyjaciół SP nr 
3 – Zamek Gniew 
Informacje na stronie www.psp3.
strefa.pl lub pod numerem + 48 
513 371 291. 
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Wystawa prezentuje  63 prace z za-
kresu malarstwa, grafiki i  rzeźby 
ze zbiorów Muzeum Okręgowego 
w Toruniu, powstałe od 1880 roku 
do niemal połowy XX wieku, czyli 
znacznie szerzej niż to obejmuje 
okres Młodej Polski (1890-1914). 
Ekspozycja ukazuje nie tylko wiele 
artystycznych aspektów, które roz-

24 października w  Miejskiej Hali 
Sportowej im. Andrzeja Grubby  
ponad 1000 starogardzian wysłu-
chało koncertu Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Pol-
skiego, który zaprezentował barwne 
widowisko, składające się z tańców 
narodowych, pieśni patriotycznych, 
ułańskich, powstańczych i popular-

Młodopolskie interpretacje
W piątek (23 października) w Starogardzkim Centrum Kultury odbył się 
wernisaż pt. „Młodopolskie interpretacje świata”. Wystawę, którą można 
oglądać do 8 grudnia, tworzą prace największych artystów z  okresu 
Młodej Polski.

grywały się na przełomie wieków, 
ale także pokazuje finał owych ar-
tystycznych zmagań i otwiera nie-
jako temat następny – poszukiwań 
formalnych w sztuce już Polski od-
rodzonej. Zbiór prezentuje także 
wpływy Młodej Polski, sięgające 
daleko w głąb XX wieku. Wiele prac 
to dzieła wybitne. Do takich nale-

żą m.in. „Topole” Jana Stanisław-
skiego, „Portret lalki” Olgi Boznań-
skiej, „Portret Feliksa Jasieńskie-
go” Jacka Malczewskiego, „Przed 
burzą wieczorem” Fryderyka Paut-
scha, „Anastazja” Witolda Wojtkie-
wicza, „Portret mężczyzny” Leona 
Wyczółkowskiego czy „Dziewczyn-
ka” Stanisława Wyspiańskiego. 

Patriotyczne koncerty
W ostatnich dniach starogardzianie mieli oka-
zję uczestniczyć w  dwóch koncertach, w  któ-
rych królowały pieśni patriotyczne. Widowiska 
w  wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Ar-
tystycznego Wojska Polskiego oraz Polskiego 
Chóru Kameralnego spotkały się z dużym zain-
teresowaniem publiczności.

Organizatorem koncertu był 2 Pułk 
Szwoleżerów Rokitniańskich.  Pa-
tronat nad imprezą objął prezydent 
miasta Janusz Stankowiak.

8 listopada w  Kinie „Sokół” o  go-
dzinie 17.00 wystąpił  Polski Chór 
Kameralny, który wykonał  pieśni 
legionowe we współczesnym opra-

nych piosenek wojskowych. Artyści 
występowali w  strojach nawiązu-
jących do okresów historycznych, 
o których śpiewali.  Program podzie-
lony był na cztery części. Pierwsza 
nawiązywała do czasu odzyskania 
przez Polskę niepodległości, kiedy 
powstało najwięcej piosenek o  lo-
sach żołnierzy. Drugi okres poświę-
cony został marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu i  ułanom. Kolejnym 
przystankiem w  tej muzycznej po-
dróży był okres II wojny światowej 
i  Powstania Warszawskiego. Na 
zakończenie wykonawcy zaprezen-
towali piosenki żołnierskie znane 
z kołobrzeskiego festiwalu. 

cowaniu Ireneusza Łukaszewskie-
go. Wybrane utwory towarzyszyły 
żołnierzom, którzy w  sierpniu 1914 
wyruszyli z krakowskich Oleandrów 
w  bój o  upragnioną niepodległość 
Polski. 
Koncert wzbogaciła prelekcja prof. 
dr hab. Grzegorza Nowika – histo-
ryka związanego z  Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku. 
Koncert, którego współorganizato-
rami było Starogardzkie Centrum 
Kultury oraz Urząd Miasta w  Staro-
gardzie Gdańskim, został zorganizo-
wany dzięki wsparciu Zakładu Utyli-
zacji Odpadów Komunalnych „Stary 
Las” sp. z o.o.  
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W imprezie udział wzięło piętnaście grup kabare-
towych reprezentujących m.in. Publiczna Szkołę 
Podstawową nr 3 i 4 ze Starogardu Gdańskiego, 
Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy, Śro-
dowiskowe Domy Samopomocy i Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej  ze Skarszew, Kalisk,  Kleszcze-
wa, Skórcza, Starogardu Gdańskiego oraz Dom 
Pomocy Społecznej ze Starogardu.
Na scenie nie zabrakło tego dnia  parodii znanych 
bajek, pomysłów zaczerpniętych z  polskiej sce-
ny kabaretowej, skeczy i tańca. Wszystkie grupy 
kabaretowe uhonorowane zostały dyplomem, 
statuetką oraz upominkiem niespodzianką. Po-
mimo jesiennej aury w  sali widowiskowej SCK 
zagościło słońce, radość i  uśmiech na twarzach 
aktorów i licznej publiczności.

