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-  Zagraliśmy rewelacyjnie, osiągnęliśmy re-
kordową kwotę 112 131,55 tys. zł – powie-
działa Maria Malinowska. 

Ponad 112 tys. zł, 422 wo-
lontariuszy i  ponad 20 licy-
tacji, to najważniejsze liczby 
24.Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Sta-
rogardzie Gdańskim.  

112 131,55 zł

Tylko sami wolontariusze zebrali prawie 100 
tys. zł. Rekordzistami okazali się Klaudia Gra-
ban z Zespołu Szkół Publicznych ze Skórcza, 
Oskar Wyczyński oraz Aleksander Gawlik 
z  PSP 1. Każdy z  nich w  swojej puszce miał 
około 1 000 zł. 

Podczas silnych mrozów często zdarza się, że 
akumulatory naszych aut odmawiają posłu-
szeństwa i  nie możemy odpalić samochodu. 
Teraz w  takich sytuacjach na ratunek przyj-
dzie Straż Miejska. Aby zgłosić problem należy 
zadzwonić pod numer alarmowy 986. Staro-
gardzcy strażnicy przyjadą niezwłocznie na 
każde wezwanie i odpalą auto za pomocą ka-
bli od swojego akumulatora. Prosimy jednak 
o  wyrozumiałość, gdyby trzeba było chwilę 
poczekać. W  pierwszej kolejności załatwiane 

Strażnicy uruchamiają samochody
Od 8 stycznia każdy mieszkaniec Starogardu Gdańskiego mający problem z uruchomieniem  
auta, może skorzystać z pomocy strażników miejskich, którzy już prawie 30 razy uruchamiali 
zamarznięte samochody.

bie parkowania auta. Chodzi o  łatwy dostęp 
do akumulatora. Zimą najlepiej jest parkować 
samochód tyłem, aby w razie konieczności od-
palenia go poprzez podłączenie do innego auta 
był łatwy dostęp pod maskę pojazdu.
Tylko przez pierwsze cztery dni akcji Straż Miej-
ska otrzymała 26 zgłoszeń o  unieruchomio-
nych na mrozie samochodach. 
– To była sobota. Miałam rano jechać po zaku-
py. Niestety samochód mi nie odpalił. Zadzwo-
niłam na numer alarmowy 986 i po niespełna 
dwudziestu minutach moje auto znowu działa-
ło. Bardzo dziękuje Straży Miejskiej. To napraw-
dę świetna akcja. Pewnie nie byłam pierwsza 
z takim problemem – mówi pani Mariola.  
Z kolei pan Krzysztof Drążek zadzwonił ze stacji 
paliw, gdzie po zatankowaniu i  przejechaniu 
paru metrów, auto mu nagle stanęło.
 – Dobrze, że była ze mną przyjaciółka - powie-
dział. - Przypomniała sobie, że na facebooku 
przeczytała, że Strażnicy Miejski przyjeżdżają 
z  pomocą w  sytuacjach, gdy samochód z  po-
wodu wychłodzenia nie odpali.
Cała akcja uruchomienia auta z  dojazdem na 
miejsce zdarzenia trwała nie więcej niż 10 mi-
nut.
Strażnicy pomagają uruchamiać samochody 
codziennie w godzinach 6.30 – 22.00.  

będą zgłoszenia dotyczące zagrożenia życia 
lub mienia.
- Straż Miejska wielu kojarzy się z  unierucha-
mianiem aut poprzez zakładaniem blokad na 
koła. A  my właśnie odwrotnie - będziemy sa-
mochody uruchamiać – powiedział Jarosław 
Cysarczyk, komendant starogardzkiej Straży 
Miejskiej. - Chcemy, aby mieszkańcy  poczu-
li, że mogą na nas liczyć w  razie problemów. 
Prosimy też, aby w  przypadku złych prognoz 
pogodowych pamiętać o  właściwym sposo-

Rekordowe granie Orkiestry

- Wspaniały wynik osiągnęła Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 1, gdzie łączną kwotę 21 260 zł 
uzbierało 52 wolontariuszy. Ale tak naprawdę 
wszyscy, którzy zaangażowali się w akcję, spisali 
się na medal – dodała szefowa sztabu, która na 
zakończenie, podczas „Światełka do nieba” nie 
omieszkała powiedzieć do tłumu mieszkańców 
zebranych na Stadionie Miejskim. – Zawsze, 
gdy jesteśmy razem możemy zrobić więcej. Ten 
dzień udowodnił, ile mamy siły i determinacji, by 
przeciwstawić się wszelkim trudnościom i  po-
zwolić by nasze serca wypełniła wielka radość. 
Zapamiętajmy, że ta styczniowa niedziela stała 
się początkiem łańcucha zdarzeń, które popra-
wią los potrzebującym dzieciom i seniorom.
Podczas 24 finału WOŚP bezpieczeństwo nad 
wolontariuszami zapewnili funkcjonariusze Po-
licji, Straż Miejska oraz Straż Pożarna. Dzięki ich 
ofiarnej pracy wolontariusze mogli swobodnie 
wykonywać swoje zadania.
Należy także wspomnieć o  ofiarności wszyst-
kich, którzy przekazali przedmioty do licytacji. 
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Na zainstalowanym telebimie można było 
obejrzeć film podsumowujący 2015 rok wraz 
z  życzeniami prezydenta miasta. Główną 
atrakcja był niezwykle efektowny pokaz fa-
jerwerków. Tegoroczną imprezę zakłóciła 
fałszywa informacja o  podłożeniu ładunku 
wybuchowego na stadionie. 

Powitaliśmy 
Nowy Rok
Podobnie jak to miało miej-
sce w  ubiegłym roku sta-
rogardzianie wspólnie po-
witali Nowy Rok 1 stycznia 
na Stadionie Miejskim im. 
Kazimierza Deyny, gdzie 
mieszkańcy mogli posilić 
się ciepłym żurkiem i  gorą-
cą herbatą. 

Przemysław Uhlenberg zapytany, jaką pracę 
przewiduje dla prezydenta, odpowiedział, 
że jeszcze nie wie, ale na pewno wymyśli coś 
ciekawego. Być może Janusz Stankowiak 
zawita do naszych domów z  jakąś reklamą 
bądź ulotką, gdyż firma A&B Dystrybucja 
zajmuje się m.in. dystrybucją materiałów re-
klamowych i wszelkiego rodzaju ulotek. Do-
wiemy się tego prawdopodobnie na wiosnę, 
kiedy właściciel firmy poprosi Prezydenta 
o wykonanie zobowiązania.

Tego dnia w kinie Sokół odbyło się ponad 20 
licytacji, w wyniku których uzbierano prawie 
13 tys. złotych. Do najciekawszych i najdroż-
szych licytacji oprócz tej prezydenckiej nale-
żały:
- koszulki siatkarskiej reprezentacji Polski 
z podpisami zawodników, którą mieszkaniec 
Starogardu wylicytował za 800 zł,
- koszulki SKS Polpharma Starogard z auto-
grafami Kociewskich Diabłów, która została 
sprzedana za 700 zł,
- piłki i kalendarza z podpisami siatkarek UKS 
Libero, sprzedanych za 360 zł,

Czy prezydent stanie się kolporterem?
2 tysiące złotych zapłacił Przemysław Uhlenberg właściciel A&B Dystrybucja za cztery go-
dziny pracy prezydenta miasta w swojej firmie. To ponad dwa razy tyle, co w ubiegłym roku, 
kiedy za pracę Janusza Stankowiaka szef firmy NIKO zapłacił 850 zł.  Licytacje miały miejsce 
w kinie Sokół podczas 34. Finału WOŚP.

- podwójnego zaproszenia na imprezy kultu-
ralne organizowane przez SCK, za które za-
płacono 400 zł.

- czy wreszcie misia Straży Miejskiej, którego 
wyceniono na 150 zł. 

Miejska wigilia dla ubogich 

Mieszkańcy całymi rodzinami zasiedli do stołów 
ze świątecznymi potrawami. Mogli skosztować 
tradycyjnych wigilijnych dań, m.in. pierogów z ka-
pustą i grzybami, ryb, bigosu, sałatki i barszczu. 
Nie zabrakło owoców i  słodkości dla najmłod-
szych. 
Świąteczny nastrój tworzyły choinki, którymi 
udekorowano salę oraz kolędy i pastorałki w wy-
konaniu uczniów PG Nr 3 pod kierunkiem Wojcie-
cha Piskorskiego. Duchową pieczę sprawował ks. 
dr Dziekan Józef Pick. Po odczytaniu fragmentu 
Ewangelii wg. Świętego Łukasza o Bożym Naro-
dzeniu zainicjował wspólną modlitwę, aby nikt 
w te święta nie był samotny, smutny, nie czuł się 
opuszczony, aby na swojej drodze spotykał do-
brych i życzliwych ludzi.  
Życzenia mieszkańcom złożył prezydent miasta 
Janusz Stankowiak.
–Przez cały rok czekamy na ten moment, kiedy 
nasze domy wypełnia zapach choinki i wigilijnych 
potraw. Kiedy wszyscy są dla siebie życzliwi, ser-
deczni i bardziej bliscy. Tego Wam życzę - bliskości 
w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Cieszę 
się, że skorzystaliście z mojego zaproszenia  i przy-
szliście tu, by wspólnie przeżywać ten przedświą-
teczny czas – mówił prezydent. 

Samotni, ubodzy i  bezdomni uczestniczyli w  corocznym 
wigilijnym spotkaniu „Hej Kolęda, Kolęda”, które odbyło się 
w Miejskiej Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby. 

Wigilijne spotkanie „Hej Kolęda, Kolęda” stało się 
już tradycją naszego miasta. Zapoczątkował je 13 
lat temu Edmund Stachowicz.
- Wiele się zmieniło od pierwszego spotkania 
– powiedział. - Dzisiaj widzę, jak ważna była to 
inicjatywa, która przez te lata stała się tradycją 
wspólnego oczekiwania na Boże Narodzenie. To 
wyraz dobrej woli i wzajemnej ludzkiej życzliwo-
ści. 

