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       Postać św. Miko-
łaja, w którego przy-

szło mi się wcielać, 
zawsze wywołuje 

uśmiech na 
twarzach. 
Ta radość do 
mnie wraca, 

a ja przekazu-
ję ją dalej.

Ogromna, czerwona i świecąca setkami lampek świąteczna ciężarówka 
Coca-Cola po raz pierwszy zawitała do Starogardu Gd. Na plac przed 
Starogardzkim Centrum Kultury wjechała już o godz. 11.00, ale praw-
dziwy efekt nastąpił, gdy zrobiło się ciemno. Rozświetlony czerwony 
wóz przyciągnął tłumy mieszkańców. Starogardzianie ustawiali się 
w długie kolejki, by odebrać specjalną, spersonalizowaną puszkę Coca-
Coli, spotkać się ze Św. Mikołajem i wybrać z nim na wirtualną prze-
jażdżkę saniami. 
Wielu odwiedziło też fabrykę prezentów i zrobiło sobie pamiątkowe 
zdjęcie w fotobudce. Najmłodsi chętnie zgłaszali się do licznych kon-
kursów, ciesząc się potem z otrzymanych upominków. Największą 
atrakcją było jednak zdjęcie z magiczną ciężarówką w tle. 
Na tych, co udostępnili je w mediach społecznościowych, czekały spe-
cjalne fluorescencyjne butelki coca coli. Wszystko działo się w świą-
tecznej, radosnej atmosferze, a w dobrej zabawie nie przeszkodził na-
wet siąpiący z nieba deszcz.

Starogardzka choinka rozbłysła tysiącem lam-
pek w Parku Nowe Oblicze. Towarzyszyło temu 
wyjątkowe wydarzenie. Starogard odwiedziła 
ciężarówka Coca-Cola. 

mln 
złotych
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jesteśmy w przededniu Świąt Bożego Narodzenia i u schyłku 2017 roku. To doskonały 
czas na podsumowanie tego, co udało się nam razem osiągnąć na rzecz miasta. Pomimo 
wyzwań, jakie stały przed naszym samorządem, był to dla Starogardu niezwykle udany rok 
obfitujący w wiele ważnych dla nas wszystkich działań. Nasza aktywność spowodowała, że 
w tym roku pozyskaliśmy rekordowe środki finansowe z Unii Europejskiej. Wykorzystaliśmy 
je i wykorzystujemy dla rozwoju naszego miasta.  Dziesiątki milionów złotych pozyskanych 
na inwestycje realizowane w Starogardzie Gdańskim pozwolą nam czerpać jeszcze więcej 
satysfakcji z tego, że żyjemy w tak pięknym mieście, o tak dużym potencjale. Dzięki środkom 
zewnętrznym udało nam się m.in. przeprowadzić termomodernizację szkół, przebudować 
ul. Kościuszki, a także rozpocząć tak ważne inwestycje, jak: budowa integracyjnego węzła 
komunikacyjnego (budowa dworca PKS i przebudowa dworca PKP) wraz z modernizacją 
Alei Wojska Polskiego, czy też rewitalizacja Rynku. W panoramę miasta doskonale wpisały 
się także działania wynikające z wprowadzonego przeze mnie Budżetu Obywatelskiego. 
Doskonałym dowodem jest chociażby powstanie Parku Nowe Oblicze, który już teraz jest 
częstym miejscem spotkań. To tylko te najważniejsze przedsięwzięcia, które mają i będą 
miały niebagatelny wpływ na wizerunek Starogardu Gdańskiego i komfort życia w stolicy 
Kociewia.  
Oprócz zadań infrastrukturalnych udało nam się pozyskać środki na programy społeczne 
pozwalające łączyć i aktywizować naszych mieszkańców.
Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli nam zrealizować 
zamierzone cele, w tym władzom samorządu wojewódzkiego, radnym działającym 
w ramach koalicji na rzecz miasta oraz Wam, Drodzy Mieszkańcy, za wyrozumiałość wobec 
niedogodności wynikających z realizacji zadań. 

Przed nami 2018 rok, który będzie zasobny w kolejne zadania, jakie sobie postawiliśmy. Nie zamierzamy zwalniać tempa w działaniach na rzecz rozwoju Starogardu Gdańskiego. 
Oprócz dokończenia wspomnianych wcześniej inwestycji, będziemy chcieli nadal poprawiać infrastrukturę drogową, a także zmodernizować Park Miejski, który stanie się wreszcie 
miejscem wypoczynku z prawdziwego zdarzenia. W przyszłym roku ze środków unijnych planujemy też wzbogacić tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji, kupując 11 nowoczesnych 
autobusów. Prowadzić będziemy również dalsze prace związane z rewitalizacją Środmieścia. Miasto nabierze nowego blasku dzięki wymianie energochłonnych lamp na nowe, 
wykonane w technologii LED.  Jak sami Państwo widzicie, Starogard Gdański zmierza w dobrym kierunku, cały czas zmieniając się na lepsze. 
Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania i głodni kolejnych sukcesów. Do ich osiągnięcia potrzebuję Waszego wsparcia. Pojęcie wspólnoty zawsze było dla mnie niezwykle ważne, dlatego 
też zapraszam wszystkich, którym leży na sercu dobro naszego miasta, do współpracy. Razem możemy jeszcze więcej.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku chciałbym życzyć Państwu zdrowia, szczęścia, miłości i wzajemnej życzliwości, a także wszelkiej pomyślności 
zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, 

Prezydent Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak
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25. Finał Wielkiej Orkiestry  
Świątecznej Pomocy

45-lecie pracy artystycznej
Henryka Sadowskiego

Koncert Symfonicznej Orkiestry
Estradowej z Mińska

XXI Krajowy Turniej Strzelecki
o Złoty i Srebrne Pierścienie
Świętej Katarzyny

15 stycznia

18 marca

25 kwietnia

20 maja

12 grudnia br. zakończył się 
remont drugiego odcinka uli-
cy Kościuszki od skrzyżowania 
z ulicą Pelplińską do ronda 
Pitagorasa. Teraz ta jedna 
z najstarszych i najważniej-
szych ulic w centrum miasta, 
na całej swojej długości ok. 
dwóch kilometrów, ma nową 
nawierzchnię i oświetlenie. 
Ulica została poszerzona do 
7 metrów.  W miejscach sil-
nego natężenia ruchu (głow-
nie w okolicach skrzyżowań 
i szkół) w celu jego uspoko-
jenia i zapewnienia pieszym 
bezpieczeństwa pojawiły się 
wysepki azylowe, a przejścia 
dla pieszych i rowerzystów 
zostały dodatkowo doświe-
tlone. Podobnie jak na pierw-
szym odcinku wyremontowa-
ne zostały chodniki wzdłuż 
ulicy o łącznej długości 1342 