Przegląd kabaretowy

Koordynatorem tegorocznej akcji był Wy-
dział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Mia-
sta, natomiast Starostwo Powiatowe zaopa-
trzyło wszystkich uczestników akcji w worki 
i rękawice ochronne. Finał akcji przypadł na 
18-20 września. 

Każde z przedszkoli, każda szkoła i koła węd-
karskie, biorące udział w  akcji „Sprzątanie 
świata”, sprzątały wybrane przez siebie miej-
sca, wśród których znalazły się: tereny wo-
kół ich budynków, place zabaw, parki i  lasy. 
Najwięcej, bo 420 kg śmieci zebrali uczniowie 
Zespołu Szkół Katolickich. Wśród przedszko-
laków wyróżniły się maluchy z  Miejskiego 
Przedszkola nr 5, oddając do PUK „Starkom” 
0,04 Mg zebranych odpadów. Do akcji włą-
czyły się również sąsiednie gminy: Zblewo, 
Bobowo, Sucumin, Rywałd, Jabłowo, Ko-
koszkowy, Trzcińsk i  Brzeźno Wlk. Łącznie 
wszyscy zebrali 2,54 tony śmieci.

Podczas Szkolnego Dnia Świadomości Dys-
leksji uczniowie oddziałów przedszkolnych 
oraz klas II i  III uczestniczyli w  spotkaniach 
z  Bratkiem (przyjacielem dzieci uczących się 
czytać i  pisać). Młodsze dzieci zapoznały się 
z  wybranymi zawodami, natomiast starsze 
rozmawiały na temat umiejętności czytania. 
Wiele emocji wzbudziła rozsypanka literowa, 
którą dzieci wspólnie układały, by w nagrodę 
przystąpić do Klubu Przyjaciół Bratka. Dzieci 
z  klas pierwszych uczestniczyły w  zajęciach 
prowadzonych „Metodą Dobrego Startu” pro-
fesor Marty Bogdanowicz, podczas których 
poznały literę „s”.
W klasach IV – VI zorganizowany został  kon-
kurs „Ortomagiczna ortografia”, polegający 
na poszukiwaniu  trudnych ortograficznie wy-
razów ukrytych w szkolnych korytarzach. Pod-
czas przerw uczniowie zamieniali się w poszu-
kiwaczy i  z  wielkim zapałem zapisywali na 
kartach odnalezione wyrazy konkursowe. 
Laureatami konkursu zostały:
Dominika Dembicka, klasa VA; Dagmara 
Chmielecka, klasa IVC; Sandra Bełczącka 
klasa, VIB; Laura Karolewska klasa, IVB

Świadomie o dysleksji
Pod hasłem „Mogę. Umiem. Potrafię!” Publiczna Szkoła Pod-
stawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej zorganizowała Szkolny 
Dzień Świadomości Dysleksji. Wydarzenie odbyło się w ramach 
Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Jest to corocz-
na akcja społeczna organizowana przez Polskie Towarzystwo 
Dysleksji, mająca na celu popularyzowanie wiedzy o dysleksji.

Ponadto zorganizowano wystawę najładniej-
szych portretów Bratka, wykonanych przez 
uczniów klas młodszych. Z  kolei  praca pla-
styczna „Znana osoba z  dysleksją –Whoopi 
Goldberg”, którą wykonali wspólnie ucznio-
wie PSP2, została umieszczona na wystawie 
zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo 
Dysleksji oraz Galerię Neptun.
Przez cały okres trwania akcji na tablicy in-
formacyjnej umieszczone były wiadomości 
na temat dysleksji, a także praktyczne wska-
zówki do pracy z dziećmi dla rodziców. 
Wszystkie działania miały charakter infor-
macyjny oraz edukacyjny. Ich celem było 
zapoznanie uczniów i  rodziców z  tematyką 
dysleksji. 

