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W  środę (6 kwietnia) w  Minister-
stwie Infrastruktury i  Budow-
nictwa w  Warszawie odbyło się 
spotkanie w  sprawie obwodnicy 
Starogardu Gdańskiego. Jego ini-
cjatorem był Społeczny Komitet 
Budowy Obwodnicy. Ze strony rzą-
dowej uczestniczyli w nim wicemi-
nistrowie Jerzy Szmit i  Kazimierz 
Smoliński oraz  dyrektor Departa-
mentu Dróg Publicznych Jarosław 
Waszkiewicz.  W  skład delegacji 
Starogardu wchodzili prezydent 
Janusz Stankowiak, wiceprezy-

Będzie obwodnica
Rząd zapewnia, że obwodnica Starogardu nie zostanie wykreślona z pro-
gramu budowy dróg krajowych, a najnowsze badania potwierdzają ko-
nieczność jej powstania. Podczas spotkania ze starogardzkimi samo-
rządowcami w  Warszawie Wiceminister Infrastruktury i  Budownictwa 
przedstawił kalendarz inwestycji.

Mecz zostanie rozegrany na stadio-
nie im. Kazimierza Deyny. Naprze-
ciw starogardzkich oldbojów wy-
biegną byli piłkarze warszawskiej 
Legii, którzy jako ostatni reprezento-
wali Polskę w  Lidze Mistrzów. Swój 
udział w meczu zapowiedzieli m.in. 
Leszek Pisz, Maciej Szczęsny, Ceza-
ry Kucharski, Adam Fedoruk, Jacek 
Zieliński, Zbigniew Mandziejewicz, 
Marek Jóźwiak, Jacek Bednarz, czy 
Jerzy Podbrożny.
W  ramach tego wydarzenia selek-
cjoner młodzieżowej reprezentacji 
Polski do lat 21 Marcin Dorna popro-
wadzi na „Włókniarzu” pokazowy 
trening dla piłkarzy KP Starogard 

Piłkarskie święto
W Starogardzie zapowiada się wielkie wydarze-
nie piłkarskie. Przy okazji uroczystego otwarcia 
zmodernizowanego  stadionu przy ul. Harcer-
skiej, które odbędzie się  30 kwietnia, dojdzie 
do meczu  Legia Warszawa Champions League 
- Oldboys Starogard Gdański. 

Harmonogram prac związanych z obwodnicą:
2016 –  do końca roku – studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe 
  finansowane przez samorządy;
2017 –  na początku roku – wybór ostatecznego wariantu przebiegu nowej drogi  przez  
  Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad; do końca roku – uzyskanie tzw.  
  decyzji środowiskowej;
2018 –  w drugiej połowie roku ogłoszenie przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”;
2019 –  w połowie roku podpisanie umowy z wykonawcą;
2021 –  w II kwartale roku rozpoczęcie budowy po uzyskaniu pozwolenia na budowę;
2023 –  zakończenie budowy obwodnicy Starogardu w II połowie roku. 

dent Przemysław Biesek-Talewski, 
starosta starogardzki Leszek Bur-
czyk i  wójt Gminy Wiejskiej Stani-
sław Połom.
Przedstawiciele ministerstwa prze-
kazali samorządowcom dobre wia-
domości. Nie ma planów rezygnacji 
z  budowy obwodnicy Starogardu, 
zapisanej w  rządowym programie 
budowy dróg krajowych na lata 
2014-2023. Wręcz przeciwnie, z ba-
dań natężenia ruchu na drogach 
krajowych przeprowadzonych 
w  ubiegłym roku wynika, że ruch 

pojazdów na wlotach do Starogar-
du jest większy od średniej krajo-
wej.  To potwierdza konieczność 
budowy obwodnicy.
W  spotkaniu w  Ministerstwie 
poza prezydentami, starostą 
i  wójtem uczestniczyli też radny 
powiatu Antoni Cywiński – asy-
stent posła Jana Kiliana, Stefan 
Lubawski – przewodniczący Rady 
Gospodarczej przy Prezydencie, 
Mariusz Szwarc i Edward Sobiecki 
ze Związku Pracodawców Staro-
gardzkiego Klubu Biznesu. 

Już 30 kwietnia o godz. 19.00 Pre-
zydent zaprasza na dwa koncerty 
starogardzkich zespołów Darius 
Group oraz Drachells. Występy 
rozpoczną „Starogardzkie cyklicz-
ne spotkania plenerowe”. Tym 
samym nastąpią utrudnienia w ru-
chu. Od 29 kwietnia do 30 września 

i KS Beniaminek 03. Natomiast tre-
ning dla bramkarzy poprowadzi 
Maciej Szczęsny. Wcześniej  w  sali 
Starogardzkiego Centrum Kultury 
Marcin Dorna poprowadzi warsztaty 
szkoleniowe dla trenerów.
Wydarzenie cieszy się sporym za-
interesowaniem medialnym. To co 
będzie się działo tego dnia w  sto-
licy Kociewia chcą zarejestrować  
telewizja Polsat, TVP 3 oraz Radio 
Gdańsk. 

Plaża powraca na Rynek
Z końcem kwietnia wraca na Rynek letnia strefa 
rozrywkowo-rekreacyjna. Na tegoroczny sezon 
miasto przygotowało wiele atrakcji.

południowa strona Rynku zostanie 
wyłączona z  ruchu drogowego. 
Spowodowane jest to tym, że po-
dobnie jak w roku ubiegłym na po-
łudniowej stronie Rynku pojawi się 
plaża z leżakami, staną trzy ogród-
ki gastronomiczne, scena muzycz-
na oraz letnie kino. 
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Wspominając Pana Zygmunta 
przytaczamy jego wypowiedź z wy-
danego przez Urząd Miasta w roku 
2011 kalendarza miejskiego:
„…  jestem z zawodu meliorantem 
i  spory kawał życia przepracowa-
łem w  ziemi, w  wodzie, a  to nie 
najlepsze warunki pracy dla zdro-
wia. No i  te nieprzespane noce na 
weselach, zabawach. …  miałem 
zespół muzyczny i graliśmy po róż-
nych imprezach. Skład był dobry: 
saksofon, trąbka, perkusja, ja na 
akordeonie, gitara i zarazem wokal. 
Zawsze graliśmy do końca. Do rana. 
Zabawa musiała być na całego! Co 
do muzyki, to uczyłem się też gry 
na trąbce i na perkusji. Drugą moją 
pasją jest piłka nożna. Kiedyś to 
było moje wszystko, grałem w trze-
cioligowym „Kolejarzu” w Lęborku. 
Tam też kończyłem szkołę. Teraz 
kibicuję naszej starogardzkiej dru-
żynie. A  kiedy niepogoda, wtedy 
oglądam telewizję. Obowiązkowo 
rozgrywki różnych lig piłkarskich, 
ale również obrady sejmowe… 

Pożegnaliśmy Pana Zygmunta

Pamiętamy o Katyniu
13 kwietnia na Cmentarzu przy ul. II Pułku 
Szwoleżerów Rokitniańskich oddano hołd 
ofiarom Zbrodni Katyńskiej w  jej 76. rocznicę. 
Uroczystość odbyła się przed zbiorową mogiłą 
starogardzian – ofiar II wojny światowej.
Uroczystość poprzedziło okolicz-
nościowe wystąpienie dyrektora 
Publicznego Gimnazjum Nr 2 Sławo-
mira Jankowskiego oraz modlitwa 
za ofiary, odmówiona przez ks. Dzie-
kana Józefa Pick.
- Żyjąc w innych realiach historycznych, 
nie wolno nam zapomnieć o wydarze-
niach z tamtych lat – mówił Sławomir 
Jankowski. - Nie wolno zapomnieć 
o czasie kiedy prawda była zakazana. 

Poprzez pamięć czasów minionych, 
dniach chwały i  dniach smutku, two-
rzy się pamięć Narodu. A Naród, który 
pamięta swoją przeszłość śmiało może 
patrzeć w swoją przyszłość.
W uroczystości wzięły udział delega-
cje wraz z pocztami sztandarowymi, 
wojsko oraz mieszkańcy, którzy zło-
żyli wiązanki kwiatów. Część arty-
styczną przygotował Teatr Kuźnia 
Bracka. 

13 kwietnia zmarł  Zygmunt Słomiński, znany każdemu mieszkańcowi 
Starogardu, jako muzykant grający na akordeonie na starogardzkim Ryn-
ku. Był osobą bardzo pogodną i lubianą. 

Dużo już człowiek przeszedł i sporo 
się wie – i kiedy słucham tych debat 
to nieraz naprawdę obraz nędzy 
i rozpaczy – zamiast razem ciągnąć 
wózek naszej kochanej ojczyzny, 
każdy próbuje ciągnąć w inną stro-
nę. .. W Starogardzie mieszkam już 
ponad 30 lat. Ostatnio latka mijają 
szybko… Upływ czasu? Każdy ma 
swoją kreskę. Ile ja tu już pogrze-
bów oglądałem, jak często zmie-
niają się klepsydry, 40-latek, 50-la-
tek, ludzie młodzi, 25-latek, wypad-

ki… Za każdą z tych kartek kryją się 
osobne, prywatne, głębokie ludzkie 
tragedie, zagubienia. Kiedy jest tu 
w  kościele pogrzeb, wtedy gram 
„Ciszę”. … Biorę życie na wesoło. 
Choroby? A  powiedz mi, kto nie 
choruje? Ale nie można się choro-
bie poddawać. Trzeba ją ścierpieć 
i nigdy nie użalać się nad sobą. Wia-
domo, kiedy ma się tyle lat za sobą, 
wszystko może zawodzić, bolą 
mnie nogi, ręce. No ale mimo tego 
sięgam po mój akordeon”. 

Z  okazji jubileuszu biblioteczna 
czytelnia wypełniła się przyjaciół-
mi i  sympatykami starogardzkiej 
książnicy. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się: zastępca prezydenta ds. 
społecznych Maciej Kalinowski, wi-
cestarosta Powiatu Starogardzkiego 
Kazimierza Chyła, etatowy członek 
Zarządu Powiatu Patryk Gabriel, dy-
rektor Wojewódzkiej Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w  Gdańsku Bożena 
Szyperska, radni, naczelnicy, dyrek-
torzy szkół i  jednostek samorządo-
wych oraz pracownicy biblioteki.
– Biblioteka od tysięcy lat to naj-
większa skarbnica wiedzy, oaza 
spokoju i harmonii, miejsce spotkań 
z  kulturą i  sztuką, symbol ciągłości 
tradycji. Dlatego cieszy nas bardzo, 
że tak licznie przybyliście na naszą 
uroczystość. Jednak nie byłoby tego 
wszystkiego, gdyby nie ludzie, którzy 

70 lat biblioteki
1 kwietnia 2016 roku minęło 70 lat od dnia, 
kiedy Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczę-
ła swoją działalność na terenie powiatu sta-
rogardzkiego. 6 kwietnia w  siedzibie przy ul. 
Paderewskiego zorganizowano uroczystość 
z okazji jej 70. urodzin. 

co dzień dbają o to, aby starogardzka 
biblioteka była ciekawą sferą tutej-
szego życia społecznego, aby była 
oknem na świat. Nie mogłaby speł-
niać swojej wielkiej misji bez wielkich 
ludzi, którzy jej służą – mówił Rado-
sław Spychalski. 
– Biblioteka powstała 1 kwietnia 
1946 roku – powiedziała Joanna Mi-
loch, pracownik MBP, która zaprezen-
towała gościom historię biblioteki od 
dnia jej powstania do współczesno-
ści. –Pierwsza bibliotekarka Elżbie-
ta Śliwińska zaczynała pracę 70 lat 
temu ze zbiorem 554 woluminów, 
które zgromadziła młodzież szklo-
na i  harcerze. Książki pochodziły 
z przedwojennych ocalałych zbiorów 
Towarzystwa Czytelni Ludowych, 
bibliotek fabrycznych, szkolnych 
i prywatnych – mówiła pani Joanna. 
Następnie przypomniała historię 

trzech przeprowadzek: na Rynek 7, 
ulicę Sobieskiego 14 i  do obecnej 
siedziby przy ulicy Paderewskiego 
1 oraz sylwetki pięciu dyrektorów 
biblioteki: Elżbiety Śliwińskiej, która 
funkcję dyrektora MBP pełniła pra-
wie 30 lat (1946 – 1977), Romana 
Miszewskiego (1977-1990), Renaty 
Czyszewskiej (1990-2004), Wiesława 
Prola (2004-2014) i wreszcie Radosła-
wa Spychalskiego, który dyrektorem 
został w 2014 roku. – Jedną z najważ-
niejszych chwil w 70-letnim życiu bi-
blioteki był dzień nadania jej imienia. 
28 listopada 1992 roku przyjęła imię 
księdza Bernarda Sychty, folklorysty 

i pisarza kociewskiego. W uroczysto-
ściach uczestniczyli  m.in. ks. bp. Jan 
Bernard Szlaga oraz bratanica pa-
trona biblioteki pani Stefania Sychta 
– mówiła Joanna Miloch. Cztery lata 
później, w   1986 r. podczas obcho-
dów 40-lecia działalności biblioteki, 
Minister Kultury i  Sztuki przyznał jej 
odznakę „Zasłużony dla Ziemi Gdań-
skiej” za osiągnięcia w  upowszech-
nianiu kultury. Wreszcie w  styczniu 
2016 roku biblioteka otrzymała 
nagrodę Prezydenta Miasta „Wie-
rzyczankę 2016” za innowacyjne 
szerzenie kultury czytania wśród 
mieszkańców miasta i powiatu. 

