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Są pieniądze na Park Miejski
Ponad 9 mln zł Miasto uzyskało z Unii Europejskiej na zagospodarowanie 
cennych przyrodniczo obszarów rzeki Wierzycy. Modernizację Parku 
Miejskiego i budowę ścieżki pieszo-rowerowej zrealizuje w partnerstwie 
z Gminą Wiejską oraz Nadleśnictwem Starogard. W 2016 roku powstanie 
projekt techniczny, a roboty budowlane ruszą w 2017 roku. Zakończenie 
całej inwestycji planowane jest na koniec 2018 roku.

Pociąg IC „Deyna” łączy mia-
sta, w  których grał słynny piłkarz. 
W pierwszą podróż wybrał się prezy-
dent Starogardu Gdańskiego Janusz 
Stankowiak, zastępca prezydenta 
Maciej Kalinowski oraz pracownicy 
magistratu, którzy promowali wśród 
pasażerów Starogard – miasto naro-
dzin Deyny. W  gronie zaproszonych 
gości znaleźli się znany dziennikarz 
sportowy Stefan Szczepłek, prezes 
Fundacji im. Kazimierza Deyny Ja-
nusz Dorosiewicz oraz Wiktor Bołba 
– kustosz Muzeum Legii Warszawa.
Akcja promocyjna przybliżyła po-
dróżnym sylwetkę piłkarza oraz 

Pierwszy kurs „Deyny”
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13 marca o godz. 20.34 „Deyna” ruszył w swój 
pierwszy kurs z Łodzi do Warszawy. Każdy pa-
sażer dowiedział się, w  jakim mieście urodził 
się Kaka i otrzymał certyfikat podróży „Deyną”.

miasto, w  którym stawiał pierwsze 
sportowe kroki. Pasażerowie otrzy-
mali ulotki z  najważniejszymi infor-
macjami o Deynie, o jego życiu i osią-
gnięciach oraz słodkie krówki z logo 
naszego miasta. W  pociągu zawisły 
plakaty Kazika z herbem Starogardu 
Gdańskiego, a na stolikach w pocią-
gu pojawiły się książki o Deynie au-
torstwa Stefana Szczepłka. Z  kolei 
najmłodszym podróżnikom orga-
nizatorzy podarowali kolorowan-
ki i  kredki. Okazało się, że zabawa 
wciągnęła nie tylko maluchy, ale też 
starszych, którzy z zapałem malowali 

obrazek naszego Kaki. Całej akcji to-
warzyszyła piosenka „Legenda Dey-
ny”. Pasażerowie reagowali spon-
tanicznie. Wielu z  nich przyznawało 
szczerze, że do tej pory nie wiedzieli, 
gdzie urodził się Kazimierz Deyna, 
ale po tej akcji na pewno zapamięta-
ją nazwę Starogard Gdański.
Punktem kulminacyjnym promocji 
miasta był quiz poświęcony patro-
nowi pociągu. Pasażerowie chętnie 
odpowiadali na pytania i doskonale 
się przy tym bawili. Zwycięzcy otrzy-
mywali notatniki i piłeczki z wizerun-
kiem Kazimierza Deyny.
- Gdyby nie Starogard i  pierwszy 

Klub Sportowy „Włókniarz” może 
nigdy nie mielibyśmy takiej legendy 
piłki nożnej. Deyna jest twarzą i zna-
kiem firmowym Starogardu. Pamięć 
o Deynie w naszym mieście jest bar-
dzo żywa i  chcieliśmy to pokazać 
całej Polsce. - mówił w  rozmowie 
z dziennikarzami  prezydent Janusz 
Stankowiak.  
Po przyjeździe do stolicy delegacja ze 
Starogardu  zwiedziła Muzeum Legii 
Warszawa i złożyła kwiaty pod pomni-
kiem Kazimierza Deyny. Prezydent za-
łożył na posąg piłkarza szalik kibica od 
mieszkańców Starogardu.  
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Prezydent Miasta oraz Naczelnik 
Wydziału Inicjatyw Gospodarczych 
Tadeusz Błędzki z Tadeuszem Kolbu-
szem rozmawiali przede wszystkim 
o sprawach dotyczących gospodarki 
odpadami. Wspólnie szukali naj-
korzystniejszych dla mieszkańców 
rozwiązań sposobu odbioru śmieci 
i ustalenia opłat za te usługi. Dysku-
towali o  istniejących alternatywach 
i  możliwych zmianach, aby system 
śmieciowy działał w  Starogardzie 
jeszcze sprawniej i  korzystniej dla 
użytkowników. Właściciel firmy 

Konsul przebywał w  mieście 16 
marca. Rozmowa z  prezydentem 
dotyczyła przede wszystkim pol-
sko-hiszpańskiej współpracy go-
spodarczej.

Prezydent Starogardu oraz jego 
zastępca Maciej Kalinowski wraz 
z grupą samorządowców z różnych 
regionów kraju uczestniczyli w spo-
tkaniu zorganizowanym w Kancela-
rii Premiera. Politycy rozmawiali na 
temat realizacji rządowego progra-
mu „Rodzina 500 plus”.
Premier zaapelowała do samo-
rządowców, aby zrobili wszystko, 

Spotkanie z premierem
W poniedziałek (14 marca) premier Beata Szy-
dło rozmawiała z wojewodami oraz prezyden-
tami miast na temat realizacji programu „Ro-
dzina 500 plus”. W spotkaniu, które odbyło się 
w  Kancelarii Premiera, uczestniczył prezydent 
Janusz Stankowiak. Omówiono proces wypła-
cania świadczeń. 

ny ważne jest, aby samorządy, które 
są szczeblem władzy najbliższym 
obywatelom, aktywnie włączyły się 
w realizację takich projektów.
Zwracając się do samorządowców 
premier zapewniła, że wojewodo-
wie, którzy są obecni na spotkaniu, 
będą do ich dyspozycji, będą ich 
wspierać i  służyć pomocą, jeże-
li gdzieś, w  jakimś samorządzie, 

żeby program został  wprowadzo-
ny bez zbędnej zwłoki urzędniczej 
i administracyjnej. Podkreśliła wagę 
sprawnego i  szybkiego dotarcia do 
polskich rodzin, do rodziców i dzieci.
– Program „Rodzina 500 plus” jest 
wielkim wyzwaniem. Jego sukces 
nie będzie sukcesem polityków, suk-
cesem urzędników, ale sukcesem 
polskich rodzin. Wierzę głęboko, że 
wszystkim nam o  to właśnie cho-
dzi – mówiła premier Beata Szydło. 
– Istotne jest to, że wszędzie tam, 
gdzie na co dzień obywatele zała-
twiają swoje bieżące sprawy, gdzie 
żyją, mieszają, mogą otrzymać 
świadczenie, z  którym wiążą tak 
wielkie oczekiwania. Z drugiej stro-

pojawi się problem, czy kłopot. 
Minister Rodziny, Pracy i  Polityki 
Społecznej Elżbieta Rafalska do-
dała, że samorządy mogą liczyć na 
wsparcie resortu w  rozwiązywaniu 
wszystkich problemów, czy to na-
tury interpretacyjnej, prawnej, czy 
organizacyjnej. 
– „Program 500 plus” to nie tyl-
ko pomoc dla polskich rodzin, 
to również sposób na ożywienie 
gospodarki – powiedział Janusz 
Stankowiak w rozmowie z minister 
Rafalską. – Jest wiele obaw, ale czy-
nimy wszystkie możliwe przygoto-
wania, aby system w naszej gminie 
zadziałał sprawnie – dodał prezy-
dent Starogardu Gdańskiego.    

Firma z osiągnięciami
Prezydent Janusz Stankowiak kontynuuje spotkania z lokalnymi przed-
siębiorcami. Celem wizyt jest zapoznawanie się ze specyfiką starogardz-
kich przedsiębiorstw oraz z  ich potrzebami. Tym razem władze miasta 
swoją wizytę złożyły właścicielowi firmy KOLTEL Tadeuszowi Kolbuszowi.

KOLTEL podzielił się z  gośćmi swo-
im wieloletnim doświadczeniem 
„w śmieciach”. Udzielił wielu cennych 
i  praktycznych porad, co podkreślił 
na spotkaniu prezydent, dziękując za 
miłe przyjęcie.
Przedsiębiorstwo KOLTEL od 1992 
roku zajmuje się odbiorem odpa-
dów od właścicieli nieruchomości. 
Ich pierwszym klientem była Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „KOCIE-
WIE” w Starogardzie Gdańskim.
– W tym roku w listopadzie obcho-
dzić będziemy 25-lecie działalno-

ści firmy – mówi Tadeusz Kolbusz. 
Na tej bazie, przy ul. Droga Owidz-
ka, jesteśmy od 2006 roku. Kiedy 
kupowaliśmy ten plac, było tu 
prawdziwe ściernisko, które na 
szczęście dało się przystosować 
do potrzeb naszej działalności 
– dodaje. Baza spełnia warun-
ki Ministra Środowiska, którego 
rozporządzenie jesteśmy zobo-
wiązani przestrzegać.
Firma ma na swoim koncie wiele 
nagród i  wyróżnień. Właściciel 
pochwalił się też swoimi osią-
gnięciami. Jednym z najważniej-
szych, na które zwrócił szczegól-
ną uwagę, było doprowadzenie 
do uregulowania spraw własno-
ściowych spółki. – Obecnie wła-
ścicielami są dwie osoby fizyczne 
– moja żona Maryla oraz ja – tłu-
maczył pan Tadeusz. – Moim na-
stępcą jest syn, który już od kilku 
lat wdraża się w  zadania i  plany 
naszej działalności. Wierzę, że 
będzie kontynuował moje dzieło 
z  równie dużą, a  może większą 
pasją i otwartością na nowości – 
dodał.   

Hiszpanie w Starogardzie?
Honorowy Konsul Generalny Królestwa Hisz-
panii oferuje pomoc w nawiązaniu partnerstwa 
Starogardu z  wybranym miastem Hiszpanii. 
Konsul Maciej Dobrzyniecki podczas spotkania 
z  prezydentem Januszem Stankowiakiem za-
deklarował, że będzie szukał hiszpańskich firm, 
gotowych zainwestować w Starogardzie.

– Chętnie pomogę nawiązać kon-
takty z  przedstawicielami miast 
w Hiszpanii, które będą zaintereso-
wane inwestowaniem na polskim 

rynku – powiedział Maciej Dobrzy-
niecki. Pośrednikiem w  kontak-
tach ma być konsulat w Gdańsku.
Maciej Dobrzyniecki jest również 
wiceprezesem Business Centre 
Club. Podczas pobytu w  Staro-
gardzie interesował się terenami 
inwestycyjnymi. Chce spotkać się 
z lokalnymi przedsiębiorcami, aby 
poznać ich ofertę biznesową, po-
trzeby rynku i możliwości rozwoju 
nowych przedsięwzięć gospodar-
czych.
Prezydent Janusz Stankowiak za-
prosił konsula na kolejne spotka-
nie i  obiecał, że Wydział Inicjatyw 
Gospodarczych przygotowuje dla 
niego wykaz starogardzkich firm 
zainteresowanych współpracą 
wraz z ofertą inwestycyjną.
Maciej Dobrzyniecki spotkał się też 
z młodzieżą Zespołu Szkół Ekono-
micznych w  Starogardzie. Ucznio-
wie z klas kształcących techników 
obsługi turystycznej pojadą na 
praktyki zawodowe do Hiszpa-
nii. Miesięczne staże odbędą się 
w  czterech hotelach na Majorce. 
Dwie 16-osobowe grupy uczniów 
wyjadą na wyspę w  maju 2016 
i 2017 roku.   
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Inwestycja kosztować będzie pra-
wie 13 milionów złotych. 70% tych 
kosztów pokryje Unia Europejska. 
Projekt „Zachowanie wartości przy-
rodniczych i  krajobrazowych kory-
tarza ekologicznego doliny Wierzycy 
przez ochronę bioróżnorodności oraz 
ukierunkowanie wykorzystania tego 
obszaru” otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 9 025 tys. zł.  Największa 
część uzyskanego dofinansowania - 

ponad 7,5 mln zł - przypadnie miastu. 
- Dzięki pozyskanym pieniądzom 
zmieni się wygląd Parku Miejskiego, 
który zostanie przebudowany i upo-
rządkowany – mówi Przemysław 
Biesek-Talewski, zastępca prezyden-
ta do spraw techniczno-inwestycyj-
nych. Odnowione zostanie oczko 
wodne. Figura Wierzyczanki będzie 
przeniesiona w  inne, bardziej wy-
eksponowane miejsce. Przez park 

poprowadzi nowa promenada spa-
cerowa, od której odchodzić będą 
liczne alejki. Staną przy nich  jednoli-
te ławki, kosze na śmieci i stojaki na 
rowery. Park ozdobią nowe krzewy 
i  klomby kwiatów. Dla zmotoryzo-
wanych od północnej strony parku 
wybudowany zostanie duży parking 
z możliwością organizowania w tym 
miejscu imprez plenerowych, np. 
koncertów. Nowe oświetlenie i  mo-

