Wspólny
bilet

5

29 stycznia Prezydent
Miasta Janusz
Stankowiak wręczy
Wierzyczanki
w dziedzinach:
gospodarka, kultura
oraz inicjatywy
społeczne.

7

Rekord
gonił rekord
ISSN 1897-9947

Nr 1 (188)

styczeń
2017
Bezpłatny
Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miasta
Starogard Gdański

Największy budżet w historii
28 grudnia Rada Miasta Starogard Gdański jednomyślnie przyjęła budżet na 2017
rok. Jest największy i najbardziej prorozwojowy ze wszystkich od początku samorządności. Nie tylko przekroczył kwotę 200 mln zł, ale w roku obecnym na zadania
inwestycyjne miasto przeznaczy rekordową sumę prawie 60 mln zł.
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blisko

60 mln
zaplanowano na
inwestycje w roku
2017

Przyszłoroczne dochody wyniosą 218 200 983
zł, natomiast wydatki 223 607 264 zł. To o ponad 60 mln zł więcej niż w ubiegłym roku.
Od lat największy udział w wydatkach miasta
stanowi oświata, bo aż 27,4%. – W 2017 na
edukację i wychowanie podobnie jak w ubiegłym roku wydamy ponad 61 milionów złotych
– mówi Dariusz Denis, Skarbnik Miasta. – Ponad 38 mln zł będzie pochodzić z subwencji,
pozostałą kwotę musimy wyłożyć z własnego
budżetu – dodaje.
– Musimy się liczyć z tym, że zgodnie z przyjętą reformą oświaty najprawdopodobniej od
1 września 2017 roku rozpocznie się proces
wygaszania gimnazjów – zwraca uwagę prezydent Janusz Stankowiak – Sześcioletnie szkoły
podstawowe z mocy prawa przekształcą się

Starogard jest miastem wielu potrzeb. Musieliśmy określić priorytety, dlatego przy ustalaniu
budżetu na przyszły rok,
główny nacisk położyliśmy na inwestycje.
w ośmioletnie szkoły powszechne. Dotychczasowe gimnazja trzeba będzie przekształcić albo
w szkołę podstawową, albo włączyć do istniejącej szkoły podstawowej. To będzie wymagało
wielu decyzji również finansowych. Prawdopodobnie dopiero na wiosnę 2017 roku poznamy
rzeczywiste koszty tej reformy. Starogard jest
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Inwestycyjne porozumienie
Starogard włączył się w projekt „Invest in Pomerania
2020”, którego celem jest pozyskanie nowych inwestycji dla obszaru województwa pomorskiego.
W 2011 roku samorząd województwa pomorskiego powołał inicjatywę Invest in Pomerania.
Jej celem jest promocja gospodarcza i przyciąganie inwestorów do regionu. Inicjatywa pełni
też rolę tzw. „jednego okienka” dla inwestorów,
czyli jest jedynym punktem kontaktowym, do
którego zgłaszają się inwestorzy, by następnie,
w zależności od rodzaju projektu, zostać od
razu skierowanym do odpowiednich instytucji.
Od nowego roku Starogard na zasadzie partnerstwa włączył się w tę inicjatywę. Porozumienie, które zawarł z Agencją Rozwoju Regionu
(ARP) 6 grudnia 2016 roku, ma na celu współpracę z obustronną korzyścią. Od tej chwili,
podobnie jak szereg innych podmiotów obsługujących inwestorów w regionie, Starogard
będzie korzystał z pomocy Invest in Pomerania
oraz Rzecznika Inwestora.
W ramach porozumienia Invest in Pomerania

będzie przedstawiał potencjalnym inwestorom
oferty inwestycyjne, inicjował z nimi spotkania
oraz prowadził pełną obsługę inwestycji, zaś
Rzecznik Inwestora zapewni bezpośrednią or-

Porozumienie zostało zawarte w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Firma z otwartym sercem

W ramach spotkań z lokalnym biznesem władze miasta
tym razem odwiedziły Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lakmet.
Początki firmy sięgają 1994 roku. Początkowo
zajmowała się ona produkcją mebli ekspozycyjnych do sieci salonów handlowych (odzieżowych, sportowych, dziecięcych). Podążając za
trendami i rozwojem nowoczesnych technologii przedsiębiorstwo rozbudowało park maszynowy. Znacząco rozszerzyło to możliwości
produkcyjne.
Obecnie Lakmet realizuje głównie projekty
indywidualnych firm. Świadczone usługi mają
charakter kompleksowy. Zawiera się w nich:
doradztwo, produkcja oraz dostawa. Wykonywane przez przedsiębiorstwo wyroby (metalowe elementy wyposażenia biur, hoteli, sklepów,

salonów ekspozycyjnych, a nawet statków)
przechodzą przez wiele etapów produkcji od
cięcia, przez gięcie, spawanie, aż po lakierowanie proszkowe. Wykorzystywane są w różnych
branżach, chociażby takich, jak przemysł meblowy, klimatyzacyjny, czy grzewczy.
Na przestrzeni lat firmie udało się przekonać
do siebie wielu klientów, nie tylko z Polski, ale
i z innych krajów Unii Europejskiej. Jej usługi
cieszą się ogromnym powodzeniem zwłaszcza
w Skandynawii.
– Nasz sukces tkwi przede wszystkim w jakości. Wszystko, czym się zajmujemy staramy się
wykonywać z należytą pieczołowitością. Przy-

ganizację opieki poinwestycyjnej. Porozumienie zapewni tez miastu możliwość publikowania
ważnych dla Starogardu treści gospodarczych
na stronie www.investinpomerania.pl. W zamian Starogard zobowiązał się do tworzenia,
aktualizowania i udostępniania Agencji ofert
inwestycyjnych, informowania o potencjalnych
inwestorach oraz wspierania Invest in Pome-

rania w kontaktach z administracją publiczną
i samorządową.
Porozumienie zostało zawarte w ramach projektu „Invest in Pomerania 2020” , realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

wiązujemy wagę do każdego, nawet najdrobniejszego szczegółu. Dzięki temu uzyskujemy
dobrą jakość. Niezwykle dbamy także o estetykę wykonania. Zapewniamy szybką realizację
zamówień. Nie korzystamy z usług pośredników, a to pozwala nam naprawdę ekspresowo
i skutecznie dotrzeć do klientów. Oni doceniają
wszystkie te aspekty. Dzięki temu, że spełniamy określone wymagania, docieramy nawet do
tych najbardziej wymagających. To właśnie oni
są wyznacznikiem rozwoju. Mamy wielu stałych
klientów, ale cały czas pozyskujemy nowych.
Wydaje mi się, że to jak najbardziej świadczy
o tym, że idziemy do przodu i nieustannie się
rozwijamy – mówił właściciel firmy Lakmet Mariusz Kasicki.
Przez ponad 20 lat działalności przedsiębiorstwo bardzo się rozwinęło.
– Jak do tej pory, zawsze udawało nam się korzystać tylko i wyłącznie z własnego kapitału. Nigdy
nie pozyskiwaliśmy żadnych dotacji. W tym roku

pierwszy raz staramy się o wsparcie unijne. Nasza firma cięgle się zmienia i dostosowuje do potrzeb rynku. Właśnie została oddana do użytku
rozbudowana hala produkcyjna, którą wyposażyliśmy w maszyny numeryczne CNC. Obecnie
jesteśmy na etapie przygotowania pomieszczeń
do instalacji nowoczesnej lakierni proszkowej,
która zwiększy naszą wydajność nawet o 300%.
Po uruchomieniu ponownie chętnie zaprosimy
władze miasta – powiedziała pełnomocnik firmy
Jolanta Kasicka.
Przedsiębiorstwo jest bez wątpienia firmą
z otwartym sercem. Od lat wspiera działalność
charytatywną, w szczególności Caritas oraz
UNICEF, jak również działania na rzecz pomocy niepełnosprawnym. Samo chętnie zatrudnia
osoby z grupą inwalidzką.
– Już wielokrotnie mieliśmy okazję przekonać
się, że to właśnie są najlepsi pracownicy, którzy
nie boją się wyzwań – powiedział właściciel firmy Mariusz Kasicki.
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Starogard może być piękniejszy
W tym roku nasze miasto czekają inwestycje, które sprawią, że będzie ono piękniejsze. Wpływ na jego estetykę mogą mieć także mieszkańcy. Dotyczy to głównie właścicieli budynków usytuowanych w obszarze objętym rewitalizacją. Jeśli zdecydują
się na odnowienie ich frontowych elewacji, mogą liczyć na obniżenie podatku od
nieruchomości.

Starogard Gdański jest pełen urokliwych
zakątków. Wiele z nich swój klimat zawdzięcza starym kamienicom, czy zabytkowym budynkom. Ich odnowienie z pewnością doda urody okolicom, w których się
znajdują.
Władze miasta wyszły naprzeciw właścicielom budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych mieszczących się w obszarze rewitalizacji. Każdy, kto odnowi
ich frontową elewację, może ubiegać się
o zwolnienie z podatku od nieruchomości
w wysokości do 50% poniesionych kosztów na okres nie dłuższy niż 5 lat. Dotyczy
to nieruchomości mieszczących się między ulicami: od północy Mickiewicza, od
południa Pomorską, od zachodu Jagiełły,
a od wschodu Jabłowską i Unii Europejskiej, a także zabudowań przy Alei Wojska
Polskiego, ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Gdańskiej.
Ulgi dotyczyć będą też budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.
Zwolnieniu od podatku podlegać będą
wszystkie części nieruchomości, bez
względu na ich funkcję i sposób użytkowania.
Razem możemy więcej. Warto więc pomyśleć o odnowieniu swojego budynku
i przyczynić się do tego, by Starogard stał
się jeszcze piękniejszy.