Jak na prawdziwe urodziny przy-
stało,  biblioteka przygotowała dla 
wszystkich gości wspaniały tort uro-
dzinowy oraz mnóstwo atrakcji. Uro-
czystość uświetnili swoimi występa-
mi uczniowie szkoły muzycznej pod 
opieką Wojciecha Gdańca. Ciekawe 
przedstawienie o książkach i ich pra-
gnieniu bycia czytanymi zaprezento-
wała młodzież z Dyskusyjnego Klubu 
Książki oraz wolontariusze Stowa-
rzyszenia „Można Inaczej”. Specjal-
ny prezent, Encyklopedię Katolicką 
KUL podarował bibliotece jej wielki 
sympatyk i  uczestnik wielu spotkań 
autorskich, sekretarz Towarzystwa 
Ziemi Kociewskiej Ryszard Szwoch. 
– Biblioteki publiczne tego wydaw-
nictwa nie posiadają. Jest to prezen-
tacja całej kultury chrześcijańskiej 
w Polsce i na świecie, publikacja, któ-
ra mam nadzieję otworzy  nowe ho-
ryzonty i pespektywy badań dla czy-
telników tego miejsca – powiedział.  
Wiceprezydent Maciej Kalinowski 
w  imieniu Janusza Stankowiaka 
pogratulował   pracownikom biblio-
teki, wyraził uznanie dla ich pracy 
oraz osiągnięć w  upowszechnianiu 
wiedzy, miłości do książki i czytelnic-
twa. – Minione lata to dowód na to, 
że mimo zachodzących zmian we 
współczesnym świecie, Państwa pra-
ca nieprzerwanie kształtuje umysły 
oraz serca czytelników – mówił. 
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26 kwietnia firma Skanska rozpoczę-
ła przebudowę ul. Kościuszki. Roboty 
zaczęły się od ronda z ul. Lubichow-
ską do skrzyżowania z Al. Jana Pawła 
II – bez skrzyżowania z  tą ulicą. Na 
czas remontu ten odcinek będzie wy-
łączany z ruchu drogowego.  
Mieszkańcy Starogardu muszą przy-
gotować się na utrudnienia w komu-
nikacji. Aby dojechać z ul. Lubichow-
skiej na Rynek muszą skorzystać 
z  objazdu ul. Pomorską i  Al. Jana 
Pawła II. Dojazd do Starostwa Powia-
towego będzie możliwy ulicami Rynek 
- Rycerska - Krzywa lub od strony ul. 
Kościuszki (Galeria Szwarc - Rycerska 
- Krzywa). Na czas remontu autobusy 
(Nr 7, 15, 17, 25, 27) z ul. Kościuszki zo-
staną przekierowane trasą biegnącą 
ulicami Lubichowska - Pomorska - Al. 
Jana Pawła II.

Wyłoniono wykonawcę
Trzy firmy przystąpiły do przetargu na przebu-
dowę ul. Kościuszki. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma Skanska S.A. Ulicę przebuduje za 
niecałe 4 mln zł. 

– Ulica Kościuszki będzie remon-
towana i  wyłączana z  ruchu drogo-
wego etapami. Pierwszy obejmie 
odcinek od ulicy Lubichowskiej do 
Al. Jana Pawła II, drugi – od Al. Jana 
Pała II do ul. Paderewskiego, trzeci 
od ul. Paderewskiego do ul. Sobie-
skiego i  ostatni od ul. Sobieskiego 
do ul. Pelplińskiej. Ma to ułatwić po-
ruszanie się aut w centrum miasta – 
mówi Przemysław Biesek-Talewski, 
zastępca prezydenta ds. techniczno-
-inwestycyjnych.

Szacunkowy koszt inwestycji wyni-
kający z  kosztorysu inwestorskiego 
wynosił ok. 6,7 mln zł. Firma Skanska 
S.A. przebuduje ją za 3 952 735,71 zł. 
Przebudowa całej ulicy Kościuszki 
zakończy się w 2017 roku.  

Po rozmowach z dyrektorem ds. re-
alizacji inwestycji, które odbyły się 
we wtorek (4 kwietnia), naczelnik 
Wydziału Techniczno-Inwestycyj-
nego Janusz Karczyński otrzymał 
ze strony głównego inwestora po-
twierdzenie, że McDonald’s i stacja 
paliw powstaną w  Starogardzie 
Gdańskim jeszcze w tym roku. 
Do miasta trafił projekt tymczaso-
wej organizacji ruchu, który został 
opracowany na potrzeby przebu-
dowy układu drogowego, przyle-
głego do planowanej inwestycji. 
Miasto przygotowuje opinię w  tej 
sprawie. Prace inwestycyjne mają 
rozpocząć się już w  maju. Nato-
miast zakończenie robót zaplano-
wane jest na koniec listopada. 

McDonald’s jeszcze w tym roku
Jeszcze w 2016 roku na rogu ulicy Jagiełły i Drogi Nowowiejskiej powsta-
nie McDonald’s. 

Nowe porządki w mieście
Od 1 kwietnia miasto sprząta Miejski Zakład Komunikacji. MZK zajmu-
je się też utrzymaniem dróg i terenów zieleni. Zakład przejął część do-
tychczasowych zadań Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Starkom”. 
Dla mieszkańców uruchomił specjalny numer alarmowy. 

Od 1 kwietnia  starogardzianie mogą 
spotykać na ulicach już nie pracow-
ników „Starkomu”, ale Miejskiego 
Zakładu Komunikacji. Dotychczas 
podstawowym zadaniem MZK było 
zapewnienie mieszkańcom Staro-
gardu sprawnego poruszania się po 
mieście miejskimi autobusami, dba-
nie o porządek na przystankach i wia-
tach autobusowych oraz obsługa 
miejskich stref płatnego parkowania. 
MZK przejął wydzieloną część obo-
wiązków Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych „Starkom”. W związku 
z  tym od 1 kwietnia Zakład zajmu-
je się utrzymaniem, modernizacją 
i  remontami ulic oraz chodników, 
utrzymaniem zimowym ulic oraz 
opróżnianiem koszy ulicznych. Do 
jego obowiązków należy też likwida-
cja dzikich wysypisk śmieci na tere-
nie miasta oraz utrzymanie czystości 
i  porządku na niezagospodarowa-
nych terenach miejskich 
Nowym zadaniem pracowników 
Zakładu będzie też sprzątanie ulic, 
utrzymywanie zieleni w  mieście, 
w tym Parku Miejskiego oraz dbanie 
o  place zabaw i  tereny rekreacyjne. 
Wśród nowych obowiązków MZK 
znajdzie się też utrzymanie cmenta-
rzy, pomników i  miejsc pamięci na-
rodowej, wystrój świąteczny miasta, 
wieszanie flag z okazji świąt i uroczy-

stości, rozwieszanie reklam w gablo-
tach, na tablicach i słupach ogłosze-
niowych. Zakład będzie czuwał nad 
porządkiem w  miejskich szaletach 
oraz kanalizacją deszczową, zbiorni-
kami wodnymi i urządzeniami melio-
racyjnymi. 
– Szukamy bardziej efektywnych 
i  racjonalnych sposobów wydawa-
nia pieniędzy, które przyniosą realne 
oszczędności w  budżecie miasta – 
powiedział wiceprezydent Przemy-
sław Biesek-Talewski. – Dzięki tym 
zmianom jeden zakład ogarnie całą 
gospodarkę komunalną. Pozwoli 
to na większą elastyczność i  swo-
bodniejsze dostosowywanie się do 
potrzeb miasta i  jego mieszkańców. 

Daje także gwarancję ciągłości zleceń 
ze strony gminy, a  co za tym idzie, 
pewność pracy zatrudnionym w tym 
dziale osobom. Zmiana nie tylko 
usprawni realizację zadań własnych 
gminy, ale także obniży koszty, doce-
lowo w  rozliczeniach między gminą 
a MZK nie będzie naliczany podatek 
VAT, jak było do tej pory z innymi wy-
konawcami. 
Zakład uruchomił specjalny numer 
telefonu, pod którym mieszkańcy 
Starogardu mogą zgłaszać uwagi i sy-
gnały dotyczące czystości i porządku 
na terenach publicznych. 
Pod numer 58  562 30 01 można 
dzwonić przez całą dobę, siedem dni 
w tygodniu. 
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Kolejne zniżki
Rabat w wysokości 5% na wszystkie towary 
zakupione w sklepie INTERMARCHE w Staro-
gardzie Gdańskim dla rodzin wielodzietnnych 
ze  Starogardzką Kartą Dużej Rodziny. Prezy-
dent Janusz Stankowiak podpisał w tej sprawie 
porozumienie z  prezesem Spółki Oryks Mar-
kiem Izdebskim oraz jej prokurentem Moniką 
Macugowską.

Katalog zniżek oferowanych na 
Kartę Dużej Rodziny stale się posze-
rza. Choć w  miastach najbardziej 
odczuwalne są zniżki na przejazdy 
komunikacją miejską, kolejne firmy 
i  instytucje przyłączają się do pro-
gramu. W Starogardzie od 8 kwietnia 
posiadacze KDR mogą robić zakupy 
w  sklepie Intermarche z  5% zniżką. 
Nie dotyczy to alkoholu, papierosów 
i  towarów objętych bieżącą promo-
cją. Podobną 10% zniżkę na towary 
oferuje w  całej Polsce sieć sklepów 
Carrefour przy zakupach powyżej 50 
zł. Teraz mieszkańcy będą mogli ko-
rzystać ze zniżek w dwóch sklepach.
Zakładając, że rodzina wielodzietna 
(tj. 2+3 i więcej) wydaje na tygodnio-
we zakupy ok. 350 zł, to dzięki posia-
daniu Karty Dużej Rodziny w sklepie 
Intermarche będzie mogła zaosz-
czędzić ok. 20 zł. Niby niewiele, ale 
w skali miesiąca będzie to już od 80 
do 100 zł.
Więcej informacji na stronie www.
starogard.pl w  zakładce Ulgi dla ro-
dzin wielodzietnych. 

Na zaproszenie Prezydenta Miasta 
i Stowarzyszenia do Starogardu 
przyjedzie dr hab. inż. arch. Marek 
Wysocki ze studentami z  Wydziału 
Architektury Politechniki Gdańskiej. 
Razem z  osobami niepełnospraw-
nymi będą sprawdzać w wybranych 
częściach miasta, na jakie bariery 
mogą napotkać osoby starsze i nie-
pełnosprawne. Efekty ich badań 
w przyszłości pomogą miastu w pra-
cy nad likwidacją barier architekto-
nicznych oraz stworzeniem mapy 
dostępności Starogardu dla osób 
niepełnosprawnych.
W  ramach warsztatów „Miasta bez 
Barier – edycja starogardzka” dr hab. 
inż. arch. Marek Wysocki wygłosi wy-
kład z  projektowania uniwersalne-
go. Organizatorzy liczą na obecność 

To druga edycja projektu, który jest 
współfinansowany przez Gminę 
Miejską Starogard Gdański. W tego-
rocznej edycji zajęcia warsztatowe 
odbywać się będą w dwóch turach. 
Pierwsza, skierowana do przyszłych 
rodziców, od kwietnia do lipca 2016 
r., druga podnosząca ich kompe-
tencje, od września do grudnia 
2016 r.
W  tegorocznej edycji proponujemy 
uczestnikom warsztaty, uzupełnia-
jące wiedzę na temat przebiegu 
porodu, połogu i  rozwoju małego 
dziecka, jak również podnoszące 
umiejętności z  zakresu radzenia 
sobie z  emocjami, szczególnie 
z  atakami złości, uczące szacunku 
wobec drugiego (małego) człowie-
ka, podkreślające rolę bliskości i ak-
ceptacji. Uczestnicy dowiedzą się 

Miasto bez barier
Od maja do października 2016r. Stowarzyszenie 
Starogard 2030 będzie realizowało w  naszym 
mieście dwa projekty, które mają na celu likwi-
dację barier architektonicznych i promowanie 
idei uniwersalnego projektowania przestrzeni 
miejskiej. Oba zadania współfinansuje Gmina 
Miejska Starogard Gdański. 