Dysleksja- to specyficzne trudności 
w  czytaniu i  pisaniu u  dzieci o  prawidło-
wym rozwoju umysłowym. Spowodowa-
ne są zaburzeniami niektórych funkcji po-
znawczych, motorycznych i ich integracji, 
uwarunkowanymi nieprawidłowym funk-
cjonowaniem układu nerwowego (mikro-
uszkodzeniami mózgu).      

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   w Starogardzie Gdań-
skim zorganizował IX  Integracyjny Przegląd Kabaretowy 
„Złota jesień humorem się niesie”, który odbył się  w  sali wi-
dowiskowej Starogardzkiego Centrum Kultury.

Integracyjny przegląd był okazją do zaprezento-
wania swoich możliwości artystycznych oraz do-
brej zabawy. Obcowanie osób niepełnospraw-
nych ze sztuką, sceną oraz publicznością jest 
ważną formą oddziaływania w ramach treningu 
umiejętności społecznych. Pozwala na rozwój 
własnych umiejętności oraz wpływa pozytywnie 
na wzrost samooceny dając satysfakcję z aktyw-
ności scenicznej.
Ośrodki Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej nie zwalniają tempa i przygotowują 
się do organizacji IV edycji wystawy w oczekiwa-
niu na Boże Narodzenie pt. „Świąteczny stroik”, 
której uroczyste otwarcie zaplanowane jest na 
16 grudnia w Starogardzkim Centrum Kultury. 

Sprzątanie świata
Ponad 3000 osób z  19 przedszkoli i  szkół oraz dwóch kół 
wędkarskich uczestniczyło w tegorocznej akcji „Sprzątanie 
Świata 2015”. Dzieci z miejskich przedszkoli oraz uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i  szkół ponadgimna-
zjalnych zebrali 1,2 tony śmieci z terenu miasta.

Celem tegorocznej akcja „Sprzątanie Świata 
– Polska” było ukazanie mieszkańcom, jak 
wielką rolę odgrywa każdy z nich w tworze-
niu i  funkcjonowaniu systemów gospodaro-
wania odpadami w  gminie, jak ważna jest 
segregacja i recycling. 
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Dyżury radnychZgony
Przewodniczący Rady Miasta Jarosław 
Czyżewski - poniedziałki w Biurze Rady Mia-
sta od 
godz. 16.30, czwartki w  osiedlowym Domu 
Kultury przy ul. Reymonta od godz.16.30

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Anna 
Benert: w  Biurze Rady Miasta w  środy od 
15.30 do 16.30

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

Radni klubu radnych PO: Osoby zaintereso-
wane spotkaniem z radnymi klubu Platformy 
Obywatelskiej mogą umawiać się telefonicz-
nie pod numerem telefonu Biura Rady Miasta 
- 58 530 60 25

Radni klubu radnych Nasz Starogard: 
czwartki od 16.00 do 18.00 w Biurze Stowa-
rzyszenia Nasz Starogard, Rynek 27 nad ban-
kiem Millenium, 3 piętro

1. Jerzy Ossowski, l. 73
2. Teresa Thiel, l. 80
3. Stanisław Musolf, l. 75
4. Władysław Iwanowski, l. 78
5. Krzysztof Przybylski, l. 51
6. Stanisłąw Gołębiowski, l. 63
7. Grażyna Glica, l. 61
8. Roman Kaszubowski, l. 70
9. Krystyna Łopatniuk, l. 60
10. Irena Wróbel, l. 66
11. Bernard Kropidłowski, l. 85
12. Tadeusz Tomaszewski, l. 58
13. Gerard Brauer, l. 74
14. Edward Słoma, l. 78
15. Klaudia Sebunia, 1 dzień
16. Katarzyna Papke, l. 104
17. Danuta Piasecka, l. 60
18. Elżbieta Nowak, l. 88
19. Stanisław Michno, l. 85
20. Dariusz Lichy, l. 42
21. Kazimierz Kroczek, l. 56
2. Mieczysław Borchardt, l. 61
5. Stanisław Kuźniar, l. 75
6. Zenon Szwoch, l. 77
7. Zbigniew Kellas, l. 58
8. Janina Piotrowska, l. 80
9. Bogumiła Kruk, l. 82

Profesjonalny wykład multimedialny 
Spotkanie Klubu Seniora 

18.11.2015 r. (środa) od 15:00  - 17:00

w Osiedlowym Domu Kultury 
ul. Reymonta 1 w Starogardzie Gd.

