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- Jestem przeszczęśliwy - powiedział 
koszykarz. - To bardzo ułatwi mi życie 
w Polsce. Wreszcie będę miał polski 
dowód, polski paszport i poczuje się 
w pełni Polakiem. 
Prezydent miasta Janusz Stanko-
wiak nie krył radości z  nowego sta-
rogardzianina szczerze gratulując 
zawodnikowi Polpharmy.
Amerykanin od siedmiu lat z  krót-
ką przerwą miesza w  Starogardzie 
Gdańskim. W naszym mieście założył 
rodzinę i  tu pracuje. Gra na pozycji 
rzucającego obrońcy w drużynie Pol-
pharmy. Prowadzi też szkółkę koszy-
karską dla dzieci. 
Od sierpnia 2015 roku ubiegał się o uzy-
skanie polskiego obywatelstwa. Po 4 
miesiącach oczekiwania jego marze-
nie się spełniło. Prezydent RP Andrzej 

Michael  Hicks  
z polskim paszportem
We wtorek (2 lutego) czołowy zawodnik Pol-
pharmy Starogard Gdański Michael Hicks ode-
brał z  rąk Wojewody Pomorskiego Dariusza 
Drelicha polskie obywatelstwo. 

Duda podpisał stosowny dokument. 
- Cieszę się, że proces przyznania Mi-
chaelowi polskiego obywatelstwa 
właśnie się zakończył. To dobry, mło-
dy człowiek, ma wielki talent i  jest 
ulubieńcem publiczności – powie-
dział prezes SKS Sportowa SA Jaro-
sław Poziemski. - Szczególnie dzię-
kuję wiceministrowi infrastruktury 
Kazimierzowi Smolińskiem. Dzięki 
jego wsparciu i  staraniom sprawa 
została rozpatrzona w  trybie przy-
spieszonym i  dzisiaj możemy się 
cieszyć, że mamy o jednego obywa-
tela więcej.  Zgodnie z  przepisami 
podczas meczu muszą być na boisku 
dwaj zawodnicy z  polskim obywa-
telstwem. Teraz trener Mindaugasa 
Budzinauskasa będzie miał większe 
możliwości rotacji składem.  

Pani Magdalena urodziła swoją có-
reczkę Dobrosławę 1 stycznia o go-
dzinie 13:25. W  chwili urodzenia 
dziewczynka ważyła 3360 g i mierzy-
ła 58 cm. Otrzymała 10 pkt w  skali 
Apgar. Jest pierwszym dzieckiem 
Państwa Brzoska. 
Imię dla córki wybrał pan Arkadiusz. 
– Nie pamiętam, gdzie usłyszałem 
to imię, ale wiem, że bardzo mi się 
spodobało. Od razu pomyślałem, że 
jak będę miał córkę, to dam jej na 
imię Dobrosława  – powiedział. 
Dziewczynkę i  jej rodziców odwie-
dził prezydent miasta Janusz Stan-
kowiak, który nie przyszedł z pusty-
mi rękami. Rodzice oprócz kwiatów 
i listu gratulacyjnego otrzymali fote-
lik dziecięcy do samochodu, a malu-
szek słodkiego misia, który śpiewa 
najpiękniejsze polskie kołysanki.  
W  ubiegłym roku na świat przyszło 
471 maluchów. 

Pierwsza starogardzianka
Poznajcie Dobrosławę. Waży już 4 kilogramy, mierzy 60 centymetrów 
i  jest okazem zdrowia. Córka Magdaleny i  Arkadiusza jest pierwszym 
dzieckiem, które przyszło na świat w 2016 roku w Starogardzie Gdańskim.

Rusza przebudowa 
drogi 222
Wyłoniono wykonawcę  przebudowy dróg wo-
jewódzkich nr 222 i nr 229 na odcinku od Staro-
gardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła au-
tostrady A1. Ponad ośmiokilometrowy odcinek 
drogi zrealizuje firma Skanska. 

 dokończenie na stronie 4
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W piątek (29 stycznia) pod Pomnikiem 
Niepodległości odbyły się uroczysto-
ści związane z  96. rocznicą powrotu 
Starogardu Gdańskiego do Macierzy, 
w których udział wzięli władze samo-

Powrót do Macierzy

– Dobrze się czuję, czekam na kolej-
ne urodziny. 102 lata to wcale nie tak 
dużo - mówi ze śmiechem Pani Jani-
na.
Jubilatkę z życzeniami i słodkim upo-
minkiem odwiedził prezydent miasta 
Janusz Stankowiak wraz z pracowni-
kami starogardzkiego magistratu.
Jubilatka swoje 102. urodziny obcho-
dziła w gronie najbliższych. 
- Stawiła się prawie cała rodzina, po-
nad 40 osób - powiedziała Grażyna 
Aletorowicz, najmłodsza córka. 
Rodzina przygotowała wielki tort. 
To był wyjątkowy dzień, bo takie 
święto nie zdarza się często. Urodzi-
nowe spotkanie było też okazją do 
wspomnień. Pani Jadwiga Mammel, 
z domu Wysocka, urodziła się 6 lute-
go 1914 roku. Wówczas Polska była 
jeszcze pod zaborami. 
Jest jedną z  szóstki dzieci państwa 
Joanny i Franciszka Wysockich. Swo-

Urodziny Pani Jadwigi
6 lutego urodziny obchodziła jedna z  najstar-
szych  mieszkanek Starogardu. Pani Jadwiga 
Mammel skończyła 102 lata! 

jego pierwszego męża poznała na 
potańcówce. Wyszła za mąż w wieku 
20 lat. Jej pierwszy mąż, z  którym 
miała troje dzieci nie wrócił z wojny. 
Prawdopodobnie zginął pod Królew-
cem. W 1950 roku wyszła za mąż po 
raz drugi. Urodziła jeszcze pięcioro 
dzieci. Doczekała się trzynaścioro 
wnucząt, a  niedawno urodził się jej 
15 prawnuczek. Od ponad 90 lat 
mieszka w  Starogardzie, do którego 
przeniosła się z rodzicami z Jabłów-
ka. Pani Jadwiga Mammel przeżyła 
dwie wojny. 
Jubilatka cieszy się dobrym zdro-
wiem. Jest pogodna, otwarta i rado-
sna. Bardzo lubi żartować. Zapytana 
co jest receptą na długowieczność 
odpowiedziała: - Nie mam recepty. 
Całe życie służę innym. Poza tym od 
zawsze otaczają mnie dobrzy i życzli-
wi ludzie. No i jestem z moimi bliski-
mi. 

Każdy mieszkaniec Starogardu 
posiadający Kartę Dużej Rodziny 
będzie mógł skorzystać z  ulg na 
prywatne świadczenia medycz-
ne, rehabilitacyjne i  relaksacyjne. 
10% zniżki otrzyma na konsultacje 

Kolejny partner
ZOZ „Medpharma” S.A. przystąpił do programu 
„Starogardzka Karta Dużej Rodziny”.  Krzysztof 
Richert - dyrektor zarządzający oraz prokurent 
Monika Kramek podpisali z prezydentem mia-
sta porozumienie w tej sprawie. 

W  dniu 17.02.2016 roku w  staro-
gardzkim Urzędzie Miasta została 
dokonana druga transza przeka-
zania rowerów dla osób niepełno-
sprawnych, członków Koła Polskie-
go Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym przez 
Dyrekcję Pomorskiego Oddziału 
Okręgowego Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Osobom niepełnosprawnym 

rzysta z tych usług odpłatnie. Teraz 
z KDR przy zakupie serii 5 zabiegów 
starogardzianie otrzymają również 
10% upust od ceny danego zabie-
gu. Dodatkowo z 5% zniżki skorzy-
stają rodziny przy wejściu na basen. 
Zniżka dotyczy również wszystkich 
zajęć tam organizowanych i  obo-
wiązuje zarówno przy wejściu jed-
norazowym, jak i przy zakupie kar-
netu na 10 lub 20 wejść.
Ze zniżek mieszkańcy mogą korzy-
stać w  placówkach MEDPHARMY  
w Nowej Wsi Rzecznej ul. Leśna 1A 
oraz w Starogardzie Gdańskim przy 
Al. Jana Pawła II 5. 

rządowe, delegacje, poczty sztanda-
rowe oraz mieszkańcy miasta. Oko-
licznościowe przemówienie wygłosił 
Ryszard Szwoch, prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kociewskiej. 

lekarzy specjalistów, diagnostykę 
laboratoryjną i  USG oraz na szcze-
pienie przeciw grypie. Ulga obejmie 
też świadczenia rehabilitacyjne, na 
które w mieście trzeba bardzo dłu-
go czekać i wielu mieszkańców ko-

Podziękowanie
zostały przekazane trzy rowery trój-
kołowe. Stanowią one ważny ele-
ment rehabilitacyjny, ale też dają 
możliwość przyjemnego spędzenia 
czasu na świeżym powietrzu. Obda-
rowani byli pod dużym wrażeniem 
i ogromnie cieszyli się z nowych ro-
werów i wypróbowali je na miejscu. 
Stopień niepełnosprawności żadne-
mu z nich nie pozwoliłby na naucze-

nie się jeżdżenia na rowerze trady-
cyjnym . W uroczystym przekazaniu 
sprzętu uczestniczył prezydent mia-
sta Janusz Stankowiak, a ze strony 
PCK  Janusz Trzos , który całą akcję 
zorganizował.
Zarząd Koła PSOUU w imieniu szczę-
śliwych obdarowanych pragnie zło-
żyć bardzo gorące podziękowania. 
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Od pierwszej edycji ideą tych spo-
tkań jest szerzenie hasła „Starogard 
miastem przestrzeni wspólnej”. 
Razem spędzony czas na zabawie 
likwiduje bariery oraz uczy rozu-
mienia uczuć i życia osób niepełno-
sprawnych, które są takie same, jak 
każdego innego człowieka.
W pięknie udekorowanej balonami 
i  konfetti sali punktualnie o  godz. 
16.00 oprócz gimnazjalistów po-
jawili się podopieczni MOPS-u, 
uczestnicy Warsztatów Terapii Za-
jęciowej oraz uczniowie klas inte-
gracyjnych z  PSP Nr 1 i  PSP Nr 4. 
Większość uczestników przybyła na 
bal w  pomysłowych i  kolorowych 

Razem od 17 lat
4 lutego w Publicznym Gimnazjum Nr 3 odbył 
się XVII bal integracyjny młodzieży szkolnej 
z  osobami niepełnosprawnymi. Ta coroczna 
impreza zapoczątkowana przez Bogusławę Ka-
rankowską, to święto całej szkoły, w które an-
gażują się wszyscy uczniowie i nauczyciele. 

strojach. W  tym roku organizacją 
balu w  ramach projektu edukacyj-
nego zajęli się uczniowie klas Id i Ie 

pod kierunkiem wychowawców: 
Anny Gemby i Teresy Raczkowskiej. 
Dzięki wsparciu sponsorów ucznio-
wie przygotowali poczęstunek, 
nagrody w  konkursach i  upominki 
dla wszystkich uczestników balu. 
Sponsorami balu byli: sieci komór-
kowe PLAY i PLUS, sieć telewizyjna 
NC+ oraz Raiffeisen Polbank, WBK, 
Raindow Tours, Polpharma, PZU, 
Paribas, Credyt OK., Technikum 
TEB Edukacja, szkoła ponadgimna-
zjalna Żak oraz Starostwo Powiato-
we.
Oprawę muzyczną przygotował DJ 
Grzegorz Piskorski. 