Dla młodych  
i przyszłych rodziców
Projekt TaMa skierowany jest do młodych i przy-
szłych rodziców ze Starogardu Gdańskiego. 
Jego głównym celem wzmocnienie i poprawa 
kompetencji opiekuńczych i  wychowawczych 
młodych rodziców oraz edukacja na rzecz wy-
chowania bez przemocy.

także, w jaki sposób zadbać o dietę 
kobiety w  czasie ciąży, karmienia, 
jak również małego dziecka i dziec-
ka szkolnego. Zastanowimy się, np. 
czy klaps to przemoc, jak stawiać 
granice i dbać o skuteczną komunik-
ację w  rodzinie oraz w  jaki sposób 
zadbać o  relację z  dzieckiem, tak 
aby np. tablet czy telefon komór-
kowy nie był jego jedynym kompa-
nem zabaw. 
Udział w  projekcie jest bezpłatny. 
Więcej informacji o projekcie można 
znaleźć na profilu facebookowym 
pod adresem: https://www.face-
book.com/TaMaProjekt/?fref=ts lub 
wpisując nazwę projektu TaMa.
Projekt współfinansowany przez 
Gminę Miejską Starogard Gdański. 
Realizowany od 1 kwietnia do 31 
grudnia 2016 roku. 

wielu starogardzkich architektów, 
inwestorów, urzędników, właścicieli 
i zarządców obiektami użyteczności 
publicznej oraz zainteresowanych 
mieszkańców. Dopełnieniem warsz-
tatów, jako ich części edukacyjnej, 
jest   projekt “Starogard przyjaznym 
miastem bez barier – akcja promują-
ca ideę projektowania uniwersalne-
go”. Zebrane materiały, uzupełnione 
i opatrzone komentarzami, posłużą 
do stworzenia krótkiego filmu oraz 
broszury „ Błędy/rady”.
  - Mamy nadzieję, że wspólne działa-
nia wpłyną na wzrost świadomości 
społecznej oraz proces likwidacji ba-
rier w przestrzeni publicznej nasze-
go miasta – mówi Maria Szumacher, 
przewodnicząca Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych – i już 

dzisiaj zachęcamy wszystkich do 
udziału w projektach. 
Zainteresowane osoby, w  szcze-
gólności osoby niepełnosprawne 
i starsze, prosimy o zgłaszanie, które 
obiekty warto sprawdzić pod kątem 
ich dostępności dla niepełnospraw-
nych. Swoje spostrzeżenia, obser-
wacje i  uwagi prosimy przekazywać 
telefonicznie na podane numery te-
lefonów bądź elektronicznie na jeden 
z poniższych adresów mailowych: 

Stowarzyszenie Starogard 2030 – 
starogard2030@gmail.com, 
tel. 664 664  635 
Doradca Prezydenta ds. Osób 
Niepełnosprawnych – 
Krzysztof.Skiba@um.starogard.pl, 
tel. 531 591  820 
Społeczna Rada ds. Osób 
Niepełnosprawnych – 
Maria.Szumacher@um.starogard.pl, 
tel.(58)5306085 

Oba projekty prowadzone będą 
w  ramach programu „Starogard 
miastem przestrzeni wspólnej”, któ-
ry realizuje Gmina Miejska Starogard 
Gdański we współpracy z  organi-
zacjami pozarządowymi i  podmio-
tami, o  których mowa w  ustawie 
o  działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2016. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej wypłacił już 607 świadczeń po 
500 zł głównie na drugie i kolejne 
dzieci. O  pierwszeństwie wypła-
ty świadczenia nie decyduje data 
złożenia wniosku, ale poprawność 
jego wypełnienia – kompletności 
i  wiarygodność danych ustalona 
w  oparciu o  programy pomocy 
społecznej.
Do 20 kwietnia mieszkańcy złożyli 
2776 wniosków, z czego 626 drogą 
elektroniczną. W  pięciu punktach 
terenowych, utworzonych na tere-
nie miasta specjalnie na potrzeby 
programu, złożono 795 wniosków. 
Największym powodzeniem cieszy 
się punkt główny przy ul. Alei Jana 
Pawła II 6, gdzie do tej pory złożo-
no ponad 1300 wniosków.
– W  tej chwili najważniejsze  jest 

Pierwsze wypłaty
W  ramach programu Rodzina 500+ pieniądze 
otrzymało już 438 rodzin. Kolejne wypłaty są 
systematycznie przelewane na konta lub od-
bierane osobiście w kasie Banku Spółdzielcze-
go w Starogardzie Gdańskim.

sprawne wydanie decyzji i  szybka 
wypłata świadczeń dla rodziców. 
Aby usprawnić ten proces sukce-
sywnie przekierowujemy pracę 
osób przyjmujących wnioski na 
przygotowanie wypłat – informuje 
Elżbieta Lokś zastępca dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej.
Wnioski na bieżąco są rozpatrywa-
ne przez 11 pracowników, oddele-
gowanych przez Miejski Ośrodek 
Pomocy do obsługi programu. 
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Od kilku miesięcy trwają w  Sta-
rogardzie prace nad włączeniem 
nowych terenów miejskich do ob-
szaru funkcjonowania Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Rozszerzeniem ma być objęty 

Rozszerzenie strefy ekonomicznej
Starogard Gdański przygotowuje nowe treny inwestycyjne przy ul. Iwasz-
kiewicza do zagospodarowania. Teren jest już oczyszczony i wyrównany. 
W kwietniu poddany zostanie badaniom geologicznym. Wszystko, by za-
chęcić przedsiębiorców do inwestowania w naszym mieście. 

obszar przy ulicy Iwaszkiewicza 
o  powierzchni ok. 6 ha. W  przy-
szłości mogłyby tu pojawić się 
zakłady produkcyjne, rzemieślni-
cze, czy usługowo-handlowe. To 
dobry teren na powstanie hal pro-

dukcyjnych, a  także magazynów. 
W  planie zagospodarowania prze-
strzennego obszar przeznaczony 
jest pod zabudowę techniczno-
-produkcyjną.
6 ha ziemi przy ul. Iwaszkiewicza 

jest bardzo dobrze położone. Od 
strony zachodniej sąsiaduje z  za-
kładem produkcyjno-usługowym. 
Natomiast wzdłuż wschodniej li-
nii działki biegnie linia kolejowa. 
To dodatkowy atut tego miejsca, 
gdyż w  razie potrzeby istnieje 
możliwość budowy tam bocznicy. 
Miasto od 2015 r. przygotowuje ten 
teren pod inwestycję. Do końca 
marca wykarczowano i  usunięto 
wraz z  korzeniami wszystkie sa-
mosiejki oraz drzewa tam rosnące, 
które utrudniały rozpoznanie rzeź-
by terenu. Cały grunt zaorano i wy-
równano. Ponadto oskarpowano 
rowy melioracyjne, uprzątnięto 
śmieci oraz wykoszono trawy na 
działkach sąsiadujących, należą-
cych do Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański. W  ten sposób zakończo-
no pierwszy etap prac ziemnych. 
Kolejnym etapem będą badania 
geologiczne terenu wykonywane 
za pomocą odwiertów i badań son-
dą, które miarodajnie pokryją cały 
teren inwestycyjny w kwietniu.
Podjęte przez miasto działania 
mają zainteresować i  zachęcać 
potencjalnego inwestora do zakła-
dania działalności w  Starogardzie 
Gdańskim. Intensywny rozwój go-
spodarczy w Polsce, jaki obserwu-

jemy w  ostatnich latach, zmusza 
małe i średnie gminy do profesjo-
nalnych i w miarę szybkich działań 
w  celu przygotowywania terenów 
inwestycyjnych tak, aby konku-
rowały z  dużymi aglomeracjami. 
Dla przedsiębiorcy liczy się czas. 
Interesuje go, jak długo potrwa za-
łatwienie wszystkich formalności 
i  procedur związanych z  urucho-
mieniem biznesu. 
Oczywiście, oprócz dobrze położo-
nego i przygotowanego gruntu na 
przedsiębiorców czekają dodatko-
we ulgi. Aby uatrakcyjnić ofertę in-
westycyjną, osobie decydującej się 
na założenie działalności w  PSSE, 
przysługuje zwolnienie z  podatku 
dochodowego w  kwocie do 55% 
kosztów kwalifikowanych inwesty-
cji na podstawie wydanego zezwo-
lenia. Ponadto inwestor może li-
czyć na zaangażowanie lokalnego 
samorządu i  jego wsparcie w  za-
łatwianiu formalności inwestycyj-
nych oraz opiekę poinwestycyjną. 
W  ramach pomocy regionalnej 
miasto proponuje też zwolnienie 
z  podatku od nieruchomość po-
wstałych w wyniku nowej inwesty-
cji, w ramach pomocy de minimis, 
która umożliwia odstąpienie od 
opłaty przez okres do 3 lat. 

Wiceprezydent miasta Przemysław 
Biesek-Talewski przedstawił historię 
kolejnictwa w  Starogardzie Gdań-
skim oraz plany miasta związane 
z  budową węzła integracyjnego. – 
Sam jestem użytkownikiem kolei 
i  widzę, jak przy dworcach sponta-
nicznie powstają tzw. park-and-ri-
de’y, gdzie pasażerowie zostawiają 
samochód, by przesiąść się na po-
ciąg i  spokojnie, na czas dojechać 
do pracy. To jest nasz cel. Chcemy 
wybudować w  Starogardzie węzeł 
integracyjny, który da mieszkańcom 
możliwość wyboru środka transpor-
tu i łączenia dostępnych form komu-
nikacji w różne dogodne kombinacje. 
Powinniśmy zatem zmierzać w  kie-
runku ułatwienia mieszkańcom tego 
wyboru poprzez zwiększenie liczby 
połączeń przez Starogard – stwierdził 
wiceprezydent. Podkreślił znaczenie 
obecnie obsługiwanych linii na trasie 
Tczew-Starogard-Chojnice.
Zwrócił jednak uwagę na niewystar-
czającą liczbę taboru i  przepełnione 
pociągi. Zaznaczył konieczność do-

Modernizacja linii kolejowej nr 203 na trasie 
Tczew – Starogard Gdański – Czersk oraz prze-
wozy pasażerskie na tej linii to główne tematy 
debaty, która odbyła się 23 marca w Urzędzie 
Miasta w Starogardzie Gdańskim. 

stosowania godziny odjazdów do po-
trzeb pasażerów, do czasu kończenia 
przez nich pracy i nauki w szkołach, 
jak również na zbyt małą liczbę połą-
czeń z Trójmiastem.
Dyrektor Przewozów Regionalnych 
Zbigniew Labuda zapewnił zebra-
nych, że pociągi przez Starogard 
mogą jeździć co 30 minut, wystarczy 
tylko zgłosić takie zapotrzebowanie 
i  zamówić pociąg. Jednak, jak się 
okazuje, nie wszystko jest takie pro-
ste i  oczywiste. Powstanie nowych 
połączeń rozbija się o brak pieniędzy. 
Wyraźnie to podkreślił wicemarsza-
łek Ryszard Świlski, odpowiedzialny 
za organizację infrastruktury kolejo-
wej na terenie województwa. – Utrzy-
manie taboru kolejowego kosztuje 
samorząd wojewódzki ponad 140 
mln zł rocznie. Zwiększenie liczby 
połączeń ze Starogardu do Gdań-
ska nie jest możliwe ze względu na 
ograniczenia finansowe. Samorząd 
wojewódzki jest w  stanie finanso-
wać tylko te przejazdy, które obecnie 
funkcjonują. 

Wicemarszałek zaproponował nato-
miast, aby podjąć rozmowy i popra-
cować nad zmianą rozkładu jazdy. 
Możliwe jest także współfinansowa-
nie połączeń przez lokalne samorzą-
dy.
Obok ogólnych tematów dotyczą-
cych kondycji kolejnictwa na terenie 
województwa pomorskiego, dużo 
uwagi poświęcono linii nr 203. Omó-
wiono jej obecny stan techniczny 
i  perspektywy rozwoju. Linia Tczew 
– Czersk jest przewidziana do mo-
dernizacji w  ramach zadania pod 
nazwą „Prace na alternatywnym 
ciągu transportowym Bydgoszcz – 
Trójmiasto, obejmującym linie 201 
i 203”, które ma być wykonane z do-
finansowaniem unijnym do 2022 
roku. Jerzy Majder, dyrektor projektu 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po-
informował zebranych, że prace nad 
studium wykonalności modernizacji 
linii zakończą się jeszcze w tym roku. 
Zaznaczył, że elektryfikacji podlegać 
będzie tylko i  wyłącznie odcinek na 
trasie Tczew – Starogard – Czersk 
i  że nie ma obecnie potrzeby mo-
dernizowania tej linii do Chojnic. Nie 
wykluczył jednak takiej możliwości 
w przyszłości.
Z kolei Edward Sobiecki z SKB Związ-
ku Pracodawców poruszył kwestię 
wybudowania bezkolizyjnego prze-
jazdu przez tory przy ulicy Skarszew-
skiej w  Starogardzie. Jerzy Majder 
przyznał, że obszar takiego obiektu 
jest bardzo duży, niestety pieniędzy 