BEZPŁATNE  BADANIE SŁUCHU

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie, które 
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego przyznaje 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymali: 
Barbara i  Juergen Byczyńscy, Helena i  Paweł 
Chyła, Helena i  Henryk Zimny, Helena i  Stefan 
Laseccy,  Anna Zdzisław Ukleja, Bernadeta 
i  Ryszard Wąsik, Gertruda i  Edwin Brunieccy, 
Bogumiła i Gerard Kamińscy, Genowefa i Jerzy 
Kuczkowscy, Jadwiga i  Eligiusz Derdowski, 
Bogumiła i Edward Albrecht, Krystyna i Gerhard  
Sznaza, Barbara i  Henryk Kurkowscy, Danuta 
i  Henryk  Kaiser, Mirosława i  Leon Muchlińscy, 
Maria  i Edward Bieleccy, Eryka i   Bernard Dobek.
Organizatorem uroczystości jubileuszowych 
był Urząd Stanu Cywilnego Urzędu Miasta. 
Dostojnych Jubilatów przywitał prezydent 
miasta Janusz Stankowiak. Wyraził podziw 
i uznanie dla małżonków, którzy przeżyli ze sobą 
pół wieku. Podkreślił, że małżeństwo powinno 
stać na straży polskiej tradycji, a  obchodzące 

Złote gody
4 listopada w Urzędzie Miasta odbyły się uroczystości jubi-
leuszowe par małżeńskich. Jubilatów obchodzących „złote 
gody” okolicznościowymi medalami odznaczył prezydent 
miasta Janusz Stankowiak oraz przewodniczący Rady Mia-
sta Jarosław Czyżewski.

dziś swój jubileusz pary są wzorem do 
naśladowania.
Zgromadzone pary „odnowiły” też przysięgę 
małżeńską, powtarzając słowa: „Świadomy 
praw i  obowiązków wynikających z  zawarcia 
małżeństwa…”. Chwila ta przyniosła wiele 
wzruszeń i przywróciła wspomnienia.
Na zakończenie głos zabrał jubilat Henryk 
Kurkowski. Powiedział, że rodzina jest 
najważniejsza, daje  siłę i jednoczy pokolenia.
Jubilaci udowodnili, że dzięki rozumieniu istoty 
związku małżeńskiego, wzajemnemu wsparciu, 
zaufaniu, wspomaganiu się w chwilach ciężkich, 
można cieszyć się każdym dniem oraz budować 
mocny fundament miłości.
Życzymy wszystkim parom wielu dalszych lat 
wspólnego życia, pełnych optymizmu i radości. 
Niech te lata mijają w  otoczeniu kochającej 
rodziny, dzieci i  wnuków. Wszystkiego 
najlepszego! 
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NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 13 października 2015 r. wydane zostało Zarządze-
nie Nr 352/10/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
w trybie bezprzetargowym, obejmujące dwie pozycje: 1) ul.Wybickiego - działka nr 399 w części o pow.~18 
m², obręb 13, KW 24793, pod ustawienie garażu blaszanego, 2) ul.Rynek – działka nr 237 o pow. 340 m² wraz 
z budynkiem użytkowym, obręb 17, KW 417, zgodnie z uchwałą Rady Miasta pod działalność Muzeum Ziemi 
Kociewskiej.
 Dnia 22 października 2015 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 357/10/2015  w sprawie ogłoszenia 
wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w  drodze bezprzetargowej, stanowiących wła-
sność Gminy Miejskiej Starogard Gdański dotyczące czterech lokali, o których kupno wystąpili ich najemcy: 
1) ul.Jagiełły 10/2 – działka nr 454/4 o pow. 404 m², obręb 17, KW 29683, 2) ul.Grunwaldzka 33/7 – działka nr 
121/10 o pow. 418 m², obręb 13, KW 33510, 3) ul.Piłsudskiego 7/6 – działki nr: 467,468 o łącznej pow. 1 953 m², 
obręb 17, KW 24556, 4) ul.Sikorskiego 8/5 – działka nr 425 o pow. 291 m², obręb 13, KW 22883.
 Tego samego dnia  wydane zostało Zarządzenie Nr 358/10/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu lo-
kali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański dotyczące jednego lokalu, o którego kupno wystąpili jego najemcy: 1) ul.Skar-
szewska 11/8 – działka nr 5/79 o pow. 5 057 m², obręb 2, KW 49559.
 Zarządzenia wraz z wykazami tabelarycznymi podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia 
następnego po dniu podjęcia, 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) 5306076.