Do tańca przygrywał zespół muzycz-
ny Silverton. W  przerwach goście 
obejrzeli pokazy młodych tancerzy 
Klubu Tańca IMPULS oraz akrobatów 
z  UKS Kociewie Starogard Gdański 
i  Instytutu Akrobatyki Sportowej 
Małgorzaty Dziencielewskiej. Wśród 
atrakcji przygotowanych na wieczór 
wielkim powodzeniem cieszył się wy-
stęp gdańskiego iluzjonisty Przemy-
sława Lieske, któremu ogólnopolską 
popularność przyniósł udział w TVN-
-owskim programie „Mam Talent”. 
Około północy na salę wjechał pre-

Bal Prezydencki
Uczestnicy I  Dobroczynnego Balu Prezydenc-
kiego, który odbył się 30 stycznia w Restauracji 
Bachus, zebrali ponad 6 tys. zł na wsparcie 
zdolnych i utalentowanych młodych starogar-
dzian z potrzebujących rodzin. 

zydencki tort, ufundowany przez Cu-
kiernię Wrzoskiewicz. 
- Dziękuję organizatorom i wszystkim 
uczestnikom, którzy skorzystali z mo-
jego zaproszenia. Cieszę się, że dzięki 
hojności uczestników pomożemy 
zdolnym młodym ludziom, których 
nie stać na rozwijanie swoich talen-
tów. Mam nadzieję, że ta inicjatywa 
wejdzie na stałe do kalendarza im-
prez kulturalnych miasta i przyniesie 
pomoc jeszcze wielu potrzebującym 
– powiedział prezydent miasta Ja-
nusz Stankowiak. 

W spotkaniu noworocznym uczest-
niczyli przedstawiciele władz mia-
sta – prezydenci, przewodniczący 
Rady Miasta oraz radni, a  także 
zaproszeni goście: posłowie na 
Sejm RP - Jan Kilian i  Andrzej Ja-
worski, senator RP Antoni Szy-

Spotkanie  noworoczne  
W sali widowiskowej Starogardzkiego Centrum Kultury odbyło się spo-
tkanie noworoczne, które było okazją do podsumowań i życzeń.

mański,  radni Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego - Danuta Sikora 
i  Dariusz Męczykowski, Kazimierz 
Andrzej Wardyn – Honorowy Oby-
watel Miasta. Ponadto obecni byli 
przedstawiciele władz powiatu, 
gminy, lokalnego biznesu, kapła-
ni, dyrektorzy szkół i  przedszkoli, 

prezesi spółek, kierownicy placó-
wek samorządowych, pracownicy 
administracji publicznej, przed-
stawiciele związków zawodowych 
i organizacji pozarządowych. Spo-
tkanie uświetnił występ zespołu 
wokalnego Singers Novi, który pod 
batutą Wojciecha Gdańca. 
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11 lutego Grzegorz Stachowiak, 
dyrektor Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w  Gdańsku podpisał z  wyko-
nawcą umowę na realizację robót 
drogowych. W spotkaniu uczestni-
czyli między innymi wicemarsza-
łek Województwa Pomorskiego 
Ryszard Świlski, prezydent Staro-
gardu  Janusz Stankowiak, jego 
zastępca do spraw techniczno-in-

Rusza przebudowa drogi 222
Wyłoniono wykonawcę  przebudowy dróg wojewódzkich nr 222 i nr 229 
na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostra-
dy A1. Ponad ośmiokilometrowy odcinek drogi zrealizuje firma Skanska. 

westycyjnych Przemysław Biesek 
–Talewski oraz władze powiatu 
stargardzkiego.
- Umowa, która dzisiaj została 
podpisana pozwala na realizację 
zadania, z  którym szczególnie się 
utożsamiam – powiedział Ryszard 
Świlski. - Na spotkaniu w  miesz-
kańcami Lipinek Szlacheckich i Ja-
błowa obiecałem, że dołożę wszel-

Gerdins Cable System to firma ze 
100% kapitałem szwedzkim. Jest 
jedną z 7 filii spółki, w tym jedyną 

Firma z dominacją kobiet
Prezydent miasta kontynuuje spotkania u  lokalnych przedsiębiorców, 
których celem jest poznanie specyfiki starogardzkich firm oraz ich po-
trzeb. Tym razem skorzystał z zaproszenia Ewy Sulewskiej, dyrektora za-
rządzającego spółki Gerdins Cable System.

w  Polsce. Projektuje i  produkuje 
wiązki kablowe, które wykorzy-
stywane są w  autobusach Scanii, 

kich starań, aby to zadanie zostało 
zrealizowane. Tym bardziej czuję 
satysfakcję, bo to oznacza, że na 
Pomorzu dotrzymuje się danego 
słowa, a to bardzo ważne w dzisiej-
szych czasach.
Firma Skanska wejdzie na plac 
budowy najpóźniej w marcu. Z tej 
informacji ucieszą się na pewno 
mieszkańcy naszego miasta, jak 

również pobliskich miejscowości: 
Janowa, Jabłowa czy Lipinek Szla-
checkich. To właśnie mieszkańcy 
gminy Starogard Gd. najczęściej 
zgłaszali obawy o  swoje bezpie-
czeństwo – zbyt wąska jezdnia, 
nieregularne pobocze, brak dobrej 
widoczności. Po przebudowane 
drogi zdecydowanie poprawi się 
jakość poruszania się zarówno 
samochodów jak i pieszych. Inwe-
stycja ułatwi kierowcom dojazd 
do autostrady, która łączy północ 
z  południem Polski, ale też gene-
ralnie poprawi spójność komuni-
kacyjną całego powiatu. Spełnią 
się również marzenia wielu miło-
śników jazdy na rowerze. Już w tej 
chwili rowerzyści mogą bezpiecz-
nie podróżować na odcinku od 
Pelplina do Ropuch, a  od połowy 
2017 roku ta trasa się wydłuży do 
samego Starogardu. Być może 

nowa ścieżka rowerowa stanie się 
też jedną z wielu atrakcji turystycz-
nych Kociewia.
Przypominamy, że w wyniku prze-
budowy 8 km odcinka drogi ze 
Starogardu do węzła A-1 w  Ropu-
chach jezdnia zostanie poszerzo-
na do 7 metrów,   powstaną nowe 
chodniki i  ścieżka rowerowa.   
W Jabłowie na skrzyżowaniu dróg 
wojewódzkich nr 222 i 229 pojawi 
się rondo. Nie zabraknie wiat auto-
busowych oraz oświetlenia w  ob-
szarach zabudowanych. Termin 
zakończenia tej inwestycji, mimo 
przesunięcia daty jej rozpoczęcia, 
się nie zmieni. Droga powinna zo-
stać oddana do użytku w czerwcu 
2017 roku. Wartość inwestycji wy-
niesie około 32 mln zł, przy czym 
ponad 80 % kosztów pokryje Unia 
Europejska. 

maszynach rolniczych firmy KRO-
NE, panelach, konsolach, sprzęcie 
elektronicznym marki Simens, 
sprzęcie medycznym, wózkach 
inwalidzkich, śmieciarkach, pocią-
gach, a  nawet w  sektorze militar-
nym.
– Zaczynałam w  1999 roku prak-
tycznie od zera – powiedziała Ewa 
Sulewska, przedstawiając gościom 
historię zakładu. - W  2000 roku 
było nas 88 osób, a  nasze obroty 
nie przekraczały 100 tys. zł. Dzisiaj 
firma zatrudnia 217 pracowników, 
a  obroty sięgają 43 mln zł rocz-
nie. Główna siedziba Spółki jest 
w Szwecji i stąd ten skandynawski 
styl w zakładzie. 
Spółka w  sumie zatrudnia 400 
osób, a  to oznacza, że najwięk-
szym zakładem jest właśnie ten 

w Starogardzie Gdańskim.
Podczas spotkania poruszono 
ważne kwestie, dotyczące rozsze-
rzenia działalności spółki oraz od-
nowienia drogi dojazdowej  na ul. 
Iwaszkiewicza. 
– Kilkanaście lat temu droga zo-
stała utwardzona płytami, których 
koszt wówczas pokryła w  50% 
Spółka. Obecnie dojazd do zakła-
du wymaga renowacji, bo płyty 
się bardzo wysłużyły – mówiła 
Ewa Sulewska dodając, że remont 
drogi ma ogromne znaczenie, gdyż 
główny szef Gerdins Cable System 
jest zdecydowany powiększyć za-
kład i jego produkcję.
– Oczywiście  to wiąże się z  ko-
niecznością pozyskania odpo-
wiedniego terenu do rozbudowy. 
Na bezpośrednio przylegającej do 
zakładu ziemi znajduje się 39 ga-
raży, które zajmują obszar wystar-
czający, by firma Gerdins Cable 
System mogła poszerzyć swoje 
hale produkcyjne o  dodatkowe 
1000 metrów kwadratowych – wy-
jaśniła dalej dyrektor. - Wystarczy 
zburzyć te garaże i wybudować ta-
kie same lub o podobnym standar-

dzie w innym miejscu, wskazanym 
przez Gminę.
Ewa Sulewska pochwaliła się 
mocno rozbudowanym i  dobrze 
funkcjonującym systemem we-
wnętrznej komunikacji i  motywa-
cji pracowników. Dodała, że muszą 
szukać sposobów, aby ściągnąć 
do siebie specjalistów, zwłaszcza 
inżynierów, a także zatrzymać wy-
szkolonych montażystów.
– Na starogardzkim rynku pracy 
ciągle brakuje specjalistów, a tym 
z Trójmiasta, nie zawsze odpowia-
dają warunki pracy, które mogę 
im zaproponować – poinformo-
wała dyrektor firmy.  -Oczywiście 
współpracujemy z  Powiatowym 
Urzędem Pracy i  co ciekawe, aż 
85% młodych ludzi, którzy podjęli 
u  mnie pracę jako stażyści, otrzy-
mało stałą umowę o pracę i pracu-
je do dzisiaj. 
Ewa Sulewska podkreśliła też, że 
ze względu na specyfikę produkcji 
zakład zatrudnia znacznie więcej 
kobiet. Na 217 pracowników 156 
to kobiety, czyli 85% załogi. – Pa-
nie są dużo cierpliwsze, bardziej 
precyzyjne, dokładne i  elastyczne 
– powiedziała dyrektor. 
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Termomodernizacja w szkołach