1 Największy budżet w historii
miastem wielu potrzeb. Musieliśmy określić
priorytety, dlatego przy ustalaniu budżetu na
przyszły rok, główny nacisk położyliśmy na
inwestycje. To konsekwencja tegorocznej pracy w celu pozyskania dodatkowych pieniędzy
z Unii Europejskiej na rozwój miasta. Udało
nam się otrzymać rekordowe dofinansowanie
na zadania, które rozpoczną się w przyszłym
roku. Właśnie one stały się priorytetem przy
planowaniu wydatków Gminy na 2017 rok.
Chcemy maksymalnie wykorzystać możliwości
jakie oferuje Unia, aby poprawić miejską infrastrukturę. Dlatego planujemy nie tylko zrealizować zadania już dofinansowane, ale starać
się o nowe środki na nowe inwestycje i działania społeczne – mówi prezydent.
W 2017 roku na inwestycje zaplanowano kwotę
59 187 863 zł. Ponad 30 mln zł będzie pochodzić ze środków zewnętrznych, głównie z Unii
Europejskiej. 29 mln zł miasto wyda na inwestycje z własnego budżetu. Dla porównania
w 2016 roku miejskie inwestycje konszowały
16,5 mln zł.
– Wykonanie budżetu na 2017 roku nie będzie łatwe. Zadania, które sobie wyznaczyli-

śmy, będą wymagały konsekwencji, wielkiej
dyscypliny finansowej i dużych oszczędności.
Nie zabraknie jednak środków na dotacje dla
organizacji pozarządowych, na sport i kulturę, zrealizujemy też wszystkie zadania budżetu obywatelskiego. Mimo, że budżet na 2017
rok jest wyjątkowo proinwestycyjny, wszystkie
pozostałe dziedziny życia społecznego będą
funkcjonowały harmonijnie. Chcę, aby Starogard się rozwijał, piękniał i żeby mieszkańcom
żyło się w nim lepiej i przyjaźniej – powiedział
Janusz Stankowiak.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
pozytywnie zaopiniowała zaproponowany
projekt budżetu. W związku z tym bez przeszkód przewodniczący Rady Miasta poddał
go pod głosowanie. Na sali było obecnych 20
radnych, którzy przyjęli budżet na 2017 rok
jednogłośnie 20 głosami „za”. Na koniec prezydent podziękował Radzie za podjętą decyzję
i zapewnił, że wspólnymi siłami zrealizują ten
największy w historii miasta budżet z korzyścią
dla mieszkańców. Podziękował też wszystkim
pracownikom Urzędu, którzy opracowali dokument.

Najważniejsze inwestycje 2017 roku:
1. budowa integracyjnego węzła komunikacyjnego 		
wraz z dworcem i alejami,
2. modernizacja parku miejskiego i terenów wzdłuż
Wierzycy,
3. rozpoczęcie prac przy przebudowie Rynku,
4. przebudowa ul. Kościuszki na odc. od skrzyżowania z ul. Pelplińską do ronda Pitagorasa,
5. termomodernizacja trzech szkół – PSP 1, PSP 4
i Zespołu Szkół Publicznych,
6. budowa i modernizacja dróg
7. budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic
Poziomkowa-Malinowa oraz w Żabnie,
8. budowa parku „Nowe Oblicze” przy SCK,
9. realizacja zwycięskich projektów Budżetu
Obywatelskiego.
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Nowa odsłona salonu

Piątek trzynastego też może przynieść coś pozytywnego. W naszym mieście tego styczniowego dnia z rozmachem otwarto nowy salon Renault i Dacia Adamowscy. Wieczór był pełen atrakcji.
Galę z okazji wielkiego otwarcia swoją obecnością uświetniła brązowa medalistka w pięcioboju nowoczesnym z Rio 2016 Oktawia Nowacka, ambasadorka marki. To właśnie ona jednym
strzałem ze sportowego pistoletu uroczyście
otworzyła salon. Znajduje się on w tym samym

miejscu, z którym starogardzianie doskonale
go kojarzą, czyli przy ul. Zblewskiej. Przeszedł
jednak gruntowną przebudowę i modernizację.
– Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów sieci Renault w Polsce. Rozbudowie salonu

towarzyszyła także gruntowna modernizacja serwisu. Zyskaliśmy nową odsłonę. Swoje
serdeczne podziękowania kieruję zwłaszcza
do klientów, którzy są z nami od lat. Widzę
wśród Państwa na sali osobę, której pierwszy
raz w życiu sprzedawałem samochód – mówił
prezes zarządu Spółki Adamowscy Krzysztof
Landowski.
Gratulacje właścicielom salonu osobiście złożyli
Prezydent Miasta Janusz Stankowiak oraz Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski.
Wieczór obfitował w szereg atrakcji. Duet Delfina i Bartek, zwycięzcy V edycji programu „Mam
Talent” zaprezentowali swoje niezwykłe umiejętności gimnastyczne. Oczy zgromadzonych
gości cieszył też pokaz mody Katarzyny Am-

broziak. Entuzjazm wywołali tancerze, którzy
zaprezentowali salsę, a potem do tańca porwali
salę. Pierwsza na parkiecie pojawiła się Oktawia Nowacka. Kulminacją gali była prezentacja
nowych samochodów Renault Scenic i Grand
Scenic.
O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał Dj Paryss oraz Islet, a prowadził je Mariusz Korpoliński.
Galę zakończyła aukcja charytatywna na rzecz
poprawy bezpieczeństwa w drodze do przedszkola dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im.
Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim
oraz losowanie nagród dla gości, którzy wzięli
udział w loterii.

racji i co wymaga jeszcze poprawy. Podkreślił,
że bardzo cieszy go, że starogardzianie tak pozytywnie i życzliwie przyjęli nową restaurację.
– Widać, że naprawdę czekali na McDonald’sa –
powiedział z uśmiechem. – Mamy nadzieję, że

ta wzajemna przyjaźń będzie się rozwijać i że
będziemy mogli aktywnie i skutecznie włączać
się w życie miasta, wspierając różne jego inicjatywy na rzecz mieszkańców.

McDonald’s otwarty na współpracę
16 stycznia właściciel restauracji Jerzy Miąsko przelał
na konto Stowarzyszenia Można Inaczej kwotę 5 tys.
zł na wsparcie działań starogardzkiego wolontariatu
i pomoc dzieciom z dysfunkcyjnych rodzin.
– Chcę aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym miasta – powiedział Jerzy Miąsko – Zamierzam współpracować z władzami Starogardu
i miejskimi organizacjami, aby wspierać lokalne inicjatywy. Najważniejsi są ludzie, żeby byli
zadowoleni, zarówno Ci którzy dla nas pracują,
jak i wszyscy którzy nas odwiedzają.
Prezes Stowarzyszenia Można Inaczej Dorota
Dorau podziękowała za otrzymane wsparcie.
- To dla nas wielkie wyróżnienie, pomoc i zobowiązanie do jeszcze większej pracy na rzecz
osób potrzebujących – powiedziała pani prezes, która w podziękowaniu wręczyła właścicielom ręcznie wykonane anioły dla pracowników
oraz „słoik świata pozytywnych myśli” z cytatami motywującymi do działania. Jerzy i Anetta Miąsko nie kryli zaskoczenia i podziwu dla
otrzymanych podarunków.
Tego dnia gościem McDonald’s był również
prezydent Janusz Stankowiak, któremu właściciel pokazał restaurację „od kuchni”. Prezydent
przymierzył się do obsługi kasy, zadania które
będzie wykonywał prawdopodobnie na wiosnę. Jerzy Miąsko wylicytował cztery godziny

pracy prezydenta podczas 25. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy za sumę 2500 zł.
– Po tym co zobaczyłem, zaczynam mieć obawy – stwierdził Janusz Stankowiak – Ta praca
tylko pozornie wydaje się prosta. Nie wiem, czy
zdołam nauczyć się tych wszystkich nazw, aby
nie zawieść gości restauracji.
Właściciel uspokoił prezydenta, zapewniając,
że na pewno nie pozostawi go bez pomocy.
– Cztery godziny to zdecydowanie za mało,
aby wszystkiego się nauczyć – przyznał Jerzy
Miąsko – ale na pewno damy radę i będzie wesoło. Myślę, że dla pracowników McDonald’s to
będzie wielka frajda popracować ramię w ramię z prezydentem miasta. A my postaramy
się dostarczyć panu prezydentowi mnóstwo
nowych doświadczeń i wrażeń.
Przy okazji właściciel opowiedział o pracy
w McDonald’s, zatrudnieniu (również osób niepełnosprawnych), sposobach motywowania
pracowników i budowania przyjaznej atmosfery wewnątrz i na zewnątrz lokalu. Wspomniał
też o swoich planach na przyszłość, o tym jak
chce zagospodarować obejście wokół restau-
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Mniejszy podatek transportowy
Rok 2017 może być finansowo lepszy niż 2016, szczególnie dla właścicieli firm transportowych. Przewoźnicy, którzy mają zarejestrowane pojazdy w Starogardzie Gdańskim, zaoszczędzą na podatku od środków transportowych.
Dla pozostałych będzie to zachęta, by przenieść biznes do Starogardu.
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku przedsiębiorcy, którzy mają na stanie pojazdy, zapłacą w Starogardzie Gdańskim nawet do 93%
mniej podatku niż w 2016 roku. Przykładowo
dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9t, a poniżej
12t stawka podatku od środków transportowych w 2016 roku wynosiła 1620 zł, natomiast
w 2017 wyniesie zaledwie 108 zł, czyli ponad
93% mniej.
– Od listopada 2015 roku cyklicznie spotykam
się z lokalnymi przedsiębiorcami – mówi prezydent Janusz Stankowiak. – Podczas rozmów
wielu z nich zwracało moją uwagę na to, że
w porównaniu z innymi gminami, Starogard ma
bardzo wysokie podatki od środków transportowych, co generalnie zniechęca właścicieli firm
do rejestrowania swoich pojazdów w mieście.
Po wnikliwej analizie tych stawek i porównaniu
ich z sąsiednimi gminami, zdecydowaliśmy się
obniżyć je do minimum. Ta decyzja jest więc
swego rodzaju wyjściem naprzeciw potrzebom lokalnych przedsiębiorców i jednocześnie

93%

o tyle zostały obniżone
stawki podatku
od środków
transportowych

zachętą dla właścicieli firm transportowych
z gmin ościennych do rejestrowania pojazdów
w Starogardzie – dodaje prezydent. – Liczymy,
że wpływy, mimo obniżenia podatku, będą rosły z tytułu zwiększenia liczby rejestrowanych
pojazdów. Jest to zgodne z założeniami długofalowej polityki podatkowej Gminy Miejskiej
Starogard Gdański.
Dodajmy, że decyzję o obniżeniu podatku od
środków transportowych podjęła Rada Miasta.