Są pieniądze na Park Miejski
nitoring uczynią park miejscem bar-
dziej bezpiecznym. 
- Park Miejski to ważne miejsce dla 
starogardzian – dodaje wicepre-
zydent. Dlatego zależało nam, aby 
pierwszy etap prac zagospodarowa-
nia doliny rzeki Wierzyca objął wła-
śnie jego odnowę. Park istnieje w na-
szym mieście od  90 lat. Jego nie-
zwykłość polega na tym, iż w samym 
centrum miasta starogardzianie 
mogą doświadczyć błogiego spokoju 
wśród otaczającej ich zieleni. Mogą 
pospacerować alejkami pośród 
drzew przy malowniczej rzece Wie-
rzycy, której tłem są miejskie zabytki, 
XIV-wieczna fara oraz mury miejskie 
z basztami. W letnie upały mieszkań-
cy często ochładzają się, siedząc na 
ławkach wokół fontanny lub w cieniu 
wielkich drzew. Z  kolei dzieci mogą 
pobawić się w ogródkach jordanow-
skich i  pokarmić dzikie kaczki oraz 
łabędzie, które na stałe rezydują na 
stawie. Otrzymane dofinansowanie 
sprawi, że park wypięknieje i będzie 
miejscem, w którym wolny czas bę-
dzie upływał milej i przyjemniej.
Projekt przewiduje też budowę trasy 
pieszo-rowerowej, która rozpocznie 
się w  zachodniej części miasta, na 
obszarze chronionym Natura 2000. 
Przyrodniczy szlak poprowadzi do 
ulicy Jagiełły, skąd istniejącymi ścież-
kami będzie można dotrzeć do par-
ku. Nad Wierzycą powstanie ścieżka 
edukacyjna z  licznymi miejscami 
odpoczynku, kładką przez rzekę oraz 
platformą widokową, z której będzie 
można podziwiać przyrodę. Z  kolei 

we wschodniej części miasta, nad je-
ziorem Kochanka powstanie pomost 
dla wędkarzy i osób chcących obser-
wować np. ptaki.
Cały szlak przyrodniczo-edukacyjny 
przez miasto zostanie oznakowany 
i opisany. Na całej jego długości po-
jawią się znaki informacyjne, które 
będą ściśle wyznaczać kierunek mar-
szu lub jazdy. Chodzi o  to, aby dać 
mieszkańcom trasę do spacerów, 
która nie będzie w znaczący sposób 
ingerować w naturę, czy dawać oka-
zji do wkraczania na niedozwolony 
teren. Przeciwnie poprzez wyznacze-
nie szlaku i  specjalne oznakowanie 
będzie sprzyjać jej ochronie. Posłużą 
temu zamontowane wzdłuż ścieżki 
tablice informacyjne, które zostaną 
ustawione w miejscach, gdzie można 
spotkać piękne okazy przyrodnicze 
lub siedlisko chronionych ptaków.
Gmina Wiejska Starogard Gdański, 
od miejscowości Krąg do granicy 
miasta nasypem nieczynnej linii kole-
jowej Skarszewy – Starogard urządzi 
ścieżkę rowerową, natomiast Nadle-
śnictwo przejmie działania informa-
cyjno-edukacyjne na temat ochrony 
bioróżnorodności doliny rzeki Wie-
rzycy.
Dofinansowanie przyznane zostało 
przez Zarząd Województwa Pomor-
skiego w  wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014 
- 2020 dla działania 11.4. „Ochrona 
różnorodności biologicznej”.  
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Otrzymane z  Unii pieniądze po-
zwolą na przeprowadzenie konsul-
tacji społecznych, szczegółowych 
ankiet i  ekspertyz oraz analiz nie-
zbędnych do uzupełnienia i  przy-
stosowania GPR do nowych prze-
pisów i  wymagań. Chodzi przede 
wszystkim o  pogłębienie opraco-
wanej już wcześniej charakterysty-
ki obszarów miasta, które wyma-
gają ożywienia społeczno-gospo-
darczego. Celem jest wydobycie 
tych obszarów z  sytuacji kryzyso-
wej oraz stworzenie im warunków 
do dalszego rozwoju. 
Analizie poddane zostaną zjawiska 
społeczne i  komunikacyjne, m.in. 
potrzeby mieszkańców w zakresie 

Głębsza analiza, pewniejsze pieniądze
Gmina otrzymała ponad 200 tys. zł na rozszerzenie i  uzupełnienie 
„Gminnego Programu Rewitalizacji dla Starogardu Gdańskiego” (GPR). 
Otrzymana kwota stanowi 95% wartości całego projektu i  pochodzi 
z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Głębsza analiza 
GPR ma zasadniczy wpływ na powodzenie przyszłej aplikacji o  środki 
zewnętrzne na rewitalizację zdegradowanych obszarów miasta. 

rozbudowy chodników, ścieżek ro-
werowych i komunikacji miejskiej. 
Analizowane będą też potrzeby 
dotyczące opieki, wychowania 
oraz kształcenia dzieci i młodzieży. 
Rewitalizacja ma przede wszyst-
kim pomóc w rozwiązaniu podsta-
wowych problemów mieszkańców 
zaniedbanych rejonów miasta, jak 
np. zmniejszenie bezrobocia i  wy-
kluczenia społecznego. 
Dzięki GPR projekt rewitalizacji 
m.in. Starego Miasta, czy rejonu 
ul. Kościuszki będzie miał większe 
szanse na uzyskanie dofinansowa-
nia ze środków unijnych.
– Otrzymana dotacja to efekt 
współpracy dwóch wydziałów 

Urzędu Miasta: Wydziału Plano-
wania i Urbanistyki oraz Wydziału 
Inicjatyw Gospodarczych. – Oba 
wydziały od wielu miesięcy pracu-
ją nad programem rewitalizacji dla 
Starogardu. To pierwszy etap na 
drodze do uzyskania dofinansowa-
nia na odnowę zdegradowanych 
obszarów miejskich. Po zatwier-
dzeniu uzupełnionego o  nowe 
dane Gminnego Programu Rewita-

lizacji czeka nas kolejny etap, czyli 
opracowanie i  złożenie wniosku 
o  dofinansowanie zadań opisa-
nych w tym programie. To nastąpi 
najprawdopodobniej w 2017 roku, 
po ogłoszeniu konkursu przez 
Urząd Marszałkowski – mówi Prze-
mysław Biesek-Talewski, zastępca 
prezydenta miasta do spraw tech-
niczno-inwestycyjnych.   
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Stadion, na którym sportową ka-
rierę zaczynał Kazimierz Deyna, 
zmodernizowano. Prace trwały 
od czerwca do grudnia 2015 roku. 
Poprawiono stan bazy treningowej 
i  odnowiono zaplecze sanitarne. 
Obiekt oświetlono i zainstalowano 
system automatycznego nawad-
niania. Na terenie wyznaczono 
cztery boiska: jedno pełnowymia-

„Włókniarz” w nowej odsłonie
Niespełna rok trwała modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej. 30 kwietnia odbędzie się uroczy-
ste otwarcie dawnego „Włókniarza”. To będzie wielkie święto piłki nożnej. 

rowe, dwa treningowe i  małe bo-
isko ze sztuczną nawierzchnią 
i ściankami treningowymi. Wszyst-
ko otoczono nowym systemowym 
ogrodzeniem, które zastąpiło daw-
ny betonowy mur. Zainstalowano 
też  piłkochwyty. Wydano na to po-
nad 1,8 mln zł, przy czym połowę 
tej kwoty zapłacił Minister Sportu 
i  Turystyki ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej.
Stary „Włókniarz” ma bogatą 
tradycję. Pamięta przedwojenne 
czasy, kiedy pełnił rolę miejskiego 
stadionu z  płytą otoczoną bież-
nią. W  czasie wojny była tam też 
strzelnica. Do lat 80. istniały przy 
boisku trybuny z  zapleczem sani-
tarnym oraz mieszkaniem opieku-
na obiektu, Franciszka Rosaniego. 

Wyremontowany stadion nawią-
zuje do jego historii. Obok zaple-
cza powstała nowa brama wjazdo-
wa od strony ul. Harcerskiej, która 
przypomina bramę sprzed lat. – 
Chcielibyśmy, aby ten odnowiony 
stadion był dodatkową wizytówką 
miasta, a  trenująca tam młodzież 
czuła sportowego ducha legendy 
piłki nożnej naszego Kazika Dey-
ny – powiedział prezydent Janusz 
Stankowiak.
W  latach 60. i  70. w  przerwach 
i  po pracy trenowali tam głównie 
pracownicy starogardzkich zakła-
dów przemysłowych: SKS Spójnia 
(PSS), KS Unia (Polfa), RKS Famos 
(zakłady meblarskie) SKS Strat 
(Polmos) oraz Zakładowy Klub 
Sportowy Włókniarz. Ten ostatni 
był klubem Fabryki Obuwia Nep-
tun, związanej z  przedwojenną 
gałęzią przemysłu włókienniczego, 
stąd nazwa boiska. W  tym czasie 
„Włókniarze” pod okiem trenera 
Henryka Piotrowskiego dwa razy 
awansowali do ligi międzywoje-
wódzkiej (obecnej III ligi). Tam 
swoje pierwsze piłkarskie kroki 

stawiał Kazimierz Deyna. Zaczy-
nał jako trampkarz, by ostatecznie 
trafić do San Diego Rockers. Po 
drodze były Łódzki Klub Sportowy, 
Legia Warszawa i Manchester City.
Aby przypomnieć starogardzia-
nom ten piękny kawałek historii, 
Prezydent Miasta zaprosił do Sta-
rogardu zespół   Legia Warszawa 
Champions League, w którym gra-
ją byli zawodnicy Legii Warszawa. 
30 kwietnia na stadionie im. Kazi-
mierza Deyny drużyna z  Warsza-
wy zmierzy się z  drużyną Oldboys 
Starogard Gdański. Organizatorzy 
zapowiadają przyjazd takich za-
wodników jak: Maciej Szczęsny, 
Zbigniew Mandziejewicz, Jacek 
Zieliński, Marek Jóźwiak, Adam 
Fedoruk, Radosław Michalski, 
Tomasz Sokołowski, Jacek Bed-
narz, Grzegorz Lewandowski, Je-
rzy Podbrożny, Cezary Kucharski, 
czy ulubieniec kibiców Wojciech 
Kowalczyk. W  ramach tego wyda-
rzenia selekcjoner młodzieżowej 
reprezentacji Polski Marcin Dor-
na na „Włókniarzu” poprowadzi 
pokazowy trening dla piłkarzy KP 
Starogard i KS Beniaminek 03. Na-
tomiast trening dla bramkarzy po-
prowadzi Maciej Szczęsny. Patro-
nat medialny nad imprezą objęła 
telewizja Polsat oraz TVP3 Gdańsk.
Już dzisiaj zapraszamy na to świę-
to wszystkich kibiców, miłośników 
piłki i nie tylko.   