Ulica Kościuszki już gotowa
Starogardzianie mogą już jeździć wyremontowaną ulicą Kościuszki od ron-
da Starogardzkich Strażaków do ronda Pitagorasa. Długo wyczekiwana 
modernizacja jednej z najstarszych ulic w mieście właśnie się zakończyła. 
Tegoroczna inwestycja kosztowała ponad 4,5 mln zł, z czego blisko 2 mln zł 
Miasto otrzymało z rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

metry, wjazdy do posesji oraz 
dwa skrzyżowania z ulicą Pel-
plińską oraz z ul. Przejezdną. 
Na trasie pojawiła się też ścież-
ka rowerowa. Ulica jest moni-
torowana za pomocą czterech 
kamer. 
– Bardzo nas cieszy, że udało 
się zakończyć tę ważną dla 
Miasta inwestycję w terminie 
– powiedział prezydent Ja-
nusz Stankowiak. - Oddajemy 
do użytku nowoczesną, bez-
pieczną i ładną ulicę, która, jak 
wiemy, jest ważna dla miesz-
kańców nie tylko ze względu 
na położenie w centrum mia-
sta, ale również jako histo-
ryczne zaplecze intelektualne 
starogardzian. Mam nadzieję, 
że ułatwi ona komunikację 
w mieście i usprawni ruch.
Prace trwały 8 miesięcy od 
początku kwietnia do poło-

wy grudnia. Część nadziemną 
wykonała firma PBD ze Sta-
rogardu Gdańskiego, a część 
podziemną, tj. kanalizację 
deszczową i sanitarną - Przed-
siębiorstwo Wód i Kanalizacji 
„STAR–WiK”. Dodatkowo we 
współpracy z Energą przebu-
dowano kolizje teletechniczne, 
gazowe, a przede wszystkim 

elektroenergetyczne. Zlikwi-
dowano też linię napowietrzną. 
Cała inwestycja, łącznie z nad-
zorem inwestorskim, kosz-
towała 4 540 000 zł. Gmina 
otrzyma 50% dofinansowania 
do wydatków kwalifikowa-
nych, tj. 1 896 765 zł, z Urzę-
du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego. 
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Medal „Za zasługi dla Staro-
gardu” przyznała Mariuszo-
wi Szwarcowi Rada Miasta. 
Prezes firmy PHU „Broker” 
sp. z o.o. zapisał się w historii 
miasta przede wszystkim jako 
inwestor, działacz społeczny, 
Przyjaciel Kultury i Mecenas 
Sportu. Swoimi działaniami 
zarówno w dziedzinie ekono-
mii, jak i na polu społecznym, 
kulturalnym, sportowym i tu-
rystycznym, zmienia na lepsze 
wizerunek miasta. 
Mariusz Szwarc to liczący się 
w Starogardzie przedsiębior-
ca. W 2015 roku uhonorowa-
ny został nagrodą Prezydenta 
Miasta „Wierzyczanka” w dzie-
dzinie gospodarka. 

Medal dla przedsiębiorcy
Mariusz Szwarc, właściciel firmy „Broker” otrzymał me-
dal „Za zasługi dla Starogardu”. Wyróżnienie odebrał 
11 grudnia podczas spotkania wigilijnego przedsię-
biorców i samorządowców w Hotelu Bachus. Wręczyli 
mu je przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski 
oraz zastępca prezydenta Przemysław Biesek-Talewski.

Renowacja zabytkowej bramy, 
zlokalizowanej w bezpośred-
nim sąsiedztwie ulicy Kana-
łowej i Kanału Młyńskiego 
rzeki Wierzycy w Starogardzie 
Gdańskim, rozpoczęła się 11 
września  i trwała do 8 grudnia 
br. Wykonawca MSP „SMOK” 
Keister, Ksepka – Spółka Jaw-
na ze Starogardu usunął ob-
luzowane cegły, uzupełnił 
ubytki w murze, wymienił fugi 
i pomalował całość farbami 
laserunkowymi. Naprawione 
zostały wszystkie detale ar-
chitektoniczne.  Zakonserwo-
wano rzeźby kariatyd, a odre-
staurowany lew, zdobiący łuk 
bramy, otrzymał nowy cokół. 
Ustabilizowano też cały mur, 
w który wmontowano piękną 
furtkę i naprawiono istniejącą 
bramę wjazdową. Wymienio-

Odrestaurowana brama 
Zabytkowa brama przy Pałacu Wie-
chertów nabrała nowego, ładnego 
wyrazu. Odnowiona i odświeżo-
na przyciąga wzrok. Jej renowacja 
kosztowała prawie 130 tys. zł. 

no też opierzenia blacharskie, 
a wjazd umocniono płytami 
chodnikowymi, które wmon-
towano w chodnik przed bra-
mą. Przełożony został też bruk 
w świetle bramy. 
Wszystko odbyło się zgodnie 
z projektem  PRO-BUD pro-
jekty i nadzory budowlane inż. 
A. Budakowski pod czujnym 
okiem konserwatora zabyt-
ków Elżbiety Przebirowskiej 
oraz Anny Safianowicz  - in-
spektora nadzoru inwestor-
skiego. W piątek, 8 grudnia 
2017 roku odrestaurowana, 
zabytkowa brama została 
oficjalnie odebrana przez in-
westora, czyli Gminę Miejską 
Starogard Gdański. 
Renowacja bramy kosztowała 
127 800 zł. Do renowacji pozo-
stała prawa część bramy, która 
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DEYNA `70
70. rocznica urodzin 
Kazimierza Deyny

21 maja

Na swoim koncie ma wiele 
nagród, m.in. Srebrny Krzyż 
Zasługi przyznany przez Pre-
zydenta RP, Nagrodę Ministra 
Gospodarki, Medal „Inwestor 
Przyjazny Środowisku” przy-
znany przez Ministra Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej i Me-
dal „Za Wspieranie Rozwoju 
Przedsiębiorczości”.
Ponadto współpracuje ze 
szkołami branżowymi, współ-
tworzy klasy patronackie, ga-
binety specjalistyczne oraz jest 
fundatorem nagród i stypen-
diów dla wyróżniających się 
uczniów. Dużo czasu i miejsca 
poświęca działalności społecz-
nej i charytatywnej. W 2008 
r. był inicjatorem powołania 
Klubu Piłkarskiego Starogard 
i przez ostatnie 9 lat wspie-
rał go finansowo. Wspomaga 
także finansowo drużynę ko-
szykówki „Polpharma” oraz 
liczne imprezy masowe, rekre-
acyjne jak również przedsię-
wzięcia kulturalne. Dzięki jego 
pomocy  Kociewskie Centrum 
Zdrowia zmodernizowało sale 
i gabinety na oddziałach neu-
rologii i chirurgii. 

stanowi fragment Pałacu Wie-
chertów. Jego właściciel Arka-
diusz Andrzejewski, adwokat 
i historyk z zamiłowania z Za-
kopanego zapewnił, że w 2018 
roku odnowi pozostały frag-
ment bramy z kariatydami. 
- Brama to pierwszy krok 
do renowacji całego Pałacu 
– mówi wiceprezydent Prze-

mysław Biesek –Talewski. - To 
jeden z najładniejszych i naj-
cenniejszych budynków w Sta-
rogardzie Gd. W sierpniu tego 
roku spotkaliśmy się z jego 
właścicielem, który zadeklaro-
wał, że zajmie się nim. Pracu-
jemy też nad nową koncepcja 
zagospodarowania całego 
gmachu. 
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Dzień Dziecka 
z policją i strażą pożarną