W  piątek (5 lutego) uroczyście 
otwarto nowo wyposażoną biblio-
tekę szkolną przy PSP nr 4. Meble 
ze swojej księgarni przy ul. Księdza 
Kellera podarowała szkole Księ-
garnia Martas. 
- To było nasze wielkie marzenie – 
powiedziała Teresa Wostal, biblio-
tekarka PSP 4. - 30 lat czekałyśmy 
na jego realizację. Meble, które 
miałyśmy w  wypożyczalni pamię-
tały początek lat osiemdziesiątych 
XX wieku. Otrzymałyśmy je w 1984 
roku, kiedy biblioteka została prze-
niesiona z  salki gimnastycznej do 
nowo powstałego skrzydła szkoły. 
Po 15 latach przeprowadziliśmy 

Nowe oblicze biblioteki
Po 30 latach szkolna biblioteka w  Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 4 doczekała się nowe-
go wyposażenia. W miejsce starych półek poja-
wiły się ładne, brązowe regały a zwykłe stoły za-
stąpiły specjalne stojaki do prezentacji książek. 
Meble podarowała szkole Księgarnia Matras. 

się do Harcówki - naszej obecnej 
siedziby. Niestety podczas naszej 
wieloletniej wędrówki  zawsze to-
warzyszyły nam stare regały.
- Bardzo dziękuję Księgarni Ma-
tras za przychylność i  otwartość 
na nasze potrzeby - dodaje Iwona 
Lewandowska, dyrektor szkoły. - 
Jednakże nic by się nie zadziało, 
gdyby nie pomysłowość i determi-
nacja naszych pań bibliotekarek: 
Teresy Wostal i  Beaty Komrow-
skiej. To ich starania i  zapobiegli-
wość sprawiły, że nasza wypoży-
czalnia tak wypiękniała. Porozumienie partnerskie, na 

którego zawarcie wyraziła zgodę 
Rada Miasta, podejmując stosow-
ną uchwałę, jest niezbędnym za-

Miasto przystępuje do realizacji projektu partnerskiego pn. „Termo-
modernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z  modernizacją 
i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”, w ramach Zintegrowanego Po-
rozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sta-
rogardu Gdańskiego.

łącznikiem do wniosku o dofinan-
sowanie zadania ze środków Unii 
Europejskiej. Dzięki tej inwestycji 
na terenie czterech samorządów 

Centrum Usług Wspólnych w  Staro-
gardzie ma być jednostką, która syste-
mowo obsłuży księgowość miejskich 
szkół i przedszkoli. Tym samym ujed-
nolici system sprawozdań, obsługi fi-
nansowej i płacowej oraz informatycz-
nej. Umożliwi też pracę zespołową, 
która pozwoli na swobodną wymianę 
doświadczeń oraz zapewni elastyczną 
obsadę  stanowisk. 

Lepsza jakość usług
- Zaproponowane rozwiązanie po-
prawi efektywność wydatkowania 
pieniędzy publicznych i  organizację 
pracy w zespole, jak również usprawni 
wdrażanie wszelkiego rodzaju zmian 
systemowych i  proceduralnych - 
mówi Beata Ociesa, pełnomocnik pre-
zydenta miasta ds. tworzenia centrum 
usług wspólnych. - Poza tym główny 
księgowy ulokowany na zewnątrz ma 
znacznie większą niezależność i  jest 
postrzegany przez dyrektora  jako 
ogniwo kontroli planowania i realiza-
cji planu finansowego szkoły. 

Nowe Centrum Usług Wspólnych 
będzie wymagało reorganizacji za-

Centrum daje nowe możliwości
Od 1 lipca 2016 roku obowiązki pracowników księgowości w  szkołach 
ma przejąć Centrum Usług Wspólnych. Reorganizacja ma spowodować 
oszczędności w oświacie oraz poprawić obsługę i organizację pracy księ-
gowych. Na najbliższej sesji prezydent Janusz Stankowiak przedłoży Ra-
dzie Miasta projekt uchwały w tej sprawie.

około 30 budynków użyteczności 
publicznej zostanie docieplonych. 
W Starogardzie termomodernizacji 
poddane zostaną szkoły:  PSP Nr 1, 
PSP Nr 4, Zespołu Szkół Publicz-
nych oraz PG Nr 1. W  placówkach 
tych wymieniony zostanie też sys-
tem ogrzewania. Projekt ma być  
realizowany w  latach 2016–2020, 
a  jego koszt wyniesie ponad 20 
mln zł. Starogardzkie inwestycje 
będą kosztowały łącznie około 7,6 
mln zł. Dużą część tych wydatków 
(do 85 %) pokryje Unia Europejska.

Przypomnijmy, że liderem całego 
projektu jest powiat starogardzki, 
a  jego partnerami są: Gmina Miej-
ska Starogard Gdański, Gmina Sta-
rogard Gdański i Gmina Bobowo. 

torialnych przygotowuje się obecnie 
do wprowadzenia nowych przepisów 
w  tym zakresie.  Obecna jednostka 
może funkcjonować na dotychczaso-
wych zasadach nie dłużej niż 12 mie-
sięcy od dnia wejścia w życie zmian. 
Dlatego prezydent postanowił o  roz-
szerzeniu zakresu Zespołu obsługują-
cego jednostki przedszkolne o szkoły 
podstawowe, gimnazja oraz zespół 
szkół publicznych. 

Pozytywne zmiany
- Obsługa szkół przez centra funkcjo-
nuje już w wielu gminach i miastach, 
i to z powodzeniem. W wielu placów-
kach objętych wspólną obsługą finan-
sowo-księgową, początkowo zmiany 
budziły szereg obaw. Jednak w miarę 
upływu czasu wypracowano taką 
wewnętrzną organizację pracy, która 
w  znaczący sposób ułatwiła obsługę 
księgowości. Co więcej z  upływem 
czasu zmiana została pozytywnie 

postrzegana wśród samych księgo-
wych. Wcześniej pracownicy pełni-
li obowiązki na jednoosobowych 
stanowiskach pracy i  skorzystanie 
z  urlopu w  okresie np. sprawoz-
dawczości czy planowania, było 
praktycznie niemożliwe. Przy wpro-
wadzeniu wspólnej obsługi i  pracy 
zespołowej istnieje możliwość za-
stępowania nieobecnych pracow-
ników, czy też przesuwania ich na 
stanowiska wymagające wsparcia. 
Z  informacji uzyskanej z  jednej 
z  gmin wynika, iż pracownicy funk-
cjonującego u  nich Centrum nie 
chcieliby już powrotu  do poprzed-
niej struktury organizacyjnej – mówi 
Beata Ociesa. 
Władze miasta zakładają, że Cen-
trum Usług Wspólnych w  Starogar-
dzie będzie źródłem pozytywnych 
zmian i  sprawi, że podejmowane 
tam działania będą tańsze, efektyw-
niejsze i szybsze. 

trudnienia. Jest ona nieunikniona, 
ale wszyscy pracownicy będą mieli 
zapewnioną pracę w jednostkach or-
ganizacyjnych gminy. 
- Musieliśmy podjąć takie działa-
nia, gdyż wydatki na realizację zdań 
oświatowych z roku na rok wzrastają – 
wyjaśnia Maciej Kalinowski, zastępca 
prezydenta miasta ds. społecznych. 
- W 2015 roku było to już blisko 60 
mln złotych, z  czego subwencja 
oświatowa wyniosła zaledwie 31 
mln złotych. Miasto musi dopłacać 
do utrzymania szkół z własnych środ-
ków, co odbywa się kosztem innych 

zadań. Potrzeb w  mieście jest bar-
dzo dużo i  władze muszą planować 
oszczędności w budżecie. 

Prawne wymogi
Tak naprawdę Centrum Usług Wspól-
nych w  Starogardzie działa już od 1 
stycznia 2000 roku pod nazwą Miejski 
Zespół Obsługi Przedszkoli i  Placó-
wek Oświatowych (MZOPiPO ). Służy 
wyłącznie do kompleksowej obsłu-
gi finansowo-księgowej miejskich 
przedszkoli publicznych. W  związku 
ze zmianami ustawy o  samorządzie 
gminnym, wiele samorządów tery-
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Nagrodzono twórców z Kociewia
W Restauracji K2 w Borzechowie po raz dziesiąty wręczono 
nagrody „Kociewskiego Pióra”, którą nagradzani są twórcy 
działający na Kociewiu. Galę zorganizowało Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar. 

Nagrody przyznano w czterech  kategoriach: li-
teratura, publicystyka, animacja kultury indywi-
dualnie i zbiorowo. Przyznano również nagrody 
za całokształt działalności. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się dwaj starogardzianie. Laureatem 

Inicjatywy społeczne
Laureatem tegorocznej Wierzyczanki w  kate-
gorii inicjatywy społeczne został Wojciech Mo-
kwa - długoletni komendant Hufca Starogard 
Gdański, druh i  harcmistrz. Od 34 lat jest in-
struktorem ZHP. Przez całe swoje życie z wielką 
pasją oddaje się harcerstwu, zarażając nią dzie-

Wierzyczanki przyznane
29 stycznia w kinie Sokół po raz 17. odbyła się gala nagród 
Prezydenta Starogardu Gdańskiego „Wierzyczanki 2015”. 
Nagrody przyznano w  trzech kategoriach: kultura, gospo-
darka oraz inicjatywy społeczne. 

ci i  młodzież. Wychował wielu drużynowych 
i przybocznych, którzy pod jego okiem  ukoń-
czyło kursy przewodników i drużynowych. 
Nominowanymi byli też: Janusz Marek No-
wak, Stowarzyszenie „Starogard 2030”, Ma-
rek Gawlik, Roma Kamrowska, LOK Adaman-
tos, Punkt Interwencji Kryzysowej.

Kultura
W  kategorii kultura Wierzyczankę przyzna-
no Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ks. 
Bernarda Sychty. Biblioteka pod dyrekcja 
Radosława Spychalskiego wprowadziła 
w  Starogardzie program „Karta do Kultury”. 
Pracownicy starogardzkiej biblioteki założyli 
funkcjonalny katalog komputerowy książek, 
poszerzyli zbiory oraz zinformatyzowali sys-
tem obsługi czytelnika. Powstał Dyskusyjny 
Klub Książki dla dorosłych i młodzieży. W Bi-
bliotece pojawiły się książki mówione dla 
niewidomych i  niedowidzących. Seniorzy 
mogą tu bezpłatnie uczyć się obsługi kompu-
tera. Biblioteka zorganizowała też  I Kociew-
skie Targi Wydawnicze.
Nominacje do nagrody otrzymali: Mirosław 
Begger, Bogdan Kruszona, film „Starigrod 
1197”, Fundacja Oko-lice Kultury, Galeria Au-
torska 24 B, Rafał Kośnik, Paweł Wyborski, 
Józef Olszynka.