Urząd Miasta reprezentowali: prezydent Ja-
nusz Stankowiak oraz wiceprezydenci Maciej 
Kalinowski i  Przemysław Biesek-Talewski. Na-
tomiast Spółdzielnię Zarząd w  składzie: Wie-
sław Wrzesiński, Ewa Sommerfeld i Mieczysław 
Serocki. 
Zarówno Spółdzielnia, jak i miasto dysponują 
określonym budżetem na inwestycje, dlatego-
dobrym pomysłem jest połączenie sił tak, aby 
wspólnie budować parkingi, chodniki i place 
zabaw i  w  ten sposób  zagospodarowywać 
większy teren. 
Ponadto Spółdzielnia z  racji uwarunkowań 
prawnych ma często znacznie większe ograni-
czenia niż miasto, dlatego corocznie od wielu 
lat typuje kilka inwestycji, które wykonać moż-
na w porozumieniu z władzami miasta. Reali-
zacja wielu z nich mogłaby znacznie poprawić 
jakość i  komfort życia nie tylko mieszkańców 
Spółdzielni, ale i  całej starogardzkiej społecz-
ności. 
Podczas spotkania poruszono kwestie współ-
pracy w zakresie remontów chodników, budo-

Wspólne inwestycje dla mieszkańców
Na początku marca w starogardzkim magistracie przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Kociewie” spotkali się z władzami miasta. Tematem rozmów były inwestycje, mające po-
prawić wizerunek miasta i komfort życia jego mieszkańców. Ustalono plan działań.

wy wyjazdów, parkingów i placów zabaw. Spo-
śród ośmiu najpilniejszych inwestycji, zgłoszo-
nych przez Spółdzielnię, przy realizacji pięciu 
władze miasta widzą możliwość współpracy. 
Jeszcze w tym roku Gmina Miejska wyremon-
tuje chodnik przy Al. Jana Pawła II na odcinku 
od budynku Os. Kopernika 2 do PSP 4. Leżące 
tam płyty betonowe zastąpi prefabrykowaną 
kostką betonową. Ponadto opracuje komplek-
sową koncepcję zagospodarowania terenów 
zielonych na odcinku od Ogrodnictwa Pawła 
Pesty do Al. Jana Pawła II, która obejmie zgła-
szaną przez SM Kociewie potrzebę uporządko-
wania placu rekreacyjnego przed budynkiem 
Oś. Kopernika 14. Koncepcja będzie podstawą 
do późniejszego zaplanowania i  przeprowa-
dzenia prac renowacyjnych na tym obszarze. 
Ponadto w  najbliższej przyszłości przy okazji 
modernizacji odcinka Al. Jana Pawła II od ul. 
Kopernika do Al. Armii Krajowej, rozważy wyko-
nanie zatoki postojowej. Z kolei podczas prac 
związanych z planowaną rewitalizacją Al. Woj-
ska Polskiego na pewno utwardzony zostanie 

plac postojowy oraz drogi dojazdowe do bu-
dynku nr 10 -10A, jak również wyremontowane 
istniejące tam chodniki i trasy pieszo–jezdne. 
Część wskazanych przez Spółdzielnię zadań, 

SM „Kociewie” będzie musiała zrealizować sa-
modzielnie lub przy udziale Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w  Gdańsku, np. wykonanie wjaz-
du z  Os. 60-lecia do Al. Niepodległości, gdyż 
proponowana lokalizacja wjazdu znajduje się 
w pasie drogi wojewódzkiej nr 222. Miasto nie 
może inwestować na terenach, których nie jest 
właścicielem.  
Jak podkreśla Zarząd Spółdzielni, współpraca 
z władzami miasta  w ostatnim czasie układa 
się bardzo dobrze, jest więc duża szansa na re-
alizację przedmiotowych inwestycji. 
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Ulica Kościuszki doczekała się wreszcie re-
montu. To bardzo dobra wiadomość dla sta-
rogardzian. Stan nawierzchni ulicy od dawna 
woła o  pomstę do nieba, bo przy większej 
prędkości łatwo zgubić tu koło. Jezdnia przy-
pomina szwajcarski ser, a  stare rurociągi, 
szczególnie w okresie zimowym, co rusz pę-
kają. Kolejne dywaniki asfaltowe, nakładane 
na dziury, powodują, że droga jest nierówna 
i brzydka. Podobnie mają się chodniki, które 
nie były remontowane od ponad 20 lat. Be-
tonowe płytki w  wielu miejscach są uszko-
dzone i  zagrażają bezpieczeństwu pieszych. 
Do przetargu na przebudowę ul. Kościuszki 
w Starogardzie Gdańskim zgłosiły się trzy fir-
my. Pod koniec marca poznamy wykonawcę 
robót.

Większy komfort jazdy 
i bezpieczniejsze przejścia 
dla pieszych
Wygląd ulicy Kościuszki już wkrótce całko-
wicie się zmieni. Remont obejmie jezdnię, 
zjazdy do posesji, miejsca postojowe, chod-
niki i ścieżki rowerowe. W rejonie skrzyżowań 
z ulicami Aleja Jana Pawła II, Padarewskiego 
i  Jana III Sobieskiego pojawią się dodatko-
we pasy ruchu, tzw. lewoskręty. Na skrzyżo-

Kościuszki jak z obrazka
Do końca 2017 roku ulica Kościuszki całkowicie zmieni swój wygląd. W tym roku przebudo-
wa obejmie odcinek od wylotu z ronda na ulicy Lubichowskiej do skrzyżowania z ul. Pelpliń-
ską. Szacunkowy koszt robót to prawie 6 mln zł. Pod koniec marca poznamy wykonawcę. 
Prace ruszą jeszcze w kwietniu.

waniu Kościuszki – Aleja Jana Pawła II zain-
stalowana zostanie sygnalizacja świetlna. 
Dodatkowo tam, gdzie natężenie ruchu jest 
największe, czyli w okolicach skrzyżowań po-
jawią się wysepki dla pieszych. To uniemoż-
liwi kierowcom wyprzedzanie i zmusi ich do 
większej uważności na drodze. Azyle pozwo-
lą też pieszym i rowerzystom na bezpieczne 
zatrzymanie się i przejście przez ulicę. Chod-
niki i  ciągi pieszo-rowerowe łączące ścieżki 
dla rowerów zostaną poszerzone. Tam, gdzie 
to możliwe znajdą się wydzielone miejsca 
postojowe. Przyjęte rozwiązania mają upo-
rządkować, upłynnić i uspokoić ruch drogo-
wy.

Rowerem 
przez centrum miasta
Jeszcze w  tym roku miłośnicy dwóch kółek 
będą mogli swobodnie i  bezpiecznie poru-
szać się po centrum miasta. Wzdłuż ulicy 
Kościuszki powstaną dwa odcinki ścieżki 
rowerowej. Jeden połączy ul. Lubichowską 
z  ul. Krzywą i  umożliwi rowerzystom wjazd 
na Rynek. Drugi powstanie pomiędzy ul. So-
bieskiego a  ul. Pelplińską. Na pozostałych 
odcinkach, ze względu na brak miejsca po-
wstanie ciąg pieszo-rowerowy. W ten sposób 
rowerzyści bez problemu dotrą z  ul. Lubi-

chowskiej do przedmieść Starogardu w  kie-
runku Owidza.

Nowoczesny 
powrót do przeszłości
Ulica Kościuszki to jedna z  najstarszych 
i  najważniejszych ulic w  Starogardzie. Jej 

wygląd ma niebagatelne znaczenie dla wi-
zerunku naszego miasta. Dlatego władze 
miasta i  projektanci dużo uwagi poświęcili 
jej estetyce. Kamienne krawężniki, chodniki 
i  ścieżki z  wysokiej jakości kostki betono-
wej i  kamiennej zagwarantują jej trwałość 
i atrakcyjny wygląd. Wzdłuż ulicy pojawią się 
trawniki, krzewy i klomby kwiatów. Na skrzy-
żowaniach z Aleją Jana Pawła II i z ul. Pada-
rewskiego powstaną miniskwery. Pozostaną 
też wszystkie drzewa, które nie zagrażają 
bezpieczeństwu kierowców. Cała ulica zosta-
nie oświetlona nowymi latarniami, nawią-
zującymi do czasów dawnej jej świetności. 
Nowe ławki, słupki pojemniki na śmieci i sto-
jaki na rowery dodadzą jej niepowtarzalnego 
uroku. Na przystankach autobusowych, przy 
których powstaną zatoki, pojawią się nowe 
estetyczne wiaty, co uczyni ulicę ciekawszą, 
barwniejszą i  przede wszystkim bezpiecz-
niejszą. Ulica będzie także monitorowana 
dzięki dwóm kamerom usytuowanym w rejo-
nie skrzyżowań.

To co niewidoczne dla oka
Roboty budowlane oprócz przebudowy samej 
drogi obejmują również infrastrukturę pod-
ziemną niewidoczną dla oka. Spółka „Star-
-Wik” sfinansuje przebudowę sieci wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej. Elektrociepłow-
nia Starogard Gdański wybuduje odcinek no-
wej sieci ciepłowniczej, a  Energa – Operator 
wymieni starą sieć elektroenergetyczną.
– Jesteśmy na etapie sprawdzania ofert, któ-
re wpłynęły w  postępowaniu przetargowym 
– mówi Przemysław Biesek-Talewski, zastęp-
ca prezydenta do spraw techniczno-inwesty-
cyjnych.    – Mogę zdradzić, że cena, za jaką 
wykonamy tegoroczny etap przebudowy, 
będzie znacznie niższa od zakładanej. Na 
początku kwietnia podpisana zostanie umo-
wa z  wykonawcą, a  w  drugiej połowie tego 
miesiąca rozpoczną się roboty. Mieszkańcy 
muszą przygotować się na utrudnienia w ru-
chu, objazdy i  korki w  centrum Starogardu. 
O  zmianach w  organizacji ruchu będziemy 
informować na bieżąco, ale już dzisiaj prze-
praszam za wszystkie uciążliwości i  proszę 
mieszkańców tego rejonu miasta i  kierow-
ców – o cierpliwość i wyrozumiałość. 
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Kontrolerzy RIO wzięli pod lupę 
gospodarkę finansową gminy, pro-
cedury zamówień publicznych, 
zarządzanie majątkiem komunal-
nym oraz lokalne podatki. Kontrola 
trwała przez 3 miesiące. – Inspekto-
rzy RIO podkreślili dobre i  bardzo 
dobre wyniki pracy urzędników. 
- Drobne uwagi nie miały wpływu 

Finanse miasta na piątkę
Regionalna Izba Obrachunkowa skontrolowała 
finanse Urzędu Miasta. Instytucja, która spraw-
dza, jak samorządy gospodarują mieniem pu-
blicznym bardzo dobrze oceniła pracę władz 
Starogardu.

Ognik - nowa sala edukacyjna
9 marca w Komendzie Powiatowej PSP Starog-
ard Gdański uroczyście otwarto salę edukacy-
jną „Ognik”, która powstała dzięki współpracy 
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 
i  Ministerstwa Edukacji Narodowej w  ramach 
rządowego programu „Bezpieczna+”. 