1 Wspólny bilet
Prezydent miasta Janusz Stankowiak podpisał list intencyjny w sprawie wprowadzenia wspólnego systemu
biletowego dla wszystkich przewoźników na terenie
całego województwa pomorskiego. Nowy system ma
ułatwić podróżnym płatność za przejazd różnymi środkami transportu.

– Pasażerowie będą podróżować na podstawie jednolitego, zintegrowanego biletu elektronicznego w relacjach i przy wykorzystaniu
środków transportu dowolnych przewoźników,
którzy przystąpią do systemu – zapowiedział
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa
Pomorskiego.

temu poboru opłat za przewozy w transporcie
zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej”. List podpisali marszałek Mieczysław
Struk oraz przedstawiciele władz Gdańska,
Gdyni, Sopotu, Wejherowa, Tczewa, Starogardu Gdańskiego, Słupska, Chojnic i Ustki. Swoje
podpisy pod dokumentem złożyli także przed-

Pasażerowie będą jeździć autobusami, pociągami,
czy tramwajami na terenie całego województwa
na jeden bilet, a dzięki systemowi zapłacą za niego tylko raz, również za pomocą karty płatniczej,
smartfonu, a w przyszłości elektronicznym dowodem osobistym.

W praktyce to oznacza, że pasażerowie będą
jeździć autobusami, pociągami czy tramwajami
na terenie całego województwa na jeden bilet,
a dzięki systemowi zapłacą za niego tylko raz
również za pomocą karty płatniczej, smartfonu, a w przyszłości elektronicznym dowodem
osobistym. Niezależnie od środków transportu
i liczby przesiadek system sam wybierze najkorzystniejszą dla nich ofertę.
4 stycznia w Gdańsku podpisano list intencyjny
i deklaracje przystąpienia do programu „Wdrożenia na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów
transportu, operatorów i przewoźników – sys-

stawiciele Obszaru Metropolitalnego Gdańsk –
Gdynia – Sopot, Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, PKP Szybkiej
Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. i Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.
Wdrożenie całego systemu potrwa kilka lat.
W pierwszej kolejności, w ramach pilotażu, ma
on zafunkcjonować w Słupsku i w Starogardzie
Gdańskim. W naszym mieście obejmie on Miejski Zakład Komunikacji oraz pociągi obsługiwane przez Przewozy Regionalne sp. z o. o. Oferta
przystąpienia do projektu zostanie skierowana
także do przewoźników autobusowych, w tym
starogardzkiego PKS.
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Bliżej społeczeństwa obywatelskiego
Centrum Organizacji Pozarządowych i Fundusz Wkładów Własnych mają powstać w Starogardzie Gdańskim do
2018 roku. Taki cel postawiły sobie i miejskim władzom organizacje pozarządowe na najbliższe dwa lata. 15 grudnia 2016 roku prezydent podpisał ze Starogardzką Radą Organizacji Pozarządowych porozumienie na rzecz rozwoju starogardzkiego społeczeństwa obywatelskiego na lata 2017-2018.
- Porozumienie wynikło z potrzeby nawiązania
szerszego i głębszego dialogu mieszkańców
zrzeszonych w organizacjach z przedstawicielami władz samorządowych – powiedziała
pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych Sylwia Ossowska. – To
efekt rocznej pracy SROP, długich i żmudnych
rozmów i kompromisów. Ma ono stworzyć organizacjom przestrzeń do wzajemnego poznawania się, współpracy i rozwoju oraz uzyskania
w każdym momencie niezbędnej pomocy ze
strony urzędników.
Obie strony porozumienia zadeklarowały ścisłą
współpracę opartą na przejrzystych działaniach,
partnerstwie i rozmowie. Dotyczyć to ma zarówno pogłębiania i zacieśniania relacji na linii samorząd – Starogardzka Rada Organizacji Pozarządowych (SROP), jak również budowania więzi
i porozumienia wewnątrz samych organizacji.
– W Starogardzie działa aktywnie blisko 100
zrzeszeń, federacji, stowarzyszeń i fundacji –
powiedział Marcin Kaszubowski, przewodniczący SROP. – Centrum Organizacji Pozarządowym ma być swego rodzaju domem dla nich.
Chcemy być rodziną. Chcemy, żeby organizacjom w Starogardzie żyło się łatwiej, prościej
i żeby się nie bały przyjść do Urzędu czy SROP
i poprosić o wsparcie, pomoc i radę. Razem zawsze możemy więcej.
W ramach podpisanego porozumienia ma powstać wieloletni program współpracy Gminy
Miejskiej Starogard Gdański oraz starogardzkich organizacji pozarządowych. W programie
znajdą się m.in. takie przedsięwzięcia, jak stworzenie Funduszu Wkładów Własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz powołanie Centrum Organizacji Pozarządowych.

– O powstanie COP od lat postulowało całe
środowisko organizacji – informowała pełnomocnik prezydenta. – Zrobimy wszystko,
aby ten proces budowy COP rozpoczął się jak
najszybciej. Wiemy jak Centrum ma wyglądać,
jakie Rada ma wobec niego oczekiwania, nie
wiem jak ma funkcjonować dla Państwa. Potrzeba nam jest wiedza, jakie są Państwa oczekiwania względem Centrum. Dlatego najbliższe
pół roku prawdopodobnie wykorzystamy na
zalezienie części wspólnej dla tych oczekiwań.
Liczymy na Państwa pomoc i współpracę.
Spotkanie w Starogardzkim Centrum Kultury
było też okazją do podsumowania rocznej pracy Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarzą-

To, co robicie, czynicie wyłącznie z potrzeby serca i chęci działania.
Wierze, że wspólnie stanowić będziemy potężną
siłę, która będzie decydować o przyszłości naszego miasta.
dowych. Przewodniczący Marcin Kaszubowski podziękował wszystkim za cały rok pracy,
szczególnie członkom Rady oraz władzom
miasta.
– To co robicie dla mieszkańców miasta jest
ogromnie ważne. Różnica między nami urzędnikami a wami polega na tym, że niczego nie musicie. To co robicie, czynicie wyłącznie z potrze-

by serca i chęci działania. Wierzę, że wspólnie
stanowić będziemy potężną siłę, która będzie
decydować o przyszłości naszego miasta – powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak.
Z kolei przewodniczący Rady Miasta Jarosław
Czyżewski ponowił zaproszenie dla organizacji,
które jeszcze nie pokazały się radnym, do prezentacji swojej działalności podczas sesji Rady
Miasta. Przy okazji podziękował za dotychczasową współpracę.

– Jestem dumny z tego, że mieszkam w Starogardzie – powiedział przewodniczący. – Porównując organizację starogardzkich imprez
z innymi miastami, wierzcie mi, najmniejszego
kompleksu nie możemy mieć nawet wobec takich miast, jak Warszawa, Poznań czy Kraków.
Wszystkie wydarzenia przygotowane były zawsze na najwyższym poziomie z zapałem i zaangażowaniem. Bardzo wam za to dziękuję.

Starogardzki sport
walczy o dotacje
Każdego roku Gmina Miejska Starogard Gdański
przeznacza na szkolenie i zawody sportowe niemałą
kwotę. W tym roku na wsparcie tych działań przeznaczono 730 tys. złotych.
4 stycznia Prezydent Miasta ogłosił otwarty
konkurs ofert na 2017 rok na realizację zadań
określonych w „Programie współpracy Gminy
Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2017” w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Termin składania wniosków upływa 27 stycznia 2017 roku.

Informacje nt. ogłoszenia oraz szczegółowych
warunków konkursu znajdują się na stronie
http://bip.starogard.pl/Article/get/id,20103.html
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Komu przypadną Wierzyczanki?
„Wierzyczanka” w tym roku osiągnie pełnoletność.
29 stycznia 2017 roku Prezydent Miasta Starogard
Gdański po raz osiemnasty wręczy nagrody osobom
lub instytucjom, które w minionym roku wyróżniły się
w dziedzinie kultury, gospodarki i inicjatyw społecznych. W tym roku wręczona zostanie również nagroda
honorowa.
Na posiedzeniach w dniach 11 i 12 stycznia
Zespoły Nominujące po przeanalizowaniu złożonych wniosków oraz propozycji kandydatów
zgłoszonych podczas spotkania, do nagrody
Wierzyczanka 2016 nominowały następujące
osoby i instytucje:

W dziedzinie kultury:

Wojciecha Gdańca – za charyzmę oraz pomoc
w rozwijaniu muzycznych pasji u dzieci, młodzieży i dorosłych.
Jana Radzewicza w roku jubileuszu 4o-lecia
pracy na rzecz starogardzkiej kultury.
Wojciecha Cychnerskiego – DJ69Beats – za
promocję poprzez muzykę Starogardu Gdańskiego w kraju i na świecie.
Annę Sakowicz – pisarkę i blogerkę – za
umieszczanie bohaterów literackich w krajobrazach/ architekturze miasta Starogard Gdański.
Starogardzkie Centrum Kultury – za organizację I Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o memoriał Edwarda Kowalke w Starogardzie Gdańskim.
Fundację Oko-Lice Kultury – za twórczą pracę
na rzecz młodych ludzi oraz promocję regionu,
w tym Starogardu Gdańskiego.
Michała Majewskiego – za promocję miasta
i pracę na rzecz Kociewia oraz wsparcie spotkań literackich.

W dziedzinie inicjatyw
społecznych:

Stowarzyszenie Szwadron 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich – za renowację Muzeum
„Kasyno Oficerskie” w Starogardzie Gdańskim.
Marka Gawlika – lidera akcji „Szlachetna Paczka”
– za otwarte serce dla potrzebujących oraz motywowanie młodych ludzi do mądrej pomocy.
Starogardzką Radę Organizacji Pozarządowych – za rozwijanie i wspieranie działalności
lokalnych stowarzyszeń i organizacji.
Starogardzkie Centrum Kultury – za wydarzenie „Lato komedii z Barbarą Krafftówną”.
Projekt społeczny „Plan na MAN” – za motywowanie do działania młodych ludzi, pomoc
w odkrywaniu ich pasji i samorealizacji.