Otwarcie boisk na 
os. Konstytucji 3 Maja  
oraz os. Kopernika

3 czerwca

7 czerwca

Uczniowie Szkół  Podstawo-
wowych Nr 4 i Nr 6 w Żabnie 
już  od początku roku szkolne-
go 2017/2018 uczą się w cie-
plejszych i bezpieczniejszych 
budynkach. W okresie od 
maja do sierpnia 2017 r. firma 
budowlana: Przedsiębiorstwo 
Handlowe „STELLA” dociepli-
ło budynki i je pomalowało. 
Nieco dłużej, bo do listopada 
br.,  trwała termomodernizacja 
największej szkoły w mieście 
- Publicznej Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 przy ul. Zblewskiej. 
Wykonała ją firma „SMOK” 
spółka jawna ze Starogardu 
Gdańskiego. 
W szkołach docieplone zosta-
ły ściany zewnętrzne budyn-
ków i sal gimnastycznych oraz 
stropy i stropodachy. Dodat-
kowo w PSP Nr 1 wymienio-
no wszystkie dotąd niewy-
mienione okna. W każdej ze 
szkół stare żarówki zastąpio-
no energooszczędnymi typu 
LED, czyniąc przestrzeń szkoły 

Odnowione, docieplone i bezpieczne
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Zblewskiej ma nową elewację 
i wymienione wszystkie okna. To trzeci budynek, który Miasto dociepliło 
w tym roku. Termomodernizacja trzech szkół: SP 4, SP 6 w Żabnie oraz SP 
1 kosztowała ponad 5 mln zł. Do 16 października 2018 roku ocieplony ma 
być ostatni z czterech obiektów całego projektu - dawne Gimnazjum Nr 1 
(obecnie PSP Nr 8). Zadanie będzie kosztować blisko 1,5 mln zł. 85% kosz-
tów całej inwestycji zwróci Miastu Unia Europejska. 

lepiej oświetloną a przy tym 
bardziej bezpieczną i przyja-
zną dla uczniów. 
Na dachach budynków wyko-
nawcy zamontowali  nowocze-
sną instalację fotowoltaiczną, 
dzięki której szkoły mogą za-
oszczędzić na prądzie. Wszyst-
ko po to, aby dzieci i młodzież 
mogły uczyć się w bardziej 
komfortowych warunkach, 

a utrzymanie placówek było 
tańsze i bardziej ekonomiczne 
dla miasta. 
Termomodernizacja szkół 
zakończona w tym roku 
kosztowała 5 439 132 zł. 
Z Unii Europejskiej Miasto 
otrzymało 85% zwrotu po-
niesionych kosztów, czyli 
4 623 262 zł. Do 16 paździer-
nika 2018 roku ocieplony 

ma być ostatni z czterech 
obiektów projektu - dawne 
Gimnazjum Nr 1 (obecnie 
PSP Nr 8). Zadanie będzie 
kosztować blisko 1,5 mln zł.  
Termomodernizacja szkoły 
połączona będzie z budową 
nowej hali sportowej.
Miasto zrealizowało to zadanie 
dzięki pozyskanym środkom 
z Unii Europejskiej w ramach 
projektu „Termomodernizacja 
obiektów użyteczności pu-
blicznej wraz z modernizacją 
i usprawnieniem źródeł ciepła 
i energii”. Cała inwestycja za-
kłada termomodernizację 26 
budynków użyteczności pu-
blicznej na terenie czterech sa-
morządów. Liderem tego pro-
jektu jest Powiat Starogardzki. 
Jego partnerami są Gmina 
Miejska Starogard Gdański, 
Gmina Starogard Gdański 
i Gmina Bobowo. W mieście 
Starogard Gdański wyzna-
czono cztery budynki szkół 
podstawowych do ocieplenia. 
Koszt miejskiej inwestycji to 
ponad 6,8 mln zł.  
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Pokoik Św. Mikołaja od wcze-
snych godzin rannych był ob-
legany przez najmłodszych 
i ich rodziców. Mikołaj razem 
z elfami chętnie pozowali do 
pamiątkowych zdjęć i każde-
go malucha obdarowywali 

Magia Świąt  
10 grudnia Starogardzki Jarmark 
Bożonarodzeniowy odwiedziły tłu-
my mieszkańców. Nic dziwnego, bo 
plac przed Starogardzkim Centrum 
Kultury zamienił się w bajkową kra-
inę Św. Mikołaja. 

słodkościami. Na licznych stra-
ganach, ustawionych wzdłuż 
promenady w Parku Nowe 
Oblicze, można było kupić 
przepiękne, ręcznie robione 
ozdoby na choinkę, wiele sma-
kołyków i zabawki. Bajecznym 

miejscem i wielką atrakcją dla 
najmłodszych była karuzela 
wenecka z rumakami, którą 
po zmroku rozświetliły liczne 
światełka. Starsi szaleli w foto-
budce przebierając się i robiąc 
śmieszne miny do zdjęć. Była 

szopka, były balony i fanta-
styczny pokaz fireshow. Nie 
zabrakło chętnych do deko-
rowania pierników i wyklejania 
świątecznych kartek. Furorę 
zrobił wspólny taniec z elfami.
Wszystko odbyło się w bardzo 
świątecznej atmosferze, przy 
radosnych dźwiękach, pły-
nących ze sceny. Jako pierw-
sze wystąpiły przedszkolaki 
i zespół Iskierki ze Starej Ki-
szewy, potem utalentowana 
młodzież ze Starogardzkiego 
Centrum Edukacji Muzycznej. 
Prawdziwym hitem okazał się 
występ scholi „Promienie Mi-
łosierdzia”, a całość uwieńczył 
koncert zespołu Canto. 
Organizatorem Jarmarku 
Świątecznego było Staro-
gardzkie Centrum Kultury 
i Stowarzyszenie Nasz Staro-
gard. Partnerem imprezy było 
Stowarzyszenie „Pozytywni”. 

Wieczór pełen radości i niespodzianek2
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Święto Kawalerii
11 czerwca

Triathlon Energy
18 czerwca Punktualnie o godz. 17:00 

mieszkańcy zgromadzili się 
wokół starogardzkiej choin-
ki i wspólnie z prezydentem 
miasta rozpoczęli odliczanie.  
- Dziesięć, dziewięć – krzycze-
li - trzy, dwa, jeden i w jednej 
chwili świąteczne drzewko 
rozbłysło niczym najjaśniej-
sza z gwiazd. Równocześnie 
z choinką rozświetliła się ol-
brzymia bombka na jednej 
z alejek Parku Nowe Oblicze, 
prezenty, ramka z napisem 
„Wesołych Świąt” i herb mia-
sta. 
Spotkanie w parku umilił wy-
stęp zespołu The Safety Pin.  
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9 i 10 grudnia darczyńcy do-
starczali paczki do magazynu, 
który znajdował się w Publicz-
nej Szkole Podstawowej Nr 3. 
Wolontariusze przekazywali je 
rodzinom. W tym roku w akcję 
włączyło się 26 wolontariuszy.   
– Mnie osobiście bardzo wzru-
szyła historia wcale nie do 
końca związana z rodziną, któ-
rej pomagaliśmy, czy darczyń-
cą. Pewien pan już jakiś czas 
temu zobowiązał się przygo-
tować dla nas, do magazynu 

Finał Szlachetnej Paczki
79 rodzin z powiatu starogardzkiego i okolic  otrzymało pomoc w postaci 
szlachetnych paczek. Ich wartość wyniosła w sumie 195 000 zł, co ozna-
cza, że średnio paczki kosztowały 2 450 zł, a najdroższa z nich 14 000 zł.  