Wraca moda na kolej na projekt i  budowę jest za mało. 
Zaproponował współpracę i współ-
finansowanie samorządu. Przemy-
sław Biesek-Talewski zapowiedział, 
że miasto podjęło już rozmowy 
z powiatem i gminą na temat przy-
gotowania koncepcji układu drogo-
wego w tym obszarze.
– Wystąpimy do PKP PLK o  ujęcie 
w  projekcie przebudowy linii kole-
jowej nr 203 wiaduktu, który umoż-
liwi poprowadzenie pod torami 
ulicy Skarszewskiej. Zwrócimy się 
do Urzędu Marszałkowskiego jako 
organizatora przewozów o  sfinan-
sowanie minimum jednej dodatko-
wej pary pociągów, która rozładuje 
nieco tłok w  godzinach szczytu, 
a  z  Przewozami Regionalnymi bę-
dziemy rozmawiać o  korekcie roz-

kładu jazdy – mówił wiceprezydent.
Wszyscy byli pod dużym wrażeniem 
spotkania i merytorycznej dyskusji. 
 – Po raz pierwszy chyba w  tak 
szerokim gronie specjalistów roz-
mawiamy rzeczowo o  problemach 
mieszkańców kilku powiatów. 
Otwarcie mówimy o ich potrzebach 
i  tzw. chciejstwie w  pozytywnym 
tego słowa znaczeniu – mówił wice-
marszałek Ryszard Świlski.
Wiceprezydent miasta Przemy-
sław Biesek-Talewski zachęca także 
mieszkańców Starogardu i okolic do 
zgłaszania propozycji i  postulatów: 
Co zrobić, aby poprawić pasażerski 
transport kolejowy w naszym regio-
nie? Na uwagi czeka do końca kwiet-
nia pod adresem:  ratusz@um.staro-
gard.pl z dopiskiem „kolej”. 
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Do 31 marca 2016 roku trwa nabór dzieci do 
przedszkoli. Rodzice sześciolatków stanęli 
przed trudnym wyborem. Czy zostawić dziecko 
w przedszkolu, czy posłać je do pierwszej klasy? 
W  podjęciu decyzji rodzicom pomóc miały Dni 
Otwarte w szkołach.
Dla rodziców i  ich pociech były okazją do przyj-
rzenia się, jak wygląda nauka i praca nauczycieli 
z najmłodszymi. Mogli doświadczyć szkolnej at-
mosfery i zobaczyć, jakie warunki panują w wy-
branych placówkach. Był to czas, gdy rodzice mo-

Sześciolatki w szkołach
Wydłużenie pracy świetlicy szkolnej, oddzielenie dzieci star-
szych od najmłodszych, zatrudnienie dodatkowych opie-
kunów dla najmłodszych uczniów – tak Starogard stara się 
przekonać rodziców do tego, by posyłali sześcioletnie dzieci 
do pierwszej klasy. W podjęciu decyzji pomóc miały im Dni 
Otwarte w szkołach podstawowych.

W  tegorocznym Przeglądzie najlepsi okazali 
się panowie, którzy bezkonkurencyjnie poko-
nali pozostałych uczestników. Chłopcy czuli 
się na scenie pewniej i  swobodniej. W  kate-
gorii 3- i 4-latków pierwsze miejsce zajął Mi-
łosz Grygorcewicz z  przedszkola „Bajeczka”, 
a w kategorii 5- i 6-latków Stanisław Pawełek 
z przedszkola „Arka Noego”.  Drugie i trzecie 
miejsce zajęły w  pierwszej kategorii: Dorota 
Dawid z przedszkola „Bajkowy Domek” i Lau-
ra Szpak z  Przedszkola nr 10, a  w  drugiej: 
Maja Słomińska z  „Bajkowego Domku” oraz 
Julia Fabrello z Przedszkola nr 5.
Organizatorem konkursu było Katolickie Nie-
publiczne Przedszkole „Arka Noego” oraz ks. 
dr Grzegorz Weis proboszcz Parafii p.w. Miło-
sierdzia Bożego w Starogardzie Gd.  

Pierwsze
sukcesy
W  II Przeglądzie Piosenki 
Religijnej „Bóg szansą na 
sukces” zaśpiewało 12 ma-
łych artystów ze starogardz-
kich przedszkoli. Konkurs 
odbył się 12 kwietnia w Ko-
ściele Miłosierdzia Bożego 
w Starogardzie Gdańskim. 

gli porozmawiać z  nauczycielami, pedagogami 
szkolnymi, wychowawcami świetlicy i  dyrekcją 
szkoły. Psycholodzy mówili o szkolnej adaptacji 
dziecka w początkowym okresie pobytu w szko-
le, wskazując na wsparcie, jakiego udzielają dzie-
ciom i  rodzicom szkolni specjaliści. Zapewniali, 
że wszystkie sześciolatki w szkołach otoczone są 
szczególną troską, aby czuły, że szkoła jest dla 
nich przyjazna i  bezpieczna. Nauczyciele przy-
bliżyli rodzicom ideę klas integracyjnych, zasady 
funkcjonowania i  metody pracy. Wychowawcy 

świetlic pokazali sposoby spędzania przez dzieci 
wolnego czasu oraz objaśnili, na jaką opiekę ze 
strony szkolnych opiekunów mogą liczyć w czasie 
między i pozalekcyjnym.
Szkoły wykorzystały Dni Otwarte do zaprezento-
wania swojej oferty edukacyjno-wychowawczej. 
Nauczyciele przygotowali dla rodziców prezenta-
cje multimedialne, w których pokazali codzienne 
i wyjątkowe wydarzenia z życia szkoły. Wielu ro-
dziców i dzieci skorzystało z udziału w zajęciach 
pokazowych m.in. ruchowo-sportowych, infor-
matycznych, muzycznych i  języka angielskiego. 
Nie zabrakło też występów przygotowanych 
przez uczniów szkoły oraz – jak to podczas gości-
ny bywa – słodkiego poczęstunku. W niektórych 
placówkach Dniom Otwartym towarzyszyły świą-
teczne kiermasze wielkanocne.
– Wierzę, że wielu rodziców, którzy skorzysta-
li z  oferty Dni Otwartych, odczarowało swoje 
wyobrażenie o  szkole. Przekonali się, że współ-
czesna szkoła to nie tylko tablica, kreda i  ławki, 
w  których dzieci muszą siedzieć 45 minut. Do-
świadczyli, że w  miejskich szkołach, które dys-
ponują bardzo bogatą oferta edukacyjną, panuje 
twórcza atmosfera, sprzyjająca rozwojowi dzieci 
w bezpiecznych warunkach pod okiem profesjo-
nalnej kadry – powiedziała Urszula Domachow-
ska – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.
Tegoroczne Dni Otwarte w  szkołach były szcze-
gólnie istotne. Od decyzji rodziców 6-latków 
zależy droga edukacji ich dzieci, i to jest najważ-
niejsze. Jednak od tych decyzji zależy także or-
ganizacja starogardzkiej oświaty: ile będzie klas 
pierwszych, czy w związku z tym będzie praca dla 
dotychczas zatrudnionych w  szkołach nauczy-
cieli, ile dzieci pozostanie w  przedszkolach, czy 
dla 3-latków znajdą się miejsca w starogardzkich 
przedszkolach. Szkoły odwiedziło ok. 160 rodzi-
ców dzieci sześcioletnich. Bezpośredni kontakt 
z nauczycielami, indywidualne rozmowy z peda-
gogami i psychologami szkolnymi, bezpośrednie 
„dotknięcie” klasy, stołówki, świetlicy, szatni, na 
pewno ułatwią rodzicom podjęcie decyzji o po-
słaniu 1 września br. dziecka do I klasy. 
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Filia Miejskiego Przedszkola Publicz-
nego Nr 6 „Modraczek” to tylko jed-
na z  8 placówek objęta projektem 
„Tworzenie nowych miejsc edukacji 
przedszkolnej na terenie Miejskiego 
Obszaru Funkcjonowania Starogar-
du Gdańskiego”. Projekt prowadzi 
Gmina Wiejska Starogard Gdański. 
14 kwietnia razem z  partnerami: 
Gminą Miejską Starogard Gdański, 
Gminą Bobowo oraz Fundacją Roz-
woju Edukacji i Społeczności Lokal-
nych „In Fortes” złożyła w Urzędzie 
Marszałkowskim wniosek o dofinan-
sowanie inwestycji. Do 31 sierpnia 
Urząd rozstrzygnie konkurs i wybie-
rze projekty, które otrzymają dofi-
nansowanie. 14 kwietnia wójtowie 
Stanisław Połom i Sylwester Patrzy-
kąt, prezydent Janusz Stankowiak 
oraz Prezes Zarządu Fundacji, Marek 
Ejsmont, podpisali specjalne poro-
zumienie w tej sprawie.
Inwestycja zakłada nowe miejsca 
do nauki i  zabawy w  trzech przed-

Nowe miejsca edukacji
Miejsce dla 75 przedszkolaków i praca dla 6 nauczycieli może pojawić się 
w filii Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 6, która mieści się w Szkole 
Podstawowej Nr 4 przy ul. Sienkiewicza.  

szkolach i pięciu szkołach na terenie 
miasta i  gmin Starogard Gdański 
i Bobowo. Nowe oddziały mają po-
wstać w  Przedszkolu Publicznym 
w  Kokoszkowach, Bobowie i  Staro-
gardzie Gdańskim (filia Przedszkola 
Publicznego Nr 6 przy PSP 4) oraz 
w  Publicznej Szkole Podstawowej 
w  Rokocinie, Rywałdzie, Trzciń-
sku, Jabłowie, Suminie i  Bobowie. 
W  sumie 12 nowych oddziałów 
i  232 miejsc dla przedszkolaków. 
W związku z tym przewiduje się też 
zatrudnienie 17 nowych nauczycieli.
W  Starogardzie Gdańskim w  filii 
„Modraczka” planowane są trzy 
sale, korytarz łączący je z  szatnią 
oraz pomieszczenia sanitarne. Po-
mieszczenia mają być wyposażone 
w  nowe meble i  niezbędne mate-
riały dydaktyczne. To pozwoli na 
przyjęcie dodatkowo 75 dzieci i  za-
trudnienie 6 nowych nauczycieli. 
Większość kosztów przedsięwzięcia 
ma pokryć Unia Europejska.

przewiduje finansowanie konkret-
nych zadań i zajęć dla przedszkola-
ków. M.in. planowane są wycieczki 
dla dzieci, dodatkowe zajęcia na-
uki języka obcego oraz zajęcia roz-
wijające dziecięcą kreatywność. 
Poza tym w programie przewidzia-
ne są także zajęcia logopedyczne. 
Nauka odbywać się będzie między 
innymi z  wykorzystaniem kompu-
terów i sprzętu multimedialnego.
Projekt skierowany jest nie tyl-
ko do dzieci, ale również spełnia 

oczekiwania nauczycieli, którzy 
będą mieli wiele okazji by pod-
nieść swoje umiejętności peda-
gogiczno – wychowawcze. Poza 
szkoleniami podnoszącymi kwa-
lifikacje kadry, projekt umożliwi 
nauczycielom podjęcia studiów 
podyplomowych z  zakresu nauki 
języka angielskiego.
Wartość przedsięwzięcia to niecałe 
7 mln zł, przy czym 85% tych kosz-
tów, czyli prawie 6 mln zł, pocho-
dzić będzie z funduszy unijnych. 

To jednak nie wszystkie zalety 
wspólnej inicjatywy trzech gmin 
i  fundacji dla mieszkańców. Projekt 

Dzieci, które uczęszczają do Szkoły 
Podstawowej Nr 6 i  Gimnazjum Nr 
4, czyli Zespołu Szkół Publicznych 
w  Żabnie, od przyszłego roku szkol-
nego będą się uczyć w  cieplejszych 
pomieszczeniach. Firma S-Bud 
ma 5 miesięcy na zaprojektowanie 
i  wykonanie docieplenia budynku 
ZSP w  Starogardzie Gdańskim. Ro-
boty budowlane ruszą w  lipcu.   Do 
końca sierpnia docieplone zostaną  
ściany zewnętrzne budynku głów-
nego szkoły, sala gimnastyczna oraz 
łącznik, a  także stropodachy i  strop 
poddasza. Razem ponad 1600m2 
powierzchni. Firma wymieni też 
oświetlenie w  całej szkole, a  na da-
chu budynku zamontuje instalację 
fotowoltaiczną, czyli panele słonec-
zne, dzięki którym ogrzewanie wody 
w  szkole będzie możliwe bez uru-
chamiania kotła gazowego. 
– Zmiany, jakie czekają naszą sz-
kołę w  wakacje, od nowego roku 
szkolnego przyniosą dużo korzyści. 

Będzie cieplej w szkołach
Od nowego roku szkolnego w szkole w Żabnie będzie cieplej i bezpiec-
zniej. W środę (6 kwietnia) prezydent miasta Janusz Stankowiak podpisał 
umowę na wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół Publicznych 
w  Starogardzie Gdańskim. Prace zostaną wykonane podczas wakacji. 
Koszt inwestycji wyniesie ponad 700 tys. zł.  