Sala szkoleniowa „Ognik” ma służyć 
strażakom ze Starogardu Gdańskie-
go do nauczania dzieci i  młodzieży, 
jak zachowywać się w czasie pożaru. 
W  ramach specjalnego programu 
edukacyjnego strażacy przekażą 
uczestnikom organizowanych tu 
spotkań swoją wiedzę opartą na dłu-
goletnim doświadczeniu.
W  sali prowadzone będą zajęcia 
szkoleniowe z bezpieczeństwa poża-
rowego. Strażacy, wykorzystując pre-
zentacje multimedialne oraz sprzęt 
pożarniczy, pomogą uczniom szkół 
i przedszkoli zrozumieć, jakie niebez-
pieczeństwa czyhają w  naszych do-
mach. Szkolenia takie mają rozwijać 
umiejętności zachowania się w razie 
wystąpienia niebezpiecznych sytu-
acji.
– W  takich miejscach jak to, będzie 
można pokazać dzieciom jak zacho-
wać się w sytuacjach trudnych i jakie 
mogą wystąpić zagrożenia. Efekty 
obrazowego przekazywania wiedzy, 
mogą być naprawdę skuteczne – po-
wiedział z-ca Pomorskiego Komen-
danta Wojewódzkiego PSP w Gdań-
sku st. bryg. Waldemar Miłejko.
W siedzibie starogardzkiej PSP przy-
gotowano pokój dzienny, kuchnię 
oraz łazienkę. Sala edukacyjna ma 
służyć do prezentowania dzieciom, 

w  jaki sposób rozprzestrzenia się 
dym w  warunkach pożaru oraz jak 
działają czujki pożarowe. Najmłod-
si będą mogli także sprawdzić, jak 
nagrzewają się drzwi, za którymi po-
wstał pożar.
– Dzieci są często zwyczajnie ciekawe 
zjawisk życia codziennego, nierzadko 
przekonując się o ich groźnych skut-
kach – zauważa starosta starogardzki 
Leszek Burczyk. – Jestem pod wra-
żeniem tej sali. To bardzo ważne, by 
edukować dzieci od najmłodszych 
lat w zakresie tego rodzaju niebezpie-
czeństw oraz tego, jak im zapobiegać 
– dodaje.
W wyposażonej w piecyk gazowy ła-
zience, strażacy tłumaczyć będą dzie-

ciom, jak ustrzec się przed zatruciem 
tlenkiem węgla oraz jak wentylować 
pomieszczenia. Przedstawią także 
działanie czujki czadu, która ostrzega 
przed ewentualnym niebezpieczeń-
stwem.
Kuchnia posłuży za miejsce, w  któ-
rym uczniowie będą mogli zrozu-
mieć, dlaczego niewłaściwe użytko-
wanie kuchenki może być źródłem 
pożaru. Zajęcia obejmują także ćwi-
czenia ewakuacyjne z  miejsca obję-
tego pożarem.
Salę edukacyjną poświęcił Powia-
towy Kapelan Strażaków ks. Stefan 
Rogowski, a  uroczystość otwarcia 
urozmaiciły występy przedszkola-
ków z „Bajkowego Domku”.   

na ogólny wynik kontroli w  Urzę-
dzie – podsumował Dariusz Denis, 
Skarbnik Miasta.
Regionalna Izba Obrachunkowa nie 
rzadziej niż raz na cztery lata kon-
troluje wszystkie instytucje, które 
gospodarują mieniem publicznym. 
Raport z  kontroli w  Starogardzie 
przedstawiła 26 lutego 2016 r. 
 
 

Rada podjęła też uchwałę w  celu 
utworzenia na terenie miasta Dzien-
nego Domu „Senior-Wigor”. Uznała, 
że taki dom jest w  mieście bardzo 
potrzebny i że wiele osób starszych, 
aby nie czuć się samotnymi, chętnie 
uczestniczyłoby w zajęciach i spotka-
niach z osobami w podobnym wieku.

Seniorzy obradowali
16 marca odbyło się V posiedzenie Rady Seniorów Gminy Miejskiej Staro-
gard Gdański. Podczas spotkania seniorzy dyskutowali na temat zmiany 
stawek opłat za wywóz śmieci dla osób starszych oraz jak chcieliby, aby 
funkcjonowały kluby seniorów przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie”. 

Członkami Rady Seniorów Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański na lata 
2015-2018 są: Bogdan Adam – Prze-
wodniczący Rady Seniorów, Jan 
Brdak – Z-ca Przewodniczącego Rady 
Seniorów, Danuta Kozikowska – Se-
kretarz, Irena Krzykowska, Ryszard 
Chabior, Bogdan Grzela, Henryk Kur-

kowski, Stanisław Kubkowski, Kazi-
mierz Zimnak.
Osobą do kontaktu w  sprawie Rady 
Seniorów jest Agata Kurkowska 
pracownik Wydziału Spraw Społecz-
nych, pok. 211 tel. 58 530 60 78. 
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Nowe mieszkania socjalne 
W pierwszym półroczu 2017 roku pięć starogardzkich rodzin wprowadzi 
się do nowo wyremontowanych mieszkań socjalnych. Lokale mieszkalne 
powstaną w wyniku przebudowy i remontu istniejących w zasobie Gminy 
budynków. Koszt inwestycji wyniesie niecałe 835 tys. zł. 40 % tej kwoty 
pokryje Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Dzięki przebudowie budynków, któ-
rych Gmina jest właścicielem, mia-
sto doda do zasobu komunalnego 
5 nowych lokali. Dwa mieszkania, 
obejmujące pokój z kuchnią, powsta-
ną z  podziału lokalu mieszkalnego 
przy ul. Chojnickiej 71. Ich łączna po-
wierzchnia wyniesie ok. 93 m². Przy 
ul. Tczewskiej 22b lokal użytkowy zo-
stanie przekształcony w  mieszkalny. 
W ten sposób  miasto wygospodaruje 
50 m² powierzchni mieszkalnej. Do-
datkowo przy ul. Kanałowej 15 i Skar-
szewskiej 7G zostaną wydzielone dwa 
mieszkania na poddaszach. Jedno 
o powierzchni 33 m², drugie - 85,5 m². 
Koszt przebudowy i remontu wszyst-
kich lokali wyniesie 835 tys. zł, przy 
czym 40 % tej kwoty pochodzić będzie 
z budżetu państwa za pośrednictwem 
Banku Gospodarstwa Krajowego. 
– Obecnie w Starogardzie około 120 
rodzin czeka na przydział lokalu 
mieszkalnego – mówi Przemysław 
Biesek-Talewski, zastępca prezyden-
ta do spraw techniczno-inwestycyj-
nych. – Mając na uwadze to ogromne 
zapotrzebowanie mieszkańców Sta-
rogardu Gdańskiego na mieszkania 
socjalne złożyliśmy w ubiegłym roku 
do BGK cztery wnioski o dofinanso-
wanie przebudowy i  remontu bu-
dynków, będących w zasobie Gminy. 
Złożone wnioski zostały pozytywnie 
rozpatrzone, dzięki czemu pozyskali-
śmy do budżetu ponad 300 tys. zł na 
remont pięciu lokali – dodaje.

BGK od lat wspiera jednostki samo-
rządu terytorialnego, oferując im 
kompleksowy zestaw nowoczesnych 
usług bankowych, które spełniają 
specyficzne potrzeby samorządów. 
Jednym z  takich programów finan-
sowych, skierowanych do jednostek 
samorządowych, jest Fundusz Dopłat 
w ramach rządowego programu finan-
sowego wsparcia budownictwa so-
cjalnego i  komunalnego. Celem tego 
programu jest pomoc samorządom 
w  realizacji ustawowego obowiąz-
ku zapewnienia lokali mieszkalnych 
najuboższym mieszkańcom. Jest on 
realizowany przez BGK w formie bez-
zwrotnego dofinansowania projek-
tów budowlanych lub remontowych 
oraz kupna lokali bądź budynków. 
Dzięki pozyskanym pieniądzom już 
w marcu ogłoszone zostaną przetar-
gi, a na przełomie kwietnia i maja ru-
szą roboty budowlane.
– To pierwszy krok do zwiększenia 
zasobu lokali socjalnych i  komu-
nalnych naszego miasta. Przygoto-
wujemy dokumentację dla nowego 
budynku z  sześcioma lokalami so-
cjalnymi. Przymierzamy się także do 
budowy nowych budynków komu-
nalnych. Dla wszystkich inwestycji 
chcemy uzyskać dofinansowanie 
z  budżetu państwa. Liczymy też na 
zapowiadane przez rząd nowe formy 
wsparcia budowy mieszkań socjal-
nych i komunalnych – mówi wicepre-
zydent.   

Wnioski o  pomoc w  ramach pro-
gramu „Rodzina 500 plus” w formie 
papierowej można składać od 1 
kwietnia w Szkołach Podstawowych 
Nr 1,2,3, Gimnazjum Nr 1 i  Zespole 
Szkół Publicznych od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00 – 15.00 oraz 
w  Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 18.00  i   dodatkowo 
w soboty  02.04, 16.04 i 30.04;  14.05 
i  28.05; 11.06 i 25.06 w godz. 8.00 – 
14.00. 

Możliwe będzie też złożenie wnio-
sku drogą elektroniczną za pomocą 
Platformy Usług Elektronicznych, 
tj. systemu teleinformatycznego 

Rusza program wsparcia rodzin
1 kwietnia rusza program „Rodzina 500 plus”. Od tego dnia rodzice będą 
mogli składać wnioski o  świadczenie wychowawcze. W  Starogardzie 
świadczenie będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

udostępnionego przez Zakład Ubez-
pieczeń  Społecznych oraz poprzez 
bankowość elektroniczną. Szczegó-
łowe i  aktualne informacje na ten 
temat można uzyskać na stronie Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i  Polityki 
Społecznej.
Od dnia 14 marca w  punktach 
przyjmowania wniosków czyli 
w Szkołach Podstawowych nr 1,2,3, 
Gimnazjum Nr 1, Zespole Szkół Pu-
blicznych oraz w  MOPS można po-
bierać formularz wniosku w  wersji 
papierowej. Natomiast formularz 
w wersji elektronicznej jest dostęp-
ny na stronie internetowej MRPiPS: 
http://www.mpips.gov.pl/wspar-
cie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-

500-plus/wzor-wniosku-o-swiad-
czenie-wychowawcze/ i  na stronie 
MOPS www.mops.starogard.pl
Wniosek złożony w  terminie do 1 
lipca gwarantuje zachowanie prawa 
do wypłaty świadczenia wstecz od 
1 kwietnia. Jeśli wniosek wpłynie 
po 1.07.2016 świadczenie będzie 
wypłacane od miesiąca, w  którym 
rodzice złożą wniosek. Do programu 
można dołączyć w  dowolnym mo-
mencie. 
– Aby uniknąć kolejek prosimy 
o  skorzystanie z  najdogodniejszych 
miejsc składania wniosków, znajdu-
jących się najbliżej miejsca zamiesz-
kania lub nauki dziecka. Dzięki temu 
z  pewnością oszczędzimy cenny 

czas – mówi Bernadeta Smuda, dy-
rektor MOPS. 
Wszystkie wnioski złożone w wyzna-
czonych punktach oraz złożone dro-
gą elektroniczną trafią do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, który 
wyda decyzję i dokona wypłaty. 
Przyznane świadczenie zostanie 
przekazane bezpośrednio na konto 
wskazane przez rodzica, ewentu-
alnie wypłacone gotówką w  kasie 
Banku Spółdzielczego w  Starogar-
dzie Gdańskim. 

Od 2 marca ruszyły infolinie MR-
PiPS „Rodzina 500 plus”. Informa-
cje dostępne są również na stronie 
internetowej w  zakładce „Rodzina 
500 plus” http://www.mpips.gov.
pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/
rodzina-500-plus/ oraz na stronie 
www.mops.starogard.pl  i  pod nu-
merem 58 56244 58. 
Numery Infolinii dla Województwa 
Pomorskiego: 58  337 71 28, 58  337 
75 28,  58 337 75 78.   
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Zajęcia prowadzili wolontariusze z  Meksyku, 
Kenii, Filipin, Azerbejdżanu, Indii, Turcji, Wiet-
namu, Francji oraz Łotwy. Gimnazjaliści mieli 
okazję nie tylko podszkolić swoje umiejętno-
ści posługiwania się językiem angielskim, ale  
także poznać kulturę oraz mieszkańców odle-
głych zakątków świata.
Uczniowie zostali przeszkoleni m.in. w zakre-
sie: leadership, poznaj Unię Europejską, pra-

Nowoczesne metody edukacji
W dniach 6 – 10 marca uczniowie Zespołu Szkół Publicznego 
Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II  w Starogardzie Gdańskim 
uczestniczyli w specjalistycznym obozie szkoleniowym „Eu-
roweek – Szkoła Liderów” w Międzygórzu. 