Gospodarka
W kategorii gospodarka Wierzyczankę za rok 
2015 otrzymała Galeria Neptun. 
Zdaniem nominujących właściciele Galerii 
Mariusz Szwarc i Tomasz Pastwa zrealizowa-
li najśmielszy projekt 2015 roku. Całkowita 
powierzchnia tego dwukondygnacyjnego 
budynku handlowego sięga 54 tys. m. kw., 
z  czego największą część zajmuje 150 lokali 
handlowo-usługowych. To jedyny tego typu 
projekt w  Starogardzie Gdańskim i  najwięk-
sza inwestycja w mieście.
Nominacje otrzymali: Firma „Lakmet” Ma-
riusz Kasicki, Firma „Sputnik” Tomasza Pa-
stwy oraz SPZOZ Przychodnia Lekarska.

Nagrody honorowe
Prezydent przyznał również dwie nagrody ho-
norowe: Gazecie  Kociewskiej, która w  2015 
roku obchodziła jubileuszu 25-lecia istnienia 

mała Zofia Sumczyńska – właścicielka Galerii 
24B w Starogardzie Gdańskim. Galeria pani Zofii 
powstała w grudniu 2012 r. w części jej domu i od 
razu stała się wyjątkowym miejscem na mapie 
kulturalnej Starogardu. Do nagrody nominowana 
była także Kamila Maria Gillmeister z Tczewa.
Dwie nagrody wręczono w  kategorii zespo-
łowej „Animacji Kultury”. Obie dla powiatu 
tczewskiego, a  otrzymały je: Harcerska Or-
kiestra Dęta z  Tczewa oraz chór gregoriański 
Schola Cantorum Gymevensis z  Gniewa. No-
minowany był także LOK „ADAMANTOS” Damy 
i Rycerze Księstwa Pomorskiego ze Starogardu 
Gdańskiego.

na rynku wydawniczym oraz Starogardzkiemu  
Klubowi  Sportowemu z  okazji jubileuszu 90- 
lecia działalności. 

Podczas tegorocznej gali wręczenia Wierzyczanek 
na scenie wystąpiła Elwira Pączek z zespołem Can-
to. Gwiazdą wieczoru  był aktor Wiktor Zborowski.

W  kategorii „Publicystyka” Kociewskie Pió-
ro zdobyła Małgorzata Kruk z  Fabryki Sztuk 
w  Tczewie. Nominowani do nagrody byli tak-
że: Alojzy Kosecki ze Skórcza,  Ewa Zielińska 
ze Świecia oraz Krzysztof Łach ze Starogardu 
Gdańskiego.
Za całokształt twórczości nagroda przypadła ze-
społowi „Lubichowskie Kociewiaki”.  W tej kate-
gorii wyróżnienia otrzymali również Waldemar 
Fura ze Świecia oraz Stefan Kukowski z Tczewa.
Zwieńczeniem uroczystości był koncert finali-
sty „The Voice of Poland” – Tobiasza Staniszew-
skiego ze Świecia. 

pióra w kategorii „Literatura”, został pisarz i rzeź-
biarz Michał Majewski. , od lat związany z  na-
szym miastem. Do nagrody nominowany był 
także ks. Józef Słupski z Kalisk.
W  kategorii „Animacja Kultury” nagrodę otrzy-
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Ponad 180 wydarzeń kulturalnych i  ponad 
100 tys. widzów to ubiegłoroczny sukces Sta-
rogardzkiego Centrum Kultury. – Nie byłoby 
tego wszystkiego, gdyby nie ludzie o wielkim 
sercu, kochający sztukę i  kulturę w  naszym 
mieście – powiedziała Ewa Bechter dyrektor 
SCK. 19 lutego podczas uroczystej gali pra-
cownicy SCK podziękowali firmom, osobom 
i instytucjom, które wsparły działania kultu-
ralne w 2015 r.

Czwartkowy Jubileusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego obchodziło 12 par, a trzy  święto-
wały 60. rocznicę zawarcia małżeństwa. Tak 
jak podczas poprzednich uroczystości jubile-
uszowych, spotkanie odbyło się w miłej i ser-
decznej atmosferze. Jubilaci odnowili śluby 
małżeńskie i  uczcili swoje święto lampką 
szampana. Wszyscy zaproszeni goście głośno 
odśpiewali im 100 lat. 
Medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie 
małżeńskie otrzymali państwo: Irena i Antoni 

Mecenasi przyjaciele kultury
W sali widowiskowej Starogardzkiego Centrum Kultury odbyła się doroczna gala przyznawa-
nia Mecenasów Kultury. W ten sposób największa instytucja kulturalna w mieście dziękuje 
sponsorom, instytucjom, organizacjom oraz  wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
organizacji imprez organizowanych przez SCK.

Mecenas Kultury 2015
Za otwartość i życzliwość dla inicjatyw kultu-
ralnych wyróżnienie Mecenasa Kultury otrzy-
mali: Zenon Błański- prezes Banku Spółdziel-
czego, Roman Tomczak - nadleśniczy Nadle-
śnictwa Starogard, Stefan Lubawski, Leszek 
Wiśniewski - prezes Elektrociepłowni Staro-
gard, Rafał Etmański - prezes PUK „Starkom”, 
Joanna Myślińska - prezes PWK „Star-Wik”, 
Janusz Urban - prezes ZUOK „Stary Las”, 

Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma” oraz 
Mariusz Popławski - prezes firmy „Gama”.

Przyjaciel Kultury 2015
Wśród Przyjaciół Kultury, którzy swoim za-
angażowaniem sprawili, że Starogard tętnił 
wydarzeniami kulturalnymi, znaleźli się: 
Klub Motocykli Dawnych, rektor Pomorskiej 
Szkoły Wyższej dr Wiesław Wika, Jacek Łepek 

- dyrektor Zarządzający PSW, Leszek Chmie-
lewski z  Drukarni Mirotki, Grażyna i  Adam 
Skuczyńscy - właściciele Drukarni Kim, Anna 
Jakób - prezes spółki GPEC Starogard, Ma-
riusz Szwarc i  Tomasz Pastwa – właściciele 
Galerii Neptun, Marzena Nieczuja-Urbańska 
- aktorka Teatru Wybrzeże, Hanna i  Piotr 
Pobłoccy - właściciele Kwiaciarni Połoc-
cy, Dorota Dorau - prezes Stowarzyszenia 
„Można Inaczej”, Ireneusz Majkowski z firmy 
Majkowski Brokers, Marzena Klein -dyrektor 
OSiR, Salon Rowerowy Kross, Centrum Reha-
bilitacyjne Medpharma oraz Skład Węglowy 
Hanseatic.

Wyróżnione media
Uhonorowano i  wyróżniono również lokal-
ne i regionalne media za pomoc w promocji 
i  rozpowszechnianiu informacji o  wydarze-
niach kulturalnych w  mieście. Wyróżnienia 
otrzymali: Anna Czyżewska – redaktor na-
czelna Gazety Kociewskiej, Anna Kamińska 
z  Dziennika Bałtyckiego, Beata Odziemkow-
ska – redaktor naczelna Wieści z  Kociewia, 
Janusz Rokiciński - redaktor naczelny Dzień 
Dobry Starogard, Ewa Macholla – redaktor 
naczelna Expresu Kociewskiego, Krzysztof 
Łach – redaktor naczelny Verizane i  współ-
redaktor portalu 24starogard.pl, dyrektor 
Radia Głos ks. Ireneusz Smagliński, Michał 
Murawiński stacja TVN TURBO, dyrektor TVP 
Gdańsk Marek Wałuszko, Małgorzata Mro-
zowska–Krawczyk – kierownik programu Pa-
norama TVP Gdańsk.
Mecenasi Kultury 2015 otrzymali elegancki 
zbiór katalogów sztuki polskiej w ozdobnym 
etui. Przyjaciele Kultury 2015 ręcznie wyko-
nany dyplom przez Józka Olszynkę, w  któ-
rym zastosowano złoto płatkowe, z akwarelą 
budynku Starogardzkiego Centrum Kultury. 
Wszyscy nagrodzeni otrzymali płytę z  listo-
padowej Nocy Bardów, na której zarejestro-
wano wykonawców występujących podczas 
tej imprezy. Wieczór uświetnił występ ze-
społu Singers Novi pod dyrekcją Wojciecha 
Gdańca. 

Złoto i  diamentowo
18 lutego w Urzędzie Miasta odbyły się uroczystości jubile-
uszowe par małżeńskich. Jubilatów obchodzących „Złote” 
i „Diamentowe Gody” okolicznościowymi medalami odzna-
czył prezydent miasta Janusz Stankowiak oraz przewodni-
czący Rady Miasta Jarosław Czyżewski. 

Skok, Bogumiła Witold Sakowiczowie, Sta-
nisława i  Karol Ziemba, którzy obchodzili 
„Diamentowe Gody” oraz Grażyna i Ryszard 
Belcarz,  Regina i  Florian Charber, Urszula 
i  Jan Urban, Eryka i  Jan Madejscy, Bożena 
i  Henryk Danielewicz, Jadwiga i  Stanisław 
Troka,  Irena i  Feliks Sochaczewscy, Maria 
i  Stefan Topolscy, Krystyna i  Roman Kotas, 
Teresa i Kazimierz Marchewka, Maria Gerard 
Babinek oraz Edeltraud i  Stanisław Tobień-
scy, którzy obchodzili „Złote Gody”.  
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W  sali widowiskowej SCK pojawiły się prze-
piękne księżniczki, wróżki, czarodziejki, In-
dianie, spajdermeni, rycerze, a  nawet wam-
pir i  św. Mikołaj. Za sprawą śpiewającego 
wodzireja Krzysztofa Gdańca uczestnicy od 
samego progu przenieśli się w   zaczarowa-
ny świat piratów na wyspę skarbów. Dzieci  

Ponad 100 maluchów uczestniczyło w wielkim balu przebie-
rańców, który zorganizowało Starogardzkie Centrum Kultury. 

Bal dla dzieci

chętnie uczestniczyły w  konkursach i  ani-
macjach, specjalnie na tę okazję przygoto-
wanych. Nie zabrakło też czasu i miejsca na 
wspólną zabawę z rodzicami i dziadkami. 
Wśród przygotowanych atrakcji były konkur-
sy, animacje, taniec przy muzyce przyjaznej 
dzieciom oraz poczęstunek. 