Dzieci i  nauczyciele będą się uczyć 
i  pracować w  cieplejszych i  bez-
pieczniejszych pomieszczeniach, 
natomiast dyrekcja zaoszczędzi na 
kosztach energii i ciepła. Szkoła jest 
ogrzewana gazem, który jest drogi 
i w efekcie zimą w pomieszczeniach 
na najwyższym piętrze temperatura 
sięga minimalnych 18 stopni wy-
maganych, żeby mogły odbywać 
się lekcje. Liczymy, że docieplenie 
ścian i stropów to zmieni oraz zapo-
biegnie nadmiernemu ulatnianiu 
się ciepłego powietrza. Cieszy nas 
też, że w  całej szkole przestarzałe 
świetlówki zostaną wymienione na 
bezpieczne energooszczędne żarów-
ki ledowe. Oszczędności przyniesie 
też nowoczesna instalacja na dachu, 
która wykorzystując naturalne źródło 
energii, jakim jest słońce, pozwoli 
na całoroczne ogrzewanie wody bez 
używania kotła gazowego. Na pewno 
dzięki temu zaoszczędzimy pieniądze 
podczas wakacji, gdy w  naszej sz-

kole mieszkają studenci medycyny 
z  Warszawy praktykujący w  starog-
ardzkim szpitalu. Ostatecznie popra-
wi się też estetyka i wygląd budynku 

szkoły, która nie była remontowana 
od ponad dwudziestu lat – powied-
ział dyrektor Ryszard Hapoński. 
Zespół Szkół Publicznych w  Żabnie 
to jedna z czterech szkół, które zos-
taną docieplone w  wyniku realizacji 
zadania „Termomodernizacja obiek-
tów użyteczności publicznej wraz 
z  modernizacją i  usprawnieniem 
źródeł ciepła i  energii”. Oprócz ZSP 
ocieplone zostaną Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 1, Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 4 oraz Publiczne 
Gimnazjum Nr 1. Kolejna termomod-
ernizacja, która obejmie   PSP Nr 1, 
planowana jest na 2017 rok. 

Całe zadanie zakłada termomod-
ernizację ok. 30 budynków użytec-
zności publicznej na terenie czterech 
samorządów. Liderem projektu, do-
finansowanego z  Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego w  ramach Mie-
jskiego Obszaru Funkcjonalnego, jest 
Powiat Starogardzki, a jego partnera-
mi Gmina Miejska Starogard Gdański, 
Gmina Starogard Gdański i  Gmina 
Bobowo. Zadanie ma być realizowane 
w  latach 2016 – 2020. Jego koszt to 
ponad 20 mln zł. Inwestycje w Starog-
ardzie będą kosztowały łącznie około 
7,6 mln zł. Znaczną część tych wydat-
ków pokryje Unia Europejska. 
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Dwójka na niebiesko
2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu. Jego celem było zwró-
cenie społecznej uwagi na problemy i potrzeby 
osób dotkniętych zaburzeniami autystycznymi.

Fundacja JiM zorganizowała kam-
panię społeczną „Polska na niebie-
sko”, w tym roku pod hasłem: „Au-
tyzm. Poznaj zanim ocenisz”. W na-
szym mieście odbył się niebieski 
marsz, do którego przyłączyła się 
także Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 2. Poza udziałem w marszu 
społeczność szkolna starogardz-
kiej Dwójeczki zrealizowała inne 
działania, zwiększające świado-
mość uczniów w  tym zakresie: 
dzieci oglądały prezentację multi-
medialną na temat autyzmu, ubra-
ły się na niebiesko, udekorowały 
w tym kolorze okna, przygotowały 
niebieskie odciski dłoni, z których 
podczas uroczystego apelu utwo-
rzyły falę oraz wypuściły „do nie-
ba” 200 niebieskich balonów z he-

lem. Ponadto, na oficjalnej stronie 
JiM pojawiła się żarówka szkoły 
z  opisem podejmowanych przez 
nią działań, a wkrótce umieszczo-
ne zostaną na niej zdjęcia z uroczy-
stego apelu.
Akcja spotkała się z  bardzo pozy-
tywną oceną. Uczestniczący w niej 
uczniowie i  ich rodzice poserzyli 
swoją świadomość na temat poru-
szanego zagadnienia, a  także wy-
kazali się zrozumieniem, empatią 
wobec dzieci autystycznych i  ich 
rodzin. Działania starogardzkiej 
Dwójeczki zachwyciły oraz wzru-
szyły członków Stowarzyszenia 
„Dzieci Kociewia”, którzy byli obec-
ni podczas apelu podsumowujące-
go. 

Dodatkowych dziesięć lokalizacji, 
przewidzianych do głosowania 
nad projektami BO 2017 na tere-
nie miasta, to wyjście naprzeciw 
potrzebom mieszkańców i  zgła-
szanych przez nich uwag do regu-
laminu Budżetu Obywatelskiego. 
To tylko jedna z  proponowanych 
zmian regulaminu. Uruchomienie 
dodatkowych punktów głosowań 
zwiększy zasięg głosowania i  da 
mieszkańcom szanse na oddanie 
głosu w  obszarze ich zamieszka-
nia, bez konieczności udawania 
się specjalnie do siedziby Urzędu.

Głosowanie nad projektami BO 
2017 odbędzie się w  październiku 
2016 r. Codziennie od 17 do 30 paź-
dziernika w  godzinach od 9.00 do 
14.00 będzie można zagłosować 
w  Urzędzie Miasta. W  niedzielę 
23.10.2016 oraz 30.10.2016 w tych 
samych godzinach działać będzie 
dodatkowy punkt głosowań w Ra-
tuszu Miejskim na Rynku. Oprócz 
tego każdego dnia od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 16.00 
do 19.00 działać będą następujące 
mobilne punkty głosowania:

Znamy miejsca  
i terminy głosowania
Olga i Patryk ze Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Piotruś z Przedszkola „Bajecz-
ka” wylosowali terminy działania ruchomych punktów głosowania nad pro-
jektami Budżetu Obywatelskiego 2017 r. Oprócz stałego miejsca w Urzędzie 
wybrano dziesięć dodatkowych lokalizacji w mieście, w których mieszkańcy 
w godzinach od 16.00 do 19.00 będą mogli oddać swój głos.

W  ramach kampanii „Dopalacze 
kradną życie” omówiono aspekty 
zdrowotne i konsekwencje prawne, 
które wiążą się z  zażywaniem 
środków odurzających i dopalaczy. 
W  drugiej części spotkania 
młodzież miała okazję zobaczyć 
najnowszy spektakl w  wykonaniu 
starogardzkiej grupy PaT, 
zatytułowany „Inny nie znaczy 
gorszy”. Scenariusz przedstawienia 
mówi o tolerancji. Aktorzy pokazali 
historię pięciu osób o  różnych 
osobowościach w różnych stanach 
emocjonalnych. 

17.10.2016 (poniedziałek) 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 Aleja Jana Pawła II

18.10.2016 (wtorek) 

Dom Dziennego Pobytu, ul. Pelplińska

19.10.2016 (środa)

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych , ul. Skarszewska

20.10.2016 (czwartek)

Starogardzkie Centrum Kultury, Aleja Jana Pawła II

21.10.2016 (piątek)

Ratusz Miejski, ul. Rynek

24.10.2016 (poniedziałek)

Niepubliczne Przedszkole „Przylesie” , ul. Leszczynowa

25.10.2016 (wtorek)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wybickiego

26.10.2016 (środa) 

Publiczne Gimnazjum Nr 3, ul. 2 Płk. Szwoleżerów Rokitniańskich

27.10.2016 (czwartek)

Zespół Szkół Publicznych w Żabnie, ul. ks. Dominika

28.10.2016 (piątek)

Publiczna Szkołą Podstawowa Nr 1, ul. Zblewska

Profilaktyczny PaT
W kinie Sokół starogardzka grupa PaT zachęca-
ła miejscową młodzież do współpracy. Spotka-
nie odbyło się ramach ogólnopolskiego progra-
mu „Profilaktyka a Ty”, który realizuje Komenda 
Główna Policji. Ideą przedsięwzięcia jest two-
rzenie ogólnopolskiej społeczności promującej 
wśród młodzieży zdrowy styl i  modę na życie 
bez uzależnień.
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Wystarczy wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do Biznesowej, ko-
operacyjnej Bazy Danych sieci Enterprise Europe Network na niżej podany 
adres mailowy, faxem lub pocztą tradycyjną:

Enterprise Europe Network
przy Stowarzyszeniu “Wolna Przedsiębiorczość”
Al. Niepodległości 797 B
81-810 Sopot
tel.:  +48 58 785 39 56-58
fax : +48 58 785 39 51
e-mail: pawel.gruszkowski@swp.gda.pl
e-mail : een@swp.gda.pl
www.een.sopot.pl

Znacznym ułatwieniem dla polskich przedsiębiorców jest utworzona w ję-
zyku ojczystym Baza ofert biznesowych dla Polski.

Dodatkowo dzięki znajdującej się na stronie wyszukiwarce przedsiębiorca 
może odszukać oferty współpracy skierowane do wszystkich państw będą-
cych w Sieci (część z nich nie dotyczy Polski),a także zapoznać się z aktualną 
bazą wszystkich wydarzeń organizowanych w ramach EEN.

Wspierana przez EEN współpraca dotyczy ofert:
•	 nawiązania współpracy handlowej z wyłączeniem sprzedaży finalnej 

(umowa przedstawicielstwa handlowego, usługi dystrybucji),
•	 świadczenia usług (w tym transport i logistyka),
•	 franczyzy,
•	 inwestycji typu Joint Venture,
•	 fuzji przedsiębiorstw, sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa,
•	 podwykonawstwa lub outsourcingu,
•	 produkcji wzajemnej,
•	 umowy produkcyjnej,
•	 umowy licencyjnej,
•	 zamówień na nowoczesne technologie i produkty innowacyjne.

 
Kraje, do których można kierować ofertę współpracy to:

 Europa  Litwa  Włochy
 Albania  Luksemburg  
 Armenia  Łotwa  Afryka, Bliski Wschód
 Austria  Macedonia  Izrael
 Belgia  Malta  Egipt
 Bośnia i Hercegowina  Mołdawia  Maroko
 Bułgaria   Niemcy  Tunezja
 Chorwacja  Norwegia  
 Cypr  Portugalia  Azja
 Czarnogóra  Rosja  Chiny 
 Czechy  Rumunia  Indie
 Dania  Serbia  Japonia
 Estonia  Słowacja  Korea Południowa
 Finlandia  Słowenia  
 Francja  Szwajcaria  Ameryki
 Grecja  Szwecja Brazylia
 Hiszpania  Turcja Chile
 Holandia  Ukraina Kanada
 Irlandia  Węgry Meksyk
 Islandia  Wielka Brytania USA

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych baz, przyjmowanie zgłoszeń 
do bazy POD: Paweł Gruszkowski, Tel.: +48 796 704 730, E-mail: pawel.grusz-
kowski@swp.gda.pl 

Współpraca biznesowa
Przedsiębiorców zainteresowanych rozszerze-
niem współpracy biznesowej o rynki zagranicz-
ne zachęcamy do dodawania swoich ofert do 
Bazy ofert biznesowych, targów oraz misji han-
dlowych znajdującej się na stronie sieci Enter-
prise Europe Network  www.een.sopot.pl

W  imieniu gospodarzy gości przy-
witał Błażej Gilla. Spotkanie roz-
poczęło się prezentacją, podczas 
której władze miasta zapoznały 
się z  procesami i  skalą produkcji 
firmy Gillmet w Polsce i na świecie. 
Zaprezentowano im m.in. prace 
wykonane na mistrzostwa świata 
koni arabskich w Dubaju. 
Firma Gillmet i  Vecoline specjali-
zują się w  branży wyrobów meta-
lowych. Tworzą je ludzie, którzy od 
pięciu pokoleń stale utrzymują ten 
sam profil działalności, dotyczący 
branży metalowo – budowlanej.
Gillmet Sp. z o.o. zajmuje się głów-
nie budowaniem hal stalowych, 
które są wykorzystywane między 
innymi jako hale magazynowe, 
przemysłowe, namiotowe, hale 
szybkiego montażu oraz bramy 
wielkogabarytowe. Firma oferuje 
także usługi cynkowania ogniowe-
go i śrutowania. Od dwóch lat jest 
też producentem stajni i ujeżdżal-
ni dla koni. Z  kolei firma Vecoline 
jest producentem urządzeń grzew-
czo-wentylacyjnych.
– Jesteśmy bardzo otwarci 
i  elastyczni – powiedział szef 
„Gillmetu”. – Potrafimy dotrzeć 
z  naszymi wyrobami do każde-
go miejsca w  kraju, dzięki temu 
doskonale znamy potrzeby na-
szych klientów. W dziedzinie kon-
strukcji stalowych nie musimy 
się już zbytnio reklamować, bo 
jesteśmy znani w  branży od lat 
i klienci nam ufają. Natomiast od 
dwóch lat mocno wchodzimy na 
rynek jeździecki, czyli w  obiekty 
hippiczne na całym świecie. Wy-
stawiamy się w Europie i nie tyl-

Nowoczesność i tradycja
Władze miasta po raz kolejny odwiedziły lokalnych przedsiębiorców. Tym 
razem prezydent Janusz Stankowiak zapoznał się ze specyfiką i potrze-
bami firmy Gillmet oraz Vecoline.

ko. Klientów mamy także w  Abu 
Dhabi.
Prezydenci zachęcali przedsię-
biorców do inwestowania i  roz-
wijania biznesu na terenie Sta-
rogardu Gdańskiego, który – jak 
podkreślili – ma potencjał i  do-
bre grunty inwestycyjne. Wspo-
mnieli o  planach rozszerzenia 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
– Znalezienie terenu inwestycyj-
nego jest dużym problem – przy-
znał Andrzej Wojtysiak, dyrektor 
Zakładu Powłok Antykorozyjnych. 
– Grunt musi być uzbrojony. Po-
trzebny jest gaz, prąd, droga do-
jazdowa, a to szereg przeszkód do 
pokonania. Kiedy budowaliśmy 
zakład w  Starogardzie, sami mu-
sieliśmy doprowadzić wszystkie 
media, co nas bardzo dużo kosz-
towało.
– Obecnie to się zmienia – zwrócił 
uwagę Tadeusz Błędzki. - Miasto 
dostrzega potrzebę powstawania 
nowych zakładów, bo to są do-
datkowe miejsca pracy. Przygo-
towując tereny inwestycyjne, wy-
chodzimy naprzeciw potrzebom 
inwestorów. Wiemy, że przedsię-
biorcy najchętniej wybierają tere-
ny położone blisko miasta, które 
są przygotowane do szybkiego za-
gospodarowania.
 – W  Starogardzie jest potencjał, 
jest wielu inżynierów i  wiemy, że 
jeżeli nie będą tu powstawać za-
kłady, to ten potencjał będzie się 
zmniejszał – dodał prezydent.
Uczestnicy spotkania rozmawiali 
też o  problemach, związanych ze 
znalezieniem fachowców do pracy. 
– Mamy plany inwestycyjne, wizje 

rozwoju, nowe patenty, ale ciągle 
brakuje fachowców – podkreślił 
Błażej Gilla. Prezydent przyznał, że 
to jest istotny problem wszystkich 
przedsiębiorców.