Spotkanie przebiegało w bardzo serdecznej, we-
sołej i  świątecznej atmosferze. Wzruszającym 
momentem było wspólne dzielenie się opłat-
kiem. Najbardziej radosnym – przyjście Świętego 
Mikołaja, którego od progu otoczył tłum dzieci. 
Mikołaj dla każdego miał upominek i słodycze. 
Organizatorem Wigilii był Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, którego wspierało  Starogardzkie 
Centrum Kultury oraz Ośrodek Sportu i  Rekre-
acji. Do stołów podawali wolontariusze ze Sto-
warzyszenia „Można Inaczej” oraz uczniowie 
z Publicznego Gimnazjum Nr 3. Potrawy wigilijne 
przygotowała restauracja „New Club” Patryka 
Cymanowskiego. Upominki i słodycze dla dzieci 
ufundował hipermarket Carrefour Polska, a cho-
inki – Nadleśnictwo Starogard Gdański. 
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Marzena Klein pracuje w  Ośrodku 
Sportu i  Rekreacji od stycznia 1998 
roku. Zaczynała na stanowisku re-
cepcjonistki, ale już po roku pracy 
ówczesny dyrektor Jarosław Sarzało 
powierzył jej obowiązki kierownika 
hotelu. 
 - W 2005 roku utworzono gospodar-
stwo pomocnicze przy OSiR – wspo-
mina nowa dyrektor. - Jego celem 
było prowadzenie usług noclego-
wych oraz lodowiska. Kierowałam 
tą jednostką przez  koleje 5 lat, do 
momentu jej ustawowej likwidacji. 
Od 1 czerwca 2014 roku zostałam za-
stępcą dyrektora OSiR. Wówczas roz-
szerzono moje obowiązki. Stałam się 
odpowiedzialna m.in. za kompleks 
obiektów sportowych przy ul. Hallera 
19a (dawne Agro Kociewie). Jedno-
cześnie otrzymałam pełnomocnic-
two dyrektora do reprezentowania 
firmy na zewnątrz.
Bogata ścieżka zawodowa, różne 
funkcje, które pełniła w Ośrodku oraz 

OSiR ma nowego dyrektora
Czwórka kandydatów startowała na stanowisko dyrektora Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji. Do drugiego etapu przeszło troje, z których 8 stycznia komi-
sja konkursowa wskazała Marzenę Klein na nowego dyrektora OSiR. Trzy 
dni później prezydent miasta zatwierdził rekomendowaną przez Komisję 
kandydatkę.

liczne zadania i obowiązki pozwoliły 
jej nabrać właściwego doświadcze-
nia i zdobyć potrzebne umiejętności 
do samodzielnego kierowania jed-
nostką. 
– Patrzę na naszą działalność z  bar-
dzo szerokiej perspektywy. Chcia-
łabym wszystkie moje, jak i  moich 
pracowników pomysły oraz wysiłki 
skierować na rozwój i kreowanie po-

zytywnego wizerunku Ośrodka Spor-
tu i  Rekreacji. Moim celem jest roz-
szerzenie oferty imprez, które przy-
ciągną ludzi do sportu. Zwłaszcza, 
że we współczesnym świecie coraz 
modniejszy staje się aktywny wypo-
czynek i  zdrowy styl życia. Stawiam 
to jako swój cel nadrzędny – mówi 
Marzena Klein. 

Były rycerz rządzi w bibliotece

- Biblioteka ma wielu przyjaciół 
i  wspaniałych pracowników.  Dla 
mnie to zaszczyt móc nią kierować. 
Będziemy rozwijać  ofertę kulturalną 
„dla każdego”. Chcę jeszcze bardziej 
unowocześnić naszą bibliotekę i bli-
żej współpracować z  organizacjami 
samorządowymi. Szczegóły zdradzę 
wkrótce - zapowiada nowy dyrektor 
biblioteki.
Radosław Spychalski ma  30 lat. 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej pra-
cuje od 2007 roku. Zaczynał jako... 
informatyk.
–Przez te osiem lat poznałem biblio-
tekę od podszewki. Wiem, jak działa 
i  jak się nią zarządza – powiedział. 
Jako informatyk wspierałem dział 
opracowania zbiorów i poznałem bi-
bliotekę od strony technicznej. Dlate-
go w 2014 roku, gdy zostałem pełnią-
cym obowiązki dyrektora  mogłem 
wprowadzić w życie wiele zmian.

Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej został Radosław Spychalski. 
14 stycznia Prezydent Miasta zatwierdził jego kandydaturę na szefa pla-
cówki. Radosław Spychalski był dotąd pełniącym obowiązki dyrektora. 
Został wskazany przez Komisję Konkursową. O stanowisko szefa biblio-
teki ubiegały się dwie osoby.

– Oczywiście tych i innych działań nie 
podjęlibyśmy bez współpracy z przy-
jaciółmi biblioteki i rozmów z miesz-
kańcami o ich potrzebach – mówi Ra-
dosław Spychalski. To jest w tej pracy 
najważniejsze – jesteśmy dla ludzi.
Radosław Spychalski mimo młodego 
wieku ma dość spore doświadczenie 
zawodowe. Zaraz po studiach infor-
matyczno-edukacyjnych na Uniwer-
sytecie Warmińsko-Mazurskim  pra-
cował w  firmie budowlanej.  Potem 
jako informatyk najpierw w  Domu 
Pomocy Społecznej, potem w  Po-
radni Pedagogiczno-Psychologicznej 
i kilku szkołach średnich. Przez 13 lat 
był też rycerzem  w  Starogardzkim 
Bractwie Rycerskim. To hobby  na-
uczyło go  współpracy z  dziećmi. 
Zdobyte doświadczenia  bardzo mu 
pomogły w stworzeniu wizji dla sta-
rogardzkiej biblioteki. 

Pod kierunkiem Radosława Spychal-
skiego biblioteka została skompute-
ryzowana, m.in. powstał internetowy 
katalog książek. Pojawiło się też wie-
le ciekawych pomysłów i  inicjatyw 
np. Kociewskie Targi Wydawnicze.

Nominacje do Wierzyczanek
KULTURA: Mirosław Begger, Bog-
dan Kruszona, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Film „Starigrod 1197”, 
Fundacja Oko-lice Kultury, Galerię 
Autorską 24 B, Rafał Kośnik, Paweł 
Wyborski, Józef Olszynka.

INICJATYWY SPOŁECZNE: Wojciech 
Mokwa, Janusz Marek Nowak, 

Nominacje do Wierzyczanek
Po raz siedemnasty zostaną wręczone „Wie-
rzyczanki” nagrody prezydenta miasta w dzie-
dzinie  kultury, gospodarki i inicjatyw społecz-
nych. Gala wręczenia statuetek odbędzie się  
29 stycznia w Kinie Sokół. 

Stowarzyszenie „Starogard 2030”, 
Marek Gawlik, Roma Kamrowska, 
LOK Adamantos, Punkt Interwen-
cji Kryzysowej.

GOSPODARKA: Firma „Lakmet” -  
Mariusz Kasicki, Firma „Sputnik” - 
Tomasz Pastwa, SPZOZ Przychod-
nia Lekarska, Galeria Neptun. 

Mikrofon nazwywany w  hiphopo-
wym slangu - majk zakupiła miejska 
spółka „Star –Wik”. 
- Cieszę się, że możemy pomóc zdol-
nemu młodemu człowiekowi rozwijać 
jego pasję i talent - powiedziała Joan-
na Myślińska, prezes „Star –Wik”. 
Prezydent przypomniał, że  będąc 
w podobnym wieku jak Marcel, ma-
rzył o gitarze, której nie mógł długo 
dostać. Wie dokładnie co to znaczy. 
Wzruszenia nie ukrywała  mama 
Marcelego.
- Zawsze wierzyłam w mojego syna 
i  nadal wierzę – powiedziała pani 
Małgorzata. - Wiem, że jest dobry, 
że ma talent. Potrafi wnikliwie ob-
serwować świat i  go opisywać. Już 
w tej chwili prawie 100 osób na fa-
cebooku zadeklarowało chęć zoba-
czenia Marcela na scenie. Wszyscy 
bardzo przeżywamy, że prezydent 

Majk dla Marcelego
Prezydent miasta Janusz Stankowiak spełnił 
marzenie 13-letniego starogardzianina Marce-
lego Sobeckiego. Chłopak dostał profesjonalny 
mikrofon ze słuchawkami oraz zaproszenie na 
występ na scenie podczas Dni Starogardu.  

zainteresował się historią mojego 
syna i postanowił pomóc w realiza-
cji jego marzeń. Naprawdę jesteśmy 
ogromnie wdzięczni.
Marceli Sobecki ma 13 lat. Mieszka 
z mamą i trójką rodzeństwa w dwu-
pokojowym mieszkaniu w  bloku. 
Ich sytuacja materialna jest trudna. 
Wszyscy w  rodzinie chorują prze-
wlekle, a  leczenie i  rehabilitacja 
dużo kosztują. Marcelego wyróżnia 
pasja i  miłość do muzyki. Rap jest 
dla chłopca całym światem. W swo-
ich piosenkach opowiada o  sobie, 
o trudnej sytuacji w domu, o choro-
bach, które utrudniają życie, o agre-
sji z która się spotyka i braku akcep-
tacji wśród rówieśników. Śpiewa 
o  tym co widzi, czego doświadcza 
i  co czuje. Rap to ten styl muzyki, 
który powala mu najskuteczniej wy-
razić swoje emocje. 
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Jest to dla nich bardzo ważny i  pomocny 
sprzęt. Umożliwi on codzienną rehabilitację, 
tak istotną w przypadku ich schorzeń, i stano-
wić będzie również ciekawą formę rekreacji.

Rowery dla niepełnosprawnych
Członkowie Koła Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z  Upośledzeniem 
Umysłowym w Starogardzie 
Gdańskim otrzymali w  for-
mie darowizny 3 rowery 
trójkołowe dla osób niepeł-
nosprawnych.   

7 miesięcy trwała rozbudowa Przychodni Lekar-
skiej przy ul. Hallera w  Starogardzie Gdańskim. 
Od zachodniej strony do istniejącego budynku 
dobudowano pion o  łącznej powierzchni 240 
m2, po 60 metrów na każdej kondygnacji. W piw-
nicy powstało duże archiwum o  powierzchni 
składowania 200 m2, które zostało wyposażone 
w  nowoczesny system przesuwanych regałów. 
Na parterze, przez który przewija się najwięcej 
pacjentów, pojawił się profesjonalnie wyposa-
żony gabinet zabiegowy. W  jego skład wchodzą 
rejestracja, pomieszczenie do pobrania krwi, po-
dawania zastrzyków i kroplówek oraz salka ob-
serwacji pacjenta w razie zasłabnięcia. O dwa do-
datkowe gabinety lekarskie, każdy o powierzchni 
20 m2 wraz z poczekalnią powiększono I piętro. 
Wreszcie na drugim piętrze, obok działu admini-
stracji i gabinetów specjalistycznych znalazło się 
miejsce na przestronną salę konferencyjną z za-
pleczem kuchennym, przeznaczoną głownie na 
szkolenia kadry medycznej.

Przychodnia Lekarska
Kompleks zabiegowy, dwa gabinety lekarskie, archiwum 
oraz sala konferencyjna to efekt rozbudowy SPZOZ Przy-
chodni Lekarskiej przy ul. Hallera w Starogardzie Gdańskim. 
Koszt inwestycji wyniósł 600 tys. zł, które Przychodnia pozy-
skała od wojewody, Urzędu Miasta, PFRON-u oraz z własne-
go budżetu.

– Szczególnie cieszymy się z  nowego gabinetu 
zabiegowego – powiedziała Maria Orlikowska-
-Płaczek, dyrektor Przychodni Lekarskiej. - Nasi 
pacjenci będą mogli robić wyniki w  komforto-
wych warunkach. To pozwoli nam też przebudo-
wać stary gabinet zabiegowy. Istnieje szansa na 
uzyskanie trzech dodatkowych pomieszczeń, co 
bardzo rozładuje aktualne zagęszczenie porad-
ni specjalistycznych, których jest w tej chwili 21. 
Przy okazji rozbudowy, firma NOWA, która reali-
zowała inwestycję, odnowiła elewację całego 
budynku. Utwardziła kostką i płytami ażurowymi 
MEBA teren, przylegający do zachodniej części 
obiektu, uzyskując w  ten sposób dodatkowe 
miejsca parkingowe. Również schody wejściowe 
zostały zmodernizowane. – Wreszcie mamy anty-
poślizgowe stopnie. Dodatkowo zainstalowano 
tam podgrzewaną spiralę, która zapobiega oblo-
dzeniu  – poinformowała dyrektor Przychodni. 