Na konkurs wpłynęło 78 prac uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze Sta-
rogardu Gdańskiego. 62 z nich zostały zakwa-
lifikowane do dalszej oceny. 
Komisja przyznała cztery pierwsze miejsca 
dla: Marietty Malejko (ZSE), Weroniki Trawic-
kiej (ZSE), Pawła Paula (PG nr 2) oraz Anny 
Klin (ZSE). Ponadto Komisja wyróżniła prace: 
Oliwii Wójtowicz (PSP Nr 4), Pauliny Sikory 

Nowe logo SCK
Spośród 62 prac, zakwalifikowanych do konkursu na nowe 
logo Starogardzkiego Centrum Kultury, nagrodzono cztery 
projekty. 

(ZSE), Marceliny Nakielskiej (ZSE), Weroni-
ki Chabowskiej (ZSE), Klaudii Torłop (ZSE), 
Sylwii Zapotocznej (ZSE), Moniki Rekowskiej 
(ZSE), Anny Krasnyckiej (II LO) oraz Pauliny 
Szczepańskej (II LO).
Wyróżnienie specjalne otrzymała Pani Doro-
ta Wałaszewska, której projekt przedstawio-
no jako prezentację dodatkową. 

 Uczestnicy rozpoczęli rywalizację o godzinie 
19.00 a  najwytrwalsi zakończyli o  godzinie 
7.00. 
- W wydarzeniu wzięło udział około 95 osób 
z przynajmniej czterech pokoleń wiekowych. 
Aby zarówno fani gier planszowych jak i no-
wicjusze mogli poznać zasady gier do impre-
zy dołączyło Stowarzyszenie Inicjatyw Kultu-
ralnych ALL ART oraz Tczewski Klub Fantasty-
ki – mówi Wiktoria Wodzikowska, inicjatorka 
tego wydarzenia.
Młodzież projektu Deal with Spiel, która za-

Noc gier planszowych
W nocy z 13 na 14 lutego na dawnej hali Agro Kociewie odby-
ła się Noc Gier Planszowych zorganizowana przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz projekt społeczny Deal with Spiel.

początkowała inicjatywę Nocy Gier Planszo-
wych, była mile zaskoczona frekwencją i za-
angażowaniem uczestników. 
- Jest to projekt, który powstał w  ramach 
olimpiady „Zwolnieni z  teorii” i  ma na celu 
propagowanie ciekawej formy spędzania 
czasu wolnego. Licealiści założyli już koło 
gier planszowych w  liceum i  organizowali 
kilka spotkań z grami. Mamy nadzieję, że po-
mysł ten zyska poparcie wśród mieszkańców 
– dodaje Wiktoria. 
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Przygotowania do tegorocznych Dni Staro-
gardu rozpoczęły się tak naprawdę już w roku 
ubiegłym. Najważniejszą atrakcją są zwykle 
występy artystyczne. Te zapowiadają się bar-
dzo interesująco. W tym roku pierwszego dnia 
(1 lipca, piątek) na scenie wystąpią Kabaret 
pod Wyrwigroszem oraz zespół ENEJ.
Sobota (2 lipca) ma mieć również kabare-
towo-muzyczny charakter. Starogardzką 

Będzie się działo

Koncert finalisty
W Starogardzkim Centrum Kultury odbył się koncert Tobia-
sza Staniszewskiego, finalisty VI edycji programu „Voice of 
Poland”, który oprócz własnych utworów wykonał przeboje 
polskiej i światowej muzyki.  

Wystawa prezentuje piękno gór i ludzi żyjący 
wśród nich. Jak napisała Ida Łotocka-Huelle 
w  katalogu do wystawy - dla Ryszarda Ko-
walewskiego malarza, alpinisty i  himalaisty 
imperatywem jest bezpośrednie doznanie 
piękna w jego mitologicznym, sakralnym wy-
miarze: wstrząsającego i oczyszczającego.
Wystawę w Galerii „A” można oglądać do 12 
marca, codziennie od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10.00-18.00. 

Piękno gór
W piątek (12 lutego) w Gale-
rii „A” Starogardzkiego Cen-
trum Kultury odbył się wer-
nisaż wystawy malarstwa 
Ryszarda Kowalewskiego. 

fo
to

: e
ne

j.p
l

publiczność w  dobry humor wprawi Cezary 
Pazura, po którym zagra legendarna grupa 
Gipsy Kings.
Z kolei w dniach 23 i 24 lipca odbędzie się VII 
edycja „Zlotu Weteranów Szos - Historia na 
Kołach”. Oprócz wielu atrakcji związanych 
z motoryzacją wiele będzie działo się na sce-
nie. W tym roku gwiazdą Zlotu będzie zespół 
Elektryczne Gitary. 

Tegoroczny sezon imprez letnich w stolicy Kociewia zapo-
wiada się bardzo ciekawie. Tradycyjnie najciekawiej zapo-
wiadają się Dni Starogardu oraz VII edycja „Zlotu Weteranów 
Szos - Historia na Kołach”.

Tobiasz Staniszewski oczarował publiczność 
swoją skromnością i talentem. W repertuarze 
znalazły się utwory m.in. Phila Collinsa, Stevie 
Wondera i The Beatles. Z polskich artystów To-
biasz Staniszewski upodobał sobie Czesława 
Niemena i z jego repertuaru wykonał piosenki 
„Wspomnienie”, „Domek bez adresu” i  „Nim 
przyjdzie wiosna”. Swoją aranżację artysta 
zaproponował do utworu „Są na tym świecie 
rzeczy” Stanisława Soyki. Publiczność miała 
okazję wysłuchać nowych kompozycji To-
biasza, które artysta skomponował na nową 
płytę. Podczas koncertu nie mogło zabraknąć 
słynnego „Crazy” z repertuaru rapera i wokali-
sty Cee-Lo Greea. Tobiasz Staniszewski stał się 
rozpoznawalny dzięki wykonaniu tej piosenki 
w  programie „The Voice of Poland”. Publicz-
ność oklaskiwała występ na stojąco, więc nie 
mogło zabraknąć bisów. Spośród utworów 
śpiewanych na zakończenie koncertu wokali-
sta fenomenalnie wykonał utwór „Hallelujah” 
Leonarda Cohena. 

Przed publicznością wystąpili soliści Wie-
sław Chrzanowski oraz Kamil Zaremski oraz 
trzy zespoły: Fortis, The Playwood i  Bande-
rola. Wykonawcy byli jednocześnie widzami. 
Cały koncert był swego rodzaju rozmową 
między muzykami i  wymianą ich twórczych 

Akustyczny czwartek
Po wielu latach do Starogardzkiego Centrum Kultury po-
wróciła idea organizowania konfrontacji muzycznych. Tym 
razem zamiast tłumu roztańczonej młodzieży przy głośnej 
muzyce, Starogardzkie Centrum Kultury zdecydowało się na 
kameralny, akustyczny koncert przy świecach.

doświadczeń. Wykonawcy prezentowali od-
mienne style dzięki czemu impreza zyskała 
na atrakcyjności. Po trwających prawie dwie 
godziny konfrontacjach, wykonawcy spotka-
li się na jednej scenie improwizując podczas 
jam session.  
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Trzy utalentowane zawodniczki 
z „UKS Kociewie” od miesięcy przy-
gotowują się na Mistrzostwa Świa-
ta 2016, które odbędą się w marcu 
w  Chinach. Koszt takiego wyjaz-
du to ok. 21 tys. zł.  Klub nie jest 
w  stanie pokryć kosztów podróży 
w całości. W związku z tym dziew-

Pokaz akrobatek
5 lutego odbył się pokaz akrobatyczny zawodni-
czek klubu UKS „Kociewie”. Gimnastyczki zbierały 
pieniądze na wyjazd na Mistrzostwa Świata. 

czyny przygotowały specjalny po-
kaz swoich akrobatycznych umie-
jętności dla mieszkańców miasta. 
Wstęp na pokaz był bezpłatny, ale 
w trakcie imprezy uczestnicy mogli 
za przysłowiową „złotówkę” kupić 
kawę i ciastko w przygotowanej na 
tę okazję kawiarence.  

500 tysięcy dla klubu
Wniosek Starogardzkiego Klubu Sportowego 
Sportowa S.A. o  dofinansowanie działań na 
rzecz rozwoju sportu uzyskał pozytywną opinię 
komisji, która przyznała klubowi 500 tys. zł do-
tacji. 

Wniosek jest zgodny z  przyjętą 
w  styczniu ubiegłego roku uchwałą 
Rady Miasta w  sprawie warunków 
i  trybu wspierania finansowego roz-
woju sportu. Oferta klubu pn. „Udział  
w rozgrywkach najwyższej klasy roz-
grywkowej w  koszykówce mężczyzn 
Polskiej Ligi Koszykówki S.A” otrzy-
mała maksymalną liczbę punktów. 
Komisja opiniująca na posiedzeniu 
w  dniu 3 lutego jednomyślnie po-
stanowiła przyznać klubowi dotację  
w wysokości 500 tys. zł. 
Celem dotacji jest stworzenie miesz-
kańcom Gminy przyjaznych warun-
ków do uczestnictwa w  imprezach 
sportowych, promowanie aktywno-
ści i edukacji sportowej oraz integro-
wanie mieszkańców miasta. Stowa-
rzyszenie lub klub sportowy, który 
otrzymuje od miasta pieniądze na 
wspieranie i rozwój sportu, ma swoją 
działalnością zachęcić  mieszkańców 
do aktywnego stylu życia i promować 
miasto przez sport.  