W dziedzinie gospodarka:

Firmę „Lakmet” – za kompleksową działalność
produkcyjną i usługową w branży metalowej oraz
wsparcie organizacji i inicjatyw społecznych.
Zrzeszenie Handlu i Usług Biuro Rejonowe
w Starogardzie Gdańskim – za opiekę nad
właścicielami sklepów spożywczych, przemysłowych oraz małej gastronomii.
Firmę „Koltel” – za działalność w zakresie odbioru i selekcji odpadów oraz propagowanie
działań proekologicznych i ochrony środowiska.
Firmę „Majkowski Brokers” – za nowatorskie
pomysły w zakresie ubezpieczeń oraz wsparcie
lokalnych inicjatyw kulturalnych i sportowych.
Browar Kociewski – za przywrócenie dawnych
browarniczych tradycji Starogardu Gdańskiego
oraz organizację imprez integrujących lokalne
społeczeństwo.
Elektrociepłownię Starogard Sp. z o.o. – za skuteczność, przedsiębiorczość i wsparcie licznych
lokalnych klubów, stowarzyszeń oraz imprez.
Firmę „Sputnik” Tomasz Pastwa – za wpływ
na poprawę wizerunku miasta i dbałość o jego
mieszkańców.
Firmę „Paktainer” – za 27-letnie doświadczenie, które zapewniło firmie mocną i stabilną
pozycją na rynku krajowym i zagranicznym,
a starogardzianom pracę w dobrze rozwijającej
się zakładzie.
Firmę GPEC STAROGARD – za wsparcie starogardzkich klubów sportowych oraz działalności
oświatowo-wychowawczej, kulturalnej charytatywno-opiekuńczej i całokształt pracy na
rzecz starogardzian.
Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie
Gdańskim – za całokształt pracy na rzecz
mieszkańców miasta.
Statuetki „Wierzyczanki 2016” zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystej Gali w dniu
29 stycznia 2017 roku w kinie „Sokół”. Początek
uroczystości o godz. 17.00.

II Dobroczynny
Bal Prezydencki
Prezydent miasta Janusz Stankowiak zaprasza na II Dobroczynny Bal Prezydencki. Odbędzie się w sobotę 18
lutego o godz. 19.00 w Restauracji REN przy ul. Skarszewskiej. Koszt zaproszenia wynosi 230 zł. od osoby.
W trakcie Balu zostanie przeprowadzona licytacja. Zebrane pieniądze przeznaczone będą
na stypendia dla zdolnych uczniów, którzy nie
mogą rozwijać swoich talentów i umiejętności
ze względu na trudną sytuację finansową.
Dla przypomnienia zeszłoroczny dochód z licytacji, który wyniósł prawie 7 tys. zł, został przeznaczony na sfinansowanie obozu językowego
dla piątki uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.
Do tańca w tym roku będzie przygrywał ze-

spół Silverton. Organizatorzy przewidzieli też
mnóstwo innych atrakcji, które zagwarantują
doskonałą zabawę.
Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać do 31
stycznia pod numerem telefonu 58 530 60 93
(Anna Gracz) oraz do recepcji SCK pod numerem telefonu 58 561 29 45 wew. 11.
Szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w Balu udziela też Starogardzkie Centrum
Kultury – tel. 58 561 29 21 lub 58 561 29 16.
ZAPRASZAMY !!!
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Rekord gonił
Rekordowa suma – 134 211,43 zł, czyli ponad 20 000 zł
więcej niż w ubiegłym roku. Rekordowy wynik licytacji
– 14 253,90 zł. Rekordowa stawka za 4 godziny pracy
prezydenta – 2 500 zł i rekordowe kwoty w puszkach
wolontariuszy – ponad 1 400 zł w jednej. Tak w historii
zapisał się 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Starogardzie.

134 211,43 zł
– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od
25 lat jednoczy Polaków i wszystkich mieszkańców Starogardu oraz okolic – powiedziała
szefowa starogardzkiego sztabu WOŚP Paulina Burczyk, tuż przed wysłaniem „Światełka
do Nieba”. – Od 25 lat razem tworzymy kolorowy świat pełen przyjaźni, dobrego nastroju,
muzyki, uśmiechu i optymizmu. Dzięki Waszej
hojności Starogard dokłada swoją cegiełkę do
szczytnego celu, który stawia sobie co roku
WOŚP. Zebraliśmy ponad 130 000 zł. To nasz
wkład w zakup specjalistycznego sprzętu dla
ratowania życia i zdrowia dzieciom oraz zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.
Dziękuję wam za to, że po prostu byliście dzisiaj
z nami! Grajcie z nami do końca świata i o jeden
dzień dłużej – zakończyła szefowa sztabu.
Przez cały dzień 407 wolontariuszy wyposażonych w kolorowe puszki i charakterystyczne
serduszka kwestowało na terenie miasta oraz
okolicznych gmin. Spotkać można było ich na
ulicach, przed kościołami, ale przede wszystkim
w Galerii Neptun, gdzie punktualnie o godzinie
15.00 ruszyły licytacje. Z dużą skutecznością

taką sumę zebrano
w ramach 25. Finału
Wielkiej Orkiestry
Światecznej pomocy
w Starogardzie

poprowadzili je Jan Radzewicz i Łukasz Rocławski ze Starogardzkiego Centrum Kultury.
Ogromnym powodzeniem cieszyły się kursy
prawa jazdy. Za koszulkę Polpharmy zapłacono 210 zł, za misia pingwina – 340 zł, a gadżety
WOŚP kupiono za łączną kwotę 1 900 zł.
Każda z licytacji budziła wielkie emocje, ale
największe wywołała licytacja prezydenckiego
misia, którego sprzedano za 550 zł oraz tak,
jak rok i dwa lata temu, licytacja 4 godzin pracy prezydenta miasta. Wygrał ją Jerzy Miąsko,
szef starogardzkiego Mc Donald’sa. Prezydent
Janusz Stankowiak będzie pracował w restauracji, dla której ten dzień z pewnością będzie
wyjątkowy.
Na ogromne podziękowania za ciężką pracę
zasługują wszyscy wolontariusze WOŚP. W tym
roku podczas starogardzkiego finału wyróżnili
się zwłaszcza:
Lucyna Warembier, która upiekła przepyszne
babeczki, a dochód z ich sprzedaży włożyła do
puszki WOŚP (2 227 zł)
Mateusz Woziński, PSP nr 1 (1 460,56 zł)
Karina Bielińska, Technikum w Owi dzu (1
460,31 zł)
Klaudia Lachowicz, ZSP Skórcz (1 406,76 zł)
Nikola Wozińska, PG nr 3 (1 284,06 zł)
Katarzyna Mąkosa, PSP w Kokoszkowach (1
167,67 zł)
Julia Harasimowicz, PSP nr 4 (1 145,66 zł)
Mateusz Zimorski, PSP nr 1 (1 068,44 zł)
Elżbieta Tusińska, PSP Rokocin (1 048,10 zł)
Marta Markowska, ZSE (923,53 zł)
Ewa Folleher, PG 3 (908,81 zł)
15 stycznia był dniem pełnym wrażeń. Wiele
osób chętnie kwestowało, wiele wzięło udział
w charytatywnym biegu zorganizowanym
przez Starogardzki Klub Lekkoatletyczny „Filippides”. Mieszkańcy licznie przybyli do Ga-
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rekord
lerii Neptun, gdzie z zapałem otwierali swoje
portfele i co najważniejsze serca. Łącznie starogardzianie i mieszkańcy okolicznych gminy
zebrali 134 211,43 zł. Czas umilały im występy
dzieci z przedszkola nr 8, Akademii Pluszowe-
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go Misia, uczniów Starogardzkiego Centrum
Edukacji Muzycznej, Kamila Zaremskiego oraz
zespołów „The Safety Pin” i „Banderola”. Tradycyjnie Finał zakończyło „Światełko do Nieba”
i pokaz sztucznych ogni, których sponsorami
były: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„Starkom” oraz firma WULKAN z Pruszcza
Gdańskiego.
Organizatorem 25. finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w naszym mieście był
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Starogardzkie
Centrum Kultury.

Trójbarwny Orszak

Już po raz trzeci Orszak Trzech Króli przeszedł
ulicami Starogardu Gdańskiego. Składał się z Orszaku
Czerwonego, Zielonego oraz Niebieskiego. Wszystkie
dokładnie o tej samej porze wyruszyły z różnych miejsc.
Z koronami na głowach i śpiewem na ustach
kolędnicy ruszyli 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: Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak, który
jako Król Melchior, przewodził Zielonemu Orszakowi Azjatyckiemu. Wicestarosta Kazimierz
Chyła poprowadził mieszkańców w barwach
czerwieni w Orszaku Europejskim jako Król
Kacper. Natomiast Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Wiejskiej Starogard Mieczysław Lampkowski został Królem Baltazarem i wędrował
w Orszaku Niebieskim – Afrykańskim.
Trzej Królowie spotkali się na Rynku, gdzie
czekał na nich okrutny Herod. Później, razem
z mieszkańcami miasta, udali się w stronę kościoła pw. św. Wojciecha, żeby oddać pokłon
i złożyć dary Dzieciątku Jezus.
– Orszak Trzech Króli to największe na świecie
uliczne jasełka. Po prostu nr 1! W 2017 roku
odbył się na 4 kontynentach. W Polsce ulicami
mniejszych i większych miejscowości przeszło
w sumie 515 orszaków. W naszym kraju takie jasełka odbywają się po raz dziewiąty, a w Starogardzie po raz trzeci. Ich rosnącej popularności
sprzyja fakt, że od 2011 roku 6 stycznia jest dla
Polaków dniem wolnym od pracy. Podczas Orszaku wszyscy uczestnicy biorą udział w opowieści o Objawieniu Pańskim. Jest to forma
wyrażenia swojej wiary w miłość Bożą w osobie
Jezusa Chrystusa – powiedział Grzegorz Oller,
dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej, współorganizator wydarzenia w naszym mieście.
Orszak Trzech Króli to duże przedsięwzięcie
logistyczne. Aby mogło się udać, potrzeba