Firma EUROBUD to jeden z  największych 
producentów betonu towarowego w  Staro-
gardzie Gdańskim, który obsługuje nie tylko 
rynek lokalny, ale również elbląski, malborski 
i  gdyński. Włodarze miasta podczas ponie-
działkowej wizyty przekonali się jednak, że 
starogardzkie przedsiębiorstwo jest nie tylko 
producentem i  dostawcą betonu. Zimą 2015 
roku rodzina Chajewskich uruchomiła pro-
dukcję własnego piwa w  rodzinnym browarze.  
- Pomysł na browar zrodził się spontanicznie 
- mówi Roman Chajewski właściciel Browaru 
Kociewskiego. - Chcieliśmy przywrócić dawne 

Kociewski Browar
Władze miasta spotkały się z Romanem Chajewskim - wła-
ścicielem firmy Eurobud i jednocześnie szefem Hotelu & Re-
stauracji REN. 

- Marzy nam się, aby nasz Kociewski Browar był 
kojarzony ze Starogardem jako jedna z cieka-
wostek turystycznych miasta – kontynuował 
właściciel firmy.  - Co roku w każdy drugi week-
end września organizujemy Festiwal Piwa. 
Wierzymy, że to też będzie okazja do promocji 
miasta. W tej chwili produkujemy pilsnera pod 
nazwą Kociewski Pils, lagera, którego nazywa-
my Kociewski Lager, piwo pszeniczne i ciemny 
Bock Kociewski – mówi Roman Chajewski.
Na środku restauracji stoją dwie wielkie kadzie. 
Każdy, kto zapragnie spróbować tych natural-
nych, mętnych i niepasteryzowanych trunków, 

W imieniu osób obdarowanych  Za-
rząd Koła składa gorące podzięko-
wania Dyrekcji PCK w Gdańsku.

browarnicze tradycje miasta  Prawo wyszynku 
piwa Starogard otrzymał już w 1618 roku. 47 lat 
później powstał Wielki Browar, który istniał do 
1976 roku. W 1910 roku obok piwa zaczął pro-
dukować lemoniadę i  wodę sodową. W  przy-
szłości chcielibyśmy również nawiązać do tej 
tradycji i  stać się producentami takiej wody 
naturalnej i  sodowej pod nazwą „Kociewian-
ka”. Na razie naszego piwa można skosztować 
tylko na miejscu w  restauracji, ale planujemy 
uruchomić dystrybucję. 
Właściciele browarowni przygotowali już na-
wet magazyn tzw. „butelkownię” i planują ru-
szyć z  dystrybucją w  maju tego roku. Jeszcze 
w  tym roku zamierzają też otworzyć 5-6 wła-
snych sklepów spożywczych.

może na bieżąco obserwować proces ich two-
rzenia. – Piwo nalewane jest bezpośrednio 
z  Tanka – poinformował Bartosz Bednarczyk- 
piwowar, który oprowadził władze miasta po 
linii produkcyjnej i  omówił proces warzenia 
piwa.
Oprócz Kociewskiego Browaru prezydent  
zwiedził pozostałą część hotelu i  restauracji. 
Rodzina Chajewskich oferuje mieszkańcom 
i ich gościom 65 pokoi wyposażonych w stylu, 
który nawiązuje do miejscowej produkcji piwa 
. Wewnątrz znajduje się również basen, SPA 
i kręgielnia dostępne nie tylko dla gości hotelo-
wych, ale dla wszystkich zainteresowanych ta 
formą wypoczynku i relaksu. 
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Kolędnicy ze śpiewem na ustach 
oraz z koronami na głowach ruszy-
li równocześnie spod sklepu Moto 
Jack przy ul. Kociewskiej (Orszak 
czerwony), Kościoła Miłosierdzia 
Bożego (Orszak niebieski) oraz 
Poczty przy ul. Hallera (Orszak 
zielony). W  role Mędrców wcielili 
się: Lech Magnuszewski ( Król Mel-
chior), Grzegorz Oller (Król Kacper) 
oraz Robert Poziemski (Król Balta-
zar).  Władcy spotkali się na Ryn-
ku, gdzie czekał na nich okrutny 
Herod, którego rolę odegrał Piotr 
Ossowski. Uczestnicy pochodu 
byli świadkami walki dobra ze 
złem i zwycięstwa Anioła nad Dia-

Trzej Królowie w Starogardzie
Kolorowe Orszaki Trzech Króli przeszły ulicami Starogardu Gdańskiego. 
Punktualnie o 13.00 wyruszyły z trzech różnych punktów: z Sumina, Ko-
koszkowych i Starogardu. 

błem. Po czym wszyscy  udali się 
w  stronę kościoła św. Wojciecha, 
by oddać pokłon i  złożyć dary 
Dzieciątku Jezus i  jego rodzinie. 
Królom przewodziła Gwiazda Be-
tlejemska. Nie zabrakło też wspól-
nego kolędowania. 

Święto Trzech Króli zamykało nie-
gdyś długi okres świąteczny, czę-
sto uznawano je za „drugą Wigilię”. 
Organizowano wieczerze oraz spo-
tkania rodzinne, a dla kolędników 
był to ostatni dzień kolędowania. 
Zwyczajem związanym ze Świętem 
Trzech Króli jest także święcenie 
kredy oraz pisanie nią na drzwiach 

domów liter C+M+B. Obecnie 6 
stycznia to początek karnawału - 
okresu zabaw i  tańców. W  Polsce 
od pięciu lat święto Trzech Króli 
jest dniem wolnym od pracy. 

Aktualnie Święto Trzech Króli ko-
jarzy się z  barwnymi orszakami 
i marszem po ulicach miast. Są to 
największe uliczne jasełka, w  któ-
rych udział biorą przebrani w  bo-
gate szaty Królowie oraz miesz-
kańcy w  papierowych koronach 
na głowach. Taką właśnie paradę 
podziwiać mogliśmy 6 stycznia na 
ulicach Starogardu Gdańskiego. 

Serdeczne staropolskie Bóg zapłać! Składamy wszystkim, którzy wzię-
li udział i przyczynili się do organizacji II Orszaku Trzech Króli w Sta-
rogardzie Gd. Nasz Orszak był jednym spośród 420 orszaków w  Pol-
sce i 16 na  świecie. W tym roku według szacunków Fundacji Orszak 
Trzech Króli wzięło udział około 1.500.000 uczestników. To największe 
bożonarodzeniowe jasełka uliczne na świecie. Według szacunko-
wych danych było nas około 5000, trochę mniej niż w ubiegłym roku. 
Przestraszył nas mróz (ok. 15 stopni), ale i  tak wypadł imponująco. 
Gdy kareta z Trzema Królami podjeżdżała pod kościół św. Wojciecha, 
ostatni uczestnicy pochodu znajdowali się jeszcze na ul. Kościuszki za 
kinem Sokół, pozostali zajmowali część Al. Jana Pawła II na długości 
kina i  Galerii Handlowej Neptun o  część Pomorskiej do kościoła św. 
Wojciecha. Podziękowanie za piękną jasełkę w wykonaniu dorosłych 
z zespołu folklorystycznego z Pinczyna i dzieciom ze Szkoły Podstawo-
wej nr. 4. Dobrze, że Herodowi nie udało się skusić bogactwami swego 
Królestwa Przybyszów i razem pomaszerowali dalej prowadząc nas do 
żłóbka. Za gwiazdą udali się Trzej Królowie, duszpasterze starogardzcy 
pod przewodnictwem naszego Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny oraz 
włodarze miasta, gminy i powiatu wraz z rozśpiewanym barwnym Or-
szakiem wiernych. Poszczególnym zwrotkom kolęd akompaniowała 
starogardzka orkiestra. Wszyscy przebrani za królów, pasterzy i anio-
łów. W kościele odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Fortis” 
z  parafii NSPJ w  Starogardzie Gd i  Śpiewające Rodziny i  Przyjaciele 
z parafii św. Wojciecha. Po koncercie królowie złożyli hołd Świętej  Ro-
dzinie, a Ksiądz Biskup wygłosił słowo arcypasterskie, pobłogosławił 
wszystkich i na koniec ze względu na trwający Rok Miłosierdzia razem 
z  Trzema Królami rozdawał „Misericordinę”-  cudowny lek papieża 
Franciszka, którym była zapakowana, jak lekarstwo z  odpowiednią 
ulotką, Koronka do Bożego Miłosierdzia. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie: J.E. ks. Biskupo-
wi Ryszardowi Kasynie i duchowieństwu starogardzkiemu, Trzem Kró-
lom: P. Grzegorzowi Olerowi, P. Sędziemu Lechowi Magnuszewskiemu 
i  P. Robertowi Poziemskiemu, Piotrowi Ossowskiemu (król Herod), 
włodarzom: Prezydentowi Miasta Starogard Gd. P. Januszowi Stanko-
wiakowi, Staroście Starogardzkiemu P. Leszkowi Burczykowi i Wójtowi 
Gminy Starogard Gd. P. Stanisławowi Połomowi. 

Wśród sponsorów tegorocznego Orszaku Trzech Króli w Starogar-
dzie Gdańskim wymienić trzeba i  podziękować: Pana Prezydenta 
Janusza Stankowiaka i  Wójta Gminy Starogard Gd. Stanisława Po-
łoma, Bank Spółdzielczy w  Starogardzie Gd., Drukarnię B&B BUDA,  
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, firmę Labofarm; Spółdzielnię 
Inwalidów Pomorzanka i firmę Termetal.

Dziękujemy współpracownikom przy organizacji tegorocznego  
Orszaku, a są nimi: P. Łucjan Czerniejewski, P. Urszula Domachowska 
i Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta, Wydział Informacji Spo-
łecznej  przy Urzędzie Miasta Starogard Gd., w którym najbardziej na-
biegała się p. Anna Gracz. Zespoły i osoby koncertujące na zakończenie 
Orszaku. Szkoła Podstawowa nr 4 i mali oraz duzi aktorzy, zespół folk-
lorystyczny z Pinczyna, Starogardzkie Centrum Kultury, Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej, Orkiestra SCK i OPP, Kuźnia Bracka, OSP Starogard Gd., 
Policja, Straż Miejska, Bractwo Rycerskie Starogard Gd., NSZZ Solidar-
ność; Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gd., Szwadron Szwo-
leżerów Rokitiańskich, wolontariusze z KSM, szkolne koło Caritas na 
Łapiszewie i ŚDM, którzy rozdawali przy wejściu każdej rodzinie błogo-
sławieństwa Księdza Biskupa.

Serdeczne Bóg zapłać składamy budowniczym i fundatorom sta-
jenki betlejemskiej: P. Hieronimowi Bielińskiemu i  firmie Integra, 
P. Kazimierzowi Jankowskiemu, Świętej Rodzinie - Państwu Dorau, 
Wspólnocie Rodzin ze Starogardu Gd., lokalnym mediom i fotorepor-
terom oraz wszystkim uczestnikom. Bóg zapłać!

Daj Boże, do zobaczenia za rok!

    ks. dziekan Józef Pick

Podziękowanie za Orszak
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Przebudowa ul. Kościuszki
W  2016 r. miasto planuje wykonać 
I etap przebudowy tj. odcinek od ul. 
Lubichowskiej do ul. Pelplińskiej – 
bez obszaru skrzyżowań z tymi ulica-
mi. Szacowana wartość robót to ok. 
6 mln złotych. Miasto złożyło wnio-
sek o  dofinansowanie tej inwestycji 
z  „Programu rozwoju gminnej i  po-
wiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2020”  w wysokości 50 % tj. 
3 mln złotych. Wniosek znalazł się na 
pierwszym miejscu listy rankingowej, 
co gwarantuje dofinansowanie tej 
ważnej dla miasta inwestycji. 