Firma  
z wielkimi tradycjami
W  roku 2011 firma „Gillmet” ob-
chodziła swoje 100-lecie. Wilhelm 
Gilla – przodek obecnych wła-
ścicieli w  1911 roku wybudował 
i  otworzył pierwszy zakład kowal-
ski w Zblewie. Z roku na rok warsz-
tat się powiększał. To waśnie tam 
zawodu uczył się obecny właściciel 
firmy Roman Gilla, który zaczynał 
od prostych prac ślusarskich. Kil-
kanaście lat później działalność 
przeniósł do Starogardu Gdańskie-
go, gdzie wybudował nowy zakład.
Zajął się produkcją betoniarek, 
wind budowlanych, podstaw do 
stołów, szaf ubraniowych, krat 
pomostowych czy pojemników 
na odpady i  kontenerów. Kolejny 
zakład powstał już w  latach dzie-
więćdziesiątych w  Rokocinie. To 
nowoczesna wytwórnia konstruk-
cji stalowych, w  której wraz z  sy-
nem Błażejem Gilla rozpoczął pro-
dukcję hal i konstrukcji stalowych. 
Ostatnią ważną inwestycją firmy 
było wybudowanie Ocynkowni 
Ogniowej na terenie Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w  Starogardzie Gdańskim. W  naj-
bliższych latach planują dalszą 
rozbudowę. Natomiast zakład 
w Zblewie, który pozostał w rodzi-
nie Gillów, ze względu na bogatą 
historię i  tradycje chcą zamienić 
w rodzinne muzeum. 
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Nagrodzeni 
sportowcy
Prezydent miasta wręczył 
nagrody najlepszym spor-
towcom i trenerom ubiegłe-
go roku. Uroczysta gala mia-
ła miejsce w Starogardzkim 
Centrum Kultury.

Wspaniały spektakl pt. „Zakręceni w  cza-
soprzestrzeni” z  20 marca ujawnił ogromny 
potencjał oraz bezdyskusyjne talenty staro-
gardzkiej młodzieży zaangażowanej w  pro-
jekt „Plan na MAN”. Wysiłek grupy młodych 
ludzi został dostrzeżony i nagrodzony. 

Młodzi artyści u prezydenta
 „Zakręceni w czasoprzestrzeni” odwiedzili prezydenta mia-
sta Janusza Stankowiaka. Podczas wizyty prezydent wręczył 
grupie voucher na kwotę tysiąca złotych, do wykorzystania 
na realizację kolejnego wydarzenia kulturalnego w  Staro-
gardzie Gdańskim. 

Podczas finału, który odbył się 7 marca w Ko-
ścierzynie, reprezentanci naszego miasta 
zaprezentowali ciekawe rozwiązania na po-
prawę bezpieczeństwa w  swoim otoczeniu. 
Paulina Stangel zaproponowała, by Straż 
Miejska spotykała się i rozmawiała nie tylko 
z  uczniami podstawówek i  gimnazjów, ale 
również była aktywna wśród młodzieży szkół 
średnich.
Zastępczyni komendanta Straży Miejskiej 
Krystyna Kwidzińska-Kulas powiedziała, że 
Straż Miejska bardzo chętnie - zgodnie z po-
stulatami uczniów - poprowadziłaby takie 
zajęcia również w liceach.
- Dla mnie udział w  olimpiadzie był swego 

Znają się na bezpieczeństwie
W finale IX Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Moje mia-
sto, moja straż” zaprezentowało się dwoje uczniów ze Sta-
rogardu. W gronie najlepszych na Pomorzu – Paulina Stan-
gel z  Zespołu Szkół Ekonomicznych zajęła ósme miejsce, 
a Przemysław Fierek z I LO dwudzieste. Nasi reprezentanci 
przedstawili nowe pomysły na pracę Straży Miejskiej.

– Na początku z dystansem podchodziłem do 
tego pomysłu. Wielu ludzi przychodzi z  róż-
nymi fantazjami, ale nie zawsze coś z  tego 
wychodzi. Wy udowodniliście, że wspólna 
ciężka praca, zaangażowanie, pasja i  talent 
mogą przynieść niesamowite, pozytywnie za-

Dowiedziały się m.in. jak funkcjonuje Urząd 
Miasta i  na czym polega praca prezydenta. 
Uczniowie zadali wiele pytań, na które otrzy-
mały odpowiedzi. Wizyta była dobrą lekcją 
wiedzy o lokalnym samorządzie. 

Lekcja WOS 
w Urzędzie
7 i 8 kwietnia dzieci z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej Nr 4 
z  klas IV-VI odwiedziły gabi-
net prezydent miasta.

skakujące rezultaty. Rzadko brakuje mi słów, 
ale po waszym występie, nie wiedziałem, co 
powiedzieć – mówił prezydent miasta. 
Młodzież podziękowała za zaproszenie. 
Wszyscy czuli się wyróżnieni, że mogą po-
rozmawiać z  prezydentem o  swoich dal-
szych planach. Prezydent, zapytany, co sądzi 
o tym, by powstawało więcej tego typu pro-
jektów, odpowiedział – Jestem jak najbar-
dziej „za”. Jesteście przykładem, jak działa 
społeczeństwo obywatelskie. Dobrze byłoby 
wypracować taki właśnie model współpracy 
między młodzieżą a samorządem z korzyścią 
dla obu stron, który łączyłby wspólny interes 
i  dobro. Mam nadzieję, że to spotkanie jest 
jednym z kroków, by takie działania podjąć – 
dodał prezydent, który życzył artystom, aby 
ich zespół przetrwał i realizował kolejne uda-
ne projekty. 

rodzaju próbą generalną przed maturą, którą 
będę pisał za miesiąc – powiedział Przemy-
sław Fierek, który chciałby dostać się na pra-
wo w Warszawie. 
- Prezentacje, które przygotowaliśmy były też 
sprawdzianem naszych umiejętności w  za-
kresie wystąpień publicznych – stwierdzili 
finaliści.
Specjalną nagrodę dla najlepszego finalisty 
ze Starogardu ufundował sponsor Olimpia-
dy, Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlo-
we „BROKER” Mariusz Szwarc. 

Na sportowca 2015 roku specjalnie powoła-
na kapituła wybrała czołową pięcioboistkę 
świata Oktawię Nowacką, która w  tym roku 
weźmie udział w  Igrzyskach Olimpijskich 
w  Rio de Janeiro. Drugie miejsce zajął Do-
minik Pieniaszek specjalizujący się w  trój-
boju nowoczesnym (UKS Ósemka), trzecie 
kickbokserka Anna Knobel (Beniaminek 03), 
czwarte trójboistka nowoczesna Wiktoria 
Wierzba (UKS Ósemka), a  piąte akrobatki: 
Dżesika Romanowska, Agnieszka Libiszew-
ska, Aleksandra Pikul (UKS Kociewie).
Trenerem roku został Łukasz Rusiewicz, na 
co dzień szkoleniowiec bokserów Beniamin-
ka 03 Starogard. Drugie miejsce zajął trener 
siatkówki w  UKS SET Mariusz Fryźlewicz, 
a trzecie Tomasz Janowicz (Beniaminek 03).
Prezydent uhonorował także utalentowa-
nych młodych sportowców, którymi są:
Miłosz Toczek, Luiza Rzepkowska, Karolina 
Stawińska, Grzegorz Kamiński (wszyscy ko-
szykówka – SKS), Kamila Dusowska, Oliwia 
Milkowska, Laura Wiśniewska (siatkówka 
- SKFiS „KaEmKa”), Dawid Karbowski, Ma-
ciej Burczyk, Szymon Adamczyk (siatkówka  
– UKS „SET Starogard”), Kacper Kurkowski, 
Błażej Chmielecki, Kamil Roll (piłka nożna – 
KS „Beniaminek 03”), Kinga Slisewska, Mate-
usz Jabłonka – piłka nożna KP „Starogard”, 
Mateusz Szweminski (piłka nożna KP „Sta-
rogard”), Michalina Wierzba, Błażej Nowac-
ki (pływanie/pięciobój nowoczesny  – UKS 
„Ósemka”), Adrian Sulewski, Bartosz Brauer 
(kick-boxing – KS „Beniaminek 03”), Klau-
diusz Staniszewski ( KS „Beniaminek 03”), 
Sandra Błeńska (piłka ręczna – SKS), Fabian 
Peikowski (tenis stołowy – KS „Beniaminek 
03”), Sebastian Wilgan (Starogardzki Klub 
Lekkoatletyczny „Filippides”).  
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Po raz kolejny starogardzcy ko-
szykarze pokazali, że w  kategorii 
juniorów należy się z  nimi liczyć.  
W  turnieju, jaki rozgrywany był 
w  dawnej hali Agro-Kociewia już 
po dwóch spotkaniach zapewnili 
sobie awans do fazy półfinało-
wej mistrzostw Polski. W  meczu 

GAMA w półfinałach
Koszykarze Gamy Starogard Gdański awanso-
wali do półfinałów Mistrzostw Polski juniorów, 
które w dniach 29-31 kwietnia odbędą się rów-
nież w naszym mieście.  

Sobotni poranek przywitał wszyst-
kich biegaczy pięknym słońcem. 
Zawodnicy stanęli do biegu, aby 
uczcić pamięć pomordowanych 
w  Lesie Szpęgawskim podczas II 
wojny światowej. Tuż przed star-
tem złożyli kwiaty pod pomnikiem 
poległych i oddali im hołd. 
Już na starcie tempo narzucił 
Siergiej Okseniuk z  Ukrainy, który 
ostatecznie zakończył bieg na trze-
ciej pozycji. Od pierwszego kilo-
metra towarzyszyli mu w czołówce 
Dimitrij Didovidiuk i  Emil Dobro-
wolski. Uciekającej grupie, w  któ-
rej znaleźli się też Siergiej Rybak, 
Paweł Olijnyk, Andrzej Rosiewicz, 
Krzysztof Żebrowski, Paweł Ochal, 
Jura  Gruca, Grzegorz Ebel i Łukasz 
Gurfinkeiel przewodzili na zmianę 
Ukraińcy i  Polak. O  rozstrzygnię-
ciu biegu zadecydował podbieg 
na 5 kilometrze trasy. To próba 
dla każdego biegacza. Cała trójka 
liderów z  Ukrainy zaprezentowała 
doskonałą formę i  kondycję. Jed-
nak to Siergiej Rybak na ostatnich 
metrach okazał się bezkonkuren-
cyjny, linię mety przekroczył jako 
pierwszy z  sekundową przewa-
gą nad Dimitrim Didovidiukiem 
i  dwiema sekundami nad Sier-
giejem Okseniukiemi. Pierwszą 
biegaczką, która ukończyła bieg 
z  wynikiem 19 minut i  12 sekund  
była Olga Ochal z Bydgoszczy. Sta-
rogardzianie Patryk Kasperek i Mi-
chał Żabiński przekroczyli metę o 4 
minuty później plasując się na 32. 
i 33. miejscu. 

Bieg Szpęgawski
W  XXXIII Biegu Szpęgawskim uczestniczyło ponad 1300 biegaczy. Na 
starcie głównego biegu stanęło 458 zawodników, a prawie 900 uczniów 
szkół podstawowych i  gimnazjalnych wystartowało w  biegach towa-
rzyszących. Zwycięzca Siergiej Rybak pokonał 5,8-kilometrową trasę  
w 16 minut i 38 sekund.