zaangażowania wielu osób i instytucji. W tym
roku wydarzenie w naszym mieście wsparli: Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna, Dekanat
Starogardzki, Powiat Starogardzki, Gmina
Miejska Starogard Gdański, Gmina Wiejska Starogard Gdański, FORD Grzegorz Gołębiewski,
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim,
Drukarnia B&B Buda, Spółdzielnia Inwalidów
POMORZANKA – prezes Zbigniew Tadeusz
Gulgowski, ELGRECO Pracownia Projektowa,
ZIP Computer Piotr Gadomski, EUROBUD, Firma Gastronomiczna Bożeny Walczak, Drukarnia EKB Belka, Kwiaciarnie Pobłoccy, RENAULT
Adamowscy, Kurkowe Bractwo Strzeleckie Starogard Gdański, Szwadron Kawalerii im. II Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich – Krzysztof Landowski i Dariusz Michalski, Starogardzkie Centrum Wolontariatu Dorota Dorau, Starogardzkie Centrum Kultury dyr. Ewa Roman, OSIR
Starogard Gdański dyr. Marzena Klein, Ochotnicza Straż Pożarna, Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim, Ognisko Pracy
Pozaszkolnej Starogard Gdański, Wicestarosta
Kazimierz Chyła, Prezydent Janusz Stankowiak,
Przewodniczący Rady Gminy Starogard Jacek
Olszewski, Urząd Gminy Starogard Tomasz Rogalski, KGW, Łucjan Czerniejewski, Ks. Józef Pick
par. NSPJ, Caritas parafii NSPJ, Ks. Janusz Lipski
par. św. Wojciecha, Ks. Grzegorz Weiss par. Miłosierdzia Bożego, Ks. Stanisław Piastowski par.
JChKW, Ks. Dariusz Nenca, par. Św. Katarzyny,
Ks. Eugeniusz Stencel par. Św. Mateusza, Ks.
Krzysztof Różański par. Podwyższenia Krzyża
Św. w Dąbrówce, INTEGRA Hieronim Bieliński,
Kazimierz Jankowski, Wspólnota Rodzin – Starogard Gdański oraz Wspólnota Domowników
Boga – Łapiszewo.
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Fotorelacje z wydarzeń

znajdziesz na stronie internetowej www.starogard.pl
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CANTO na Przystanku Kultura
Pierwszy w tym roku „Przystanek Kultura”, czyli cykl
spotkań organizowanych przez SCK odbył się 20 stycznia. Tym razem zatrzymał się na nim zespół CANTO,
który zagrał specjalny, karnawałowy koncert.
W listopadzie 2016 roku minął rok odkąd na
scenie muzycznej Starogardu pojawił się zespół Canto. Powstał spontanicznie z inicjatywy
kilku osób. Obecnie liczy 9 muzyków, w tym
dwie fantastyczne wokalistki Elwirę Pączek
oraz Martę Walecką. Na gitarze akustycznej
i elektrycznej gra Sławek Zaremski, na drugiej
gitarze akustycznej – Piotr „Osa” Ossowski, na
kontrabasie – Adam Doring, na instrumentach
perkusyjnych – Sylwester Klamann, na perkusji
– Adam Benkowski, a na klawiszach – Ryszard
Cybulski.
Muzycy uwielbiają spokojne utwory w stylu
bossa novy, które świetnie sprawdzają się w
klimatach kawiarniano - klubowych. Tak było
właśnie podczas karnawałowego koncertu 20

stycznia 2017 roku. Chociaż na sali widowiskowej SCK tym razem stolików nie było, ani
nastrojowych lampek na nich, uczestnicy koncertu za sprawą muzyki CANTO z pewnością
poczuli klimat wieczornego spotkania w kawiarence przy lampce wina. W każdym razie było
tanecznie, refleksyjnie i klimatycznie, można
rzec - tajemniczo. Ponieważ grupie nieobca jest
też poezja śpiewana, muzycy zaprezentowali
kilka utworów poetyckich, które niejednego
słuchacza przyprawiły o dreszcze.
„CANTO” ma za sobą występy podczas gali
wręczania statuetek „Pozytywki 2016” (wyróżnień portalu internetowego 24STAROGARD.
PL), gdzie dwoje gitarzystów zostało laureatami tejże nagrody. Muzycy uświetnili też galę

wręczenia „Wierzyczanek” (statuetek Prezydenta Starogardu Gdańskiego). Występowali
w koncercie promującym płytę „XXIII Nocy
Bardów” oraz wielu innych imprezach okolicznościowych.
Grupa otrzymała wyróżnienie podczas Międzynarodowego Konkursu Muzyki na Pograniczu Sanok, a wokalistka Elwira Pączek otrzyma-

ła Grand Prix podczas Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Recytatorskiej „Wobec własnego
czasu” w Wałczu 2016 r.
Ich występy zawsze gromadzą szeroką rzeszę publiczności, nie inaczej było i tym razem.
CANTO wyrasta na gwiazdę lokalnej sceny muzycznej. Wiernych fanów w Starogardzie zespół
ma już na pewno.

Łatwiejszy dostęp do kultury
Od stycznia 2017 roku Karta do Kultury, która
w Miejskiej Bibliotece Publicznej funkcjonuje już
prawie od dwóch lat, przybiera nową formę. Zmienia
się jej nazwa, wygląd, a co najważniejsze poszerza
zasięg działania.

Portrety z duszą
Do 10 lutego w Galerii „A” SCK oglądać można wystawę
fotograficznych portretów autorstwa Krzysztofa Rudka
zatytułowaną „Starogardzianie z urodzenia i wyboru”.
Zaprezentowane zostały na niej zdjęcia bohaterów sesji realizowanych dla magazynu „Verizane”, z którym autor jest związany. Każdy
portret jest inny, ale każdy ma duszę i pozwala
zajrzeć w głąb osoby, która się na nim znajduje.
Krzysztof Rudek najpierw stara się poznać fotografowaną osobę, rozmawia z nią, podpytuje o
jej zajęcia i pasję. W trakcie tej z pozoru beztroskiej konwersacji bohater otwiera się, przestaje
krępować i pokazuje takim, jakim naprawdę
jest. Autor potrafi doskonale wychwycić ten
moment i utrwalić na zdjęciu. To wielka sztuka
i ogromny talent.
W piątek (20 stycznia) odbył się wernisaż wystawy. Zgromadził sporą liczbę osób. Pojawili
się przede wszystkim bohaterowie fotografii.
Wielu z nich chętnie pozowało do zdjęć, usta-

wiając się przy swoich portretach. Nierzadko
próbowali oddać ten sam wyraz twarzy i gesty.
Wyglądało to bardzo podobnie, ale chyba nigdy nie tak samo, co jest doskonałym dowodem na to, że konkretna chwila zdarza się tylko
raz. Te najlepsze w swoich pracach pokazuje
Krzysztof Rudek. Na wernisażu pojawiła się też
liczna grupa wiernych czytelników „Verizane”,
którzy mogli podziwiać postacie znane z czasopisma w nieco innych odsłonach. Na wystawie zaprezentowane zostały bowiem także ujęcia wcześniej niepublikowane w czasopiśmie.
„Starogardzianie z urodzenia i wyboru” to wystawa, którą z pewnością warto zobaczyć. W
twarzach znanych nam bardziej lub mniej osób
dostrzec można coś, czego wcześniej się nie widziało. Naprawdę warto.

Metropolitalna Karta do Kultury – tak od teraz
nazywać się będzie karta czytelnika Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Umożliwia ona korzystanie z zasobów nie tylko starogardzkiej placówki, ale również wielu innych. Do programu
należy 12 bibliotek z Trójmiasta i okolic. Posiadacze karty mogą liczyć na zniżki w innych
miejscach związanych z kulturą, nauką i sportem. Teatry, kina, muzea, księgarnie i kawiarnie
w regionie chętnie przyłączają się do programu. Jest to w sumie już kilkadziesiąt instytucji
i firm. W Gdyni są to m. in. Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta Gdyni, Centrum Kultury
w Gdyni, Teatr Gdynia Główna, Teatr Miejski
i Muzyczny. W Gdańsku karta upoważnia do
otrzymania zniżki np. w Klubie Żak, Europejskim Centrum Solidarności, Gdańskim Teatrze
Szekspirowskim, Centrum Hewelianum, czy
kawiarni W Starym Kadrze. Lista miejsc, które
honorują kartę stale rośnie.
– Po Metropolitalną Kartę do Kultury zgłosić
można się do dowolnej biblioteki publicznej
w Trójmieście, Redzie, Rumi, Wejherowie, Bolszewie, Pucku, Bobowie, Trąbkach Wielkich, Luzinie oraz oczywiście Starogardzie Gdańskim.
Gorąco zapraszamy do biblioteki i korzystania
nie tylko z naszych zbiorów. Cały czas czekamy
również na partnerów, którzy chcieliby włączyć
się w projekt i poszerzyć grono swoich odbiorców o naszych czytelników – mówi dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starogardzie

Gdańskim Radosław Spychalski.
Kartę do Kultury jako pierwsza wprowadziła,
w 2011 roku, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku. Miała to być forma
zachęty do wypożyczania książek w dobie
Internetu, a zarazem znak, że biblioteka chce
iść z duchem nowych czasów. Udało się, bo
już w pierwszym kwartale po wprowadzeniu karty zanotowano wzrost liczby osób
korzystających z usług biblioteki o 21%.
W Starogardzie Gdańskim wyrobienie Metropolitalnej Karty do Kultury jest bezpłatne.
Warto ją zatem założyć i korzystać z łatwiejszego dostępu do kultury.