Plany inwestycyjne
W tym roku miasto przeznaczy 16,5 mln złotych na inwestycje, ale też bę-
dzie się starać o dodatkowe środki na rozwój miejskiej infrastruktury.  Pre-
zentujemy najważniejsze inwestycje planowane do realizacji w 2016 roku.  

ne z przebudową infrastruktury pod-
ziemnej. Początek robót przypada na 
wrzesień  (po sezonie letnim), a kwo-
ta zapisana w tegorocznym budżecie 
na ten cel to 1,5 mln zł.

Budowa węzła integracyjnego
Jesienią  2016 roku rozpoczną się 
prace przy budowie węzła integra-
cyjnego, którego całkowity koszt 
wyniesie 30 mln zł.  Około 75 % war-
tości tej kwoty, czyli ponad 21 mln zł, 
sfinansuje Unia Europejska. Pozosta-
łe blisko 9 mln zł pochodzić będzie 

autobusowe, parkingi oraz miejsca 
postojowe dla taksówek, ścieżki 
rowerowe, chodniki i  bezkolizyjne 
przejścia dla pieszych. Przebudowa-
ny zostanie również dworzec kolejo-
wy. Miasto z tych pieniędzy zakupi też 
11 ekologicznych autobusów. W bu-
dżecie na 2016 rok zabezpieczono na 
rozpoczęcie prac związanych z budo-
wą węzła integracyjnego 1,5 mln zł.

Prace projektowe obwodnicy
Jeszcze w  tym roku przewidywane 
jest  zakończenie prac projektowych 
nad opracowaniem studium kory-
tarzowego, studium techniczno-
-ekonomiczno-środowiskowe wraz 
z materiałami do decyzji środowisko-
wych uwarunkowaniach dla budowy 
obwodnicy Starogardu Gdańskiego. 
Na to zadanie miasto planuje wydać 
w 2016 roku ok. 500 tys. złotych

Przebudowa ulic
W tym roku realizowany będzie drugi 
etap budowy ul. Czosków (od ul. An-
dersa do ul. Gryfa Pomorskiego). Sza-
cowna wartość inwestycji to 550 tys. 
zł. Powstanie nowa ulica o szerokości 
5,5 metra, z  chodnikiem po jednej 
stronie i ciągiem pieszo-rowerowym 
po drugiej.  W ramach inwestycji zo-
staną wykonane nowe wjazdy do po-
sesji , a także powstanie kilka miejsc 
parkingowych.   
W tegorocznym budżecie zaplanowa-
no również 700 tys. zł na przebudowę 
ul. Krasickiego, 180 tys. zł na budowę 
drogi dojazdowej przy ul. Skłodow-
skiej oraz 200 tys. zł na moderniza-

cję chodników w  mieście. Zostanie 
wybudowana droga wewnętrzna na 
osiedlu 800–lecia za kwotę 200 tys. 
zł oraz rozpocznie się pierwszy etap 
budowy dróg na os. Kopernika, które 
będą kosztować około 400 tys. zł. 

Na 2016 rok przewiduje się realizację 
kilku innych zadań inwestycyjnych. 
W szkołach podstawowych w latach 
2016-2018 miasto planuje przepro-
wadzić termomodernizację wraz 
z modernizacją i usprawnieniem źró-
deł ciepła i energii. Koszt tego zada-
nia to 7 mln zł. W 2016 rozpoczną się 

prace w  Zespole Szkół Publicznych 
przy ul. Biskupa Dominika, które po-
chłoną około 800 tys. zł, z czego poło-
wę zapłaci miasto. 
Kolejne ważne zadanie to budowa 
kanalizacji sanitarnej w  rejonie ulic 
Poziomkowej i Malinowej. W budże-
cie na jego realizacje zarezerwowano  
kwotę 1,2 mln zł.
W tym roku zrealizowany ma być też 
projekt „Park Nowe Oblicze” przy 
Starogardzkim Centrum Kultury. 
Koszt tego zadania ma wynieść  ok. 
1 mln zł. 

Prezydent wyróżniony SKB

W ten sposób ZP SKB podziękował 
prezydentowi za troskę, wsparcie 
i zaangażowanie w tworzenie przy-
jaznych warunków dla rozwoju lo-
kalnego biznesu oraz za wszystkie 
inicjatywy, które służą rozwiązywa-
niu problemów przedsiębiorców.
Medal wręczyli prezydentowi dy-
rektor ZP SKB Edward Sobiecki 
oraz prezes ZP SKB Grzegorz Bo-
rzeszkowski.

22 grudnia Związek Pracodawców – Staro-
gardzki Klub Biznesu wyróżnił prezydenta mia-
sta Janusza Stankowiaka medalem „Za Wspie-
ranie Rozwoju Przedsiębiorczości”.

– Nasz szacunek i  wszystkich sta-
rogardzkich firm budzi Pana po-
stawa i  otwartość na współpracę 
z  lokalnymi przedsiębiorcami – 
powiedział prezes. – Przykładem 
tego są wizyty gospodarcze skła-
dane w  firmach, powołanie Rady 
Społeczno-Gospodarczej, a  także 
przygotowanie terenów pod in-
westycje i  poprawa infrastruktury 
drogowej w mieście. 

Przebudowa Rynku
W  tym roku planowane są prace 
związane z przebudową Rynku wraz 
wykonaniem kanalizacji deszczowej 
i nowej nawierzchni ulic Gen. J. Hal-
lera (od ul. Kanałowej do Rynku) oraz 
ul. Podgórnej. Rozpoczną się także 
prace na samej płycie Rynku, związa-

z miejskiego budżetu. Realizacja tego 
zadania planowana jest na lata 2016-
2018. W  tym czasie przebudowane 
mają zostać ulice: Kolejowa i  Hillar, 
odcinek ul. Gdańskiej, skrzyżowa-
nie ul. Gdańskiej, Skorupki i  Grun-
waldzkiej oraz Al. Wojska Polskiego. 
Powstaną nowe przystanki (perony) 
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Steper, narciarz, wioślarz, ławecz-
ka do brzuszków, to tylko kilka 
z  urządzeń, które jako pierwsze 
pojawiły się na placu przy SCK. 
Teren objęty jest koncepcją zago-
spodarowania zieleni pn. „Park 
Nowe Oblicze”. Projekt licealistek 

Siłownia pod chmurką
Od grudnia 2015 roku mieszkańcy Starogardu mogą korzystać z nowej 
siłowni pod chmurką utworzonej na placu przy Starogardzkim Centrum 
Kultury, gdzie zainstalowano 10 urządzeń siłowych. To pomysł dwóch 
młodych starogardzianek Wiktorii Bodzioch i Julii Kelsz. Ich młodzieżo-
wy projekt wygrał w Budżecie Obywatelskim 2015 r.

wpisuje się w ogólny cel przedsię-
wzięcia. Służy stworzeniu ogólno-
dostępnego miejsca wypoczynku 
dla ludzi w każdym wieku, miejsca 
sprzyjającego integracji mieszkań-
ców, a także podniesienie walorów 
estetycznych miasta. 

- Startowałyśmy do Sejmu dzieci 
i młodzieży, który co roku odbywa 
się 1 czerwca – powiedziały pomy-
słodawczynie. - Aby zostać posłan-
kami musiałyśmy wykonać jakieś 
zadanie dotyczące  zagospoda-
rowania przestrzeni dla młodych 

ludzi. To nas zainspirowało. Nasz 
projekt został bardzo wysoko oce-
niony, ponieważ dzięki budżetowi 
obywatelskiemu pozyskałyśmy 
konkretne pieniądze na jego reali-
zację. Dzięki niemu zasiadłyśmy 
w  ławach Sejmu. Ze Starogardu 
dostały się cztery osoby na 460 
posłów i posłanek z całej Polski. To 
nasz wielki sukces. 

Nowy sprzęt na placu wypróbowały 
studentki Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku – częste bywalczynie SCK.

 – Nie spodziewałam się, że to są 
takie przydatne urządzenia, z  któ-
rych będą mogli korzystać również 
seniorzy na przykład w  przerwach 
między zajęciami – powiedziała Re-
gina Sikorska, studentka UTW. 

Docelowo teren przy SCK ma stać 
się miejscem wypoczynku i  rekre-
acji dla wszystkich starogardzian. 
Ma tam powstać park z  boiskiem, 
placem zabaw z  zadaszonymi 
wiatami i  ławeczkami oraz scena 
widowiskowa. Jest też miejsce 
przeznaczone na górkę saneczko-
wą dla najmłodszych. Miłośnicy 
rowerów, rolek, i  deskorolek będą 
mogli uprawiać sport wyczynowy 
w  specjalnie przystosowanym do 
tego skateparku. Park będzie pełen 
zieleni. Nie zabraknie drzew i kwit-
nących krzewów. Całość zostanie 
oświetlona, co oznacza że miesz-
kańcy również wieczorem będą 
mogli wybrać się tu na spacer. Dla 
zmotoryzowanych przewidziano 
też miejsce do parkowania aut. 

Baza będzie umieszczona na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i będzie 
zawierała aktualne informacje doty-
czące terenów usługowych i produk-
cyjnych wystawionych na sprzedaż 
i stanowiących własność odpowied-
nio Gminy Miejskiej Starogard Gdań-
ski oraz prywatnych właścicieli.
Utworzenie jednej, wspólnej bazy 
dostępnych terenów inwestycyj-
nych w  Starogardzie Gdańskim, 
ułatwi promowanie regionu wśród 
potencjalnych inwestorów i  będzie 
korzystne zarówno dla sprzedające-
go jak i inwestora, który będzie miał 
możliwość na dokonanie wyboru 
spośród bogatej oferty. Na wspólnej 
promocji skorzystają również miesz-
kańcy, którzy docelowo znajdą pracę 
u  tych, którzy zdecydują się uloko-
wać swój kapitał w naszym mieście.

Miejska Baza Terenów  
Inwestycyjnych
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do 
współpracy z  Urzędem Miasta w  Starogardzie 
Gdańskim przy tworzeniu Miejskiej Bazy Tere-
nów Inwestycyjnych.  

Zamieszczenie oferty w Miejskiej Ba-
zie Terenów Inwestycyjnych jest bez-
płatne. Aby dodać ofertę  wystarczy:
pobrać formularz określający pa-
rametry nieruchomości znajdujący 
się na stronie internetowej www.
starogard.pl (aktualności gospo-
darcze),  a  następnie, wypełniony, 
odesłać na adres wig@um.staro-
gard.pl lubwejść na stronę Systemu 
Informacji Przestrzennej w  Staro-
gardzie Gdańskim www.stg.procad.
pl,  na której po wybraniu zakładki 
„Tereny inwestycyjne”, a  następnie 
kliknięciu ikony „Dodaj ofertę kup-
na/sprzedaży”, otworzy się okno 
umożliwiające wprowadzenie no-
wej oferty lub skontaktować się 
z  pracownikami Wydziału Inicjatyw 
Gospodarczych, tel. 585306153,  
e-mail:wig@um.starogard.pl. 