na finałowy weekend, bigos. 
Niestety na krótko przed fi-
nałem mężczyzna zmarł. Po 
pogrzebie, jego żona zupełnie 
przypadkowo znalazła kartkę, 
na której zapisał co i na kiedy 
ma zrobić. Kobieta zadzwoniła 
do jednej z naszych wolonta-
riuszek, powiedziała, że zrobi 
dla nas ten bigos i rzeczywi-
ście przygotowała go – opo-
wiada lider Szlachetnej Paczki 
w Starogardzie Gdańskim 
Marek Gawlik. - Niesamowity 

był też moment, kiedy zawieź-
liśmy paczkę kobiecie, której 
darczyńcami były dzieci ze 
skarszewskiego przedszkola 
wraz z wychowawczyniami. 
Pani, której pomogli dostała 
od nich między innymi nowy 
telewizor. Podłączyliśmy go 
i wspólnie obejrzeliśmy spe-
cjalnie dla niej nagrane przez 
dzieci filmiki z życzeniami. 
Z całego serca dziękujemy 
wszystkim darczyńcom, do-
broczyńcom oraz oczywiście 
najwspanialszym wolontariu-
szom. Ta wspaniała akcja nie 
udałaby się bez bezintere-
sownego zaangażowania tych 
wszystkich pełnych energii, 
cudownych osób.  

2017 W KALEJDOSKOPIE 

Dni Starogardu

Zlot Weteranów Szos

30 czerwca - 1 lipca

16 lipca
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STAROGARD ROZWIJA SIĘ DYNAMICZNIE

UDZIAŁ ŚRODKÓW 
W INWESTYCJACH

ŚRODKI 
POZYSKANE
(fundusz europejskie, 
programy rządowe)

ŚRODKI 
WŁASNE

Czasopismo Samorządu Terytorialnego WSPÓL-
NOTA opublikowało niedawno ranking wydatków 
inwestycyjnych samorządów w latach 2014-2016. 

Awans w inwestycyjnym rankingu
W skali ogólnopolskiej poziom inwe-
stycji samorządowych od kilku lat jest 
niższy od oczekiwanego. Starogard 
Gdański należy do tych miast, które za-
przeczają tej tendencji. 

Przebudowa ulic

14 382 000 zł

78%

22%

Starogard Gdański został sklasyfikowany wśród 
miast powiatowych na 74. miejscu i w porówna-
niu z okresem 2013-2015, kiedy to znajdował się 
na 104. miejscu, awansował o 30 pozycji. Warto 
podkreślić, że w latach 2013-2015 średnie wydatki 
inwestycyjne w naszym mieście wyniosły 547,66 
zł na mieszkańca. Z kolei w latach 2014-2016 kwo-
ta ta wyniosła 594,16 zł. 

Ranking został opracowany przez prof. Pawła 
Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego.

2 079 800 zł 1 130 531 zł

6 818 903 zł4 853 659 zł

31 158 121  zł

51 540 140  zł

19 wyremontowanych lokali
12 mieszkań nowo 
     wybudowanych
24 w planach na 2018 rok

Utwardzenie dróg 

Termomodernizacja szkół
Realizacja 2017
PSP 1, PSP 4, ZPP Żabno
Realizacja 2018
PSP 8

wymiana 2724 energochło-
nych lamp na nowe,
wykonane w technolgii LED
Realizacja 2018

Janusz Stankowiak
Prezydent Miasta Starogard Gdański

łączna kwota wydanych 
środków na inwestycje w mieście 
od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2017

planujemy wydać 
do końca 2017

Zostając Prezydentem zdawałem sobie sprawę, że 
mieszkańcy pokładają we mnie duże nadzieje na 
to, że Starogard się zmieni. Od początku kadencji 
postawiłem na rozwój infrastruktury, której popra-
wa podniesie jakość i komfort życia starogardzian. 
Przez trzy lata starałem się z roku na rok powiększać 
wydatki miasta na rozwój dróg, mieszkań, oświe-
tlenia, obiektów sportowych oraz miejsc rekreacji 
i wypoczynku. Aby zwiększyć szanse realizacji tych 
zadań powołałem Wydział Inicjatyw Gospodar-
czych, któremu udało się pozyskać prawie 60 mln zł  

z Unii i innych źródeł zewnętrznych. W listopa-
dzie 2015 roku rozpocząłem też cykl spotkań z lo-
kalnymi przedsiębiorcami, aby zapoznać się bli-
żej z potrzebami starogardzkich pracodawców. 
Wiem doskonale, że aby zatrzymać młodych ludzi  
w mieście, potrzebne są mieszkania i praca. Dla-
tego zgłosiłem Starogard jako jedno z pierwszych 
miast do programu rządowego „Mieszkania plus”, 
a obniżenie  podatków i wprowadzenie ulg dla 
przedsiębiorców ma być zachętą dla  nowych inwe-
storów. W 2018 roku zakończymy najważniejsze in-

Kościuszki, Traugutta, Rodziny Czosków, Powstańców 
Warszawskich, Droga Nowowiejska (w tym budowa 
ronda), przebudowa dróg wenętrznych ul. Kopernika 
i osiedle 800-lecia oraz skrzyżowanie ulic Jabłowskiej 
i Pelplińskiej, droga dojazdowa przy ul. Skłodowskiej, 
Kryzana (etap I), chodniki i parkingi

W realizacji ul. Kościuszki - II etap 

Broniewskiego, Dobrzańskiego, Rataja, 
Słoneczna, Dąbka oraz droga pomiędzy 
Staszica i Kleszczyńskiego i Unruga 
(w trakcie realizacji)
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12 962 262 zł

2 920 000 zł

3538

Dialog

COP

Trzy edycje - 12 inwestycji

Karta Dużej
Rodziny
i Karta Seniora społeczny

wydanych KDR
19 partnerów programu 

Budżet Obywatelski 
Starogard Gdański

- 4 place zabaw przy ul. Sędzickiego i Buchholza, na Przelesiu
   i Łapiszewie
- 2 siłownie „pod chmurką” przy SCK i ul. Juranda ze Spychowa
- rolkowisko i linowisko na Łapiszewie
- remont sali gimnastycznej PSP 4
- plac zabaw z bieżnią w PSP 1
- wielofunkcyjne boisko przy ul. Buhcholza
- utwardzenie ul. Heweliusza pytami MON

31 431 596 zł 11 160 207 zł

1 690 000 zł

2 758 092 zł

4 264 559 zł

2 249 329 zł

1 409 337 zł

10 959 015 zł

12 893 569 zł

2 401 694 zł

250 000 zł

Budowa integracyjnego
węzła komunikacyjnego 

zakup 11 autobusów marki Autosan

Park Nowe
Oblicze

Projekt „Widzę, doświadczam, 
rozumiem”

EDUKACJA

Rozwój sieci kanalizacyjnej

Utworzenie nowych miejsc edukacji 
przedszkolnej

Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu

Rynek od Nowa

Modernizacja
Parku Miejskiego

Modernizacja boiska Włókniarz 
przy ul. Harcerskiej.
Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisko do piłki 
ręcznej i siatkówki plażowej przy PSP 4