styczeń 2017
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Bliżej kultury, bliżej siebie
W ramach porozumienia Starogardzkiego Centrum Kultury i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim na przestrzeni roku 2016 odbywały
się warsztaty teatralne, wokalno-muzyczne, taneczne
i plastyczne dla osób niepełnosprawnych.
Zwieńczeniem zajęć, odbywających pod okiem
instruktorów Starogardzkiego Centrum Kultury
i Centrum Edukacji Muzycznej były dwa spektakle zaprezentowane szerszej publiczności
podczas spotkań okolicznościowych odbywających się w ramach planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy MOPS. Pierwszy pt.
„Noc Kupały” odbył się 22 czerwca w Grodzisku
Owidz z okazji „Dnia Rodziny”. Inscenizacja zaprezentowana została w amfiteatrze Grodziska,
gdzie pojawili się rodzice, opiekunowie i zaproszeni goście. Drugą odsłoną prezentującą
wspólne dokonania były Jasełka w ramach V
edycji wystawy „W oczekiwaniu na Boże Narodzenie”. W tym integracyjnym spotkaniu
udział wzięli przedstawiciele placówek wspar-

cia dziennego oraz domy pomocy społecznej
z terenu powiatu starogardzkiego, miejskie
przedszkola, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, uczestnicy zajęć w Środowiskowego Domu Samopomocy MOPS wraz z rodzinami i opiekunami. W ramach zajęć przygotowane zostały również liczne rekwizyty teatralne,
scenografia, kostiumy, batiki, choreografia,
oprawa muzyczna.
21 grudnia wszystkie grupy wraz z instruktorami, przedstawicielami SCK oraz MOPS, którzy
wspierali uczestników podczas zajęć, spotkali
się ponownie w Starogardzkim Centrum Kultury, aby podsumować intensywną, twórczą,
wspólną pracę w całym mijającym już roku.
Instruktorzy poszczególnych grup wręczyli

Pokonujemy bariery niewiedzy
Broszura z przykładami barier architektonicznych
w mieście i sposobami ich uniknięcia lub naprawienia
to efekt majowych warsztatów „Miasta bez barier”. Stowarzyszenie Starogard 2030 zaprezentowało ją podczas
spotkania w Starogardzkim Centrum Kultury. 3 grudnia
w Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
podsumowało dotychczasowe efekty pracy.
Broszurę pt. „Starogard przyjaznym miastem
bez barier” powstała w ramach projektu sfinansowanego przez Gminę Miejską. Zawiera
kilka przykładów barier, jakie napotkano podczas warsztatów „Miasta bez Barier”. Warsztaty
zorganizowało w maju tego roku Stowarzyszenie Starogard 2030 przy wsparciu miasta oraz
Polpharmy. Studenci Wydziału Architektury
Politechniki Gdańskiej przesiedli się na wózki i założyli gogle, czyli zaciemnione okulary,
które pozwoliły im poczuć się, jak osoby niewidzące. Tak wyposażeni wyruszyli w miasto
wraz z liczną grupą osób niepełnosprawnych.

Oceniali wybrane trasy i obiekty pod kątem
ich dostępności. Główną ideą warsztatów było
uświadomienie społeczeństwu, na jakie problemy w przestrzeni publicznej napotykają
osoby z różnymi dysfunkcjami oraz promowanie projektowania uniwersalnego. Generalnie
działania te w przyszłości mają przyczynić się
do likwidacji istniejących barier, a także pobudzić do refleksji inwestorów, decydentów,
urzędników, projektantów, budowniczych, właścicieli oraz zarządców obiektów użyteczności
publicznej.
Broszura, która została opracowana na pod-

swoim podopiecznym pamiątkowe dyplomy
i słodkie upominki. Wszyscy obecni odśpiewali
wspólnie kolędy i zjedli upieczone na tę okazję
w ramach zajęć kulinarnych pierniki.
Obcowanie z kulturą okazało się niezwykle
ważne dla wszystkich uczestników zajęć. Wpły-

nęło pozytywnie na jakość ich życia, poziom
zadowolenia i satysfakcji osobistej z bycia
aktywnym w społeczności lokalnej. Kolejne
wspólne działania w celu realizowania nowych
pomysłów dwóch miejskich instytucji zaplanowano już w lutym tego roku.

stawie wniosków z warsztatów, podpowiada
jak można naprawić takie bariery lub ich uniknąć. Jak zauważyła Anna Lembicz, prezes Stowarzyszenia, popełniane błędy nie wynikają
ze złej woli, ale bardziej z niewiedzy. Dlatego
broszura niebawem trafi jako materiał edukacyjny do właścicieli i zarządców obiektów,
gdzie zauważono bariery, a także innych grup
mających wpływ na kształtowanie przestrzeni
publicznych.
Podczas spotkania w SCK Stowarzyszenie Starogard 2030 zaprezentowało również roboczą
wersję krótkiego filmu z warsztatów, który po
dopracowaniu będzie można zobaczyć na popularnych portalach internetowych i nie tylko.
W czasie spotkania dyskutowano również o innych niedogodnościach, na jakie napotykają
osoby niepełnosprawne w naszym mieście
i o tym, jak je rozwiązać. Zaprezentowano przeźroczyste nakładki na klamki i tabliczki z informacjami zapisanymi alfabetem Braille’a. Mogą
mieć one zastosowanie we wszelkich urzędach,
obiektach służby zdrowia, czy kultury. Rozmawiano także o tworzonej multimedialnej mapie
miejsc przyjaznych i nieprzyjaznych osobom
niepełnosprawnym w naszym mieście.

Maraton
czytelniczy
Za nami kolejny, XI maraton czytelniczy. W nocy
z 13 na 14 lutego w Publicznym Gimnazjum Nr
1 spotkali się uczniowie
i nauczyciele, aby wspólnie czytać.

Tym razem organizatorzy – Aleksandra Sprengel, Elzbieta Cylkowska i Elwira Potocka oraz
opiekunki – Jolanta Łobocka, Krystyna Sadkowska, Magdalena Niedbała spotkały się
z uczniami, aby razem spędzić noc na lekturze
książki Małgorzaty Karoliny Piekarskiej „Tropiciele“. To wciągająca i pełna humoru powieść
przygodowo-detektywistyczna z intrygującym
tłem historycznym. Przybliża temat powstania
warszawskiego, pozwala poczuć wyjątkowy
klimat Saskiej Kępy. Głównym bohaterem jest
chłopak, który wstępuje do zastępu harcerskiego, i od tego czasu jego życie nabiera tempa.
W związku z harcerską tematyką książki, uczestników odwiedziła absolwentka PG1, wieloletnia harcerka, Paulina Szulc, aby przybliżyć
działalność harcerzy w naszym mieście.
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Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych

26 lutego 2017 o gdz. 12.00 rozpocznie się tradycyjny bieg na 1963 m.
Długość dystansu jest symboliczna, wspólna dla wszystkich miast, które
organizują. W roku 1963 zginął bowiem ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef
Franczak ps. Lalek. Dodatkowo w Starogardzie odbędzie się bieg na długim dystansie 6600 m.

Dzień 1 marca w roku 2011 został ustanowiony świętem państwowym. Tego dnia od 6 lat obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego
i antysowieckiego, które działało w latach 1944 – 1963 w obrębie
przedwojennych granic RP.
Przebieg tras:
Uczestnicy, którzy wybiorą krótszą trasę będą mieli do pokonania 1 pętlę zamkniętą ulicami: Kanałowa, Rynek, Chojnicka, Lubichowska, Kościuszki, Paderewskiego, Rynek i Podgórna. Bieg
zakończą na Stadionie Miejski im. Kazimierza Deyny. Bieg ma
charakter symboliczny, nie obowiązuje w nim klasyfikacja i rozpocznie się o godz. 12.00.
Ci, którzy zdecydują się na długi dystans wystartują pół godziny
później z ulicy Kanałowej i pobiegną ulicami: Kanałową, Rynek,
Chojnicką, Lubichowską, Armii Krajowej, Pelplińską, Jabłowską,
Rondo im. Witolda Pileckiego, Kościuszki, Paderewskiego, Rynek i Podgórną aż do mety na Stadionie Miejskim im. Kazimierza
Deyny. Na trasie ustalono limit czasowy dla zawodników, który
wynosi 90 minut. Na dystansie 6600 m będzie obowiązywać klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
Kto może uczestniczyć
W biegu na 6600 m prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat. W Biegu na 1963 m prawo startu mają zawodnicy,
którzy ukończyli 10 lat.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu (zaświadczenie zawarte będzie
w zgłoszeniu) oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy przewidzieli dla uczestników biegów medale i dyplomy, a dla zwycięzców klasyfikacji generalnej nagrody.

Zgłoszenia i opłaty
Zapisy do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego do pobrania na
www.osir.com.pl do dnia 23.02.2017 lub osobiście
26 lutego 2017 roku w biurze zawodów.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do wpłacenia
wpisowego w wysokości:
Trasa nr 1 – bezpłatnie .Trasa nr 2 – 15 zł
Numer konta do wpłaty:
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
95 8340 0001 2002 3010 6817 0001
lub w kasie OSiR pn-pt w godz. 8.00-13.00.
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko
oraz dopisek „Tropem Wilczym”. W przypadku
braku tych informacji system może nie uwzględnić wpłaty. Prosimy wówczas o kontakt.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata
startowa nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę. Istnieje
możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule
przelewu należy wpisać dane wszystkich zgłoszonych osób.
BIURO ZAWODÓW
Ośrodek Sportu i Rekreacji
STADION MIEJSKI IM. KAZIMIERZA DEYNY ul.
Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański
tel./fax 58 5622120 e-mail: osir@osir.com.pl
czynne:
26.02.2017 - 9.00 - 11.30

PROGRAM BIEGU

8.00-11.00 - wydawanie numerów startowych na bieg - Stadion Miejski im. K. Deyny
12.00 - start Biegu głównego na 1963 m
12.30 - start biegu na dystansie 6600 m
14.00 - wręczenie nagród - Stadion Miejski im. K. Deyny
14.30 - występy artystyczne na scenie

ORGANIZATOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gd.
ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ: Fundacja Wolność i Demokracja
PATRONAT: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jan Kilian, Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku
SPONSOR: Projekt finansowany ze środków FUNDACJI PZU
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Zmień ogrzewanie
Starogardzianie do 10 maja br.
mogą ubiegać się o dotację na
wymianę starych źródeł energii na
bardziej ekologiczne i przyjazne
środowisku. Miasto pokryje część
poniesionych przez nich kosztów
na zakup i wykonanie nowej instalacji.
Starogard przystąpił do kolejnej edycji konkursu „Czyste
powietrze Pomorza – edycja 2017”, którego organizatorem jest
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.
Tym samym zachęca mieszkańców do wymiany kotłów opalanych
węglem lub koksem na piec gazowy, olejowy lub na pompę
ciepła. Mieszkańcy mogą też podłączyć się do sieci ciepłowniczej.
Miasto pokryje cześć poniesionych przez nich kosztów na zakup
i wymianę instalacji. Aby uzyskać dofinansowanie takiej inwestycji
należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta, przy ul. Gdańskiej
6, w kancelarii podawczej, pok. nr 01 wraz z niezbędnymi
załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2017 r.
Formularz wniosku dostępny jest w Wydziale TechnicznoInwestycyjnym – pok. nr 105. W pokoju nr 105 UM można uzyskać
też dodatkowe informacje na temat konkursu oraz pomoc przy
wypełnianiu wniosku – tel. 58 530 60 66. Dodatkowe informacje
także na stronie internetowej www.starogard.pl.