Przyłącze ciepła

We wrześniu tego roku miasto pla-
nuje rozpocząć przebudowę Ryn-
ku, która obejmie m.in. ulice: Gen. 
J. Hallera (od ul. Kanałowej do 
Rynku) oraz Podgórną. W planach 
jest budowa nowej kanalizacji 
deszczowej oraz nowej nawierzch-
ni ulic. W związku z tym dla miesz-
kańców Rynku i okolic pojawia się 
niepowtarzalna szansa na przyłą-
czenie do miejskiej sieci ciepłowni-

Grupa GPEC we współpracy z Miastem Starogard 
zaprasza mieszkańców do przyłączenia się do 
miejskiej sieci ciepłowniczej. 

czej Grupy GPEC , która też będzie 
odnawiana.
- Dzięki przyłączeniu do miejskiej 
sieci mieszkańcy poprawią swój 
komfort życia, dlatego zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do 
naszej siedziby – mówi  Paulina Ki-
nal, menedżer ds. klientów w Gru-
pie GPEC.
- Współpracę z Grupą GPEC nawią-
zaliśmy jeszcze w  trakcie przygo-

towywania projektu rewitalizacji 
starówki. Przyłączenie budynków 
zlokalizowanych na Rynku do miej-
skiej  sieci ciepłowniczej ograniczy 
również wydzielanie zanieczysz-
czeń z  kominów mieszkalnych. – 
dodaje Tadeusz Błędzki - naczelnik 
Wydziału Inicjatyw Gospodarczych
Warto podkreślić, że w  związku 
z zaplanowanymi pracami remon-
towymi dla osób, które chcą zwięk-
szyć komfort cieplny przełom roku 
2015 i 2016 to ostatni dzwonek na 
złożenie zapytania o przyłączenie.
Mieszkańcy, którzy są zaintereso-
wani przyłączeniem do miejskiej 
sieci ciepłowniczej mogą zgłosić 
się bezpośrednio do siedziby Gru-
py GPEC w Starogardzie na ul. Ry-
nek 6 lub zadzwonić pod numer 
tel.  58 562 39 30. 

Ważne!!!
Zakres terytorialny przyłącze-
nia jest ograniczony, dlatego 
o  złożenie oferty powinny sta-
rać się tylko mieszkańcy ulic:
• Kościuszki
• Rynek: 12-25, 31, 32, 35, 37, 

38, 3, 4, 7, 8,9
• Podgórna: 2,3,4,5
• Hallera: od 4-10
• Chojnicka
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Spotkanie odbyło się w  Szkole 
Podstawowej Nr 3, która niedaw-
no obchodziła 50-lecie swojego 
istnienia. Prezydent wręczył Pio-
trowi Rybickiemu - dyrektorowi 
SP Nr 3 symbolicznie jeden ze 130 
nowych laptopów. Wszyscy po-
zostali dyrektorzy szkół otrzymali 
dodatkowo oprogramowanie. Cały 
sprzęt komputerowy dostarczono 
do podstawówek i gimnazjów dwa 
dni wcześniej w  celu sprawdzenia 
jego działania i  przygotowania 
urządzeń do pracy dla uczniów 

130 nowych laptopów
23 grudnia 2015 roku prezydent miasta Janusz Stankowiak przekazał dy-
rektorom miejskich szkół laptopy, zakupione z unijnych pieniędzy. Każda 
podstawówka i  gimnazjum dostały 15 nowych komputerów. Dodatko-
wych 10 laptopów trafiło do Starogardzkiego Centrum Kultury.

w  nowym roku. Prezydent po-
dziękował pracownikom Wydziału 
Spraw Społecznych oraz Wydziału 
Inicjatyw Gospodarczych za pod-
jęcie działań związanych z przygo-
towaniem wniosku unijnego i jego 
realizację z  takim ogromnym suk-
cesem. Życzył dyrektorom szkół, 
aby wykorzystali ten sprzęt z  po-
żytkiem dla dzieci i młodzieży, ich 
rozwoju i  podniesienia wyników 
nauczania. 

Cały program „Przeciwdziałanie 
cyfrowemu wykluczeniu w  Gmi-

Przedsięwzięcie, które w  75 % fi-
nansuje NBP, ruszy w  starogardz-
kich gimnazjach po feriach zimo-
wych. Uczniowie klas drugich, 
którzy wezmą udział w warsztacie 
„Otwarci na sukces”, poznają pod-
stawy ekonomii i  odpowiedzą na 
wiele nurtujących ich pytań.

Dzięki uzyskanym pieniądzom 
młodzież będzie uczestniczyć 
w dodatkowych zajęciach z przed-
siębiorczości i  spotka się z  do-
radcą zawodowym. Realizatorzy 
projektu zorganizują też dla nich 
wycieczki zawodoznawcze do 
miejscowych zakładów pracy oraz 
wizyty w  urzędach i  instytucjach, 
które prowadzą działalność gospo-
darczą. Uczniowie zapoznają się 
z  zastosowaniem zdobytej wiedzy 
w  praktyce. Ideą przedsięwzięcia 
jest wykształcenie w  młodych lu-
dziach postaw przedsiębiorczych, 
otwartych na zmiany zachodzące 
na rynku pracy, jak również posze-
rzenie ich wiedzy ekonomicznej.

Otwarci na sukces
Miasto uzyskało prawie 31 tys. zł dofinansowa-
nia  na projekt edukacyjny pod nazwą „Otwarci 
na sukces”. W grudniu 2015 roku rozstrzygnię-
to „Konkurs grantowy na realizację projektów 
z  zakresu edukacji ekonomicznej dla gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych”, którego or-
ganizatorem jest Narodowy Bank Polski. 

Projekt zakończy się konkursem 
na najlepszą koncepcję przedsię-
biorstwa, które miałoby rację bytu 
na lokalnym rynku i które zmniej-
szy bezrobocie w  mieście. Patro-
nat nad konkursem objął prezy-
dent miasta Janusz Stankowiak. 
Na autorów najciekawszych prac 
czekają atrakcyjne nagrody.

Partnerzy projektu: Pomorska 
Szkoła Wyższa, Starogardzki Klub 
Biznesu – Związek Pracodawców, 
Stowarzyszenie Wolna Przed-
siębiorczość Oddział Terenowy 
w Gdańsku. 

Na samym początku koszykarze zo-
stali przedstawieni zebranym dzie-
ciom, grali z nimi w piłkę i przybijali 
„piątki”. Koszykarze rozdali dzieciom 
autografy, a  także zaproszenia na 
mecz. Przedszkolaki ze starogardz-
kiego przedszkola miały okazję po-
znać tajniki koszykówki oraz prze-
konać się jak wygląda w pigułce ich 
trening. Koszykarze z wielkim skupie-
niem odpowiadali na pytania dzieci, 
które najczęściej dotyczyły wyjaśnień 
na czym polega gra w kosza. Były też 
pytania, które wywołały u gości wiele 
uśmiechu. Dla przedszkolaków była 
to niezapomniana wizyta. 

Spotkanie z koszykarzami
Koszykarze Polpharmy Starogard Gdański odwiedzili najmłodszych kibi-
ców z Miejskiego Przedszkola Publicznego 8 „Bajeczka”. 

nie Miejskiej Starogard Gdański.” 
został podsumowany na konfe-
rencji, która odbyła się 17 grudnia 
w Pomorskiej Szkole Wyższej przy 
ul. Kościuszki 112 w  Starogardzie 
Gdańskim. Uczestniczyli w  niej 
mieszkańcy, który otrzymali dar-
mowe komputery, dyrektorzy 
szkół i  miejskich jednostek SCK 
i  MOPS oraz pracownicy Urzędu 
Miasta. W imieniu prezydenta pro-
jekt podsumował wiceprezydent 
Maciej Kalinowski. Podkreślił, że 
z  programu skorzystało 50 staro-
gardzkich rodzin, które dzięki no-

wym komputerom, zdecydowanie 
poprawiły jakość i  komfort swo-
jego życia. Natomiast w  szkołach 
nowe laptopy bardzo usprawni-

ły lekcje informatyki, gdyż w  tej 
chwili praktycznie każdy uczeń na 
lekcji pracuje na oddzielnym kom-
puterze. 
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- Jeśli urodzi się więcej niż jedno 
dziecko, okres pobierania nowego 
świadczenia rodzicielskiego wy-
dłuży się z 52 nawet do 71 tygodni 
w  przypadku urodzenia pięciorga 
i  więcej dzieci, bądź ich przyspo-
sobienia – mówi Monika Wińska, 
zastępca dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Uprawnione do pobierania pienię-
dzy będą m.in. osoby bezrobotne, 
pracujące w rolnictwie, zatrudnio-
ne na umowy cywilnoprawne oraz 
studiujące. Nowe świadczenie 
otrzymają też matki zatrudnione 
lub prowadzące pozarolniczą dzia-
łalność gospodarczą, jeśli nie będą 
pobierały zasiłku macierzyńskiego. 

- Tysiąc złotych co miesiąc  otrzy-
mają także rodzice dzieci urodzo-
nych przed 1 stycznia 2016 r., tyle 
że okres pobierania świadczenia 

Tysiąc złotych  
na dziecko
Od stycznia 2016 roku w życie wchodzi ważna 
zmiana w  świadczeniach rodzinnych. Matki, 
które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, 
otrzymają po urodzeniu dziecka tysiąc złotych 
miesięcznie. Świadczenie będzie im przysługi-
wać przez rok. 

będzie liczony od 1 stycznia do 
ukończenia przez dziecko pierw-
szego roku życia – tłumaczy dalej 
zastępca dyrektora MOPS. 

Nowe świadczenie nie przysługuje 
osobom, które otrzymują zasiłek 
macierzyński lub korzystają ze 
świadczeń w innych systemach niż 
powszechny system ubezpiecze-
niowy.

W celu uzyskania tego świadczenia 
osoby zainteresowane powinni 
złożyć wniosek w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej przy Alei 
Jana Pawłą II 6, tel. 58 562 44 58, 
e-mail: sekretariat@mops.sta-
rogard.pl. Wniosek należy złożyć 
w  ciągu trzech miesięcy od naro-
dzin dziecka. Jeżeli matka lub oj-
ciec zrobią to później, świadczenie 
będzie przysługiwać od chwili zło-
żenia wniosku. 

W  szczególnie uzasadnionych 
przypadkach mogą to być również 
aplikanci adwokaccy lub radcow-
scy z  upoważnienia odpowiednio 
– adwokata lub radcy prawnego. 
W  Starogardzie Gdańskim świad-
czenia będą udzielane przy ul. 
Kanałowej 3, od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.30 – 11.30.
Ustawa zakłada, że darmową po-
moc prawną (na etapie przedsądo-
wym) otrzymają:
• młodzież do 26. roku życia,
• osoby fizyczne, którym w  okre-
sie roku poprzedzającego zostało 
przyznane świadczenie z  pomocy 
społecznej na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej,
• osoby, które ukończyły 65. lat,
• osoby posiadające ważną Kartę 
Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,

Nieodpłatna pomoc prawna
Od 1 stycznia 2016 r. mieszkańcy powiatu starogardzkiego mogą korzy-
stać z bezpłatnych porad prawnych. Darmowej pomocy prawnej udzie-
lać będą adwokaci i  radcy prawni, a  w  punktach prowadzonych przez 
organizacje pozarządowe także doradcy podatkowi oraz absolwenci 
wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie do-
świadczenie). 