Infrastruktura sportowa

Brama przy pałacu Wiechertów,
Pomnik Poległych i Zamordowanych 
Harcerzy

Odrestaurowanie 
miejskich zabytków

• Przebudowa Dworca PKP
• Budowa Dworca PKS
- przebudowa Alei Wojska Polskiego
- przebudowa ul. Kolejowej i Hillar
- budowa nowej ulicy łączącej ul. Kolejową z Gdańską

klimatyzowane, niskopodłogowe, 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

nowoczesne miejsce
relaksu i wypoczynku

- Prusa, Heweliusza, Hermanowska, Rolna, Sychty
- Poziomkowa-Malinowa oraz Sowia-Kormorania (w realizacji)

- przebudowa płyty Rynku
- przebudowa ulicy Podgórnej 
- przebudowa ulicy gen. Hallera 
na odcinku od Rynku do Kanałowej

- budowa ścieżek pieszo-rowerowych 
   wzdłuż Wierzycy, 
- rewitalizacja parku 
- zagospodarowanie terenu wokół jeziora Kochanki

- Rada Gospodarcza
- Rada Społeczna
- Rada Rowerowa
- Rada Sportu
- Rada Seniorów
- Rada ds Osób
   Niepenosprawnych

Centrum Organizacji
Porządowych

Rewitalizacja śródmieścia
- modernizacja 30 kamienic
- przebudowa ulic w południowej części Starego Miasta
- przystosowanie budynku byłej szkoły przy  
ul. Kościuszki 65 do potrzeb Społecznego Centrum 
Wsparcia Rodziny i dofinansowanie  
jego funkcjonowania

westycje, które zdecydowanie zmienią wizerunek 
miasta. To jednak nie koniec. W Starogardzie jest 
jeszcze wiele do zrobienia. Trzy lata mojej pracy to 
nie tylko inwestycje, to też czas rozwijania w mie-
ście dialogu społecznego, inwestowania w rozwój 
oświaty i zapewnienie mieszkańcom rozrywki na 
wysokim poziomie. Dialog społeczny to podsta-
wa budowania społeczeństwa obywatelskiego, 
dlatego powołałem Radę Gospodaczą, Społeczną, 
Rowerową, Sportu, Radę Seniorów i Osób Niepeł-
nosprawnych. Dzięki takim narzędziom, jak Bu-
dżet Obywatelski i Inicjatywa Lokalna mieszkańcy 
mogą sami decydować o tym, jak ma wyglądać ich 
najbliższa okolica. Bardzo sobie cenię te współpra-
cę. Starogardzianie są pomysłowi, aktywni, a przy 
tym jednoczą się, tworząc wspólnotę, która umac-
nia ich tożsamość z miastem. Miasto to ludzie. 
O jego przyszłości zadecydują tak naprawdę naj-
młodsze pokolenia, dlatego nie ustaje w dążeniu 

do poprawy warunków nauki i rozwijania u mło-
dych pasji i zainteresowań. Wiążą się z tym nie tylko 
programy unijne, w których Starogard uczestniczy  
a które dają możliwość rozwijania kreatywności 
młodzieży i podnoszenia kwalifikacji kadry pe-
dagogicznej, ale również szeroko pojęta współ-
praca z organizacjami pozarządowymi. To one 
są jednym z najważniejszych filarów działań spo-
łecznych w mieście. W tym celu powołałem Cen-
trum Organizacji Pozarządowych, aby wesprzeć 
te działania. Potrzeb jest naprawdę wiele. Jedną 
z nich jest utworzenie stacjonarnego hospicjum 
w mieście. Wspólnie z wieloma osobami zaanga-
żowanymi w to przedsięwzięcie oraz wszystkimi 
samorządami podjąłem działania w tym kierunku. 
Nie zapominam też o naszych seniorach. Uniwer-
sytet III wieku oraz Klub Seniora, który palnujemy 
otworzyć w 2018 roku  ma być wsparciem dla ich 
aktywności.
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Pomorska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego wraz 
z Pomorską Radą Organiza-
cji Pozarządowych już po raz 
szósty przyznała Nagrody 
Bursztynowego Katamara-
nu w dwóch kategoriach: dla 
Samorządu Terytorialnego 
z naszego województwa, 
najlepiej współpracującego 
z NGO oraz dla Organizacji 
Pozarządowej za najlepszą 
partnerską współpracę 2017 
roku, którą zdobyło Stowarzy-
szenie Wspomagające Osoby 
ze Środowisk Dysfunkcyjnych 
„Można Inaczej” ze Starogardu 
Gdańskiego.
Nagroda Bursztynowego Ka-
tamaranu jest szczególnym 
wyróżnieniem. Ma bowiem 
na celu promowanie idei 

Nagroda dla „Można Inaczej”
Starogardzkie Stowarzyszenie „Można Inaczej” zostało niedawno nagro-
dzone Bursztynowym Katamaranem dla Organizacji Pozarządowej za naj-
lepszą partnerską współpracę 2017 roku. 5 grudnia Dorocie Dorau, prezes 
stowarzyszenia, pogratulował prezydent miasta.

współpracy i dobrych relacji 
międzysektorowych. W tych 
kwestiach starogardzka orga-
nizacja jest wzorem do naśla-
dowania.
– Bardzo cieszymy się, że zosta-
liśmy zauważeni, a nasza praca 
doceniona. W ogóle się tego 
nie spodziewaliśmy. Nie wie-
dzieliśmy nawet, że zostaliśmy 
nominowani. To dla nas wielkie 
wyróżnienie, tym bardziej, że 
nominowane były dużo więk-
sze organizacje, które działają 
znacznie dłużej od nas – mó-
wiła prezes Stowarzyszenia 
„Można Inaczej” Dorota Dorau.
Stowarzyszenie „Można Ina-
czej” działa na terenie Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański 
od 2003 r. Prowadzi między 
innymi Starogardzkie Cen-

trum Wolontariatu. Jego 
misją jest przede wszystkim 
pomoc drugiemu człowieko-
wi, który w danej chwili znaj-
duje się w trudnej sytuacji 
życiowej. Ilość osób, którym 

organizacja pomogła jest im-
ponująca. Prowadzone przez 
nią akcje kończą się sukce-
sem, bo jej członkowie są 
zawsze tam, gdzie drugi czło-
wiek potrzebuje wsparcia.  

„Programu współpracy Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański 
z organizacjami pozarządo-
wymi i podmiotami, o których 
mowa w ustawie o działal-
ności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2018” 
określa zasady współpracy 
organizacji pozarządowych 
z miastem oraz wyznacza 
pola ich działania. Priorytetem 
na 2018 rok jest aktywizacja 
mieszkańców Stargardu, któ-
rej służyć mają liczne akcje, 
wydarzenia i imprezy, zarów-
no te zaplanowane na nowy 
rok przez organizacje poza-
rządowe, jak i te kontynuowa-
ne z lat poprzednich.