Zwrot do 55%
Kwota dotacji może wynieść maksymalnie do 55% kosztów
kwalifikowanych zadnia i będzie uzależniona od liczby złożonych
wniosków (zgodnie z regulaminem konkursu WFOŚiGW „Czyste
Powietrze Pomorza – edycja 2017)
Koszty kwalifikowane zadania, czyli koszty podlegające
zwrotowi, stanowią wydatki poniesione na:
a) zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń
i oprzyrządowaniem) oraz montaż:
– kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym,
– pomp ciepła,
– węzłów cieplnych z przyłączami,
– kolektorów słonecznych.
b) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u Dotacja
udzielona będzie na modernizację źródeł energii cieplnej
w budynkach, zlokalizowanych na terenie Miasta Starogard
Gdański. Dotyczy budynków:
– jednorodzinnych, stanowiących własność osób fizycznych,
– wielorodzinnych, w których funkcjonują wspólnoty
mieszkaniowe,
– wielorodzinnych, stanowiących własność Gminy.
Wnioski, które wpłyną do kancelarii tutejszego urzędu po dniu
10.05.2017 r. nie będą rozpatrywane przez tutejszy Urząd.
W Starogardzie jest jeszcze sporo domów jednorodzinnych
z indywidualnym ogrzewaniem węglowym. Program ma na celu
zachęcić właścicieli do wymiany instalacji, która poprawi stan
powietrza atmosferycznego w mieście, poprzez zmniejszenie
emisji szkodliwych pyłów i gazów.
W ubiegłym roku UM w Starogardzie udzielił 45 dotacji na zamianę
ogrzewania węglowego. Na ten cel mieszkańcy wydali ponad 700
tys. zł., z tego ponad 240 tys. otrzymali dofinansowania.
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Starogard w liczbach
W 2016 roku urodziło się 450 starogardzian
– tyle samo co w 2015 roku, chociaż na świat
przyszło o 36 więcej dziewczynek. Zmarło
zaś 453 mieszkańców miasta. Na dzień 31
grudnia 2016 r. w Starogardzie zameldowanych było 46 669 osób, w tym na pobyt stały 45 214, a 1 455 na pobyt czasowy.
W 2016 roku najpopularniejszym
imieniem nadawanym dziewczynkom w Starogardzie były w kolejności: Lena, Zuzanna, Zofia, Maja, Oliwia
i Agata, a chłopcom: Szymon, Antoni,
Jan, Nikodem, Filip i Jakub. Dużą popularnością cieszyły się takie imiona,
jak: Aleksandra, Julia, Amelia, Mikołaj,
Marcel i Igor. Pojawiły się też imiona
rzadko nadawane typu: Mieszko,
Stanley, Xavier, Dorian, Kewin, Zoja,
Roksana, Anatola, Jaśmina, Melanie,
Vivienne, czy Larysa.
W 2016 roku 355 par zawarło związek małżeński, w tym 129 ślubów
było cywilnych i 226 konkordato-

wych (dla porównania: w 2015 r.347, a w 2014 r.- 355).
Z kolej Jubileusze 50, 60 i 70-lecia
pożycia małżeńskiego obchodziły
łącznie 94 pary (dla porównania:
w 2015 r. – 63, w 2014 r. – 55), w tym:
50-lecie – 90 par; 60-lecie – 4 pary.
Liczba mieszkańców Starogardu
zameldowanych na pobyt stały na
dzień 31.12 wynosiła w: 2016 r.: 45
214; 2015 r.: 45 544; 2014 r.: 45 748;
2013 r.: 46 180.
W Urzędzie Stanu cywilnego w 2016
roku sporządzono łącznie 1432 akty
urodzeń (dla porównania w 2015 r.
było ich 1450 a w 2014 r. 1303).

Wycinka bez zezwolenia
Od 1 stycznia 2017 r. wycięcie drzewa na
własnej posesji będzie o wiele prostsze.
Nie trzeba mieć pozwolenia na usunięcie
drzew, czy krzewów ze swojej działki.
Za usunięcie drzew lub krzewów naliczane są opłaty. Pod tym względem
nic się w ustawie nie zmienia. Zmieniają się za to stawki. Od 26 sierpnia
2016 r. zależą one od wielkości obwodu pnia, wysokości, gatunku drzewa
(tempa przyrostu pnia na grubość)
i lokalizacji. Do końca 2016 roku po
uwzględnieniu stosownego taryfikatora opłata za wycinkę mogła wahać
się od 148,36 zł aż do 171 280.07 zł.
Od nowego roku ceny za usunięcie
drzewa lub krzewu nie mogą przekroczyć 500 zł za drzewa oraz 200 zł
za krzewy. Natomiast nielegalna wycinka drzew nadal będzie podlegała
karze pieniężnej, która wynosi dwu-
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krotność opłaty za usunięcie drzew
lub krzewów.
Rady miast i gmin w drodze uchwały
mogą ustalić własny sposób naliczania opłat, w tym stawki za wycinkę
drzew i krzewów dla przedsiębiorców.
Radni mogą też określić w jakich wypadkach nie chcą, aby obowiązywały
zezwolenia na wycinkę drzew lub
krzewów na ich terenie. Mogą nawet
wskazać, jakich drzew nie będzie można wycinać, albo na wycinkę, których
dalej będę obowiązywały zezwolenia.
Więcej informacji uzyskać można
w Referacie Gospodarki Odpadami
Komunalnymi oraz ochrony Środowiska bądź pod nr tel: 58 56 137 78.

Akcja ZIMA. Numery alarmowe

Całodobowe dyżury telefoniczne będą uruchamiane przez Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim w zależności
od prognozy pogody.
W przypadku intensywnych opadów śniegu bądź powstania niebezpiecznych
oblodzeń na drogach i chodnikach mieszkańcy mogą interweniować całodobowo u dyspozytora zimowego utrzymania dróg (ZUD) pod następującymi
numerami: tel. 58/56-230-02 lub kom. 661 969 331.
Dodatkowo sygnały związane z zimowym utrzymaniem dróg przyjmować będzie w godz. 7.00-15.00 dyspozytor MZK – tel. 58/56-230-01.

Za śmieci na nowe konto

Pierwsza wpłata za odbiór i wywóz odpadów komunalnych zgodnie z nową deklaracją powinna wpłynąć na indywidualne
konto każdego właściciela nieruchomości
do 25 stycznia. Ten, kto nie otrzyma listu
z numerem konta do tego czasu, zobowiązany jest do wpłacenia zadeklarowanej
sumy niezwłocznie po jego otrzymaniu.
Od polowy stycznia Straż Miejska
dostarcza mieszkańcom Starogardu Gdańskiego listy z indywidualnym kontem, na które każdy
właściciel nieruchomości zgodnie
z nową deklaracją będzie dokonywać wpłat za odbiór i wywóz odpadów komunalnych. W przypadku,
gdy Straż Miejska dwukrotnie nie
zastanie właściciela nieruchomości,
do której adresowany jest list, pismo zostanie do niego wysyłane za
pośrednictwem poczty. W związku
z tym istnieje prawdopodobieństwo, że część właścicieli nierucho-

mości nie otrzyma na czas pisma
z indywidualnym numerem konta.
Taki mieszkaniec zobowiązany jest
wówczas do niezwłocznego wpłacenia zadeklarowanej sumy zaraz
po otrzymaniu korespondencji.
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami pierwsza płatność za odbiór
i wywóz śmieci na nowe konto,
podane przez Gminę Miejską Starogard Gdański, powinna nastąpić
do 25 stycznia.
Uwaga! Nie wnosimy już opłat na
dotychczasowy nr konta, otrzymany ze Związku Gmin Wierzyca.

Referat
Lokalowy
przeniesiony

KOMUNIKAT

Od 2 stycznia Referat Lokalowy
mieści się w siedzibie Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Ziemi
Kociewskiej, przy ul. Traugutta 56.
Znajduje się na I piętrze, w pokoju
nr 18.
Kontakt: Emilia Neumann (kierownik
referatu) nr tel. 881 200 181
Andrzej Kreft nr tel. 601 598 682
e-mail:
RL@um.starogard.pl
Emilia.Neumann@um.starogard.pl
Joanna.Zimny@um.starogard.pl
Andrzej.Kreft@um.starogard.pl

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd O/Rejonowego
w Starogardzie Gdańskim zaprasza
w najbliższym czasie na następujące
imprezy:
1. Zabawa taneczna - 26.02.2017
r. (niedziela), godz. 15.00-21.00,
Galeria Smaków.
2. Wycieczka do Włoch - 22 –
30.04.2017 r. na trasie: Mediolan
– Werona – Rzym – Neapol
– Pompeje (być może Capri) –
Wenecja. Zgłoszenia i wpłaty w
biurze PZERiI (Urząd Miasta, p. 027)
od wtorku do piątku w godz. 9.0013.00.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mirosława Beggera

dziennikarza sportowego, zasłużonego działacza
kultury fizycznej i Zrzeszenia LZS
Odszedł od nas piewca piękna Kociewia i Kaszub.
Głębokie wyrazy współczucia rodzinie oraz najbliższym
składają
Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański
Jarosław Czyżewski

Prezydent Miasta
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Dyżury radnych
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 Stowarzyszenia Nasz
Starogard, Rynek 27 nad Bankiem
Millenium, 3 piętro. Można też
umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu Biura Rady Miasta
- 58 530 60 25.
Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.
83-200 Starogard Gdański
ul. Traugutta 56
tel. 58 56 224-33, 58 56 253 21
oferuje swoje usługi w zakresie
profesjonalnego
zarządzania nieruchomościami
(w tym wspólnotami mieszkaniowymi,
kamienicami etc.)