• zagrożeni lub poszkodowani ka-
tastrofą naturalną, klęską żywioło-
wą lub awarią techniczną. 

Pomoc prawna będzie polegała 
na:
• poinformowaniu osoby upraw-
nionej o  obowiązującym stanie 
prawnym, przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywają-
cych na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej 
sposobu rozwiązania dotyczącego 
jej problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu wymaga-
jącego wiedzy prawniczej projektu 
pisma w  zakresie niezbędnym do 
udzielenia pomocy, z wyłączeniem 
pism procesowychw postępowa-
niach przygotowawczym lub sądo-
wym i pism w postępowaniu sądo-
wo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma 
o  zwolnienie od kosztów sądo-

Wprowadzenie zasady „złotówka 
za złotówkę” powoduje, że świad-
czenia będą stopniowo obniżane 
wraz ze wzrostem dochodów.

Za przekroczenie progu docho-
dowego o  każdą złotówkę łączna 
kwota świadczeń przysługujących 
rodzinie będzie pomniejszana 
o 1,00 zł.

Powyższe zasady dotyczą zasiłku 
rodzinnego i  dodatków do niego 
z  tytułu: urodzenia dziecka, sa-
motnego wychowywania dziecka, 
opieki nad dzieckiem w  okresie 
korzystania z  urlopu wychowaw-
czego, wychowywania dziecka 

Zasiłek rodzinny na nowo
1 stycznia 2016 r. weszły w  życie nowe zasady przyznawania zasiłku 
rodzinnego w  przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. 
Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń 
rodzinnych. 

w  rodzinie wielodzietnej, kształ-
cenia i rehabilitacji dziecka niepeł-
nosprawnego, rozpoczęcia roku 
szkolnego oraz podjęcia przez 
dziecko nauki poza miejscem za-
mieszkania.

Osoby, które w związku z przekro-
czeniem kryterium dochodowe-
go otrzymały decyzję o  odmowie 
przyznania zasiłku rodzinnego na 
okres zasiłkowy 2015/2016 mogą 
ponownie złożyć wniosek. Wpro-
wadzenie zasady „złotówka za 
złotówkę” nie przewiduje bowiem 
przeliczenia dochodu i przyznania 
świadczeń z urzędu.

wych lub o  ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać 
informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z  wyłącze-
niem spraw podatkowych związa-
nych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obej-
mowała spraw z  zakresu prawa 
celnego, dewizowego, handlowe-
go i  działalności gospodarczej, 
z  wyjątkiem przygotowywania do 
jej rozpoczęcia. 

Wnioski można składać osobiście 
w  Dziale Świadczeń Rodzinnych 
oraz Pomocy Osobom Uprawnio-
nym do Alimentów na drukach 
dostępnych w dziale lub na stronie 
MOPS Starogard Gdański od po-
niedziałku do piątku w  godzinach 
od 8.00 do 15.30, a  także drogą 
elektroniczną przez portal infor-
matyczny emp@tia.

W  przypadku wątpliwości infor-
macje udzielane są w  godz. 8.00 
do 15.30 pod numerem tel. (58) 
561 29 32 lub pod adresem e-mail:  
sekretariat@mops.starogard.pl. 

Druki formularzy oraz więcej informacji znajduje się na stronie: 
http://www.mops.starogard.pl/joomla/index.php/home
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Maria Gradiz Rodriguez jest Kubanką i  po-
chodzi z Hawany. Artystka jest uczestniczką 
III edycji programu „The Voice of Poland”. Na 
scenie starogardzkiego kina „Sokół” zapre-
zentowała największe przeboje muzyki laty-
noamerykańskiej z  repertuaru „Buenavista 
Social Club” i innych artystów muzyki kubań-
skiej. Towarzyszył jej zespół instrumentali-
stów w  składzie: Igor Nowicki (instrumenty 
klawiszowe), Jacek Kaśniak (instrumenty 
perkusyjne), Krzysztof Sypek (kontrabas), Łu-
kasz Rafiński (trąbka), Janusz Bobiński (trąb-
ka). Podczas niektórych utworów tańczyła 
Mariola Moder, przebierając się odpowiednio 
do rytmów jakie wybrzmiały ze sceny.

Widzowie doskonale się bawili, zwłaszcza 
że urocza wokalistka z  łatwością nawiązała 

Gorące rytmy
„La Paloma”, „Besame Mucho”, „Sway”, „Cambio Dolor” 
i wiele innych utworów latynoamerykańskich usłyszała pu-
bliczność podczas koncertu noworocznego zespołu Maria 
Rodriguez Band.

kontakt z  publicznością. Wiele osób zachę-
ciła do tańca samby, cza czy, salsy, rumby 
czy bossa novy. Ostatecznie zaprosiła na 
scenę kilka osób z publiczności, które wspól-
nie z Kubanką zatańczyły rytmiczną cza czę. 
M.in. do wspólnego tańca dali się namówić 
prezydenci Janusz Stankowiak i jego zastęp-
ca Maciej Kalinowski. Publiczność doceniła 
ich umiejętności taneczne gromkimi bra-
wami. Noworoczny koncert zainaugurował 
imprezy kulturalne, które odbędą się w tym 
roku Starogardzie Gdańskim. 

Organizatorem koncertu było Starogardzkie 
Centrum Kultury. Sponsorami wydarzenia 
byli Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdań-
skim i Nadleśnictwo Starogard. 

Na wystawę składają się prace namalowane 
z fascynacji estetyką ikony. Autor jedynie na-
wiązujące do treści malarstwa ikonowego: 
czasami w  zupełnie abstrakcyjny, choć de-
koracyjny sposób, czasami z  zachowaniem 
motywów sakralnych, zawsze jednak zmie-
nionych i indywidualnie zinterpretowanych.
Paweł Wyborski maluje od dzieciństwa. 
Wielokrotnie wystawiał swoje prace w kraju 
i  za granicą  (m.in. w  Belgii, Holandii, USA 
i Danii). Uprawia olejną technikę laserunko-
wą, w której obrazy powstają bardzo wolno, 
przez nakładanie wielu warstw.
Wystawę można oglądać do 7 lutego. 

Obrazy o ikonach
W piątek (8 stycznia) w Galerii „A” Starogardzkiego Centrum 
Kultury odbył się wernisaż malarstwa Pawła Wyborskiego 
pt. „Obrazy o ikonach”. 

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku S-
CENTRUM mieli okazję wysłuchać wykładu 
Grażyny Flatau pt. „Wodna aktywność fi-
zyczna”.  Wszyscy, którzy przyszli do Staro-
gardzkiego Centrum Kultury nabyli nie tylko 
wiedzę ale też prezenty w  formie kart raba-

Wykład dla aktywnych

towych i  voucherów ufundowanych przez 
Centrum Rechabilitacyjno-Lecznicze Med-
pharma, Zamek w  Gniewie, Pizzerię TABU, 
Kula Bolwing, Sokoloko, Tina Fashion. Swoją 
prezentację miała też  Ewa Landowska-Bru-
niecka, która od lutego będzie prowadziła 
pracownię stylu i wizerunku. 

W  programie Singers Novi  i  orkiestry  Pro 
Simfonica znalazły się m. in. utwory: „Bracia 
patrzcie jeno”, „Witaj gwiazdko”, „Bóg się ro-
dzi”, „Jezusa narodzonego”, „Jest taki dzień” 
- wykonano ponad 20 kolęd i pastorałek. Ze-
spół wokalny „Singer Novi” zaśpiewał a’cap-
pella kolędę „Gdy śliczna Panna” i  utwór 
„Mary Did You Know”.

Warto podkreślić, że w  styczniu 2016 roku 
mija 15. rocznica działalności orkiestry Pro 

Świąteczny koncert
W Starogardzkim Centrum Kultury miał miejsce koncert ko-
lęd i  pastorałek w  wykonaniu zespołu wokalnego Singers 
Novi przy akompaniamencie orkiestry kameralnej Pro Sim-
fonica pod batutą Wojciecha Gdańca. 

Simfonica, którą założył i dyryguje Wojciech 
Gdaniec - nauczyciel Państwowej Szkoły 
Muzycznej I  stopnia im. Witolda Lutosław-
skiego. Orkiestra powstała w Starogardzkim 
Centrum Kultury. Dla potrzeb artystycznych 
i  koncertowych w  późniejszym czasie stwo-
rzono zespół wokalny Singers Novi. Skład 
orkiestry i zespołu tworzą absolwenci i aktu-
alni uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Sta-
rogardzie Gdańskim. 
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Trójbój nowoczesny składa się z trzech kon-
kurencji: pływania, biegania i  strzelania. To 
młodzieżowy wstęp do olimpijskiej konku-
rencji, jaką jest pięciobój nowoczesny, w któ-
rym rywalizuje się jeszcze w szermierce i jeź-
dziectwie. 
22 grudnia prezydent miasta Janusz Stanko-
wiak wręczył młodym sportowcom nagrody 
pieniężne, upominki i  dyplomy. Wiktoria 
i Dominik to  zawodnicy Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego ,,Ósemka’’ w  Starogardzie 
Gdańskim. W  czerwcu na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży we Władysławowie 
zdobyli Puchar Polski w  trójboju nowocze-
snym, a w sztafetach zajęli II miejsce. W lipcu 
tego roku reprezentowali Polskę w  Mistrzo-
stwach Europy  juniorów młodszych w  trój-
boju nowoczesnym w Portugalii. 
O Wiktorii Wierzbie mówi się, że to sports-
menka z duszą artysty. Próbowała swych sił 
w  rysunku, tańcu i  w  gimnastyce artystycz-
nej, ale to pływanie, bieg i strzelanie, a  teraz 
również szermierka i jazda konna stały się jej 
największą pasją. Wiktoria w tym roku ukoń-
czyła Publiczne Gimnazjum nr 1 w Starogar-
dzie. Uczy się w  Liceum Ogólnokształcącym 
nr 59 Mistrzostwa Sportowego im. J. Kuso-
cińskiego  w Warszawie.
Sportem zainteresowała się jeszcze w szkole 
podstawowej, podczas pierwszych lekcji pły-
wania. Była uczennicą klasy pływackiej w SP 
nr 1, gdzie trenowała pod okiem Macieja Ga-
bryela. – Trójbój zaczęłam trenować w  gim-
nazjum. Byłam coraz lepsza w pływaniu i bie-
ganiu, chciałam się dalej rozwijać, a  trójbój 
dał mi taką możliwość - mówi Wiktoria.
Teraz jest już reprezentantką Polski w pięcio-
boju nowoczesnym. 
- Obecnie intensywnie trenuję szermierkę, bo 
to całkiem nowa dla mnie dyscyplina. Chcia-
łabym przejść pozytywnie wszystkie rundy 

Mistrzowie Polski  
ze Starogardu
Wiktoria Wierzba i Dominik Pieniaszek to najlepsi trójboiści 
w kraju w swojej kategorii wiekowej. Prezydent Starogardu 
nagrodził ich za zdobycie Mistrzostwa Polski juniorów młod-
szych i Pucharu Polski w trójboju nowoczesnym. 