Do tegorocznego konkursu stanęło 
21 organizacji, które złożyły łącz-
nie 35 wnioski o dotację na wspie-
ranie i  upowszechniania kultury 
fizycznej. Dwa wnioski nie przeszły 
oceny formalnej, a trzy nie uzyska-
ły minimalnej liczby 40 punktów 
w ocenie merytorycznej, warunku-
jącej dofinansowanie. Ostatecznie 
dotację uzyskało 26 ofert.
Starogard Gdański jest jednym 
z  nielicznych, jeśli nie jedynym 
miastem w  Polsce, gdzie zasady 
podziału pieniędzy na sport wy-
pracowały same organizacje po-
zarządowe. Po raz pierwszy w tym 
roku komisja oceniająca oferty, 
użyła wag, które opracowała Sta-

Podzielono środki
669 tys. zł zostało podzielone pomiędzy 21 organizacji w tegorocznym 
konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  

rogardzka Rada Sportu. Ocenie 
poddano osiągnięcia sportowe, 
liczbę zawodników trenujących 
w klubie, wkład własny oraz kosz-
towność dyscypliny. Do wypraco-
wanych przez Radę Sportu wag, 
prezydent miasta wprowadził 
podział ze względu na dyscyplinę 
sportową.
Z  kwoty 700 tys. zł, zaplanowa-
nej w budżecie na sport - 10 tys. 
zł przeznaczono na działania 
wspierające i promujące zdrowy 
styl życia, 20 tys. zł  na zawody 
i  turnieje sportowe, w  tym dla 
osób niepełnosprawnych, a  670 
tys. zł zostało podzielono pomię-
dzy kluby i  stowarzyszenia na 

szkolenie sportowe w  szczegól-
ności dzieci i  młodzieży w  tym 
niepełnosprawnej. Przy czym nie 
rozdysponowano całej kwoty na 
zawody i  turnieje sportowe, oraz 
na szkolenia sportowe, pozosta-
wiając 4 tys. zł w rezerwie na małe 
granty oraz 27 tys. zł na akrobaty-
kę sportową. 
Kwotę   670 tyś złotych  podzielono 
na następujące dyscypliny sporto-
we: piłka nożna - 335 tys. zł, piłka 
koszykowa - 107 tys. zł,  piłka siat-
kowa - 73 tys. zł, sporty walki – 54 
tys. zł, pływanie - 30 tys. zł, akro-
batyka – 27tys. zł, piłka ręczna - 17 
tys. zł i pozostałe - 27 000 zł.  
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Słuchaczami są uczniowie I  klas 
gimnazjów z  powiatu starogardz-
kiego. Spotkania odbywają się 
w  ramach programu prewencyj-
nego pn. „Odpowiedzialny Gim-
nazjalista”, który jest realizowany 
od 2009 roku.W  trakcie prelekcji 
mundurowi przekazują swoim 
słuchaczom informacje na temat 
odpowiedzialności karnej, jaka 
grozi za popełnione czyny karalne. 
Policjanci omawiają podstawowe 
kategorie przestępstw i  informu-
ją młodzież o  konsekwencjach 
łamania prawa. Funkcjonariusze 
przypominają małoletnim o  bez-
piecznym korzystaniu z  Interne-
tu i  konsekwencjach stosowa-
nia przemocy w  sieci. Informują 
o środkach wychowawczych, jakie 
może orzec sąd rodzinny wobec 

Rozmawiają z młodzieżą
Mundurowi ze starogardzkiej komendy, którzy na co dzień zajmują się 
profilaktyką społeczną, rozpoczęli w szkołach cykl pogadanek na temat 
odpowiedzialności prawnej nieletnich. 

nieletnich, którzy popełnili czyn 
karalny. Uświadamiają też mło-
dych ludzi, jakie negatywne skutki 
ma sięganie przez nich po dopala-

cze i  środki odurzające oraz o  od-
powiedzialności prawnej i  aspek-
tach zdrowotnych, związanych 
z zażywaniem tych środków.  

Do rywalizacji zgłosiło się 10 ze-
społów: DAWIKA, GRES DE BLUE, 
WEBER SZPUDROWO, ROPS, RED 
TEAM, PPU OLA KALISKA, LARUM 
FINANSE, MEBLE BALICKI, DONER 
KING ZBLEWO, PRESSMANN. Ze-
społy zostały podzielone na dwie 
grupy i  grały systemem „każdy 

Turniej halowy
W sobotę (20 lutego) w hali sportowej im. G. Po-
dolskiego odbył się Amatorski Halowy Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora OSiR . 

z każdym”. Do półfinałów przeszły 
zespoły, które zajęły I  i  II miejsce 
w grupie. 
Królem strzelców turnieju został 
Michał Kamiński z  DONER KING 
ZBLEWO a  najlepszym bramka-
rzem Kacper Malinowski - WEBER 
SZPUDROWO.  

Klasyfikacja końcowa: 

1. DONER KING ZBLEWO 

2. WEBER SZPUDROWO 

3. ROPS

4. LARUM FINANSE

5. MEBLE BALICKI 

6. GRES DE BLUE 

7. PPU OLA KALISKA 

8. RED TEAM

9. PRESSMANN 

10. DAWIKA 
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Dyżury radnych

Polski  Związek  Emerytów,  
Rencistów  i  Inwalidów,   
Zarząd Oddz. Rejonowego 
w  Starogardzie Gdańskim 

zaprasza na następujące 
imprezy w roku 2016:
08 marca  /wtorek/  godz. 14.00    sala SCK-u 
Dzień Kobiet
14 maja  /sobota/  godz. 10.00  sala SCK-u 
Koncert Pieśni Maryjnych  
i Kościelnych
24 czerwca  /piątek/  godz. 15.00 – 21.00  

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

przy 48 osobach  – 1 390,-zł      PILNE 
11 – 15 lipca   wycieczka 
autokarowa na Podlasie  
/Kodeń, Grabarka, Białystok, Sokółka, 
Kruszyniany, Krynki, Supraśl, Białowieża, 
Hajnówka, Tykocin/
cena przy 42 osobach wynosi ok. 1 000,-zł       
PILNE

zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy w naszym 
biurze   –  UM p. 027 
od wtorku do piątku w godz.  9.00 – 13.00 

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

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

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

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

W  sobotę (30 stycznia) podczas XXI sesji przy 
obecności 11 radnych Rada Miasta jednomyśl-
nie uchwaliła nowy Statut Gminy Miejskiej Sta-
rogard Gdański.  
 
Obywatelska inicjatywa 
uchwałodawcza
Na wniosek Marcina Wicherta – mieszkańca 
Starogardu Gdańskiego ustanowiono obywa-
telską inicjatywę uchwałodawczą. To oznacza, 
że grupa 200 mieszkańców, posiadająca czynne 

Jest nowy statut
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza grupy 200 miesz-
kańców oraz imienne głosowanie nad uchwałami, to naj-
ważniejsze zmiany w  dotychczas obowiązującym Statucie 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański. 

prawo wyborcze, ma prawo przedłożyć Radzie 
Miasta swój własny projekt uchwały. Zasady 
przygotowania takiego projektu są identyczne, 
jak w przypadku innych projektów, które może 
zgłosić prezydent miasta, komisja Rady, klub 
radnych lub co najmniej dwóch radnych. Okre-
śla je art. 64 ust. 2 - 7 Statutu Gminy Miejskiej. 
Jedyną różnicą w  przypadku obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej jest obowiązek do-
łączenia do projektu uchwały listy 200 miesz-
kańców, którzy popierają ten projekt. Lista musi 

zawierać czytelne dane: imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, PESEL i  podpis mieszkańca. 
Wprowadzona zmiana - zdaniem wnioskodaw-
cy -   ma jednoczyć starogardzian i umożliwić im 
większe zaangażowanie się w sprawy wspólnoty 
samorządowej.
 
Głosowanie imienne
Kolejny nowy zapis w Statucie, który w istotny 
sposób zmienia dotychczasowe reguły, określa-
jące ustrój gminy, zaproponowało na początku 
kadencji Stowarzyszenie „Nasz Starogard”.   Na 
jego wniosek wprowadzono podczas obrad sesji 
głosowanie imienne. Dotychczas radni głosowa-
li jawnie poprzez podniesienie ręki. Głosy „za”, 
„przeciw” i „wstrzymujące się” były liczone łącz-
nie. Obecnie uchwały Rady za wyjątkiem tych, 
w których ustawowo wymagany jest tryb głoso-
wania tajnego, podejmowane będą w głosowa-
niu imiennym. Radni, wywoływani w porządku 
alfabetycznym z listy obecności na sesji, po ko-
lei oświadczać będą czy są „za”, „przeciw”, czy 
też „wstrzymują się” od głosu w danej sprawie. 
Oddane głosy przez poszczególnych radnych, 
z  podaniem imienia i  nazwiska odnotowane 
zostaną w protokole sesji. Zmiana ma zwiększyć 
transparentność pracy Rady.
 
Strona internetowa 
W  zmienionym Statucie dodano też nowy art. 
31 ust. 2, w  którym dopuszcza się utworzenie 
strony internetowej Rady Miasta w  celu bieżą-
cego informowania mieszkańców o działaniach 
Rady. Zmiana została wprowadzona na wniosek 
radnej Wiolety Strzemkowskiej-Konkolewskiej.
Obecnie Wojewoda Pomorski bada zgodność 
zapisów uchwały z  obowiązującymi przepi-
sami. 

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Starogard Gdański 
informuje, że od dnia 29.02.2016r. Urząd 
Stanu Cywilnego przeniesiony zostanie 
do budynku Urzędu Miasta przy ul. 
Gdańskiej 6 w Starogardzie Gdańskim.

W  związku z  powyższym od dnia 
29.02.2016 – 31.03.2016r. Numerem 
kontaktowym do Urzędu Stanu Cywilnego 
będzie nr telefonu: 58-530-61-36.

Za utrudnienia przepraszamy.

Sejm dla młodych
Od ponad 20 lat co roku 1 czerwca na ul. Wiejską zjeżdża 
aktywna młodzież z  całej Polski, która zasiada w  ławach 
Sejmu RP. Do dziś odbyło się 21 sesji plenarnych, a obecnie 
trwają przygotowania do XXII sesji SDiM. Od końca lutego 
rusza nowa rekrutacja.

Informacje o  temacie tegorocznej sesji oraz 
zasadach rekrutacji zostaną podane na stro-
nie Sejmu i Wszechnicy Sejmowej oraz prze-
kazywane bezpośrednio do szkół i mediów.
Sejm Dzieci i Młodzieży to nie tylko posiedze-
nie 1 czerwca, to również projekt edukacyjny, 
który zaczyna się w połowie lutego. Uczestni-
cy tego przedsięwzięcia zanim zasiądą w ła-
wach poselskich, muszą wykonać zadanie 
rekrutacyjne, którego temat zmienia się co 
roku.
– Pomysł na SDiM pojawił się spontanicz-
nie – wspomina Wiktoria Badzioch  uczen-
nica I LO i posłanka z 2015 roku. Znalazłam 
informację na Facebooku. Razem z  Julią 
Kelsz postanowiłyśmy spróbować swoich 
sił. Musiałyśmy wykonać zadanie, dotyczące 
zagospodarowania przestrzeni dla młodych 
ludzi. W  rekrutacji pomógł im Budżet Oby-
watelski. Dzięki niemu w  ramach koncepcji 
„Park Nowe Oblicze” pod koniec ubiegłego 
roku  powstała „Siłownia pod chmurka”. Ich 
projekt został wysoko oceniony i  1 czerwca 
2015 roku obie pojechały do Warszawy na 
XXI obrady SDiM.
- Uczestnictwo w SDiM to wspaniałe przeży-
cie – wspominają byłe posłanki. To okazja do 
wymiany doświadczeń, poszerzenia kontak-
tów oraz poznania nowych, niesamowitych 
ludzi z całej Polski, z którymi do dzisiaj utrzy-
mujemy kontakt. Zachęcamy młodych ludzi 
do ubiegania się o mandat – mówią Wiktoria 
i Julia. 
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Przekaż swój jeden procent