W  czasie apelu Wojciech Mokwa i  Anna Gracz 
przypomnieli historię żołnierzy Armii Krajowej, 
żołnierzy wyklętych, sylwetki m.in. rotmistrza 
Witolda Pileckiego, majora Zygmunta Szendzie-
larza ps. „Łupaszko”, Zdzisława Brońskiego ps. 
„Uskok”, Zdzisława Badocha ps.„Żelazny” i Da-
nuty Siedzikówny ps. „Inka”. Wspomnieniom 
towarzyszyły nie tylko portrety bohaterów usta-
wione wzdłuż muru, ale również ich historia wy-
świetlana na tymże murze. Historia ożyła jeszcze 
bardziej, gdy starogardzcy harcerze rozpalili na 
środku dziedzińca Muzeum ogień, przy którym 
stanęli kawalerzyści 2 Płk. Szwoleżerów Rokit-
niańskich. Przy takich właśnie ogniskach ponad 
70 lat temu niejednokrotnie grzali się Niezłomni.
Po blisko dwudziestoletniej batalii w demokra-
tycznej Polsce udało się w  końcu przywrócić 
o  nich pamięć. Przestali być uważani za zdraj-
ców ojczyzny, stali się narodowymi bohatera-

Pamiętamy  
o Żołnierzach Wyklętych
Z okazji przypadającego 1 marca Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych starogardzianie uczcili pamięć członków podziemia 
niepodległościowego i  antykomunistycznego. Punktual-
nie o godz. 20.00 na dziedzińcu Muzeum Ziemi Kociewskiej 
wraz z władzami miasta wysłuchali apelu poległych.

mi jako uczestnicy zbrojnego powstania anty-
komunistycznego w  latach 1944 – 1963. O  tę 
prawdę historyczną walczyły rodziny żołnierzy 
niezłomnych, poeta Zbigniew Herbert, którego 
wiersz „Wilki” stał się symbolem ich walki, hi-
storycy, a także kibice piłki nożnej. W 2011 roku 
za sprawą ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
dzień 1 marca ustanowiono Narodowym Dniem 
Żołnierzy Wyklętych. W ten sposób przywróco-
no pamięć o  bohaterach, którzy nie godzili się 
na sowietyzację Polski i  podporządkowanie jej 
ZSRR. Od 5 lat co roku 1 marca Polacy wspomi-
nają Żołnierzy Wyklętych, aby nie zdarzyło się 
tak, jak pisał Zbigniew Herbert „Naród, który 
traci pamięć, traci sumienie”.
Wtorkowym uroczystościom towarzyszył pokaz 
filmu o Niezłomnych oraz pięknie i wzruszająco 
zaśpiewane przez Kuźnię Bracką piosenki pa-
triotyczne. 

ca i motywacja w grupie, program Erasmus+, 
poznawanie kultur świata, prowadzenie pre-
zentacji/autoprezentacji, wolontariat, szok 
kulturowy. 

W trakcie pobytu uczniowie gimnazjum zwie-
dzili Bystrzycę Kłodzką oraz Kłodzko. Opieku-
nem grupy była nauczycielka Zespołu Szkół 
Justyna Bona. 

Zespół „Canto” z  Elwirą Pączek oraz Kamil 
Zaremski świetnie zaprezentowali się pod-
czas ostatniej „Nocy Bardów”. Ich występy 
spotkały się z ciepłym przyjęciem publiczno-
ści. Teraz postanowiono bardziej przybliżyć 
twórczość wspomnianych wykonawców. 
Podczas koncertu „Co nam w  duszy gra …” 
podziękowano również wszystkim, którzy 
wsparli ubiegłoroczną „Noc Bardów”. 

Formacja będąca jedną z  najbardziej kulto-
wych grup na polskiej scenie muzycznej za-
grała swoje największe przeboje. 
Przypomnijmy, że Raz Dwa Trzy przygodę 
z muzyką zaczęli 25 lat temu i od razu odnie-
śli wielki sukces. Być może dlatego, że umie-
jętnie łączą liryczne, niebanalne teksty ze 
spokojnym rockiem o  balladowym brzmie-
niu. 
Wokalista zespołu - Adam Nowak - jest uwa-
żany za polskiego Toma Waitsa, który stale 
imponuje dystansem, wrażliwością i  spo-
strzegawczością. 

Zagrali aż miło
W  piątek (11 marca) w  sali 
widowiskowej Starogardz-
kiego Centrum Kultury od-
był się koncert  z cyklu „Co 
nam w  duszy gra...”, w  któ-
rym wystąpili: zespół „Can-
to” oraz Kamil Zaremski.

Nie zwiedli 
fanów
W  Kinie Sokół wystąpił ze-
społ Raz Dwa Trzy. Fani 
twórczości formacji Adama 
Nowaka wypełnili salę kina 
po brzegi. 
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Wprowadzone zmiany stawiają rodziców sześcio-
latków przed kolejnym trudnym wyborem. Ro-
dzice muszą odpowiedzieć sobie na szereg pytań 
i  wyjaśnić wiele wątpliwości. Aby im to ułatwić 
szkoły od 15 do 22 marca otworzyły swoje drzwi 
dla rodziców i ich pociech. Rodzice mogli zapo-
znać się ze szkolną atmosferą, zobaczyć, jakie są 
w niej warunki i jak prowadzone są zajęcia.

Lepsze warunki 
i wyższe kwalifikacje
Tak jak większość podstawówek w kraju staro-
gardzkie szkoły od 2011 roku prowadzą eduka-
cję dzieci sześcioletnich. Przez te 5 lat w placów-
kach zaszło wiele zmian organizacyjnych i mery-
torycznych Nauczyciele klas I- III podnieśli swoje 
kwalifikacje w  zakresie nauki sześciolatków. 
Sale dydaktyczne przystosowano do potrzeb 
dzieci sześcioletnich. W każdym pomieszczeniu, 
w  którym sześciolatki podejmują naukę, wy-
dzielono miejsce do nauki i do zabawy. Z uwa-
gi na niewielką liczbę lekcji w pierwszej klasie, 
w szkołach pojawiły się dobrze zorganizowane 
świetlice, odpowiednio przystosowane do po-
trzeb najmłodszych. Dzieci sześcioletnie uczęsz-
czają na zajęcia kółek zainteresowań, aktywnie 
uczestniczą w  życiu szkoły, korzystają ze spe-
cjalistycznych zajęć typu logopedia czy terapia 
pedagogiczna. Szkoły wyposażono we właściwe 
pomoce dydaktyczne i place zabaw.

Nie bójmy się posyłać do szkoły
– Nie mieliśmy z  mężem wyboru – mówi pani 
Agnieszka, która posłała syna Antosia ucznia 
klasy II  SP 4 w wieku 6 lat do szkoły.  – Mieliśmy 
wiele wątpliwości, ale dzisiaj nie żałujemy na-
szej decyzji. Z każdym dniem przekonywaliśmy 
się, że opieka nad sześciolatkami w szkole jest 
sprawowana bardzo dobrze. Nauczycielki reali-
zują program nauczania w szkole, nie obciążają 
uczniów pracą w domu.  Dzieci nie dostają zadań 

Co wybrać dla sześciolatka?
Od roku szkolnego 2016/2017 dziecko sześcioletnie może pozostać w  przedszkolu bądź roz-
począć naukę w I klasie szkoły podstawowej. Uczniowie obecnych klas pierwszych i drugich, 
którzy poszli do szkoły jako sześciolatki, mogą również „powtórzyć” klasę.

domowych na weekendy ani święta. Bardzo do-
brze funkcjonuje współpraca z wychowawcami. 
W każdej chwili możemy porozmawiać o swoim 
dziecku. Nauczyciele są otwarci i przyjaźni. Dzie-
ci traktowane są indywidualnie, a  nauczyciele 
uwzględniają nasze sugestie. Przypominam 
sobie jak na początku przerażał mnie widok du-
żej liczby dzieci w szatniach, szczególnie w go-
dzinach szczytowych. Wyobrażałem sobie, co 
może się wydarzyć podczas takiego zbiorowiska 
rozkrzyczanych dzieci. Moje obawy były zbytecz-
ne. Ten „problem” został sprawnie rozwiąza-
ny. Dzieci są przyprowadzane i  odprowadzane 
przez panie ze swoich klas. Nie żałuję podjętej 
decyzji. I zachęcam tak po prostu, jak rodzic ro-
dzica: „Nie bójcie się posyłać sześciolatków do 
szkoły.”- zakończyła pani Agnieszka. 
Decyzji o posłaniu syna do I klasy w wieku 6 lat 
nie żałuje również mama Nikodema ucznia kla-
sy I i. Syn w szkole szybko się rozwija, a przy tym 
nie traci swojej spontanicznej radości, ani tym 
bardziej dzieciństwa – mówi. Od kiedy posłałam 
Nikodema do I  klasy widzę same korzyści tej 
decyzji. Nikodem interesuje się wieloma tema-
tami, a szkoła daje mu możliwość odkrywania 
i  rozwijania swoich talentów na zajęciach do-
datkowych i  kółkach zainteresowań, konkur-
sach szkolnych i pozaszkolnych. Syn swobodnie 
porusza się po szkole, korzysta z biblioteki szkol-
nej. Po prostu czuje się w  szkole bezpiecznie. 
Na początku miałam wiele wątpliwości. Razem 
z mężem pracujemy zawodowo i Nikodem mu-
siał pójść do świetlicy. Bywa, że spędza tam czas 
aż do jej zamknięcia, czyli do godziny 16.30. Ba-
liśmy się tej decyzji, ale dzisiaj świetlica to ulu-
bione miejsce w szkole naszego syna. Zdarza się, 
że niechętnie ją opuszcza. Polecam szkołę, ale 
każdy rodzic wie, co dla jego dziecka jest najlep-
sze. Wystarczy wsłuchać się w potrzeby własne-
go dziecka, poobserwować go w nowej sytuacji 
i kierować się intuicją.

Stawiajmy poprzeczkę wyżej
– Obserwuję sześciolatki w szkole od lat i widzę 
jak wspaniale wpisały się w „krajobraz” rzeczy-
wistości szkolnej – mówi Iwona Lewandowska 
dyrektor SP 4. Dzieci szybko się rozwijają. Na-
uczyciele dostosowują metody i  formy pracy 
do wieku i możliwości najmłodszych. Zdecydo-
wana większość sześciolatków wykazuje wiele 
uzdolnień i  zainteresowań. Dzieci są otwarte 
i bardzo szybko aklimatyzują się w nowych wa-
runkach. Obserwujemy, że chodzenie do szkoły 
sprawia im wiele zwykłej, dziecięcej radości. Za-
ledwie niewielki odsetek dzieci posiada proble-
my w  nauce czy zachowaniu- proporcjonalnie 
do dzieci z  innych roczników. Uczniowie z pro-

blemami są oczywiście otoczeni dodatkowym 
wsparciem  psychologa i  pedagoga szkolnego 
– dodaje dyrektor SP 4.
Na pytanie, jakiej rady udzieliłaby rodzicowi sze-
ściolatka, odpowiedziała: – Każde dziecko jest 
inne, nie można traktować wszystkich sześcio-
latków jednakowo. Rodzice, decydując o pozo-
stawieniu dziecka w  przedszkolu czy wysłaniu 
go do szkoły, powinni wziąć pod uwagę opinię 
pań z  przedszkola, fachowców z  Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej, rodziców dzieci, 
które przyszły do szkoły jako sześciolatki, i  co 
najważniejsze – zaufać własnej wiedzy i intuicji 
na temat dziecka. Jeżeli widziałabym, że moje 
dziecko jest otwarte na świat, na zmiany, chęt-
nie nawiązuje kontakty z ludźmi i chce się uczyć 
– nie zostawiłabym go po raz kolejny w przed-
szkolu – ustawiłabym mu poprzeczkę nieco 
wyżej.  Niech dzieci zdobywają kolejny stopień 
wtajemniczenia, bo doświadczony nauczyciel, 
pedagog szkolny czy wychowawca świetlicy po-
prowadzi ich właściwie przez edukację szkolną. 
Stworzy im warunki do pełnego rozwoju, w tem-
pie i zakresie dostosowanym do ich możliwości.
– Dzisiejsza szkoła oferuje wiele rozwiązań, uj-
muje otwartością w stosunku do rodzica i dzie-
ci – dodaje mama Lenki i Mikołaja uczniów klas 
IV i I szkoły podstawowej nr 4. Posłaliśmy Lenkę 
z lękiem, czy dobrze robimy. Okazało się, że córka 
wspaniale się zaaklimatyzowała, dlatego już bez 
żadnych obaw nasz 6-letni syn poszedł w  tym 
roku do I klasy. Z doświadczenia z córką wiemy, 
że szkoła daje dzieciom ogromne możliwości roz-
woju. Organizuje wiele imprez klasowych i szkol-
nych oraz zaprasza rodziców na zajęcia otwarte. 
Zapewnia  możliwość  pozostawienia  podręcz-
ników  i   zeszytów w  klasie oraz bogatą gamę 
zajęć dodatkowych. Dzieci uczą się w  ładnych 
kolorowych salach. Mają do dyspozycji miejsce 
do zabawy i kąciki tematyczne. Nauczyciel sam 
reguluje czas pracy i  nie zmusza dzieci do 45 mi-
nutowego siedzenia w ławce.  Uwzględnia ich po-
trzeby i możliwości skupienia uwagi na temacie. 
W  pracy wykorzystuje nowoczesne techniki jak 
np. tablice interaktywne. Nie żałuję swoich decy-
zji – podsumowuje mama Lenki i Mikołaja.   
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Jig Reel Maniacs powstał 26 lat temu. W Staro-
gardzie Gdańskim zespół wystąpił po raz trzeci.
Na koncercie grupa nie stroniła od ekspe-
rymentów brzmieniowych, harmonicznych 
i  formalnych. Dzięki otwarciu na różne kie-
runki muzyczne oraz wszechstronności mu-
zyków, Jig Reel Maniacs nowocześnie zapre-
zentowało etniczność muzyki celtyckiej.
Grupa przedstawiła publiczności szerokie in-
strumentarium.
Część muzyków wystąpiła w  oryginalnych 
strojach ludowych Irlandii.