Przyszłoroczne plany NGO
W 2018 roku organizacje pozarządowe na swoją działal-
ność na rzecz lokalnej społeczności będą miały do wyda-
nia 2,1 mln zł z budżetu miasta. Dodatkowo będą mogły 
korzystać z funduszu wkładów własnych. Tak zadecydo-
wała Rada Miasta, która na ostatniej sesji uchwaliła pro-
gram współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Program powstawał przy sze-
rokim udziale i zaangażowa-
niu całego lokalnego sektora 
trzeciego. Przygotowali go 
pracownicy Urzędu Miasta 
odpowiedzialni za bieżą-

cą współpracę z NGO-sami 
wspólnie ze Starogardzką 
Radą Organizacji Pozarządo-
wych.
Przeszłoroczny plan działania 
zawarty w Programie, oprócz 

ogólnych zasad współpracy 
Gminy z organizacjami przewi-
duje kilka zmian. Najistotniej-
szą jest zmiana formy naboru 
ofert, składanych w otwartych 
konkursach. Od nowego roku 
stowarzyszenia będą składać 
je w ujednoliconym systemie 
WITKAC. Jego prezentacja 
zarówno dla urzędników, jak 
i przedstawicieli NGO odbyła 
się 8 listopada br.
W przyszłym roku organiza-
cje będą miały też możliwość 
skorzystania z funduszu wkła-
dów własnych, który zapla-
nowano na kwotę 10.000 zł. 
O taki zapis w Programie po-
starała się Starogardzka Rada 
Organizacji Pozarządowych.
Miasto ze swojej strony de-
klaruje gotowość pomocy 
i współdziałania na rzecz 
budowania dialogu obywa-
telskiego. Władzom miasta 
zależy na umocnieniu lokal-
nych działań oraz stworzeniu 
odpowiednich warunków do 
powstawania wszelkiego ro-
dzaju inicjatyw społecznych 
niezbędnych do integracji lo-
kalnej społeczności. 

2017 W KALEJDOSKOPIE 

Otwarcie Parku Nowe Oblicze
5 sierpnia

Deyna Cup Junior
26 sierpnia
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Podopieczni Stowarzysze-
nia „Można Inaczej” to dzieci 
z różnych rodzin,  które na co 
dzień borykają się z wieloma 
problemami. Podczas popo-
łudniowych zajęć w świetlicy 
środowiskowej każde z nich 

Marzenia się spełniają
11 grudnia 40 dzieci z Akademii 
Małego Człowieka spotkało się 
przy wigilijnym stole w restauracji 
„Ogródek”. Spotkanie zorganizo-
wało Stowarzyszenie „Można Ina-
czej”. W ramach akcji „I Ty możesz 
zostać św. Mikołajem” każde dziec-
ko otrzymało gwiazdowy prezent 
swoich marzeń. 

Starogardzka Gala Wolonta-
riatu 2017 nie przez przypadek 
zorganizowana została aku-
rat 5 grudnia. To wyjątkowa 
data – Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza, czyli święto 
wszystkich osób, które bezinte-
resownie niosą pomoc innym.
W tym roku szczególnie wy-
różniły się trzy młode kobiety: 
Kinga Żołądek, która otrzy-
mała tytuł Wolontariusza 
Roku 2017 Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański; Karolina 
Szlachcikowska (I nagroda Wo-
lontariusza Roku 2017 Powiatu 
Starogardzkiego); Natalia Ku-
rowska (II nagroda Wolontariu-
sza Roku 2017 Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański).   Kapituła, 

Najlepsi wolontariusze 2017 roku
Kinga Żołądek, Karolina Szlachcikowska i Natalia Kurowska to najlepsze 
wolontariuszki roku 2017. 5 grudnia, podczas Gali Wolontariatu, odebrały 
nagrody. 

która wybrała najlepszych wo-
lontariuszy roku, przyznała 
także 9 wyróżnień specjalnych. 
Otrzymali je: Paulina Burczyk, 
Krzysztof Gdaniec, Oliwia Gieł-
don, Dorota Piechowska, Maria 
Szumacher, Joanna Witkowska, 
Magdalena Wodzik, Adrian 

Martinez Herrera i Sinan Bicer 
oraz wolontariusze Polpharmy 
(Monika Kortas, Damian Ła-
ska, Kinga Smalira, Małgorzata 
Szweda).
Gala Wolontariatu 2017 była 
pełna niespodzianek i wzru-
szeń, także dla prezydenta 

Starogardu Gdańskiego Janu-
sza Stankowiaka, który ode-
brał od Doroty Dorau, prezes 
Stowarzyszenia „Można Ina-
czej”, anioła symbolizującego 
jego otwartość i chęć łączenia 
wszystkich środowisk. 

napisało bardzo szczery list do 
Gwiazdora, w którym opisało 
siebie, swoje pasje, marzenia. 
Wszystkie listy trafiły do dar-
czyńców o otwartych sercach 
w ramach akcji „I Ty możesz 
zostać św. Mikołajem”.  

2017 W KALEJDOSKOPIE 

Memoriał Andrzeja Grubby

Otwarcie boiska  
przy ulicy Buhcholza

STG Summer Festival

26 sierpnia

26 sierpnia

26 sierpnia
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KULTURA

-  To nie jest moja pierwsza 
wystawa, ale jak zawsze, przy 
okazji prezentacji nowej eks-
pozycji, bardzo się denerwuję. 
Wszystkie obrazy, jakie Pań-
stwo tutaj widzicie odzwiercie-
dlają moją duszę. Pokazałam 
na nich to, co jest mi najbliższe, 
co mnie otacza. Dlatego moż-
na zobaczyć kawałek mojego 
ogrodu, kwiaty oraz prace 

Mikroświaty 
Zofii Sumczyńskiej
Obecnie w Autorskiej Galerii Sztuki 
24B oglądać można wystawę prac 
Zofii Sumczyńskiej. Artystka zatytu-
łowała ją „Mikroświaty”, bo prezen-
towane obrazy pokazują jej najbliż-
sze otoczenie. Na zorganizowanym 
8 grudnia wernisażu pojawili się 
przyjaciele malarki oraz stali bywal-
cy prowadzonej przez nią galerii.

z elementami bajkowymi – po-
wiedziała Zofia Sumczyńska.
Aktualny zbiór prac malarki 
powstał ze wsparciem w for-
mie stypendium artystycznego 
Prezydenta Miasta Starogard 
Gdański, za co Zofia Sumczyń-
ska podziękowała Januszowi 
Stankowiakowi, który również 
pojawił się na wernisażu.  

Dzieci obejrzały teatrzyk ku-
kiełkowy pt. „Mikołajkowa 
przygoda Krowy Matyldy”. 
Wspólnie się bawiły, a także 

Mikołajki 
w bibliotece
9 grudnia najmłodsi czytelnicy mieli 
okazję spędzić Mikołajki w Wypoży-
czalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzie-
ży w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. ks. Bernarda Sychty.

– Italia to królestwo jak z ba-
śni, raj dla fotografów – mówił 
podczas wernisażu 8 grudnia 
autor wystawy. – Byłem w wie-
lu miejscach na świecie, ale to 
co tam zobaczyłem, czego do-
świadczyłem we Włoszech jest 
niepowtarzalne, unikatowe. 
Tematem zdjęć są Lacjum, 
Umbria, Liguria, Cinque Terre, 
Piemont, Katania, Sycylia i To-
skania. Ze wszystkich regio-
nów, które Lech Magnuszew-
ski odwiedził i sfotografował, 
najbardziej upodobał sobie 
ten ostatni - Toskanię. Nazwał 
ją „katedrą natury”.
Spośród 2500 zdjęć, które 

wykonywały ciekawe prace 
plastyczne. Wszystkie maluchy 
opuszczały mury biblioteki 
w dobrych humorach.  