Starogardzkie Stowarzyszenie Kobiet  
z Problemami Onkologicznymi „Amazonka”
Numer KRS: 0000168137

Stowarzyszenie na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Pinokio”
Numer KRS: 0000174927

Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze 
Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej”
Numer KRS: 0000174929

Klub Sportowy Beniaminek 03
Numer KRS: 0000212950

Fundacja Szpitala Św. Jana
Numer KRS: 0000235020

Uczniowski Klub Sportowy „Libero”  
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 
w Starogardzie Gdańskim
Numer KRS: 0000243663

Gminny Związek Sportowy „Kociewie”
Numer KRS: 0000247578

Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku 
Szwoleżerów Rokitniańskich
Numer KRS: 0000258173

Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia
Numer KRS: 0000293928

Klub Piłkarski „Starogard”
Numer KRS: 0000318946
Stowarzyszenie „Nasz Starogard”
Numer KRS: 0000380607

Stowarzyszenie „Amor Omnia Vincit”
Numer KRS: 0000019307

Kociewskie Stowarzyszenie Pomocy 
Dziecku i Rodzinie
Numer KRS: 0000021452

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół 
Działających na rzecz Dzieci  
z Dysfunkcjami „Dzieci Kociewia”
Numer KRS: 0000398323

Fundacja - Dom Św. Elżbiety  
„Nie Będziesz Sam”
Numer KRS: 0000431399

Polski Związek Niewidomych,  
Okręg Pomorski, 
Numer KRS: 0000099691  
z dopiskiem: Koło Powiatowe PZN  
w Starogardzie Gdańskim

Organizacje Pozarządowe działające na terenie miasta Sta-
rogard Gdański uprawnione do otrzymywania 1%: 

Związek Harcerstwa Polskiego,  
Chorągiew Gdańska, z informacją: 
Numer KRS: 0000273799  
z dopiskiem:  
Hufiec ZHP w Starogardzie Gdańskim

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami  
w Polsce 
Numer KRS: 0000154454 
z dopiskiem: Oddział w Starogardzie 
Gdańskim

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Zwierząt OTOZ „Animals” 
Numer KRS: 0000069730  
z dopiskiem: Schronisko w Starogardzie 
Gdańskim

Polskie Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego z informacją: 
Numer KRS: 0000114618  
z dopiskiem: koło w Starogardzie Gdańskim 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym: 
Numer KRS: 0000162757  
z dopiskiem: koło w Starogardzie Gdańskim

1. Teofil Chmielewski, l. 84
2. Zofia Czerska, l. 95
3. Stefania Mitulska, l. 77
4. Józef Kolasiński, l. 90
5. Stanisław Dawicki, l.87
6. Mirosława Szemecka, l. 65
7. Krzysztof Rożek, l. 53
8. Roman Niedziela, l. 66
9. Witold Duzowski, l. 77
10. Roman Olszewski, l. 64
11. Jadwiga Olstowska, l. 75
12. Elżbieta Laskowska, l. 86
13. Maria Muhlbrandt, l. 75
14. Jerzy Błański, l. 80
15. Halina Ukleja, l. 84
16. Eugeniusz Bernacki, l.79
17. Wiesława Galińska, l. 55
18. Bronisława Lubińska, l. 86
19. Andrzej Czarkowski, l. 71
20. Elżbieta Tomaszewska, l. 63
21. Gerard Bukowski, l. 74
22. Ryszard Domagała, l. 73
23. Zyta Sadowska, l. 62
24. Maria Kreft, l. 70
25. Irena Małachowska, l. 85
26. Helena Sarnowska, l. 77
27. Piotr Kowalski, l. 58

Zgony

- Tym nowym cyklem chcemy przybliżyć 
naszym najmłodszym odbiorcom sztukę 
teatralną. Chcemy ich zachęcić do 
obcowania z żywym słowem – mówi dyrektor 
SCK Ewa Betcher. Teatr Młodego Widza to 
teatr, jakiego w  Starogardzie jeszcze nie 
było. To przede wszystkim teatr kameralny, 
niemalże na wyciągnięcie ręki, interaktywny, 
inteligentny, mądry,  magiczny, oparty 
na dobrej literaturze i  bezpieczny. Dzieci 
będą siedziały na materacach pod sceną, 
przez co będą miały lepszy i bliższy kontakt 
z  aktorami. Wierze, że ta propozycja na 
spędzenie niedzielnego popołudnia znajdzie 
swoich miłosników. 
Pierwszy spektakl z  cyklu odbędzie się już 
w  najbliższą niedzielę 28 lutego o  godzinie 
16:00 w  sali widowiskowej SCK. Ze 
spektaklem  pt. „Słowik” na podstawie baśni 

Rusza „Teatr Młodego Widza”
„Teatr Młodego Widza” to nowa propozycja kulturalna 
Starogardzkiego Centrum Kultury dla najmłodszych.  
Cyklicznie w  niedzielne popołudnia dzieci i  ich rodzice 
spotykać się będą z  teatrem. Mali widzowie będą mogłli 
oglądać spektakle na materacach rozmieszczonych przed 
sceną.

H.Ch.Andersena przyjedzie do Starogadu 
Teatr Baj Pomorski z Torunia. 

Adaptację baśni przygotował Jacek 
Pietruski. Przewodnikiem widzów podzcas 
spektaklu będzie Niugin - dziewczyna ptak, 
która narodziła się przy śpiewie słowika. 
Nigun zostaje tłumaczką śpiewu cudownego 
słowika, którego cesarz chiński sprwadza na 
swój dwór. Śpiew słowika wzrusza i przenika 
do głębi serce władcy, ale cesarz nie może 
rozumieć, że ptak jest wolny i sam decyduje 
dla kogo oraz jak długo śpiewa. Dlatego 
rezygnuje z  żywego stworzenia i  pomocy 
Nigun na rzecz mechanicznego słowika, 
którego przysyła mu posłaniec z  Japonii. 
Sztuczny słowik śpiewa równie pięknie i  na 
każde życzenie cesarza, ale czy w tym śpiewie 
jest parwda ..? 



14 PRZETARGI

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. 2 108 z późn. zm.)- Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Słonecznej (II przetarg) –  działka 
nr 1/31 o pow. 1 232 m², obręb 28, KW 30436;  cena wywoławcza (w tym 23 % VAT)  141 000,00 zł (stoczterdzieścijedentysię-
cyzłotych); wadium w wysokości  14 100,00 zł (czternaścietysięcystozłotych); postąpienie minimalne  1 410,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w strefie oznaczonej 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.
…................................................................................................................................................................................................... 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 9 marca 2016 r. (środa) w  sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański 
ul. Gdańska 6 o godz. 11:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 3 marca 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 8 marca 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 uzasadnio-
nych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, 
pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania i Urbanistyki tel. 58-5306079.

Jednorazowa płatność podatku do 100 zł
Zgodnie z nowelizacją ustaw podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od 
1 stycznia 2016 roku wprowadzono zapis, że jeżeli kwota podatku za rok nie przekracza 100 
zł podatek jest płatny jednorazowo do 15 marca. Jeżeli zaś kwota podatku przekracza 100 
zł to podatek jest płatny, jak dotąd w czterech proporcjonalnych ratach w terminach do: 15 
marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
W  związku z  powyższym należy być przygotowanym do jednorazowej płatności podatku 
w pierwszej racie do dnia 15 marca. 

K O M U N I K A T
 

w sprawie obliczania podstawy opodatkowania 
podatkiem od nieruchomości 
części wspólnych budynków 

Od 1 stycznia 2016 r. dla wszystkich właścicieli nieruchomości, w  których wyodrębniono 
własność lokali, nowością będzie podatek od nieruchomości naliczany od części wspólnych 
budynku. W znowelizowanej przez Sejm ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowa-
dzono zapis, który określa wprost że obowiązek podatkowy w  zakresie podatku od nieru-
chomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na 
właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Co to są części wspólne budynku?

Części wspólne nieruchomości to:
• klatki schodowe, korytarze, hole, przejścia, prześwity oraz inne elementy służące do komunikacji wewnątrz lub 

w granicach budynku;
• część piwnic (nie stanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali), strychy, schowki, wózkarnię, 

pralnię, suszarnię;
• pomieszczenia gospodarcze;
• pomieszczenia techniczne (węzeł cieplny, hydrofornia);
• budynki pozostałe zlokalizowane w obrębie działki (nie stanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczegól-

nych lokali).

Jak dokonać pomiaru części wspólnych budynku?

1. W przypadku, gdy dla danego budynku sporządzona jest pełna inwentaryzacja – zawiera ona informację o po-
wierzchniach części wspólnych budynku.

2. W przypadku, gdy dla danego budynku inwentaryzacja jest niepełna lub jej brak:
• w budynkach wielorodzinnych pozostających w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej KOCIEWIE  - pomiary wykona 

Zarządca.
• w budynkach wielorodzinnych pozostających w zarządzie TBS  Sp. z o.o.  i innych zarządców - pomiary powinny 

zostać wykonane w każdej wspólnocie mieszkaniowej w sposób określony na zebraniu każdej wspólnoty.
• w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębniono własność lokali i w których:  zarząd wspólnoty prowadzo-

ny jest samodzielnie, lub  gdy nie ustalono zarządu mieszkańcy będą musieli wykonać pomiary samodzielnie.

3.  Przy wykonywaniu pomiarów należy wykorzystać poniższe informacje:
• W pierwszej kolejności -  zmierzyć powierzchnię użytkową wszystkich pomieszczeń wspólnych na wszystkich 

kondygnacjach, również w budynkach innych niż mieszkalne, jeżeli zlokalizowane są one na tej samej działce co 
budynek mieszkalny i nie zostały przypisane do odrębnych lokali w akcie notarialnym.

• Pomiar powinien być wykonany po wewnętrznych ścianach pomieszczeń, z dokładnością do 1 cm.
• Powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20 m podlega opodatkowaniu w całości.
• Powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości  od 1,40 m do 2,20 m podlega opodatkowaniu w połowie.
• Powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości  do 1,40 m nie podlega opodatkowaniu.

• Powierzchnia klatki schodowej – pionowy ciąg komunikacji – jest wyłączona z opodatkowania.

Jak obliczyć udział w częściach wspólnych budynku?

Aby obliczyć udział w częściach wspólnych budynku mnożymy powierzchnię użytkową części wspólnych budynku 
razy  udział lokalu wyrażony w ułamku w akcie notarialnym kupna nieruchomości;

Przykład: powierzchnia użytkowa części wspólnych budynku mieszkalnego wynosi 91,66 m2, udział lokalu wynikający 
z aktu notarialnego wynosi 8372/36115, co daje udział lokalu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego 21,25 m2: 
91,66 m2 x 8372/36115 = 21,25 m2.