Irlandzka muzyka
Zespół Jig Reel Maniacs z Poznania wystąpił w niedzielę (13 
marca) na scenie sali widowiskowej Starogardzkiego Cen-
trum Kultury. Koncert odbył się z okazji Dnia Świętego Pa-
tryka (17 marca) - irlandzkiego święta narodowego i religij-
nego. Impreza pod hasłem „Baw się jak w Irlandii” została 
zorganizowana przez Ambasadę Irlandii w ramach Festiwa-
lu Świętego Patryka.

Jig Reel Maniacs wystąpił w składzie: Krzysz-
tof Ryszard Brych – flażolety, akordeon, 
saksofony, dudy, harmonijka ustna; Alek-
sander Brych – flety, flażolety; Tomek Urban 
– skrzypce; Michał Jankowski – gitara aku-
styczna; Krzysztof Konrad Łangowski – gitara 
elektryczna i  realizacja dźwięku; Artur Gru-
dziński – pianino elektryczne i  instrumenty 
klawiszowe; Maksymilian Mińczykowski – 
perkusja; Mariusz Sprutta – gitara basowa, 
śpiew. 

„Zakręceni w  czasoprzestrzeni” zabrali widzów 
w  niezwykłą, muzyczną podróż w  czasie. 60 
artystów w  wieku od 11 do 19 lat pokazało jak 
na przestrzeni 100 lat, począwszy od lat 20’ do 
współczesności zmieniało się życie towarzyskie. 
Widowisko miało charakter muzyczno – tanecz-
ny. Sala kina wypełniła się po brzegi. 
- Długo w  pamięci zostanie mi ten wieczór. 
Ten finał przeszedł moje najśmielsze ocze-
kiwania. Wszyscy, którzy wystąpili prezento-
wali niezwykle wysoki poziom artystyczny. 
Aż dziw bierze, że dziesiątki młodych ludzi 
skrzyknęły się, by zrobić coś razem, a  przy 
tym odkryć swój talent, pasje i  zyskać pew-
ność siebie. Tak działa  społeczeństwo oby-
watelskie - mówił prezydent miasta Janusz 
Stankowiak, który na koniec podziękował 

Wiktoria Badzioch, Julia Kelsz, Aleksandra Ha-
ber, Krystian Chmielewski i  Stanisław Macie-
jewski we wrześniu 2015 roku zgłosili projekt 
„Fonetika” do ogólnopolskiej olimpiady „Zwol-
nieni z  Teorii”. Ich zadaniem była organizacja 
warsztatów muzycznych dla uzdolnionej mło-
dzieży ze Starogardu Gdańskiego i okolic. Akcja 
rozpoczęła się od castingu online. Uczestników 
podzielono na trzy grupy: wokalistki, raperów 
oraz zespoły. Do współpracy zaproszono zna-
nych i  doświadczonych muzyków m.in. Dariu-
sza Śleszyńskiego i Adama Golickiego z zespołu 
Jamertal, Jacka Sadowskiego, Magdalenę Laso-
tę, Blachovskyego i innych. Podczas trzech serii 

Pobudzili do działania
W niedzielę (20 marca) w Kinie Sokół odbył się wielki finał 
młodzieżowej inicjatywy „Plan na MAN”. Młodzi starogar-
dzianie zaprezentowali spektakl „Zakręceni w  czasoprze-
strzeni”. Podczas przedstawienia zbierano pieniądze na fun-
dację pomagającą chorym na mukowiscydozę dzieciom.

wszystkim uczestnikom za realizację przed-
sięwzięcia. 
„Plan na Man” to pomysł licealistów z I LO, którzy 
uczestniczyli w  pierwszej praktycznej i  zespoło-
wej olimpiadzie „Zwolnieni z  teorii”. Zadaniem 
uczestników było zorganizowanie własnego pro-
jektu społecznego. Mówiąc w  skrócie – trzeba 
było zebrać zespół, znaleźć pomysł i go zrealizo-
wać , tak aby zmienić swoje najbliższe otoczenie. 
Młodzi ludzie postawili na motywację, aktywność 
i niebanalność ( MAN). Ich celem było wyzwolić 
w rówieśnikach więcej wiary i pewności w siebie. 
Wymyślili takie działania, które miały inspirować 
do nowych zadań, rozwijać pasje i  otwierać na 
zmiany. Przez dwa tygodnie (od 4 marca) 60 osób 
spotykało się na warsztatach aktorskich, wo-
kalnych i  tanecznych, a  także scenograficznych. 

W  myśl hasła „determinacja, praca i  wdzięcz-
ność” ciężko pracowali nad sobą, jednocześnie 
świetnie się bawiąc. Założeniem całej idei była 
pomoc drugiemu człowiekowi przez czyny. Dlatego 
cały dochód z finału organizatorzy przeznaczyli na 
pomoc dzieciom chorym na mukowiscydozę.
– Praca przy tym projekcie, od momentu wymyśle-
nia idei po sam finał, była dla mnie niesamowitym 
doświadczeniem – powiedziała Marta Kortas jedna 
z  organizatorek inicjatywy. - Naszym celem było 
pobudzić młodych ludzi do działania, aby uwierzy-

li w siebie i się rozwinęli. Myślę, że tym występem 
udowodnili, że są  już o krok dalej niż ich rówieśnicy, 
ponieważ chciało im się chcieć. 
Projekt był współfinansowały Zakłady Farma-
ceutyczne Polpharma, firma Askort, Kwiaciarnię 
Pobłoccy, Iglotex, I  LO w  Starogardzie, Starostwo 
Powiatowe, Gminę Miejska Starogard Gdański oraz 
Starogardzkie Centrum Kultury. Partnerami pro-
jektu byli Stowarzyszenie Można Inaczej i Teatr 
Junior przy Teatrze Muzycznym, a patronat me-
dialny objęły Radio Głos i portal 24starogard.pl 

Wiele brzmień Fonetiki
W sobotę (19 marca) w Kinie Sokół odbył się finałowy kon-
cert projektu Fonetika, którego celem była promocja i roz-
wój uzdolnionych muzycznie młodych ludzi ze Starogardu 
Gdańskiego i okolic.

dwugodzinnych zajęć starogardzianie szlifowali 
swój warsztat pod okiem profesjonalistów, któ-
rzy uczyli ich techniki, wskazywali błędy i opo-
wiadali o  swojej drodze do sukcesu. Na ostat-
nich zajęciach trenerzy wybrali najlepszych.
W koncercie finałowym wystąpili: Julia Burczyk, 
Paulina Trzcińska i  Julia Kelsz z  grupy wokal-
nej, Fabian Józefiak, Norbert Cieliński i Mikołaj 
Wiśniewski z grupy raperów oraz zespół Joy of 
Thrill. Towarzyszyli im trenerzy: Magdalena La-
sota – finalistka Must Be The Music, Paulina Cza-
pla, Ola Wysocka, zespoły One Future i Jamertal 
oraz raperzy Chudini, Hamst, Kaz, Soker, Blacho-
vsky i Razon.  
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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:
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.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Partnerstwa pomiędzy 
Starogardem Gdańskim a Diepholz

zaprasza chętnych do nawiązania kontaktów 
z rodzinami z naszego miasta partnerskiego
na spotkanie w dniu 1.04.2016 o godz. 17.00 

w Urzędzie Miasta w sali nr 102.
W maju 2016 roku będziemy gościć  

w Starogardzie grupę rodzin z Diepholz,
a za 2 lata planowana jest rewizyta  

w Niemczech.
Kontakt: Alicja Dąbrowska tel. 694 328 740

– Święto Kobiet ustanowiono w  1910 roku 
w  Kopenhadze jako wyraz szacunku dla 
ofiar walki o  równouprawnienie kobiet. Do 
1993 roku Międzynarodowy Dzień Kobiet był 
w Polsce hucznie obchodzony. Potem różnie 
bywało. Dzisiaj, organizując to spotkanie, 
chcemy dać wyraz naszego szacunku wszyst-

Seniorki świętowały
„Świat bez kobiet jest jak ogród bez kwiatów” – powiedział 
Jan Brdak, witając wszystkie panie, które 8 marca licznie 
przybyły do Starogardzkiego Centrum Kultury. Spotkanie 
z okazji Dnia Kobiet zorganizował Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Starogardzie Gdańskim.

kim Paniom – powiedział Jan Brdak, prze-
wodniczący ZERiI 
Życzenia wszelkiej pomyślności złożył Pa-
niom prezydent miasta Janusz Stankowiak 
oraz Członek Zarządu Starostwa Powiatowe-
go  Patryk Gabriel. Prezydent podziękował 
wszystkim Paniom za to, co robią dla męż-

czyzn na co dzień. – My mężczyźni jesteśmy 
niedoskonali i  bardzo potrzebujemy Waszej 
opieki – powiedział. – Dlatego w  imieniu 
wszystkich panom dziękuję dzisiaj za Wa-
szą dobroć, serdeczność i  uśmiech. Patryk 
Gabriel dodał, że to mężczyźni mają zawsze 
ostatnie słowo, ale to słowo brzmi „Tak jest 
Kochanie” i tego, aby  tak było zawsze, życzył 
wszystkim solenizatkom. Obaj panowie po-
darowali bukiety kwiatów, prezydent – naj-
starszej emerytce Janinie Dendze, a  Patryk 
Gabriel – Stefanii Piór – przewodniczącej Ko-
misji Rewizyjnej w   ZERiI. Kwiaty otrzymała 
również Ewa Bechter – dyrektor Starogardz-
kiego Centrum Kultury. 
W  imieniu Zarządu Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku oraz wszystkich seniorów życzenia 
zdrowia, miłości i  radości złożył Bogdan 
Adam. 
Spotkanie umilił Paniom satyryk Henryk Sa-
dowski, który swoimi skeczami oraz piosen-
kami rozbawił solenizantki do łez. Zaśpiewał 
też zespół wokalno–estradowy ze Staro-
gardzkiego Centrum Kultury pod kierunkiem 
Grzegorz Gdańca oraz Zespół Wokalny Mary-
narki Wojennej z Gdyni.   



12 SPORT

Memoriał okraszony wygraną
W sobotę (12 marca) odbył się VI Memoriał im. Zbigniewa Rompy – mecz 
bokserski Beniaminek Polmet Starogard Gdański vs Maklemburgia. 