     Prezydent Miasta Starogard Gdański  
      Janusz Stankowiak        

STAN REALIZACJI  PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Lp. Nazwa Opis propozycji zadania

Planowany 
koszt zadania 

wynikający 
z wniosku

Poniesiony 
koszt po reali-
zacji zadania

Realizator Stan realizacji zadania

1 Akuku - plac zabaw wraz z zewnętrzną 
siłownią w parku Kocborowskim

Budowa placu zabaw z urządzeniami dla dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych wraz z zagospoda-
rowaniem terenu wokół boiska na terenie Parku 
Kocborowskiego

200 000 224 986 WTI Zadanie zrealizowane

2 Generalny remont sali gimnastycznej 
wraz ze sceną i pomieszczeniami gospo-
darczymi w PSP 4 z oddziałami integra-
cyjnymi

Modernizacja sali gimnastycznej, sceny i przyle-
głych pomieszczeń w PSP 4 (wymiana parkietu, 
wymiana grzejników, malowanie, wymiana 
drzwi)

111 000 118 757 WTI  Zadanie zrealizowane 

3 Dokumentacja techniczna przebudowy 
ulicy Prusa, Rolnej celem wydłużenia 
biegu autobusu nr 14 do ul. Heweliusza

Wykonanie dokumentacji technicznej 50 000 zakładany 
koszt 
56000

WTI 1) Przygotowano postepowanie przetar-
gowe  
2) Dn. 10.06 miało miejsce otwarcie ofert, 
wpłynęły 2 oferty, 
3) Wybrano najkorzystniejszą ofertę - ter-
min realizacji dokumentacji technicznej to 
grudzień br.

4 Dzieci i młodzież nasz cenny kapitał. Plac 
zabaw przy centrum Sportowo-Rekreacyj-
nym Przylesie

Plac zabaw dla dzieci (urzadzenia zabawowe) 
i młodzieży (rekreacja wysiłkowa) wraz z cze-
ścią rekreacyjną. 

200 000 200 000 WTI Zadanie zrealizowane

5 Budowa obiektu sportowego (bieżnia, 
skocznia w dal), placu zabaw - PSP 1

Wykananie bieżni poliuretanowej ze skocznią 
w dal. Centralne miejsce wewnątrz bieżni ma 
zajmować plac zabaw

184 000 189 800 WTI  Zadanie zrealizowane

6 Z kinem na ty - zakup projektora Zakup projektora 19 000 19 000 WTI Zadanie zrealizowane

7 Park „Nowe Oblicze” Teren przy ul. Pomorskiej, renowacja terenu, 
budowa zadaszenia, deptaka, ławek, koszy na 
smieci, placu zabaw.

46 000 zakładany 
koszt  
86000

WTI 1) Koncepcja zagospodarowania terenu 
została opracowana 
2) Zgłoszono zamiar wykonywania prac do 
Starostwa 
3) Wybrano zakres realizacji koncepcji 
i podpisano umowę na realizację - pla-
nowany termin zakończenia zadania to 
koniec Listopada 2015

Gmina Miejska Starogard Gdański informuje, iż zrealizowane zostało zadanie w ramach konkur-
su pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z  terenu miasta Starogard Gdański - edycja 
2014”. Zadanie to jest zgodne z zatwierdzonym w 2009 r. „Programem usuwania azbestu i wy-
robów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard gdański w latach 2009-2032”.

W tej sprawie w dniu 29 lipca 2015 r. podpisano umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
W  ramach projektu zakwalifikowano 16 wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości 
z  terenu miasta. Wszyscy beneficjenci otrzymali dofinansowanie w wysokości 100% poniesio-
nych kosztów likwidacji azbestu.
Na powyższe składa się dofinansowanie z WFOŚ i GW w Gdańsku oraz z NFOŚ i GW  z Programu 
Priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyro-
bów zawierających azbest” w wysokości do 67,03% (21 820 zł) oraz z budżetu Gminy Miejskiej do 
32,97% (10 733 zł).
Całkowity koszt  kwalifikowany zadania  wyniósł 32 553 zł brutto.
W  wyniku zrealizowania zadania osiągnięto efekt ekologiczny i  zlikwidowano azbest w  ilości 
55,89 tony.