Części wspólne w budynkach mieszkalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawek dla 
budynków mieszkalnych. Dla powyższego przykładu, wg stawek podatkowych uchwalonych na 2016 rok, podatek od 
nieruchomości za udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wyniesie: 21,25 m2 * 0,72 zł = 15,30 zł.

Części wspólne w budynkach pozostałych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawek dla 
budynków pozostałych. Dla powyższego przykładu, wg stawek podatkowych uchwalonych na 2016 rok, podatek od 
nieruchomości za udział w częściach wspólnych budynku pozostałego wyniesie: 21,25 m2 * 7,60 zł = 161,50 zł.

Gdzie i komu składa się korektę informacji w sprawie podatku od nieruchomości?

Korektę podatku od nieruchomości składa podatnik na druku „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości” IN-1 
Prezydentowi Miasta Starogard Gdański za pośrednictwem Wydziału Podatków i Ewidencji Dochodów.
Druk „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości” IN-1 można pobrać ze strony internetowej 
http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19406.html lub pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Starogard Gdań-
ski, ul. Gdańska 6.

O udzielenie dofinasowania mogą ubiegać się 
właściciele budynków, którzy planują w 2016  
roku wymienić eternitowe pokrycie dachowe, 
zmienić elewację budynku albo usunąć płyty 
azbestowe z terenu swojej nieruchomości. 
Dofinansowanie obejmować będzie koszty 
związane z  demontażem, transportem oraz 
zabezpieczeniem i unieszkodliwieniem odpa-
dów zawierających azbest. Wartość dofinan-
sowania może wynieść nawet do 100% ponie-
sionych kosztów kwalifikowanych. 

Gmina Miejska przystąpiła do kolejnej edycji 
konkursu „Czyste powietrze Pomorza”, które-
go organizatorem jest Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w  Gdańsku.  Aby uzyskać dofinansowanie ta-
kiej inwestycji należy złożyć wniosek w  Urzę-
dzie Miasta, przy ul. Gdańskiej 6, w  kancelarii 
podawczej, pok. nr 01, wraz z niezbędnymi za-
łącznikami, w  nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 10.05.2016 r. 
Formularz wniosku dostępny jest w  Wydziale 
Techniczno Inwestycyjnym - pok. nr 105 oraz 
na stronie internetowej Urzędu www.staro-
gard.pl. 
 
Zwrot do 50% 
Kwota dotacji może wynieść maksymalnie do 
50% kosztów kwalifikowanych zadania i  bę-
dzie uzależniona od ilości złożonych wniosków 
(zgodnie z  regulaminem konkursu WFOŚiGW 
„Czyste Powietrze Pomorza - edycja 2016)
Koszty kwalifikowane zadania, czyli koszty 

NIE dla azbestu w Starogardzie
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że mieszkań-
cy, zainteresowani usunięciem ze swoich posesji wyrobów za-
wierających azbest, mogą starać się o dofinansowanie. Wnio-
ski o udzielenie dofinansowania wraz z załącznikami należy 
składać w Urzędzie Miasta w terminie do 01 kwietnia 2016r.

Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy 
złożyć w  Urzędzie Miasta, przy ul. Gdańskiej 6, 
w kancelarii podawczej, pok. nr 01 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 01.04.2016r. 
Formularz wniosku dostępny jest w  Wydziale 
Techniczno Inwestycyjnym - pok. nr 105 oraz na 
stronie internetowej Urzędu www.starogard.pl. 
Wnioski, które wpłyną do kancelarii tutejsze-
go urzędu po dniu 01.04.2016 r. nie będą roz-
patrywane przez tutejszy urząd.

Konkurs „Czyste powietrze Pomorza” 
Starogardzianie do 10 maja br. mogą ubiegać się o dotację na 
modernizację źródeł energii. Otrzymają dofinansowanie, je-
żeli w 2016 roku dokonają wymiany kotła opalanego węglem 
lub koksem na gazowy, olejowy lub na pompę ciepła albo ko-
lektor słoneczny, czy też  podłączą się do sieci ciepłowniczej.

podlegające zwrotowi, stanowią wydatki po-
niesione na:
a)  zakup (łącznie z technicznym doborem urzą-
dzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż:
- kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym,
- pomp ciepła, 
- węzłów cieplnych z przyłączami,
- kolektorów słonecznych.
b) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. 
i  c.w.u  Dotacja udzielona będzie na moder-
nizację źródeł energii cieplnej w  budynkach, 
zlokalizowanych na terenie Miasta Starogard 
Gdański. Dotyczy budynków:
- jednorodzinnych, stanowiących własność 
osób fizycznych,
- wielorodzinnych, w  których funkcjonują 
wspólnoty mieszkaniowe,
- wielorodzinnych, stanowiących własność 
Gminy.
Wnioski, które wpłyną do kancelarii tutejszego 
urzędu po dniu 10.05.2016 r. nie będą rozpatry-
wane przez tutejszy urząd.
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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 przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 2108 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

 OGŁASZA CZWARTY 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 wywoław-
cza w zł (zawiera 

23%VAT)
wadium postąpienie 

minimalne

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. 187/30 422 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa 
z funkcją usługową (H1)

 43 000,00 zł  4 300,00 zł  430,00 zł 

5. 187/32 376 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługową (H2)

 40 400,00 zł  4 040,00 zł  410,00 zł 

6. 187/33 834 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca
z funkcją usługową (G1)

 80 600,00 zł  8 060,00 zł  810,00 zł 

7. 187/34 420 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługową (H2)

 42 900,00 zł  4 290,00 zł  430,00 zł 

8 187/35 425 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługową (H2)

 43 400,00 zł  4 340,00 zł  440,00 zł 

9. 187/38 307 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługowa (H2)

 33 000,00 zł  3 300,00 zł  330,00 zł 

10. 187/39 756 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca (J1)

 70 100,00 zł  7 010,00 zł  710,00 zł 

11. 187/40 864 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca (J1)

 80 200,00 zł  8 020,00 zł  810,00 zł 

12. 187/41 500 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca (J1)

 49 000,00 zł  4 900,00 zł  490,00 zł 

13. 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 

14. 187/44 769 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca
z funkcją usługową (G3)

 74 300,00 zł  7 430,00 zł  750,00 zł 

15. 187/45 324 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługową (H3)

 34 800,00 zł  3 480,00 zł  350,00 zł 

16. 187/50 275 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z funkcją usługową (H4)

 29 500,00 zł  2 950,00 zł  300,00 zł 

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie 
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa. 
Nieruchomości ww. (poz.1-16) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 września 2015 
r., drugi 28 października 2015 r., a trzeci 13 stycznia 2016 r. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 9 marca 2016 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Staro-
gard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 3 marca 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 8 marca 2016 r. (wtorek) od godz 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym 
i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. 
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty 
przetargu.
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. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 
1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014 poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA CZWARTY 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 wywoław-
cza w zł (zawiera 

23%VAT)
wadium postąpienie 

minimalne

1 2 3 4 5 6 7

1. 1/73 456 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E8)

44 700,00 zł 4 470,00 zł 450,00 zł

2. 1/74 368 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E8)

39 500,00 zł 3 950,00 zł 400,00 zł

3. 1/75 456 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E8)

46 600,00 zł 4 660,00 zł 470,00 zł

4. 1/76 432 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E7)

44 100,00 zł 4 410,00 zł 450,00 zł

5. 1/80 630 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca (F5)

64 200,00 zł 6 420,00 zł 650,00 zł

6. 1/82 492 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z dopuszczeniem usług (D3)

52 200,00 zł 5 220,00 zł 530,00 zł

7. 1/83 328 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa
z dopuszczeniem usług (D3)

36 600,00 zł 3 660,00 zł 370,00 zł

8. 1/115 562 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E3)

57 400,00 zł 5 740,00 zł 580,00 zł

9. 1/118 474 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, szeregowa (E3)

46 500,00 zł 4 650,00 zł 470,00 zł

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w  działek we własnym zakresie i  na własny koszt zgod-
nie z  obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa. 
Nieruchomości ww. (poz.1-9) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 września 2015 r., drugi 28 
października 2015 r., a trzeci 13 stycznia 2016 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 9 marca 2016 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, 
ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 3 marca 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 8 marca 2016 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem 
wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przy-
padkach 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. 2 108 z późn. zm.)- Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA 
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kochanki (V przetarg) –  
działka nr 57/2 o pow. 1 520 m², obręb 7, KW 24794; cena wywoławcza (w tym 23% VAT)  90 000,00 zł (dziewięćdziesiąttysię-
cyzłotych); wadium w wysokości  9 000,00 zł (dziewięćtysięcyzłotych); postąpienie minimalne  900,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbo-
lem 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., a czwarty 13 stycznia 
2016 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 9 marca 2016 r. (środa) w  sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański 
ul. Gdańska 6 o godz. 11:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 3 marca 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 8 marca 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 uzasadnio-
nych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, 
pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania i Urbanistyki tel. 58-5306079.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 2 lutego 2016 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 56/02/2016 w spra-
wie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie zamiany nieruchomości, obejmujące dwie pozy-
cje: 1) ul.Danusi – działka nr 57/1 o pow. 1 000 m², obręb 20, KW 3278, 2) ul.Danusi - działka nr 58/6 o pow. 3 696 m², obręb 
20, KW 13682.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 57/02/2016 w sprawie przeznaczenia do  sprzedaży nieruchomości grun-
towej dotychczasowym użytkownikom wieczystym – w formie bezprzetargowej, obejmujące dwie pozycje: 1) ul.Korczaka 
– działka nr 4/34 o pow. 261 m², obręb 12, KW 8875, 2) os.60-lecia O.N.P. - działki nr: 495/1 i 496/1 o łącznej pow. 143 m² , 
obręb 22, KW 56895.
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 infor-
mację 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 lub 5306114.

       Prezydent Miasta Starogard Gdański  
       Janusz Stankowiak        

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 19 stycznia 2016  r. wydane zostało Zarządzenie Nr 20/01/2016 
w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w  trybie bezprzetargowym na poszerzenie lokalu 
mieszkalnego, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Kopernika 32F – strych o pow. 29,20 m² - działka nr 65/1 o pow. 1 265 m², 
KW 35824, w przynależnym udziale 0,0197.
26 stycznia 2016 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 35/01/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym pod zaplecze budowy związanej z remontem gazociągu, obejmujące 
jedną pozycję: 1) ul.Mickiewicza – działka nr 11/9 o pow.~845 m², obręb 11, KW 50989.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 36/01/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 449/12/2015 Prezydenta 
Miasta Starogard Gdański z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 
w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Kopernika/Sienkiewi-
cza – działka nr 154/411 o pow. 39 m², obręb 23, KW 24792 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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 infor-
mację 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 lub 5306076

      Prezydent Miasta Starogard Gdański  
       Janusz Stankowiak