Zanim rozpoczął się mecz rozegra-
no walki towarzyskie. W wadze 60 
kg Łukasz Bobrzyński udanie zade-
biutował w pojedynku z Bartoszem 
Kędzierskim (Gryf Wejherowo). Ko-
lejnym debiutantem był w  wadze 
70 kg Kacper Derda. Niestety uległ 
na punkty Maciejowi Mathea (Gryf 
Wejherowo). Bardzo dobrze wy-
padł, również w  debiucie, zawod-
nik wagi +80 kg Mateusz Pałubicki. 
Co prawda uległ wyżej notowane-
mu Oskarowi Bladowskiemu (Gar-
da Wicko), ale  stosunkiem głosów 
2:1. W  wadze 69 kg Nikodem Chi-
lewski wygrał przez TKO w  pierw-
szej rundzie z  Robertem Peek 
(Wilk Kościerzyna). W  kategorii 81 
kg Oskar Bieliński nie sprostał do-
świadczonemu Rafałowi Staszew-
skiemu (Kontra Elbląg). W  wadze 

+ 91 kg Konstanty Major stoczył 
wyrównany pojedynek z  Kacprem 
Piegdoniem (Kontra Elbląg). Nasz 
zawodnik stawił mocny opór, był 
agresorem w  każdej rundzie, ale 
niestety kolejny trzeci raz uległ ry-
walowi na punkty. W  kategorii 75 
kg Jakub Kotlewski nie sprostał 
Kacprowi Derda (Czarni Słupsk).
W  głównym wydarzeniu czyli 
w  meczu bokserskim Beniaminek 
Polmet Starogard wygrał 10:4  z re-
prezentacją Maklemburgii.
W wadze 50 kg Olaf Cysewski prze-
grał  na punkty z Amerem Yangoy-
anem. Z  kolei w  kategorii 57 kg 
Karol Osipowicz wygrał na punkty 
z Agasi Margaryanem. W wadze 64 
kg Jakub Tomczak wygrał na punk-
ty z  Tamerlanem Imamuzaevem, 
w  wadze +80 Adrian Stanlewicz  

Rafał Kośnik już od samego po-
czątku zaciekawił licznie zebra-
nych słuchaczy swoja historią. 
Jego ekstremalna wyprawa prze-
pełniona była sporym ryzykiem 
oraz wieloma przygodami.
Wyprawa nie obyła się bez kło-
potów, chociażby takich, jak nie-
przedłużenie wizy na planowane 
dwa miesiące a  tylko na miesiąc, 
czy wybuch czterech wulkanów 
podczas eskapady. Napotkanie 
4-metrowych fal, gdy przeprawiał 
się przez wodę nie ułatwiało prze-
mieszczania, a wdrapywania się na 
gigantyczny prom płynący do celu 

Nie wszystko szło gładko
1 marca niemal wszystkie miejsca w Kinie Sokół 
zajęli miłośnicy opowieści o podróżach w naj-
bardziej odległe zakątki świata. Dzięki Rafałowi 
Kośnikowi przenieśli się w dziki świat Papui Za-
chodniej, z której niedawno wrócił. 

pierają dech w piersiach – dodał.
Rafał Kośnik przemierzył 600 kilo-
metrów w 10 dni. Podczas tej wy-
prawy spotkał się z  życzliwością 
mieszkańców wyspy oraz z  po-
święceniem z  ich strony. Najwięk-
szą barierą był język. Łatwiej było 
nauczyć Papuasów słów po polsku 
niż podchwycić ich mowę. Niektó-
re z opowieści podróżnika brzmia-
ły jak scenariusz fascynującego 
filmu przygodowego.
Podczas spotkania słuchacze mo-
gli obejrzeć sporo wspaniałych 
zdjęć oraz krótkich filmów z  wy-
prawy. Dodatkowo, odważny sta-

pokonał w  drugiej rundzie przez 
TKO z  Maxa Dieckmanna. W  kate-
gorii 60 kg Kamil Myszka wygrał 
z  Kannem Yildizem, w  wadze 46 
kg Klaudiusz Staniszewski prze-
grał na punkty z Sadekiem Lazem, 
a  w  wadze 40 kg Miłosz Orłowski  
wygrał z Alexandrem Ventelem. 
Dodajmy, że oficjalnego otwarcia 
meczu dokonał prezydent miasta 
Janusz Stankowiak. Specjalne 
wyróżnienia za udział w  przygo-
towaniu turnieju odebrali m.in.: 
Henryk Kinder - właściciel firmy 
Polmet i główny sponsor drużyny, 
Patryk Gabriel - członek etatowy 
zarządu powiatu starogardzkie-
go, Piotr Szulc radny Rady Miasta 
Starogard Gdański, Artur Herold - 
Wójt Gminy Zblewo.   

jego podróży, omal nie przypłacił 
życiem.
Pomimo licznych przeszkód, wy-
prawę udało się kontynuować. 
Starogardzki globtrotter opowia-
dał o  prymitywnych plemionach, 
jakie poznał podczas przeprawy 
oraz o  dziewiczej dżungli, która 
porażała swym pięknem.
– Tamtejsze tereny nie należą 
do łatwych, są górzyste i  trudne 
do przemierzania. Miejsce to za-
chwyca swoją urodą, nie jest zde-
gradowane i  zaśmiecone przez 
ludzi, gdyż nie mają oni kontaktu 
z  cywilizacją. Wykorzystują to, co 
mają pod ręką, czyli naturę – opo-
wiadał. – Tubylcy żyją tam w  tra-
dycyjny sposób. Nie noszą ubrań, 
a gdy są głodni, polują. Żyją z dnia 
na dzień, wykorzystując to, co 
mają. Mimo, iż życie w dżungli jest 
trudne, to zjawiskowe widoki za-

rogardzianin zaprezentował eks-
pozycję unikalnych przedmiotów 
plemion Asmatów, Dani i Kamoro.
Rafał Kośnik zadedykował spotka-
nie niepełnosprawnej Nince Żyliń-
skiej. Każdy zainteresowany losem 
dziewczynki mógł zaoferować 
swoją pomoc.
„Są tylko dwa dni w roku, kiedy nic 
nie może zostać zrobione. Jeden 
nazywa się wczoraj, a  drugi jutro, 
więc dzisiaj jest właściwy dzień, 
żeby kochać, wierzyć i  przede 
wszystkim żyć w  pełni” – zacyto-
wał na koniec słowa Dalajlamy.
Kolejne spotkanie z  Rafałem Ko-
śnikiem zatytułowane „Piekielne 
piękno Amazonii” odbyło się pod-
czas wystawy z cyklu „Moje widze-
nie świata” w  siedzibie Muzeum 
Ziemi Kociewskiej w  Starogardzie 
Gdańskim 18 marca o  godzinie 
18:00.   
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Zanim jednak tego dokonała wła-
dze klubu i  prezydent miasta po-
dziękowali ministrowi Kazimierzo-
wi Smolińskiemu za pomoc przy 
przyznaniu obywatelstwa polskie-
go ulubieńcowi kibiców Michaelo-
wi Hicksowi. Ten zrewanżował się 

To był udany wieczór
Sobota (5 marca) była bardzo przyjemna dla ki-
biców koszykówki. Polpharma po bardzo emo-
cjonującym meczu ograła faworyzowany Polski 
Cukier Toruń  74:73. 

– Państwa zaangażowanie, dobra 
wola i troska o rozwój kultury fizycz-
nej w  mieście sprawiły, że w  Staro-
gardzie mamy tyle imprez sporto-
wych. Dyplomy i  tytuły Mecenasa 
i Przyjaciela Sportu to wyraz naszej 
wdzięczności – powiedziała Marze-
na Klein witając zaproszonych gości. 
W  podziękowaniu za dobrą wolę, 
wsparcie  i  miłość do sportu tytuł 
Mecenasa Sportu otrzymali: Bank 
Spółdzielczy, PWK „Star-Wik”, Za-
kład Produkcyjny „Metlak”, Galera 
Neptun, Nikbut Bis, ZUOK Stary Las, 
Zakłady Farmaceutyczne Polphar-
ma S.A, P.P.U. Ola Kaliska, IGLOTEX, 
MSP SMOK, Paktainer, PUK „Star-
kom”, Akolmex Spółka z  o.o., Dru-
karnia BUDA oraz Sklep Rowerowy 
Jubilat. 
Wyróżniono też wiele osób i  insty-
tucji, które Ośrodek Sportu i Rekre-
acji nazwał swoimi Przyjaciółmi. 

Mecenasi i przyjaciele sportu
24 lutego w restauracji „Browar” przyznano tytuły Mecenasa i Przyjaciela 
Sportu. Ośrodek Sportu i Rekreacji podziękował osobom i instytucjom, 
które w  2015 roku pomogły zorganizować najważniejsze wydarzenia 
sportowe w mieście. Uroczystą galę poprowadziła Paulina Burczyk. Dy-
plomy i wyróżnienia wręczyła Marzena Klein – dyrektor OSiRu. 

Uhonorowano współorganizatorów 
imprez. Dyplomy za rozpowszech-
nianie informacji o organizowanych 
wydarzeniach sportowych wręczo-
no również starogardzkim mediom. 
Wyróżnieni podziękowali za dostrze-
żenie ich starań. Podkreślili istotną 
rolę promocji zdrowego stylu ży-
cia i  znaczenie imprez sportowych 
jako najlepszej formy tej promocji. 
– Ważne jest, aby starogardzkie 
imprezy sportowe były ciekawe 
i atrakcyjne dla mieszkańców – mó-
wili nagrodzeni. – Chcemy i  potra-
fimy się dzielić. Po to zarabiamy, 
żeby pomagać – przyznała Berna-
deta Zaworska z  Banku Spółdziel-
czego. Niektórzy, jak prezydent Ja-
nusz Stankowiak i prezes Star-Wiku 
Joanna Myślińska, żeby wzmocnić 
tę promocję i  jednocześnie spró-
bować własnych sił zapowiedzieli 
nawet swój udział w  Biegu Szpę-
gawskim. 

Przyjaciółmi Sportu zostali: Grupa 
Polskie Składy Budowlane Mrówka, 
P.H.U. ROLBUD, P. P. H. U. TuksDach 
s.c., K. Urbański, D. Teodorczyk, 
Gminny Związek Sportowy KOCIE-
WIE, Drukarnia Cyfrowa Express 
Druk, Centrum Nauki i  Biznesu 
„Żak”, Agencja Ochrony Hera, PE-
STAR, EverTrek, Transport Henryk 
Kudelski, NEPTUN GYM FITNES 
Starogard Gdański, Zakłady Mię-
sne Herold w  Zblewie, REN MEDI 
+ SPA, Firma Handlowo-Usługo-
wa Szymon Wołoszyk, New Club 
Restauracja Patryk Rymanowski, 
GPEC Starogard, Starostwo Powia-
towe, Urząd Gminy Zblewo, NSZZ 
„Solidarność” przy ZF Polpharma, 
ZZ CHEMIKÓW przy ZF Pophar-
ma, Fillipides, Bar Mleczny Junior, 
Starogardzkie Przedsiębiorstwo 
Budowlane S-BUD S.A., P.H.Z. 
AUTO - ROMIR Sp.j., Urząd Gminy 
w Starogardzie Gdańskim, Hurtow-
nia Papiernicza CEL-KOM-1 Marek 
Rękas, ZiP Komputer, Pizzeria Bel-
la Napoli, Kwiaciarnia FIRMOWA, 
Agencja Handlowo - Usługowa TO-
MEK, Transport MATEO-BUS, Char-
lie Artur Dąbrowski, operator PLAY.
Wśród współorganizatorów szcze-
gólne podziękowania otrzymali: 
Ochotnicza Straż Pożarna, Komen-
da Powiatowa Policji, Państwowa 
Straż Pożar, Straż Miejska, I  Li-
ceum Ogólnokształcące, II Liceum 
Ogólnokształcące, Zespół Szkół 
Ekonomicznych, Zespół Szkół Za-
wodowych, KS BENIAMINEK 03, 
Starogardzkie Centrum Kultury 
i pani Mariola Piotrkowska.   

Starogardzcy piłkarze  
na podium!
Beniaminek 03 Starogard Gdański zdobył II 
miejsce w  międzynarodowym turnieju piłkar-
skim Beniaminek Cup, który odbył się w dniach 
26-28 luty. Nasi piłkarze byli lepsi od faworyzo-
wanych drużyn Lecha Poznań, Śląska Wrocław, 
Arki Gdynia i Sdyushor Kalinigrad. Puchar zdo-
byli Błękitni Wejherowo.
W  trzydniowym turnieju zagra-
ło 20 zespołów z  Polski i  Europy 
w  kategorii wiekowej do lat 9-ciu. 
Podczas meczów na trybunach 
panowała rodzinna atmosfera, 
a emocjom nie było końca. Świet-
ny wynik osiągnął Beniaminek 
03 I  STG. Serdecznie gratulujemy 
młodym piłkarzom ze starogardz-
kiej drużyny II-giego miejsca!
Klasyfikacja końcowa 4 edycji tur-
nieju Beniaminek Cup U-9:
I miejsce: Błękitni Wejherowo
II miejsce: Beniaminek 03 I  Staro-
gard Gdański

później świetną grą. Bohaterem 
meczu z Toruniem był Johnny Dee, 
który niemal równo z końcową sy-
reną oddał celny rzut za trzy punk-
ty dający Kociewksim Diabłom 
upragnione zwycięstwo.   