kwalifikacyjne do Mistrzostw Polski 2016 r. 
no i  wystartować w  przyszłym roku w  de-
biucie jazdy konnej – dodała zdobywczyni 
Pucharu.
- Początki jej sportowej kariery były trudne. 
Tylko dzięki wrodzonemu uporowi, determi-
nacji i systematycznej pracy Wiktoria jest dzi-
siaj  Mistrzynią Polski juniorów młodszych. 
Oboje z  mężem jesteśmy bardzo dumni 
z  córki – zaznaczył mama Wiktorii Justyna 
Wierzba.  
Z kolei Dominik Pieniaszek od samego po-
czątku zapowiadał się na dobrego pływaka. 
Swoją karierę sportową też zaczynał u Macie-
ja Gabryela w klasie pływackiej SP nr 1, cho-
ciaż piłka nożna była pierwszą dyscypliną, 
którą się zainteresował. Wkrótce pływanie 
połączył z bieganiem i zaczął odnosić pierw-
sze poważne sukcesy. Nie spoczął na laurach 
i dzięki wsparciu rodziców, dzisiaj - podobnie 
jak Wiktoria - może pochwalić się tytułem 
Mistrza Polski w trójboju nowoczesnym. Był 
też jedynym reprezentantem Polski w grupie 
chłopców na Mistrzostwach Europy juniorów 
młodszych w  Portugalii. Na 55 startujących 
zajął świetną 24 lokatę, a  w  sztafetach mie-
szanych 8 miejsce. 
– Udział w  Mistrzostwach Europy to jeden 
z moich największych sukcesów – mówi Do-
minik. - To było dla mnie wspaniałe doświad-
czenie i okazja by sprawdzić się w rywalizacji 
z  najlepszymi zawodnikami z  całej Europy. 
Od roku  trenuję jazdę konną. Na treningach 
spędzam co dzień po 5 godzin. W  ubiegłym 
tygodniu w Memoriale Zbigniewa Majewskie-
go w Drzonkowie razem z Wiktorią zajęliśmy 
II miejsce w sztafecie. Udało mi się też zrobić 
debiut w jeździe konnej. 
Dominik kontynuuje naukę w  Starogardzkim 
Autonomicznym Liceum w Starogardzie Gdań-
skim. Jego trenerem jest  Mariusz Noetzel. 

Pierwsza runda była dla starogardzian bar-
dzo nieudana. Liczono na to, że Farmaceuci 
chociaż spróbują powalczyć o  fazę play-off. 
Rzeczywistość okazała się bolesna, bo na 
9 rozegranych kolejek Polpharma wygrała 
jedno. Władze klubu próbując coś zmienić 
postanowiły rozwiązać kontrakt z  trenerem 
Dariuszem Szczubiałem a  zatrudnić dobrze 
znanego w  Starogardzie Mindaugasa Budzi-
nauskasa. Decyzja okazała się trafną, bo Ko-
ciewskie Diabły zaczęły wreszcie wygrywać 
notując serię czterech kolejnych wygranych, 

Seria Polpharmy
Koszykarze Polpharmy Starogard Gdański po niechlubnej 
serii porażek przebudzili się w końcówce 2015 roku. Cztery 
wygrane z  rzędu pozwoliły Kociewskim Diabłom opuścić 
ostatnie miejsce w tabeli Tauron Basket Ligi plasując się na 
13. miejscu. 

najpierw u  siebie ASSECO Gdynia 76:46, 
w  Koszalinie AZS 82:56, następnie we wła-
snej hali  King Wilki Morskie Szczecin 90:68 
oraz Śląsk Wrocław 78:63. Teraz przed  naszą 
drużyną dwa mecze wyjazdowe. W piątek (22 
stycznia) starogardzianie zagrają w  Słupsku 
z Czarnymi, natomiast 27 stycznia pojadą do 
Szczecina na konfrontację z  zespołem King 
Wilki Morskie. 30 stycznia starogardzcy kibi-
ce będą mogli obejrzeć swoich ulubieńców 
we własnej hali, gdyż Polpharma podejmie 
Siarkę Tarnobrzeg. 
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Przekaż swój jeden procent

Organizacje Pozarządowe działające 
na terenie miasta Starogard Gdański 
uprawnione do otrzymywania 1%: 

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

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

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

Klub Sportowy Beniaminek 03
Numer KRS: 0000212950

Fundacja Szpitala Św. Jana
Numer KRS: 0000235020

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

Gminny Związek Sportowy „Kociewie”
Numer KRS: 0000247578

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

Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia
Numer KRS: 0000293928

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

Stowarzyszenie „Amor Omnia Vincit”
Numer KRS: 0000019307

Kociewskie Stowarzyszenie Pomocy 
Dziecku i Rodzinie
Numer KRS: 0000021452

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

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

Polski Związek Niewidomych,  
Okręg Pomorski, 
Numer KRS: 0000099691  
z dopiskiem: Koło Powiatowe PZN  
w Starogardzie Gdańskim
Związek Harcerstwa Polskiego,  
Chorągiew Gdańska, z informacją: 
Numer KRS: 0000273799  
z dopiskiem:  
Hufiec ZHP w Starogardzie Gdańskim

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

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

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

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

Miejska Biblioteka Publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna Wypożyczal-
nia i Czytelnia podczas ferii zimowych w go-
dzinach 11:00-13:00 zaprasza najmłodszych 
wraz z  opiekunami do spędzenia czasu 
w bibliotece. Dzieci będą mogły przeżywać 
przygody z  bohaterami książek, tworzyć 
prace plastyczne, relaksować się przy mu-
zyce i  uczestniczyć w  grach oraz quizach. 
Kącik zabaw dla dzieci będzie czynny w go-
dzinach pracy biblioteki. 

Starogardzkie Centrum Kultury
Starogardzkie Centrum Kultury w  dniach 
15-26 lutego (pon.-pt.), proponuje naj-
młodszym zajęcia plastyczne, muzyczne, 
baletowe, taneczne, rozgrywki sportowe 
na sali widowiskowej, wspólne zdjęcia, 
wyjście do Muzeum, do Straży Miejskiej, do 
Powiatowej Komendy Policji, do Biblioteki 
Miejskiej, wyjście do Urzędu Miasta i  spo-
tkanie z  Prezydentem Miasta Januszem 
Stankowiakiem. Ponadto dzieci będą mo-
gły oglądać bajki, grać w gry intelektualne, 
udadzą się na spacer do Parku Miejskiego, 
aby dokarmić kaczki i  łabędzie. Odwie-
dzą też drukarnię. Podczas ferii odbędzie 
się również Mini Play Back Show, w czasie 
którego będą mogły wykazać swoje talenty 
i otrzymać nagrody. Na zakończenie czeka 
ich zabawa taneczna.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kolejne atrakcje zapewni Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. 14 lutego o godz.15.00 odbędzie 
się bal przebierańców dla dzieci. Zabawa 
pełna wrażeń zorganizowana na lodowisku. 
Bilet wstępu będzie darmowy dla dzieci, któ-
re się przebiorą. W programie m.in.: konkur-
sy z nagrodami, wybór króla i królowej balu. 
Od 15 do 19 lutego codziennie w  hali im. 
G. Podolskiego przy ul. Hallera od godziny 
10.00 odbywać się będą bezpłatne zajęcia 
ZUMBA KIDS (dla dzieci od 8 do 11 lat). Za-
jęcia prowadzić będą instruktorzy NEPTUN 

Gym FITNESS. O godzinie 12.00 – bezpłat-
ne zajęcia warsztatów tanecznych dla mło-
dzieży V–VI klasy i gimnazjów. 
Lodowisko podczas ferii zimowych czynne 
będzie od poniedziałku do piątku
w  godzinach: 8.30-9.30, 10.00-11.00, 11.30-
12.30, 13.00-14.00, 15.00-16.00, 16.30-17.30, 
18.00-19.00,19.30-20.30. W  sobotę i  w  nie-
dzielę: 10.00-11.00, 11.30-12.30, 13.00-14.00, 
15.00-16.00, 16.30-17.30, 18.00-19.00, 19.30-
20.30. Obowiązywać będzie ulgowy bilet 
wstępu z 3 zł dla dzieci , młodzieży i senio-
rów oraz normalny w cenie 5 zł. 
To tylko niektóre z rozrywek przygotowanych 
przez Starogard Gdański dla dzieci i młodzie-
ży w czasie ferii zimowych 2016 roku. 

Pozostałe atrakcje
Spółdzielnia Mieszkaniowa Kociewie od 15 
do 26 lutego (od poniedziałku do piątku) 
w  godzinach 10:00-14:00 podczas zimo-
wego wypoczynku prowadzić będzie akcję 
wakacyjną „Wesoła Zima” w  Osiedlowym 
Domu Kultury na ul. Reymonta 1 oraz 
w Świetlicach ODK na os. 60-lecia ONP oraz 
na Al. Wojska Polskiego. 
22 i 23 lutego w godzinach 11.00-13.00 za-
jęcia twórczo rozwojowe dla dzieci oferuje 
także Stowarzyszenie Można Inaczej. Do 
uczestnictwa dzieci w zajęciach wymagana 
jest zgoda rodziców.
Bierną podczas ferii nie pozostaje rów-
nież Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1. 
W  dniach 15-26 lutego od poniedziałku 
do piątku w  godz. 10.45 – 16.00 dla dzie-
ci, młodzieży szkół podstawowych oraz 
gimnazjalnych cena biletów na pływalnię 
wynosi 3 zł, a  dla młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych 5 zł.  
Zapraszamy także na zajęcia warsztatowe 
(15-19 lutego) prowadzone przez Caritas 
MB w godzinach 9.00-13.00 oraz przez Ca-
ritas NSPJ w  godzinach 9.00-14.00. Licz-
ba miejsc ograniczona, dlatego prosimy 
o wcześniejsze zapisy.

Tegoroczne ferie zimowe w  województwie pomorskim 
trwać będą od 15 do 26 lutego. Na dzieci oraz młodzież 
w  mieście czeka wiele atrakcji. Ciekawe zajęcia warszta-
towe, muzyczne i plastyczne przygotowały dla nich m.in. 
Miejska Biblioteka Publiczna, Starogardzkie Centrum Kul-
tury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, SM Kociewie, Caritas MB 
oraz Caritas NSPJ. 

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak 
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Dyżury radnych

Zgony

Przewodniczący Rady Miasta Jarosław 
Czyżewski - poniedziałki w Biuro Rady Mia-
sta 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 zaintereso-
wane spotkaniem z  radnymi klubu  Platfor-
my Obywatelskiej mogą umawiać się telefo-
nicznie 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.