Wśród najstarszych biegaczy zna-
leźli się 83-letni Stanisław Niwiński 
oraz 68-letnia Maria Mączka z Gdań-
ska. Nagrodę specjalną otrzymali 
zawodnicy niepełnosprawni: Ma-
riusz Gołąbek i Wiesław Baska.
W  Biegu Szpęgawskim po raz 
pierwszy wystartował też prezy-
dent miasta Janusz Stankowiak. – 
To była doskonała próba sił. Obie-
całem, że wezmę udział w  tym 
biegu i dotrzymałem słowa. Lubię 
biegać i cieszę się, że udało mi się 
pokonać całą trasę i to w całkiem, 
jak na mnie, dobrym czasie 38 
minut. Za rok znowu wystartuję. 
Mam nadzieję, że poprawię swój 
wynik – powiedział.
– Dla prezydenta to pierwszy start, 

a  ja pierwszy raz komentuję bieg 
– dodał Ryszard Mazerski, któ-
remu pomagał Michał Hinc. – To 
wspaniale przygotowana impreza, 
świetnie zorganizowana, a  udział 
prezydenta tym cenniejszy, że 
przykład idzie „z  góry”, co widać 
było po rekordowej frekwencji mło-
dzieży w biegach towarzyszących – 
stwierdził nowy komentator.
Siergiej Okseniuk, który od lat 
uczestniczy w  starogardzkich bie-
gach przyznał, że każdy z  nich to 
dla niego sprawdzian poziomu 
kondycji i  własnych umiejętności 
przed sezonem. Co roku z niecier-
pliwością czeka na ten dzień, kiedy 
może zmierzyć się z  innymi miło-
śnikami długich dystansów.  

Wyniki meczów i punkty GAMY Starogard Gdański.
GAMA STAROGARD GDAŃSKI - KKS PRO-BASKET KUTNO 91:61
German 25, Kamiński 14, Muntowski 12, Zieńko 11, Góralczyk 9, Guz 9, 
Górski 6, Kasprzak 3, Kraśniewski 2

GAMA STAROGARD GDAŃSKI – ZKS STAL STALOWA WOLA 61:56
Kamiński 24, Kraśniewski 10, Guz 9, German 9, Góralczyk 3, Górski 2, 
Muntowski 2, Zieńko 2

GAMA STAROGARD GDAŃSKI - POLONIA WARSZAWA 56:66
Muntowski 19, Zieńko 15, Kamiński 13, Guz 5, Góralczyk 2, Kasprzak 2

Pozostałe wyniki
POLONIA WARSZAWA - ZKS STAL STALOWA WOLA 85:66
POLONIA WARSZAWA - KKS PRO-BASKET KUTNO 79:75
ZKS STAL STALOWA WOLA - KKS PRO-BASKET KUTNO 69:77

MVP turnieju -  Michał Samsonowicz (Polonia Warszawa) 
Pierwsza 5 turnieju:  
•    Jacek Buczek (Stal Stalowa Wola) 
•    Mateusz Ćwirko-Godycki (KKS Pro-Basket Kutno) 
•    Patryk Kędel (Polonia Warszawa)
•    Adrian Góralczyk (GAMA Starogard Gd.) 
•    Paweł Muntowski (GAMA Starogard Gd.)

o  pierwsze miejsce podopieczni 
Przemysława Bielińskiego i Barto-
sza Sarzało ulegli Polonii Warsza-
wa 56:66. Tym samym w  dalszej 
fazie rywalizacji rywalami naszej 
drużyny będą: WKS Śląsk Wro-
cław, MKS Dąbrowa Górnicza i UKS 
Gim92 Ursynów Warszawa. 
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„Jeden z  najbardziej nieprawdopodobnych, 
pięknych, pełnych i  charakterystycznych 
głosów tej części świata” – tak o  Karolinie 
Glazer powiedział Marcin Kydryński. Od wie-
lu lat uznawana jest ona za objawienie na 
miarę Anny Marii Jopek, czy Urszuli Dudziak. 
Podczas prawie dwugodzinnego występu 
miłośnicy jazzu usłyszeli absolutnie nowa-
torskie wykonania znanych utworów, m.in. 
The Beatles, Jimi’ego Hendrixa i  Johna Mit-
chella. Wokalistka udowodniła, że muzyka 
nie ma dla niej granic. Porwała publiczność 
w  niezwykłą podróż po różnych gatunkach 
i  stylach muzyki, a  końcowe długie owacje 
na stojąco potwierdziły, że wyprawa była na-
prawdę fascynująca. 

Magia brzmień
W ramach cyklu „Muzyka z Polpharmą w Kościele 2016” 10 
kwietnia w Kościele p.w. św. Katarzyny wystąpiła światowej 
sławy wokalistka Karolina Glazer. Swoim niebywałym, czte-
rooktawowym głosem zaczarowała starogardzką publicz-
ność. Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie Miłośni-
ków Muzyki Jazzowej „Jazz Fan Club”

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

OGŁASZA
CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Iwaszkiewicza, KW GD1A/00024974/9, 
obr. 12, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr 
działki

Pow. 
w m2

Przeznaczenie  w uchwalonym 
miejscowym planie zagospodaro-

wania przestrzennego

Cena wywoławcza 
 (zawiera 23% 

VAT)
wadium postąpienie  

minimalne

1 2 3 4 5 6 7

1. 179/157 15 484 C1.2.P2 - teren budownictwa,
handlu hurtowego, gospodarki
magazynowej z dopuszczeniem usług

762 000,00 zł 76 200,00 zł 7 620,00 zł

2. 179/158 11 962 C1.2.P2 - teren budownictwa,
handlu hurtowego, gospodarki
magazynowej z dopuszczeniem usług

589 000,00 zł 58 900,00 zł 5 890,00 zł

3. 179/159 11 059 C1.2.P2 - teren budownictwa,
handlu hurtowego, gospodarki
magazynowej z dopuszczeniem usług

541 000,00 zł 54 100,00 zł 5 410,00 zł

4. 179/160 8 950 C1.2.P2 - teren budownictwa,
handlu hurtowego, gospodarki
magazynowej z dopuszczeniem usług

458 000,00 zł 45 800,00 zł 4 580,00 zł

5. 179/161 15 099 C1.2.P2 - teren budownictwa,
handlu hurtowego, gospodarki
magazynowej z dopuszczeniem usług

723 000,00 zł 72 300,00 zł 7 230,00 zł

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowią-
zującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa.
Nieruchomości wymienione w poz. 1-3 oraz w poz. 5  wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 30 września 2015 r., drugi 7 stycznia 2016 r., a trzeci 30 marca 2016 r.
Dla każdoczesnego nabywcy  nieruchomości wymienionej w poz 4, wymagane jest  ustanowienie na niej służebności grunto-
wej na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu zapewnienia tymczasowego dostępu do rowu odpływowego na działce 
nr 179/160 oraz dostępu do projektowanego w miejsce rowu - kanału deszczowego na działce nr 179/160. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 29 czerwca 2016 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard 
Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 23 czerwca  2016 r. (czwartek) na konto Urzędu 
Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 28 czerwca 2016 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem 
wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu 
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i  regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki 
Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji 
dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 
206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

Najemcy komunalnych lokali mieszkalnych położonych 
w Starogardzie Gdańskim

Informuję, że Rada Miasta Starogard Gdański w dniu 30 marca 2016 r. podjęła Uchwałę uchylającą 
z dniem 1 stycznia 2017 r. bonifikaty od cen sprzedaży m.in. lokali mieszkalnych na rzecz dotych-
czasowych najemców. W świetle podjętej Uchwały – wnioski osób zainteresowanych wykupem, 
które wpłyną do 30 grudnia 2016 r. do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Starogard Gdański (ul. 
Gdańska 6), będą rozpatrywane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, tj. z zasto-
sowaniem właściwej bonifikaty.
Obecnie przyznaje się najemcom 90% bonifikaty od wartości lokalu ustalonej przez rzeczoznaw-
cę majątkowego na podstawie wartości rynkowych. Dodatkowo w przypadku kupna lokali przez 
wszystkich najemców jednocześnie lub kupna lokali przez wszystkich pozostałych najemców 
w danym budynku, gdzie rozpoczęto już sprzedaż lokali bonifikata ta wynosi – 95%.
Osoby, których wnioski o sprzedaż lokalu mieszkalnego na ich rzecz wpłyną do Urzędu po 30 grud-
nia 2016 r. będą mogli wykupić najmowane dotychczas mieszkania wyłącznie za cenę rynkową.
O wykup mieszkań z bonifikatą mogą ubiegać się osoby, które są najemcami komunalnych lokali 
mieszkalnych (nie socjalnych), a lokale te zgodnie z zapisami wieloletniego programu gospodaro-
wania zasobem mieszkaniowym – znajdują się w budynku przeznaczonym do zbycia i są lokalami 
samodzielnymi, odrębnymi.

Użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych położonych 
w Starogardzie Gdańskim

Informuję, że Rada Miasta Starogard Gdański w dniu 30 marca 2016 r. podjęła Uchwałę uchylającą 
z dniem 1 stycznia 2017 r. bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyste-
go w prawo własności. W świetle podjętej Uchwały – wnioski uprawnionych osób zainteresowanych 
przekształceniem, które wpłyną do 30 grudnia 2016 r. do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Starogard 
Gdański (ul. Gdańska 6), będą rozpatrywane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, tj. 
z zastosowaniem właściwej bonifikaty.
Obecnie przyznaje się użytkownikom wieczystym bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokościach:
95 % – w przypadku nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod 
tego rodzaju zabudowę,
50 % – w przypadku nieruchomości zabudowanych garażami lub przeznaczonych pod tego rodzaju 
zabudowę albo nieruchomości rolnych.
Osoby uprawnione, których wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności wpłyną do Urzędu po 30 grudnia 2016 r. będą mogły dokonać przekształcenia wyłącznie za cenę 
rynkową pomniejszoną o wartość prawa użytkowania wieczystego, bez zastosowania bonifikaty.
O  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w  prawo własności nieruchomości gruntowych 
mogą ubiegać się wyłącznie użytkownicy/współużytkownicy wieczyści, których prawo użytkowania 
wieczystego uwidocznione jest w księdze wieczystej.
W przypadku współużytkowania wieczystego składa się jeden wspólny wniosek w odniesieniu do jed-
nej nieruchomości.

KULTURA | OGŁOSZENIA

Młodsi tancerze zaprezentowali wybrane tań-
ce towarzyskie m.in. walc angielski, sambę, 
cza czę, polkę i jive’a. Dorośli i pary sportowe 
klasy „E” wychodzili na parkiet w dwóch od-
słonach. Zatańczyli tańce standardowe i laty-
noamerykańskie.
Licznie zgromadzeni widzowie obejrzeli wy-
stępy konkursowe z podziałem na grupy wie-
kowe: dzieci do 6 lat, 7-9 lat, 10-13 lat, 14-16 
lat z klasę taneczną „E” oraz dorośli w kate-
gorii Hobby. Sędziowie oceniali pary i  soli-
styki. Wszystkich uczestników nagrodzono 
medalami.

Pierwszy krok taneczny
Prawie 150 tancerzy uczestniczyło w Turnieju Tańca Towa-
rzyskiego pod hasłem „Pierwszy krok taneczny”. Konkurs 
odbył się 17 kwietnia w sali widowiskowej Starogardzkiego 
Centrum Kultury. 

Atrakcją Turnieju był pokaz tańca w  wyko-
naniu Wiktorii Szramke i Łukasza Sojki z KTT 
„Impuls”, pary tańczącej w  klasie tanecznej 
„D”.
Organizatorem „Pierwszego Kroku Tanecz-
nego” było Starogardzkie Centrum Kultury 
i  Klub Tańca Towarzyskiego „Impuls”, który 
w  przyszłym roku będzie obchodził 40 lecie 
istnienia. Partnerem imprezy było Stowarzy-
szenie Wspomagające Osoby ze Środowisk 
Dysfunkcyjnych „Można Inaczej” w Starogar-
dzie Gdańskim. 
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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.

Młodzi ludzie należący do Młodzieżowej 
Rady Miasta to uczniowie szkół gimnazjal-
nych i  ponadgimnazjalnych. Inauguracyjne 
spotkanie nowych radnych odbyło się 3 mar-
ca br. Tego dnia wybrali spośród siebie prze-
wodniczącego, którym został Jacek Laaser 
oraz dwóch wiceprzewodniczących – Natalię 
Kubik oraz Mateusza Kołakowskiego. Funkcję 
sekretarza MRM pełni Joanna Kreft. 
– Zawsze możecie liczyć na naszą pomoc – 
mówił podczas ostatniego spotkania prezy-
dent. – Wasza obecność w samorządzie jest 
niezwykle ważna, szczególnie, gdy chodzi 
o  budowanie społeczeństwa obywatelskie-
go. Jesteście przykładem i wzorem obywatel-
skich postaw i umiejętnego łączenia pokoleń 
w działaniach na rzecz mieszkańców.
Rada podjęła już pierwsze inicjatywy w tym 
roku. Między innymi zorganizowała  turniej 
FIFA na wielkim ekranie kinowym w  kinie 
„Sokół”.  Podczas posiedzenia pozytywnie 
zaopiniowała też jedną z  uchwał Rady Mia-
sta, która dotyczy projektu wyznaczenia na 
terenie miasta obszarów zdegradowanych 
przeznaczonych do rewitalizacji. Radni roz-
mawiali również na temat przyszłych działań 
Rady i planu jej pracy. 