Włochy w obiektywie
Po prostu „La Bella Italia”. Piękne 
Włochy. Tak nazwał wystawę swoich 
fotografii Lech Magnuszewski. Pod-
czas wernisażu, jaki odbył się 8 grud-
nia w Muzeum Ziemi Kociewskiej 
podzielił się historią ich powstania. 

zrobił podczas podróży do 
Włoch, wybrał 72. 
Wystawę zorganizowało Mu-
zeum Ziemi Kociewskiej we 
współpracy z Fundacją Oko-lice 
Kultury. Komisarzem wysta-
wy jest prezes Fundacji - Lech 
Zdrojewski. Wystawę wielko-
formatowych zdjęć z podróży 
Lecha Magnuszewskiego do 
Włoch można podziwiać do 
28 lutego 2018 roku. Od 1 
stycznia będzie można też ku-
pić w Muzeum przepiękny ka-
talog, w którym zamieszczo-
no wszystkie 72 prace autora 
z krótkimi opisami.  

2017 W KALEJDOSKOPIE 

Spartakiada Emerytów
9 września

Tyskie Cup 2017

Gramy dla Małgosi

15 września

10 października
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Po oficjalnym powitaniu 
i otwarciu turnieju przez prezy-
denta miasta Janusza Stanko-
wiaka, który życzył wszystkim 
bardzo udanego dnia  Św. Mi-
kołaja, chłopcy stanęli ze sobą 
w szranki w 6 konkurencjach. 
Musieli wykazać się umiejęt-
nościami podawania piłek, 
kozłowania, dwutaktem i rzu-
tem na kosz, a także ogólnymi 
sprawnościami ruchowymi, jak 
zrobienie fikołka, przeskocze-
nie przez skrzynię, utrzymanie 
równowagi na linie rozciągnię-
tej na parkiecie czy szybkim 
prześlizgnięciem pod ławeczką. 
Oprócz rodziców ten wyjątko-
wy pokaz koszykarskich umie-
jętności podziwiali organizato-
rzy Akademii, trenerzy, spon-
sorzy, a także władze samo-
rządowe miasta i powiatu oraz 

Mikołajki na sportowo
Młodzi koszykarze z „Gama – Akademia Koszykówki”  dzień Św. Mikołaja świę-
towali na sportowo. 6 grudnia w Miejskiej Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby 
na wspólnym Mikołajkowym Festynie spotkali się uczniowie klas I – III szkół 
podstawowych ze Starogardu, Kokoszkowych, Jabłowa, Rudna i Pelplina. 

2017 W KALEJDOSKOPIE 

II Memoriał Edwarda Kowalke
5 listopada

Noc Bardów
im. Ryszarda Rebelki

17-18 listopada
zaproszeni goście. Rozgrzewkę 
przed zawodami poprowadził  
kapitan SKS Polpharmy Mar-
cin Flieger . Towarzyszyli mu 

Ameen Tanksley i Przemysław 
Szymański. Obecny był też tre-
ner drużyny  - Milija Bogicević. 
Na zakończenie Festynu każdy 

z uczestników otrzymał medal, 
trenerzy dyplomy, a wszyscy 
życzyli sobie radosnych i we-
sołych Świąt.  

Fani SKS Polpharma mieli oka-
zję porozmawiać ze swoimi 
ulubieńcami i uwiecznić te 
chwile na zdjęciach. Za wielkie 
emocje, których nigdy na me-

Wielka integracja
4 grudnia Kociewskie Diabły po-
dziękowały kibicom za wsparcie. 
Wspólna gra w kręgle i bilard przy-
niosła wiele radości oraz niezapo-
mnianych wrażeń.

czach nie brakuje, w imieniu 
wszystkich kibiców podzięko-
wał prezydent miasta – rów-
nież wierny kibic naszych ko-
szykarzy.  
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OGŁOSZENIA

Zgony

Przewodniczący Rady 
Miasta Jarosław Czyżew-
ski -  poniedziałki w Biurze 
Rady Miasta od godz. 16.30, 
czwartki w Osiedlowym 
Domu Kultury przy ul. Rey-
monta 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 spo-
tkaniem radnymi klubu Plat-
formy 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 Sto-
warzyszenia Nasz Starogard, 
Rynek 27 nad Bankiem Mil-
lenium, 3 piętro. Można też 
umawiać się telefonicznie 
pod numerem telefonu Biura 
Rady Miasta - 58 530 60 25.

Dyżury radnych

1.Jadwiga Bernacka l. 87
2. Krystyna Litkowska l. 80
3. Stanisław Landowski l. 91
4. Jadwiga Lipska l. 91
5. Henryka Glaner l. 89
6. Alina Buławska l. 58
7.Klementyna Hinz l. 79
8. Adam Sosinka l. 66
9. Marianna Grabowska l. 82
10. Halina Malinowska l. 89
11. Krystyna Zwara l. 78
12. Danuta Graban l. 62
13. Adam Furtak l. 83
14. Cecylia Włodarczyk l. 78
15. Teresa Adamczyk l. 52
16. Kazimierz 
      Jendrzejewski l. 61
17. Feliks Zblewski l. 64
18. Jan Brodkowski l. 59
19. Maria Kohnke l. 79
20. Urszula Zielińska l. 84
21. Bernard Wicek l. 98
22. Stanisław Wądołowski l. 83
23. Dorota Kwaśniewska l. 88
24. Bronisław Stusziński l. 90
25. Klemens Torłop l. 79
26. Adelajda Nurek l. 75
27. Jan Lemańczyk l. 76
28. Zygmunt Ślusar l. 68
29. Teresa Sieniawska l. 86

2017 W KALEJDOSKOPIE 

Jarmark Świąteczny

Rozświetlenie  
starogardzkiej choinki

10 grudnia

5 grudnia

Pamiętamy...

Okolicznościowe przemówie-
nie z tej okazji wygłosił Woj-
ciech Mokwa ze starogardzkie-
go hufca ZHP. – W nocy z sobo-
ty na niedzielę 13 grudnia 1981 
roku wprowadzono w Polsce 
stan wojenny. Łamiąc ówcze-
sne prawo, władzę w kraju 
przejęła Wojskowa Rada Oca-

13 grudnia obchodziliśmy 36. roczni-
cę wprowadzenia w Polsce stanu 
wojennego. Władze miasta oraz de-
legacje najważniejszych instytucji 
złożyły wiązanki kwiatów pod Krzy-
żem na placu przy Muzeum Ziemi 
Kociewskiej.

lenia Narodowego, kierowa-
na przez generała Wojciecha 
Jaruzelskiego. – tymi słowami 
Wojciech Mokwa przypomniał 
zebranym tamten czas.
– Od tych tragicznych wyda-
rzeń mija dziś 36 lat. Temat 
stanu wojennego nadal bu-
dzi w nas, Polakach ogrom-

ne emocje. Wielu doskonale 
pamięta, co się wtedy działo, 
co jako naród, przeżywaliśmy. 
Wielu zna to tylko z opowie-
ści lub lekcji historii. Musimy 
pamiętać o stanie wojennym 
i przekazywać tę pamięć ko-
lejnym pokoleniom tak, żeby 
każdy Polak wiedział, że naszą 
dzisiejszą wolność zawdzię-
czamy tym wszystkim, którzy 
nie bali się ówczesnej władzy 
i mieli odwagę marzyć o wolnej 
Polsce. 13 grudnia to ich dzień 
– Dzień Pamięci Ofiar Stanu 
Wojennego – mówił Wojciech 
Mokwa.
Po uroczystości wszyscy udali 
się do kościoła pw. św. Mate-
usza, gdzie odprawiona została 
Msza Św. w intencji ofiar stanu 
wojennego. 