1. Stanisław Jurczyk, l. 64
2. Maria Benert, l. 77
3. Halina Beyrowska, l. 75
4. Jan Domaros, l. 75
5. Gizela Ciachorowska, l. 70
6. Urszula Romanowska, l. 71
7. Czesława Lanskowska, l. 62
8. Jadwiga Radtka, l. 86
9. Brunon Borkowski, l. 74
10. Jadwiga Wichert, l. 58
11. Gerard Kuberski, l. 74
12. Anna Gajewska, l. 76
13. Roman Tramowski, l. 55
14. Urszula Eliasz, l. 84
15. Jadwiga Kaletha, l. 78
16. Marian Bagiński, l. 88
17. Leon Ila, l. 76
18. Krystyn Bieś, l. 81
19. Józef Szczesny, l. 84
20. Krystyna Grabińska, l. 77
21. Leokadia Kempa, l. 87
22. Waldemar Beschorner, l. 73
23. Bernard Lubawski, l. 89
24.Ewa Smolińska, l. 68
25. Lidia Goldszmit, l. 65
26. Aleksandra Kosobucka, l. 69
27. Hybert Paszkowski, l. 72
28. Stefania Wasiniewska, l. 88
29. Janina Nadolska, l. 61
30. Czesław Anioła, l. 89
31. Ryszard Engelbrecht, l. 46
32. Sławomir Trzos, l. 43
33. Czesława Woltańska, l. 87
34. Irena Pestka, l. 92
35. Jerzy Gostkowski, l. 75

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

zaprasza na następujące 
imprezy w roku 2016:

07  lutego  /niedziela/  godz. 
13.00 do 21.00   restauracja  
Galeria Smaków  
Wieczorek Karnawałowy

08 marca  /wtorek/  godz. 
14.00    sala SCK-u 
Dzień Kobiet

14 maja  /sobota/  godz. 
10.00  sala SCK-u 
Koncert Pieśni Maryjnych  
i Kościelnych

24 czerwca  /piątek/  godz. 
15.00 – 21.00  restauracja  
Galeria Smaków  
Noc Kupały

27 czerwca  –  01  lipca   
wycieczka autokarowo-
promowa do: 
Szczecin, Berlin, Kopenhaga, 
Malme, Lund, Karlskrona, 
Gdańsk
cena: 
przy 35 osobach  –  1 500,- zł                      
przy 48 osobach  – 1 390,-zł      
PILNE 

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

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

Dochody ustalono na poziomie blisko 151 mln 
zł, a wydatki na ponad 145 mln zł. Podobnie 
jak w poprzednich latach największą pozycję 
w budżecie stanowią pieniądze na oświatę.
– W  2016 roku wydamy na ten cel prawie 
60 milionów złotych – mówi Dariusz Denis 
Skarbnik Miasta. - Ponad 31 mln zł będzie po-
chodzić z subwencji, pozostałe niecałe 29 mu-
simy wyłożyć z własnej kasy. 
Na inwestycje zostanie przeznaczona kwota 
16,5 mln  zł. To jednak nie wszystkie planowa-
ne środki na rozwój miejskiej infrastruktury. 
- Planujemy pozyskać dofinansowanie z Unii 
Europejskiej i budżetu państwa – mówi Prze-
mysław Biesek-Talewski, zastępca prezydenta 
miasta do spraw techniczno- inwestycyjnych. 

Budżet uchwalony
W poniedziałek (21 grudnia) Rada Miasta uchwaliła budżet 
miasta na 2016 rok. 

Jest to pierwszy budżetu miasta przygotowa-
ny przez obecne władze miasta.
- Ten budżet jest naprawdę solidnie przemy-
ślany i  przygotowany – mówi prezydent Ja-
nusz Stankowiak. - Udało się nawet uwzględ-
nić wszystkie wnioski zgłoszone przez Komisję 
Budżetu Strategii i Programów Pomocowych. 
Opracowując go, staraliśmy się  zupełnie ina-
czej spojrzeć na miasto, bardziej zadaniowo.  
W związku z tym budżet na  2016 rok będzie 
dużo bardziej realny i możliwy do wykonania 
niż w roku ubiegłym.
W przyszłorocznym budżecie planowana jest 
nadwyżka budżetowa, która pozwoli zmniej-
szyć zadłużenie miasta na koniec roku 2016 
do kwoty 50 mln zł. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski   

Prezydent Miasta 
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
z powodu tragicznej śmierci 

śp. Sławomira Pstronga 
Rodzinie zmarłego składają
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NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 22 grudnia 2015 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 447/12/2015 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 
obejmujące trzy nieruchomości, położone w rejonie ulicy Bohaterów Getta, obręb 20, przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą lub szeregową: 1) działka nr 64/29 o pow. 1 073 m², KW 12723, 2) działka nr 
64/30 o pow. 1 073 m², KW 12723, 3) działka nr 64/31 o pow. 1 073 m², KW 12723.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 448/12/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przezna-
czonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, obejmujące jedną pozycję: 
1) ul.Kleeberga – działka nr 71/2 o pow. 396 m², obręb 37, KW 33057 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ponadto tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 449/12/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, obejmujące jedną po-
zycję: 
1) ul.Kopernika/Sienkiewicza – działka nr 154/411 o pow. 51 m², obręb 23, KW 24792 – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.
Również tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 450/12/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nie-
ruchomości gruntowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym – w formie bezprzetargowej obejmujące jedną 
pozycję: 
1) ul.Traugutta – działka nr 1/24 o pow. 5 738 m², obręb 12, KW 39883.  
Zarządzenia wraz z wykazami tabelarycznymi podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na ta-
blicy 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 interneto-
wych urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty .
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdań-
ski, tel. (58) 5306075 lub 5306114.
       Prezydent Miasta Starogard Gdański 
       Janusz Stankowiak        

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

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

Lp. Nr 
działki Pow. w m2 Nr KW Przeznaczenie  w miejscowym planie  

zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoław-
cza w zł (zawiera 

23% VAT)
Wadium Postąpienie 

minimalne

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 52/38 1.089 12723 1.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 134 000,00 zł 13 400,00 zł 1 340,00 zł

2. 53/4 1.102 49442 17.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 135 500,00 zł 13 550,00 zł 1 360,00 zł

3. 53/6 1.213 49442 17.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 132 500,00 zł 13 250,00 zł 1 330,00 zł

4. 187/1 803 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 93 500,00 zł 9 350,00 zł 940,00 zł

5. 187/2 840 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 97 500,00 zł 9 750,00 zł 980,00 zł

6. 187/3 843 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 98 000,00 zł 9 800,00 zł 980,00 zł

7. 187/4 718 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 83 500,00 zł 8 350,00 zł 840,00 zł

8 187/5 766 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 78 500,00 zł 7 850,00 zł 790,00 zł

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepi-
sami prawa. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 12 sierpnia 2015 r., drugi 30 września 2015 r., a trzeci 24 listopada 2015 r.  
Nieruchomości w/w (poz. 1-8) wolne są od obciążeń i zobowiązań. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 lutego 2016 r. (czwartek) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 12 lutego 
2016 r. (piątek) 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 16 lutego 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.

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

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

przy ulicy Kociewskiej, obręb 21 (IV przetarg) 

– nieruchomość składa się z działek nr: 52/19, 52/25 i 53/12 o łącznej powierzchni 1 769 m², KW 49442, 
cena wywoławcza (w tym VAT) 229 000,00 zł (dwieściedwadzieściadziewięćtysięcyzłotych);
wadium w wysokości 22 900,00 zł (dwadzieściadwatysiącedziewięćsetzłotych); postąpienie minimalne 2 290,00 zł;
zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Boh. Getta 
i Kociewską w Starogardzie Gdańskim nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem – 20.MW -  tereny zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 12 sierpnia 2015 r., drugi 30 września 2015 r., a trzeci 24 listopada 2015 r.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie 
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 lutego 2016 r. (czwartek) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard 
Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 12 lutego 2016 r. (piątek) 
na konto Urzędu Miasta Starogard Gd. Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 16 lutego 2016 roku (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym 
i dowodem wpłaty wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetar-
gu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od 
daty przetargu.
Informacje: o  przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i  Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd. 
ul. Gdańska 6, pok.204, tel.58-5306075, o  warunkach zabudowy i  zagospodarowania – Wydział Planowania 
i Urbanistyki tel. 58-5306079.

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

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim  

w rejonie ulic: Boh. Getta i Dolnej,  
KW GD1A/00012723/8, obr. 20, według wykazu w tabelce:

Lp.
Nr 

dział-
ki

Pow. 
w m2

Przeznaczenie  w  miejscowym 
planie zagospodarowania prze-

strzennego

Cena wywo-
ławcza 

w zł 
 (zawiera 
23% VAT)

Wadium 
w zł

Postąpie-
nie  

minimalne 
w zł

1 2 3 4 5 6 7

1. 64/29 1.073 D2.71.MN.2 - teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, z dopusz-
czeniem sytuowania zabudowy szere-
gowej, nie dopuszcza się sytuowania 
budynków gospodarczych

127.000,00 12.700,00 1.270,00

2. 64/30 1.073 D2.71.MN.2 - teren zabudowy miesz-
kaniowej, jednorodzinnej, z dopusz-
czeniem sytuowania zabudowy szere-
gowej, nie dopuszcza się sytuowania 
budynków gospodarczych

127.000,00 12.700,00 1.270,00

3. 64/31 1.073 D2.71.MN.2 - teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, z dopusz-
czeniem sytuowania zabudowy szere-
gowej, nie dopuszcza się sytuowania 
budynków gospodarczych

127.000,00 12.700,00 1.270,00

pod garaż nieograni-
czony

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny 
koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu 
oraz przepisami prawa.
Nieruchomości ww. (poz. 1, 2 i 3) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 24 lutego 2016 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu 
Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 18 lu-
tego 2016 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub 
ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 23 lutego 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.
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2015 r., poz. 1774 z późn. 
zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 14 września 2004 r. w  sprawie sposobu i  try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z  2014 r.,   poz. 1490) -  
Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA
TRZECI 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 zagospoda-

rowania przestrzennego

Cena wywo-
ławcza 

 (zawiera 
23% VAT)

wadium

postąpie-
nie  

minimal-
ne

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 zgod-
nie z obowiązującym 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., a drugi 7 stycznia 2016 r.
Dla każdoczesnego nabywcy  nieruchomości wymienionej w poz 4, wymagane jest  ustanowienie na niej służeb-
ności gruntowej 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 30 marca 2016 r. (środa) o godz 10:00 w sali 
101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 24 
marca 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 29 marca 2016 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy 
zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania kar-
ty 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.

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, poz. 1490) - Prezy-
dent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim  
w rejonie ul. Powstańców Warszawskich, 

KW GD1A/00049442/2, obr. 21, według wykazu w tabelce:

Lp.
Nr 

dział-
ki

Pow. 
w m2

Przeznaczenie  w  miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego

Cena wy-
woławcza 

w zł 
 (zawiera 
23% VAT)

Wadium 
w zł

Postąpie-
nie  

minimal-
ne 

w zł

1 2 3 4 5 6 7

1. 192 1.222 23.MN - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, wolnostojącej, dopusz-
cza się sytuowanie altan i garażu wolno-
stojącego na samochód osobowy

140.000,00 14.000,00 1.400,00

2. 193 974 23.MN - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, wolnostojącej, dopusz-
cza się sytuowanie altan i garażu wolno-
stojącego na samochód osobowy

118.000,00 11.800,00 1.180,00

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny 
koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu 
oraz przepisami prawa.
Nieruchomości ww. (poz. 1 i 2) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV KW 
GD1A/00049442/2).
Ww. działki (poz. 1 i 2) mają dostęp do drogi publicznej ul. Powstańców Warszawskich wyłącznie za 
pośrednictwem miejskich działek nr: 185/13, 53/13 i 52/20; do czasu włączenia tych działek do odpo-
wiedniej drogi publicznej gminnej ww. działki zostają obciążone nieodpłatną służebnością drogową dla 
każdoczesnego nabywcy nieruchomości wymienionych w poz. 1 i 2 w celu umożliwienia komunikacji do 
drogi publicznej. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 24 lutego 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 18 
lutego 2016 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub 
ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 23 lutego 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.

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
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY :

1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim pomiędzy ulicami Kociewską i Boh. Getta  
– 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-rekreacyjne 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.
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 30 marca 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 24 marca 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 29 marca 2016 roku (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem 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 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.