Zgony
1. Brygida Mroczek l 88
2. Wanda Mazurowska l. 91
3. Halina Ziegert l. 78
4. Grazyna Rychlewska l. 60
5. Gerard Piekutowska l. 78
6. Zenon Nagórski l. 80
7. Marek Sarnowski l. 59
8. Krystyna Kos l. 69
9. Wiesław Kinder l. 60
10. Zbigniew Neumann l. 62
11. Mieczysław Szulc l. 91
12. Urszula Wirkus l. 66
13. Annelise Kiedrowska l. 75
14. Józef Bączkowski l. 88
15. Czesława Mazur l. 69
16. Edward Matusiak l. 87
17. Teresa Połom l. 70
18. Stefania Freda l. 88
19. Witold Włoch l. 52
20. Czesław Boldt l. 62
21. Jan Landowski l. 75
22. Wiktoria Biernat l.76
23. Krzysztof Pawłowicz l. 43
24. Teresa stosik l. 85
25. Gabriel Kowalska l. 61
26. Tadeusz Szkutnik l. 85
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PRZETARGI

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r. poz. 2147) oraz § 6 ust. 1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490)-Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Pelplińskiej
(I przetarg) – działka nr 140/3 o pow. 144 m², obręb 16, KW 17395;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 19 000,00 zł (dziewiętnaścietysięcyzłotych); wadium w wysokości
1 900,00 zł (jedentysiącdziewięćsetzłotych); postąpienie minimalne 190,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Starogard Gdański nieruchomość leży
w strefie oznaczonej symbolem C2.67.MN2.U1 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt
zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 22 lutego 2017 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 16 lutego 2017
r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83
8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi
w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 21 lutego 2017 r. (wtorek) od godz. 1200 do 1500 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W 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.
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NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 9 stycznia 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr
9/01/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obejmujące 1 mieszkanie, o którego kupno wystąpili jego najemcy: 1) ul.Rynek 22/3 – działki
nr: 134/1, 134/4, 238/2 o łącznej pow. 296 m², obręb 17, KW 861.
Dnia 17 stycznia 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 19/01/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące 3 pozycje: 1)-2) ul.Droga Nowowiejska 7-9
– działka nr 1/7 w części o łącznej pow.~86 m², obręb 21, KW 3477, grunt pod garażami i pomieszczeniami
gospodarczymi, 3) ul.Kanałowa 15 – działka nr 123/1 w części o pow.~11 m², obręb 14, KW 33512, garaż murowany.
Zarządzenia 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 wydaniu zarządzeń i wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz
na stronach internetowych urzędu.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306076.
									
										
					Prezydent Miasta Starogard Gdański
						
Janusz Stankowiak
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2016 r., poz. 2147 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 DRUGI 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 zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza
(zawiera 23% VAT)

Wadium

Postąpienie
minimalne

1

2

3

4

5

6

7

1.

179/157

15 484

3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji,
z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

700 000,00 zł

70 000,00 zł

7 000,00 zł

2.

179/158

11 962

3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji,
z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

550 000,00 zł

55 000,00 zł

5 500,00 zł

3.

179/160

8 950

3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji,
z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

420 000,00 zł

42 000,00 zł

4 200,00 zł

4.

179/161

15 099

3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji,
z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

700 000,00 zł

70 000,00 zł

7 000,00 zł

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 11 stycznia 2017 r. Nieruchomości wymienione w poz. 1 i 2 oraz w poz. 4 wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Dla każdoczesnego nabywcy nieruchomości wymienionej w poz 3, wymagane jest ustanowienie na niej służebności 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 22 marca 2017 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 16 marca 2017
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 21 marca 2017 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 2016 r. poz. 2147 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 SIÓDMY 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 działki

Pow.
w m2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza
w zł
(zawiera 23% VAT)

Wadium
w zł

Postąpienie
minimalne
w zł

5

6

7

1

2

3

4

1.

64/29

1.073

D2.71.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania zabudowy szeregowej, 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 mieszkaniowej, jednorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania zabudowy
szeregowej, 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 mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem sytuowania zabudowy szeregowej, nie dopuszcza się sytuowania budynków gospodarczych

127.000,00

12.700,00

1.270,00

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami prawa. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 24 lutego 2016 r., drugi 20 kwietnia 2016 r., trzeci 22 czerwca 2016 r., czwarty 31 sierpnia 2016 r., piąty 9 listopada 2016 r., a szósty 11 stycznia 2017 r.
Nieruchomości ww. (poz. 1, 2 i 3) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 1 marca 2017 r. (środa) o godz 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 23 lutego 2017 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 28 lutego 2017 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. z 2016 r. poz. 2147 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 DZIESIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, w rejonie ul. Bohaterów Getta i ul. Gertrudy Babilińskiej, obr. 21, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr
działki

Pow.
w m2

Nr KW

Przeznaczenie w planie

Cena wywoławcza
w zł (zawiera 23%
VAT)

Wadium

Postąpienie
minimalne

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

53/4

1.102

49442

17.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej

135 500,00 zł

13 550,00 zł

1 360,00 zł

2.

53/6

1.213

49442

17.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej

132 500,00 zł

13 250,00 zł

1 330,00 zł

3.

187/1

803

12723

2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej

93 500,00 zł

9 350,00 zł

940,00 zł

4.

187/2

840

12723

2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej

97 500,00 zł

9 750,00 zł

980,00 zł

5.

187/3

843

12723

2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej

98 000,00 zł

9 800,00 zł

980,00 zł

6.

187/4

718

12723

2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej

83 500,00 zł

8 350,00 zł

840,00 zł

7.

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 przepisami prawa. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 12 sierpnia 2015 r., drugi 30 września 2015 r., trzeci 24 listopada 2015 r., czwarty 18 lutego 2016 r., piąty 20 kwietnia 2016 r., szósty 22 czerwca 2016 r., siódmy 31
sierpnia 2016 r., ósmy 9 listopada 2016 r., a dziewiąty 11 stycznia 2017 r. Nieruchomości w/w (poz. 1-7) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 1 marca 2017 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 23 lutego 2017 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 lutego 2017 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.

ZAPOWIEDZI IMPREZ

24 stycznia
Godz. 10.00-13.00, Akcja
Zima z OSiRem
Godz. 11.00-13.00, Ferie
z biblioteką

25 stycznia

1 lutego
Godz. 19.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
Polska Liga Koszykówki mecz
Polpharma Starogard
Gdański - PGE Turów
Zgorzelec

Godz. 10.00-13.00, Akcja
Zima z OSiRem
Godz. 11.00-13.00, Ferie
z biblioteką

26 stycznia
Godz. 10.00-13.00, Akcja
Zima z OSiRem
Godz. 11.00-13.00, Ferie
z biblioteką
Godz. 18.30-20.00, Kino
Sokół, DKF, film „Kwiat
wiśni i czerwona fasola”,
Wstęp: 5 zł, 10 zł, 12 zł

27 stycznia
Godz. 10.00-13.00, Akcja
Zima z OSiRem, zajęcia
taneczne, poczęstunek,
zakończenie akcji
Godz. 11.00-13.00, Ferie
z biblioteką

28 stycznia
Hala Sportowa im. G.
Podolskiego, eliminacje
Turnieju Beniaminek CUP
U2017
Godz. 11.00-13.00, Ferie
z biblioteką
Godz. 11.00-14.30, Spacer
Przyjaźni

29 stycznia
Godz. 9.30-11.00
Uroczystości 97. rocznicy
powrotu Starogardu do
Macierzy
Godz. 15.00, SCK, Bal
Przebierańców dla dzieci,
wstęp: dzieci przebrane
bezpłatnie/rodzice 5 zł
Godz. 15.00, OSiR, Bal
Przebierańców dla dzieci
na lodowisku

4 lutego
Godz. 9.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja
Grubby, ogólnopolski
turniej KP Starogard CUP
2017 rocznik 2005

18 lutego
Godz. 9.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja
Grubby, ogólnopolski
turniej KP Starogard CUP
2017 rocznik 2000/2001
Godz. 19.00, Restauracja
REN, II Dobroczynny Bal
Prezydencki

Prezydent miasta
Janusz Stankowiak zaprasza na
II Dobroczynny
Bal Prezydencki.
Bal odbędzie się
w sobotę 18 lutego o godz. 19.00
w Restauracji REN
przy ul. Skarszewskiej. Koszt zaproszenia wynosi 230
zł. od osoby.

19 lutego
5 lutego
Godz. 9.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja
Grubby, ogólnopolski
turniej KP Starogard CUP
2017 rocznik 2003

12 lutego
Godz. 18.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
Polska Liga Koszykówki mecz
Polpharma Starogard
Gdański - BM Slam Stal
Ostrów Wlkp.

17 lutego
Godz. 18.30, Kino
Sokół, Koncert
Andrzeja
Piasecznego,
wstęp 80 zł.

Godz. 9.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja
Grubby, ogólnopolski
turniej KP Starogard CUP
2017 rocznik 2007
Godz. 9.00, Hala Sportowa im.
G. Podolskiego, ogólnopolski
turniej KP Starogard CUP
2017 rocznik 1998/1999

24-26 lutego
Godz. 9.00-16.00, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja Grubby,
Beniaminek CUP 2017