Konkurs Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu miasta Starogard Gdański  
- edycja 2015



15OGŁOSZENIA

I 1. Konkurs zostanie ogłoszony w prasie, na stronach www: instytucji kultury oraz Organizatora Samo-
rządowej Instytucji Kultury- Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim.
2. Termin składania wniosków – od 18.11.2015 do 18.12.2015 r. (decyduje data wpływu).
 
II
1. Stanowisko pracy: 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim 

2. Niezbędne wymagania: 
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym,
- udokumentowane wykształcenie wyższe magisterskie, 
- 5 letni staż pracy, 
- znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz organizowania 
i prowadzenia działalności kulturalnej,
- wiedza z zakresu finansów publicznych i administracji,
-znajomość wykorzystania biurowych programów informatycznych w bieżącej pracy. 
 konieczna wiedza specjalistyczna: 
- znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Ber-
narda Sychty w Starogardzie Gdańskim oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie 
narodowym. 

3. Pożądane wymagania: 
- wykształcenie z zakresu organizacji i zarządzania uzyskane w formie studiów licencjackich, magister-
skich, wyższych studiów zawodowych, studiów podyplomowych lub udokumentowanych kursów/
szkoleń, 
- znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz do-
świadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych, 
- znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych,
- znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, 
- do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje 
- umiejętność kierowania zespołem oraz predyspozycje, zdolności menedżerskie i organizatorskie.

4. Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać: 
- podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. 
Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim ,
- CV,  
- kwestionariusz osobowy, 
- kserokopie świadectw pracy,
- autorskie opracowanie koncepcji programowo – organizacyjnej  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. 
Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim na okres 3 lat, uwzględniającej możliwości budżetowe in-
stytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, wraz z pisemnym oświadczeniem o przeniesieniu wszel-
kich majątkowych praw autorskich do w/w opracowania na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański, 
(maksymalnie 15 stron A4)
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kursy kwalifikacyjne, bądź inne formy 
kształcenia,
- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- podpisane oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pra-
cy na danym stanowisku,
- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związa-
nych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 

grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2013, poz. 
168.),
- wyrażam zgodę na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgod-
nie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182). 

5. Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań określo-
nych w ogłoszeniu o konkursie.

6. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na 
stanowisko dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. 
Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim  lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta mieszczącego się 
w Urzędzie Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański  pokój  Nr 01 (parter) 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2015 r. Koncepcja programowo  – organizacyjna 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim nie podlega zwrotowi   
i może być wykorzystana przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

7. Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno – finansowych Dyrektora Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim udziela Wydział Informacji Społecznej 
Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6 w Starogardzie Gdańskim, pokój 125, codziennie w godzinach pracy 
Urzędu.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Pani Anna Gracz – Główny Specjalista 
Wydziału Informacji Społecznej, tel. 58 530-60-93, Anna.Gracz@um.starogard.pl
Ze strony Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim Pani Anna 
Jaszul- Plombon

8. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent powoła komisję konkursową (dalej zwa-
ną komisją), zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 406) i określi tryb jej pracy.

9. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym 
oraz merytorycznym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy 
spełnili wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne zweryfikowane w I etapie. O terminie 
i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

10. Rozpatrzenie wniosków przez Komisję nastąpi w termie do 14 dni po upływie terminu ich składania.

11. Zakres głównych zadań Dyrektora, zgodnie z zapisami statutu § 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim obejmuje:
a) współpraca z organami organizatora w celu realizacji zadań statutowych MBP,
b) ustalanie programów działalności MBP,
c) reprezentowanie MBP na zewnątrz,
d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników MBP,
e) właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi.   

12. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim zostanie 
powołany przez Prezydenta Miasta na okres od 3 do 7 lat. Przewidywany termin objęcia stanowiska luty/ 
marzec

13. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Starogard Gdański po wyżej określonym terminie 
nie będą rozpatrywane.
 
 Prezydent Miasta Starogard Gdański zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania  
ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KS. BERNARDA SYCHTY 
 W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert na wolne stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim  
 

Na podstawie art. 16  ustawy z dnia 25  października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 337 z późn. zm.), § 4  rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. 
w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r., Nr 154, poz. 1629), art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. 2014 r. poz. 1072 z późn. zm.) oraz § 10 Statutu Samorządowej Instytucji Kultury – Miejskiej Biblioteki publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 
XLIII/418/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. ogłasza  s i ę,   co  następuje:                                       :                                                                                    

  
 

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim ul. Paderewskiego 1.