Młodzi rozpoczęli pracę
Młodzieżowa Rada Miasta Starogard Gdański  IV kadencji po 
raz drugi spotkała się w tym roku w Urzędzie Miasta. Prezy-
dent miasta Janusz Stankowiak wręczył osiemnastoosobo-
wej grupie młodzieży mandaty radnych.

Mimo, że organy stanowiące jednostek sa-
morządu terytorialnego mają charakter 
kolegialny i podejmują rozstrzygnięcia zbio-
rowo w  drodze głosowania, to jednak radni 
wchodzący w  ich skład są wybierani indy-

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się  
30 marca, radni po raz pierwszy podejmowali uchwały po-
przez głosowanie imienne. W tym celu w sali obrad został za-
montowany specjalny system elektronicznego głosowania, 
który ułatwia liczenie i  zapisywanie głosów. Zmiana wynika 
z nowego Statutu Gminy Miejskiej, który przyjęła Rada Miasta. 

widualnie. W wielu sytuacjach ich zachowa-
nie i  decyzje mogą zaważyć na ocenie, jaką 
wystawią mieszkańcy przy wyborach danej 
osoby na kolejną kadencję. Dlatego zgodnie 
z  zasadą jawności działania organów wła-

dzy, wynikającej z  ustawy o  samorządzie 
gminnym, przedstawiciele Stowarzyszenia 
„Nasz Starogard” złożyli na początku kaden-
cji wniosek o  wprowadzenie podczas obrad 
głosowania imiennego. XXIV sesja odbyła się 
zgodnie z nowymi zasadami. 
Do tej pory radni głosowali jawnie poprzez 
podniesienie ręki. W protokole odnotowywa-
na była więc jedynie liczba głosów oddanych 
za, przeciw oraz wstrzymujących się, bez 
wskazywania, w jaki sposób oddał głos kon-
kretny radny. Jedynym sposobem uzyskania 
takiej wiedzy był udział zainteresowanych 
osób w sesji i śledzenie jej przebiegu. Głoso-
wanie imienne sprawi, że wszyscy mieszkań-
cy, bez wychodzenia z  domów, będą mieć 
większy wgląd w  sposób realizacji manad-
tów przez „swoich” radnych. 

Od początku kwietnia do Urzędu Stanu Cywilne-
go obowiązują numery telefonów sprzed prze-
prowadzki.
• Rejestracja urodzeń – pokój 01 i 02, tel: 58 530-
6144
• Rejestracja zgonów – pokój 04, tel: 58 530-6145
• Rejestracja małżeństw – pokój 05, tel: 58 530-
6143
• Składanie wniosków do wydawania aktów 
urodzenia, małżeństwa
i zgonu- pokój 05
• Wydawanie odpisów aktów urodzenia, 
małżeństwa i zgonu- pokój 02.

Numery telefonów do USC

RADA MIASTA | INFORMACJE

Radni głosują inaczej
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NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 5 kwietnia 2016 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 147/04/2016 w spra-
wie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, obejmujące jedną 
pozycję: 1) ul.Droga Nowowiejska 7-9 – działka nr 1/7 w części o pow. ~20 m², obręb 21, KW 3477 - grunt pod garaż blaszany.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 148/04/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański, obejmujące 
jedną pozycję: 1) ul.Piłsudskiego 22A/18 – działka nr 14/4 o pow. 142 m², obręb 17, KW 33509.
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 5306076.
     Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 5 kwietnia 2016  r. wydane zostało Zarządzenie Nr 147/04/2016 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, obej-
mujące jedną pozycję: 1) ul.Droga Nowowiejska 7-9 – działka nr 1/7 w części o pow. ~20 m², obręb 21, KW 3477 - grunt pod 
garaż blaszany.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 148/04/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański, obejmujące 
jedną pozycję: 1) ul.Piłsudskiego 22A/18 – działka nr 14/4 o pow. 142 m², obręb 17, KW 33509.
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 5306076.
     Prezydent Miasta Starogard Gdański  Janusz Stankowiak 

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 5 kwietnia 2016 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 147/04/2016 w sprawie ogłosze-
nia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Droga 
Nowowiejska 7-9 – działka nr 1/7 w części o pow. ~20 m², obręb 21, KW 3477 - grunt pod garaż blaszany.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 148/04/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Pił-
sudskiego 22A/18 – działka nr 14/4 o pow. 142 m², obręb 17, KW 33509.
Zarządzenia wraz z wykazami tabelarycznymi podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia, a informację o wywieszeniu 
wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronach internetowych urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i  Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 
5306076.
      Prezydent Miasta Starogard Gdański  Janusz Stankowiak 

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

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Jaskółczej,  

KW GD1A/00033651/5, obr. 4, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr 
działki

Pow. 
w m2

Przeznaczenie  w uchwalonym miej-
scowym planie zagospodarowania 

przestrzennego

Cena wywo-
ławcza 

w zł 
 (zawiera 23% 

VAT)

Wadium 
w zł

Postąpienie  
minimalne 

w zł

1 2 3 4 5 6 7

1. 8/15 5 551 A.75.P2,U1 - teren zabudowy technicz-
no-produkcyjnej, magazyny i hurtownie, 
budownictwo, bazy i składy, a także zabu-
dowy usługowej, w szczególności handlu 
detalicznego, wyklucza się zabudowę 
mieszkaniową.

170.000,00 17.000,00 1.700,00

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działki we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązują-
cym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa.
Na ww. działce występuje podwyższony poziom wód gruntowych. Dojazd do ww. nieruchomości utrudniony poprzez nieurządzo-
ną ulicę Jaskółczą. Do czasu wybudowania kolektora deszczowego, zbiornika retencyjnego i zespołu oczyszczającego na działce 
nr 8/11 dla każdoczesnego nabywcy nieruchomości wymienionej w poz. 1, wymagane jest  ustanowienie na niej nieodpłatnej 
służebności gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu zapewnienia tymczasowego dostępu do istniejącego 
rowu odpływowego przebiegającego przy wschodniej i południowej granicy działki nr 8/15. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 10 maja 2016 r. (wtorek) o godz 12:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdań-
ski, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 5 maja 2016 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Sta-
rogard 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 9 maja 2016 r. (poniedziałek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem 
wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu 
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Grun-
tami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji doty-
czących 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. 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.1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

 OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic:  Skarszewskiej i Niemojewsk-
iego, KW 34706, obr. 1, 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. 1/4 3.401 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, 
dopuszcza się funkcje mieszkaniowe 
jako towarzyszące, wbudowane

 315 000,00 zł  31 500,00 zł  3 150,00 zł 

2. 1/5 3.432 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, 
dopuszcza się funkcje mieszkaniowe 
jako towarzyszące, wbudowane

 320 000,00 zł  32 000,00 zł  3 200,00 zł 

3. 1/6 3.167 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, 
dopuszcza się funkcje mieszkaniowe 
jako towarzyszące, wbudowane

 295 000,00 zł  29 500,00 zł  2 950,00 zł 

4. 1/7 3.335 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, 
dopuszcza się funkcje mieszkaniowe 
jako towarzyszące, wbudowane

 315 000,00 zł  31 500,00 zł  3 150,00 zł 

5. 1/8 3.825 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, 
dopuszcza się funkcje mieszkaniowe 
jako towarzyszące, wbudowane

 360 000,00 zł  36 000,00 zł  3 600,00 zł 

6. 1/9 2.814 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, 
dopuszcza się funkcje mieszkaniowe 
jako towarzyszące, wbudowane

 270 000,00 zł  27 000,00 zł  2 700,00 zł 

7. 1/10 2.836 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, 
dopuszcza się funkcje mieszkaniowe 
jako towarzyszące, wbudowane

 275 000,00 zł  27 500,00 zł  2 750,00 zł 

8 1/11 3.220 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, 
dopuszcza się funkcje mieszkaniowe 
jako towarzyszące, wbudowane

 300 000,00 zł  30 000,00 zł  3 000,00 zł 

9. 1/14 2.884 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, 
dopuszcza się funkcje mieszkaniowe 
jako towarzyszące, wbudowane

 280 000,00 zł  28 000,00 zł  2 800,00 zł 

10. 1/16 3.197 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, 
dopuszcza się funkcje mieszkaniowe 
jako towarzyszące, wbudowane

 300 000,00 zł  30 000,00 zł  2 700,00 zł 

11. 1/18 3.529 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, 
dopuszcza się funkcje mieszkaniowe 
jako towarzyszące, wbudowane

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

12. 1/19 3.464 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, 
dopuszcza się funkcje mieszkaniowe 
jako towarzyszące, wbudowane

 325 000,00 zł  32 500,00 zł  3 250,00 zł 

13. 1/20 2.892 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, 
dopuszcza się funkcje mieszkaniowe 
jako towarzyszące, wbudowane

 250 000,00 zł  25 000,00 zł  2 500,00 zł 

14. 1/21 4.792 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, 
dopuszcza się funkcje mieszkaniowe 
jako towarzyszące, wbudowane

 415 000,00 zł  41 500,00 zł  4 150,00 zł 

Nieruchomości ww. (poz.1-14) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
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. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w § 12 pkt 6 określa ograniczenia w zagospodarowaniu działek nr: 1/14, 1/20 i 1/21,  znajdujących się w zasięgu wyzna-
czonej na rysunku planu strefie ochronnej szerokości 50 m od granicy działki cmentarza. Ww. działki w części wyłączone są z zabudowy.
Na działkach wymienionych w poz. 1-14 nie dopuszcza się stosowania bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne. W ramach doz-
brojenia terenu w infrastrukturę techniczną, tj. sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć wodociągową Gmina Miejska Starogard 
Gdański planuje przyjęcie dokumentacji technicznej do końca roku 2016, a wykonanie uzbrojenia na przełomie roku 2017/2018.
Działki wymienione w poz. 1-4 mają dostęp do dróg publicznych wyłącznie za pośrednictwem miejskiej działki nr 1/3; do czasu nadania 
tej działce statusu drogi publicznej gminnej zostanie ona obciążona nieodpłatną służebnością drogową dla każdoczesnego nabywcy 
nieruchomości wymienionych w poz.  1-4 w celu umożliwienia komunikacji do drogi publicznej.
Działki wymienione w poz. 5-10 oraz poz. 13 mają dostęp do drogi publicznej powiatowej - ul. Skarszewskiej wyłącznie za pośrednic-
twem miejskiej działki nr 1/13; do czasu nadania tej działce statusu drogi publicznej gminnej zostanie ona obciążona nieodpłatną  słu-
żebnością drogową dla każdoczesnego nabywcy nieruchomości wymienionych w poz. 5-10 i poz. 13 w celu umożliwienia komunikacji 
do drogi publicznej. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 1 czerwca 2016 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. 
Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 25 maja 2016 r. (środa) 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 31 maja 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 ogłaszają-
cy 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 r., poz. 1490) – Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
1. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim 

ul. Powstańców Warszawskich 
– nieruchomość składa się z działek nr: 187/7, 53/8 i 50/10 o łącznej powierzchni 17 679 m², obręb 21, KW 12723, 
cena wywoławcza (w tym VAT)  2 300 000,00 zł (dwamilionytrzystatysięcyzłotych);
wadium w wysokości 230 000,00 zł (dwieścietrzydzieścitysięcyzłotych);
postąpienie minimalne 23 000,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w strefach oznaczonych symbolami:  
3.U - tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą, np. szkoły, przedszkola, żłobki, przychodnie zdrowia, gabinety 
lekarskie, obiekty typu dom opieki społecznej, dom opieki dziennej dla osób starszych, obiekty kultury, obiekty muzeów, 
wystaw, obiekty oświatowe dla osób dorosłych lub obiekty podobne; obiekty sportu i rekreacji oraz tereny sportowo-re-
kreacyjne typu place i łąki rekreacyjne, małe boiska, korty tenisowe itp.; zieleń ogólnodostępna projektowana odrębnie od 
obiektów usługowych lub w powiązaniu z nimi typu park, skwer, ogród jordanowski, plac zabaw itp. (dot. działki nr 187/7), 
7.U/US - teren usług publicznych z towarzyszeniem usług sportu i terenów zieleni (dot. działek nr 53/8 i 50/10)
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 7 stycznia 2016 r., a drugi 30 marca 2016 r.
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 29 czerwca 2016 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański 
ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 23 czerwca 2016 r. (czwartek) na konto Urzędu 
Miasta Starogard Gd. 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 28 czerwca 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.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki 
Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075. Infor-
macji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, 
pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.
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