III miejsce: Chemik Bydgoszcz
IV miejsce: Arka Gdynia
V miejsce: Energie Cottbus (Niemcy)
VI miejsce: FA Panevezio (Litwa)
VII miejsce: RAP Radomsko
VIII miejsce: Gol Brodnica
IX miejsce: Lech Poznań
X miejsce: Sdyushor 5 (Rosja)
XI miejsce: Śląsk Wrocław
XII miejsc: Pogoń Szczecin
XIII miejsce: FK „Atmosfera” (Litwa)
...
XX miejsce: Beniaminek 03 II Staro-
gard Gdański    
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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

Zgony
1. Halina Mościńska l. 75
2. Kazimierz Parteka l. 67
3. Urszula Brzoskowska l. 81
4. Stefania Dembska l. 91
5. Józef Omernik l. 74
6. Stanisław Wołoszyk l. 84
7. Grażyna Liss l. 60
8.Józef Kajut l. 102 
9. Zbigniew Muchliński l. 54
10. Stanisław Deliński l. 67
11. Józef Korbut l. 81.
12. Jarosław Binerowski l. 53
13. Zofia Zblewska l. 97
14. Władysław Lizakowski l. 67
15. Maria Lewandowska l. 61
16. Teresa Nowak l. 65
17. Danuta Papieczka l. 61
18. Ryszard Wanot l. 73
19. Stanisław Dysarz l. 62
20. Irena Lemańczyk l. 94
21. Wanda Głodek l. 80.
22. Maria Domachowska l. 88
23. Mieczysław Niemczyk l. 67
24. Jadwiga Burczyk l. 76
25. Mirosław Weber l. 54
26. Kazimierz Klamann l. 84
27. Zenon Przybylski l. 59
28. Blandyna Zacharias l. 71
29. Wacław Rogalewski l. 79
30. Barbara Gdaniec l. 63
32. Stanisław Piotrzkowski l. 65 
33. Józef Kitowski l. 88
34. Teresa Jaworska l. 69
35. Edmund Kosiedowski l. 68
36. Krzysztof Sylwestrzak l. 23
37. Elżbieta Kruzicka l. 60
38. Lidia Stubinska l. 72
39. Jarzy Mazurowski l. 72
40. Joanna Mielczarek l. 89
41. Tatiana Kasicka l. 92 
42. Stefan Wicher l. 94

Nowa siedziba USC
Mieszkańcy Starogardu mogą już załatwić wszystkie sprawy 
związane z aktami cywilnymi w budynku Urzędu Miasta przy 
ul. Gdańskiej 6. Wejście do nowej siedziby USC od parkingu 
po prawej stronie Urzędu.

W  dniach 16 marca (środa) oraz 13 kwiet-
nia (środa) br. mieszkańcy miasta, mający 
utrudniony dostęp do internetu, będą mo-
gli skorzystać z  możliwości elektronicznego 
złożenia zeznania podatkowego. W tym celu 
komputer ze stałym łączem internetowym 
dostępny będzie na dużej sali (102) Urzędu 
Miasta w godzinach 8:00-16:00.

Rozlicz się 
elektronicznie

Urząd Stanu Cywilnego przeniósł się z Ratu-
sza przy ul. Rynek 1 do budynku po Straży 
Miejskiej, który mieści się w Urzędzie Miasta 
przy ul. Gdańskiej 6. Od 29 lutego br. wszyst-
kie sprawy można już załatwić w nowej loka-
lizacji:

Godziny pracy USC nie uległy zmianie.

Telefon kontaktowy 58 530 6136 obowiązuje 
do końca marca. 

Przeprowadzka USC związana jest z  plano-
waną przez Gminę rewitalizacją Rynku i oko-
lic, którą objęty ma być również starogardzki 
Ratusz. Aby miasto mogło ubiegać się o dofi-
nansowanie inwestycji z pieniędzy Unii Euro-
pejskiej konieczna była zmiana funkcji zago-
spodarowania Ratusza z administracyjnej na 
np. muzealną. W związku z tym Urząd Stanu 
Cywilnego opuścił Ratusz, pozostawiając 
tam tylko Salę Ślubów.   

Rejestracja urodzeń – pokoju 01 i 02,
Rejestracja zgonów – pokój 04,
Rejestracja małżeństw – pokój 05,
Składanie wniosków do wydawania 
aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu – 
pokój 05,
Wydawanie odpisów aktów urodzenia, 
małżeństwa i zgonu – pokój 02.
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 6 
ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

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

Lp. Nr 
działki

Pow. 
w m2

Przeznaczenie  w  miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza 
w zł 

 (zawiera 23% VAT)

Wadium 
w zł

Postąpienie  
minimalne 

w zł

1 2 3 4 5 6 7

1. 192 1.222 23.MN - teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, wolnostojącej, 
dopuszcza się sytuowanie altan 
i garażu wolnostojącego na samochód 
osobowy

140.000,00 14.000,00 1.400,00

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

118.000,00 11.800,00 1.180,00

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w  działek we własnym zakresie i  na własny koszt zgodnie 
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 24 lutego 2016 r.
Nieruchomości ww. (poz. 1 i 2) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV KW GD1A/00049442/2).
Ww. działki (poz. 1 i 2) mają dostęp do drogi publicznej ul. Powstańców Warszawskich wyłącznie za pośrednictwem miej-
skich działek nr: 185/13, 53/13 i 52/20; do czasu włączenia tych działek do odpowiedniej drogi publicznej gminnej ww. 
działki zostają obciążone nieodpłatną służebnością drogową dla każdoczesnego nabywcy nieruchomości wymienionych 
w poz. 1 i 2 w celu umożliwienia komunikacji do drogi publicznej. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 kwietnia 2016 r. (środa) o godz 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Sta-
rogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2016 r. (czwartek) na 
konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdań-
skim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 19 kwietnia 2016 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym 
i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty 
przetargu 
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospo-
darki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075. 
Informacji dotyczących warunków zabudowy i  zagospodarowania w/w  nieruchomości udziela Wydział Planowania 
i Urbanistyki, pok. 206, 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. 2014, poz. 1490) – Prezydent Miasta Starogard Gdański
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w  Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kociewskiej, obręb 21 (V 
przetarg) – nieruchomość składa się z działek nr: 52/19, 52/25 i 53/12 o łącznej powierzchni 1 769 m², KW 49442, 
cena wywoławcza (w tym VAT) 229 000,00 zł (dwieściedwadzieściadziewięćtysięcyzłotych);
wadium w wysokości 22 900,00 zł (dwadzieściadwatysiącedziewięćsetzłotych);
postąpienie minimalne 2 290,00 zł;
zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Boh. Getta 
i Kociewską w Starogardzie Gdańskim nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem – 20.MW -  tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 12 sierpnia 2015 r., drugi 30 września 2015 r., trzeci 24 listopada 2015 r., a czwarty 
18 lutego 2016 r.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obo-
wiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 kwietnia 2016 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański 
ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 14 kwietnia 2016 r. (czwartek) na konto Urzędu 
Miasta Starogard Gd. Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 19 kwietnia 2016 roku (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowo-
dem wpłaty wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty prze-
targu.
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 23 lutego 2016 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 86/02/2016 w spra-
wie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym lub przetargu 
ustnego ograniczonego, obejmujące  sześć pozycji: 1) os.Nad Jarem – działka nr 2/233 o pow.~2 m², obręb 19, KW 20108, 2) 
ul.Iwaszkiewicza - działka nr 179/163 o pow.~1 m², obręb 12, KW 24974, 3) ul.Boh.Getta – działka nr 66/1 o pow.~1 m², obręb 
20, KW 12723, 4) ul.Parkowa – działka nr 482/10 o pow. ~1 m², obręb 17, KW 26585, 5) ul.Sadowa – działka nr 98/3 o pow.~1 
m², obręb 5, KW 32810, 6) ul.Lubichowska/al.Niepodległości – działki nr: 433/13,404/2,404/5404/6 o łącznej pow. 5 072 m², 
obręb 17, KW : 34952, 41070, 60531. Pozycje 1) – 5) dotyczą dzierżawy na okres do 3 lat pod kontenery na odzież używaną, 
a pozycja 6) dotyczy dzierżawy na okres do 5 lat pod parking ogólnodostępny.
Dnia 1 marca 2016 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 96/03/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego ustnego lub pisemnego, obejmujące 14 działek nr: 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 
1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/14, 1/16, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, obręb 1, KW 34706, położone ul.Skarszewska/Niemojewskiego, prze-
znaczone pod zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jako towarzyszącej – A.27.U1.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 97/03/2016 w sprawie przeznaczenia do  sprzedaży nieruchomości grun-
towej dotychczasowym użytkownikom wieczystym – w  formie bezprzetargowej, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Zielona 
– działka nr 179/11 o pow. 19 736 m², obręb 12, KW 12596.
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        

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późniejszymi zmiana-
mi) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2014, poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Bohaterów Getta, obr. 21, według 
wykazu w tabelce:

Lp. Nr 
działki

Pow.  
w m2

Nr KW Przeznaczenie  w miejscowym 
planie zagospodarowania prze-

strzennego

Cena wywo-
ławcza w zł 

(zawiera 
23%VAT)

wadium postąpie-
nie mini-

malne

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 52/38 1.089 12723 1.MN - teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, wolnostojącej

134 000,00 zł 13 400,00 zł 1 340,00 zł

2. 53/4 1.102 49442 17.MN - teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, wolnostojącej

135 500,00 zł 13 550,00 zł 1 360,00 zł

3. 53/6 1.213 49442 17.MN - teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, wolnostojącej

132 500,00 zł 13 250,00 zł 1 330,00 zł

4. 187/1 803 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, wolnostojącej

93 500,00 zł 9 350,00 zł 940,00 zł

5. 187/2 840 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, wolnostojącej

97 500,00 zł 9 750,00 zł 980,00 zł

6. 187/3 843 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, wolnostojącej

98 000,00 zł 9 800,00 zł 980,00 zł

7. 187/4 718 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, wolnostojącej

83 500,00 zł 8 350,00 zł 840,00 zł

8 187/5 766 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, wolnostojącej

78 500,00 zł 7 850,00 zł 790,00 zł

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obo-
wiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa. Pierwszy prze-
targ przeprowadzono w dniu 12 sierpnia 2015 r., drugi 30 września 2015 r., trzeci 24 listopada 2015 r., a czwarty 18 lutego 2016 r.  
Nieruchomości w/w (poz. 1-8) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 kwietnia 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 14 kwietnia 2016 r. (czwartek) na kon-
to Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 19 kwietnia 2016 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i do-
wodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uza-
sadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospo-
darki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075. 
Informacji   dotyczących  warunków zabudowy  i zagospodarowania  w/w  nieruchomości  udziela  Wydział  Planowania 
i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH STARKOM SP. Z O.O.
ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500

  NUMER TELEFONU: 58 562 33 68

Biuro prowadzi działalność informacyjną związaną z odbiorem odpadów dla mieszkańców gmin:
Sektor VIII: Miasto Starogard Gdański - wewn. 29,  e-mail: bok.stg@starkom.pl,

Sektor IX:  Gmina Starogard i Bobowo - wewn. 24,  e-mail: bok.gsib@starkom.pl
Sektor VII:  Gmina Zblewo i Lubichowo - wewn. 36,  e-mail: bok.gzil@starkom.pl

Zakres pracy Biura:
• informacja nt. terminów i harmonogramów odbioru odpadów;
• informacja nt. sposobów postępowania z odpadami, ich segregacji i odbioru;
• przyjmowanie zgłoszeń i wyjaśnianie nieprawidłowości przy odbiorze odpadów;
• obsługa techniczna pojemników (dotyczy sektorów VIII i IX) ;
• przyjmowanie wypełnionych deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.