Pani Magda swoją przygodę 
ze sportem rozpoczęła w wie-
ku 13 lat. Zaczynała od spor-
tów walki. Później przyszedł 
czas na treningi sylwetkowe, 
a w końcu na trójbój siłowy, 
który uprawia do dzisiaj. Jest 
to sport składający się z trzech 
elementów: przysiadu ze 
sztangą na plecach, wyciska-
nia sztangi na ławeczce pozio-
mej oraz martwego ciągu.
Magdalena Gromowska ak-
tualnie jest zawodniczką star-
tującą nie tylko na imprezach 
krajowych, ale i międzyna-

Podstawą jest upór
Magdalena Gromowska jest zawod-
niczką trójboju siłowego. Na swoim 
koncie ma wiele sukcesów, a plany na 
przyszłość ambitne. Nowy sezon roz-
pocznie w marcu na Mistrzostwach 
Polski. 13 grudnia była gościem pre-
zydenta Starogardu Gdańskiego.

rodowych. – Najważniejszą 
cechą potrzebną nam przy 
sportach siłowych jest samo-
zaparcie. Większość cech je-
steśmy w stanie przeskoczyć, 
posiadając właśnie tę jedną – 
mówi zawodniczka.
Młoda kobieta do swoich naj-
większych sukcesów zalicza: 
ustanowienie rekordu świata 
w martwym ciągu Federacji 
WUAP; ustanowienie nowych 
rekordów Polski w przysiadzie, 
martwym ciągu oraz TOTALU, 
których jeszcze nie pobito, 
a także pomoc trenerską jed-

nym z najlepszych zawodni-
ków z Polski.
– Teraz najważniejsza jest dla 
mnie samorealizacja. Pracuję 
jako trener, a ta praca daje mi 
ogromną satysfakcję. Kiedy 
widzę uśmiechnięte twarze 
podopiecznych, przepeł-
nia mnie duma. Jeśli chodzi 
o moje starty, planuję nowy 
sezon rozpocząć w marcu na 
Mistrzostwach Polski. Co bę-
dzie dalej, czas pokaże. Wiem 
jedno, będę przygotowana 
w 100% – zapewnia Magdale-
na Gromowska. 
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Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.

 
oferuje do wynajęcia 

lokal użytkowy o pow. 48,03 m2 
przy ul. Hallera 2 w Starogardzie Gdańskim

Informacja: tel. 58 562 24 33 wew. 33 lub 58 562 53 21 wew. 33

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.)

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 prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA  TRZECI 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 113 000,00 zł 11 300,00 zł 1 130,00 zł
2. 53/6 1.213 49442 17.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 124 000,00 zł 12 400,00 zł 1 240,00 zł
3. 187/1 803 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 84 000,00 zł 8 400,00 zł 840,00 zł
4. 187/2 840 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 88 000,00 zł 8 800,00 zł 880,00 zł
5. 187/3 843 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 88 000,00 zł 8 800,00 zł 880,00 zł
6. 187/4 718 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 72 000,00 zł 7 200,00 zł 720,00 zł
7. 187/5 766 12723 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej 75 000,00 zł 7 500,00 zł 750,00 zł

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz 
przepisami prawa. Nieruchomości w/w (poz. 1-7) wolne są od obciążeń i zobowiązań. 
Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 sierpnia 2017 r., a drugi 11 października  2017 r. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 10 stycznia 2018 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdań-
ski, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 4 stycznia 2018 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogar-
dzie Gdańskim. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 9 stycznia  2018 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 uczest-
nictwa 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 prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW 34706, obr. 5, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr 
działki

Pow. 
w m2 Położenie Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza 
w zł (zawiera 

23% VAT)
wadium postąpienie

minimalne

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1/118 474 ul. ks. ppłk. Józefa Wryczy Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa (E3) 50 500,00 zł 5 050,00 zł 510,00 zł
2. 187/34 420 ul. Graniczna Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2) 46 000,00 zł 4 600,00 zł 460,00 zł
3. 187/35 425 ul. Graniczna Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szeregowa z funkcją usługową (H2) 46 500,00 zł 4 650,00 zł 470,00 zł

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz 
przepisami prawa. Nieruchomości ww. (poz.1-3) wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 20 września 2017 r., a drugi 22 listopada 2017 r. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 24 stycznia 2018 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 stycznia 
2018 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 prze-
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 23 stycznia 2018 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 uczest-
nictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wy-
dział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306079.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 30 listopada 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 510/11/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące jedną pozycję: 1) ul. Chojnicka 43 – działka nr 378/4 o pow. 605 m², obręb 17, KW 29647, nieruchomość zabudowana budynkiem o pow. zabudowy 161 m² 
wyłączonym z użytku, teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej – C2.79.MU.5.
Dnia 5 grudnia 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 512/12/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące jedną 
pozycję: 1) ul. Parkowa 8 – działki nr: 72/13, 525/20 o łącznej pow. 3 284 m², obręb 17, KW 26223 i KW 34569, nieruchomość zabudowana czterema budynkami o łącznej pow. zabudowy 1 030 m², teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej bez usług wbudowanych – 03MW.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 513/12/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, 
obejmujące jedną pozycję: 1) ul. Iwaszkiewicza/Tuwima – działka nr 223/64 o pow. 739 m², obręb 12, KW 24974, teren obsługi komunikacyjnej – C134.P3.
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 
i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 530-6075 lub 58 530-6076.

     Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak

2 stycznia 2018 r. 
(wtorek) 
Urząd Miasta 
Starogard Gdański 
będzie nieczynny. 

KOMUNIKAT



ZAPOWIEDZI IMPREZ

16 grudnia 3 stycznia

7 stycznia

17 grudnia

11 stycznia

14 stycznia6 stycznia

23 grudnia

27 grudnia

1 stycznia

20 stycznia

21 grudnia

Godz. 9.00, Hala Sportowa 
im. G. Podolskiego, 
eliminacje rocznika 2009 
do VI Międzynarodowego 
Turnieju Beniaminek Cup 
2018.

Godz. 15.00, sala 
widowiskowa 
Starogardzkiego Centrum 
Kultury, Koncert 
Świąteczno–Noworoczny 
Orkiestry Dętej SCK pod 
kierownictwem Kacpra 
Roszkowskiego, wstęp wolny.

Hala Sportowa im. G. 
Podolskiego, „Hej kolęda, 
kolęda” – spotkanie dla 
najuboższych.

Godz. 18.00, Miejska Hala 
Sportowa im. Andrzeja 
Grubby, mecz Polskiej Ligi 
Koszykówki Polpharma 
Starogard Gdański – TBV 
Start Lublin.

Godz. 19.00, Miejska Hala 
Sportowa im. Andrzeja 
Grubby, mecz Polskiej Ligi 
Koszykówki Polpharma 
Starogard Gdański – 
Polski Cukier Toruń.

Godz. 19.30, Stadion Miejski 
im. Kazimierza Deyny, 
Noworoczne Spotkanie 
Mieszkańców

Godz. 19.00, Miejska Hala 
Sportowa im. Andrzeja 
Grubby, mecz Polskiej Ligi 
Koszykówki Polpharma 
Starogard Gdański – GTK 
Gliwice.

Godz. 18.00, Kino Sokół, 
koncert noworoczny  
Kwartetu Leonvoci pt. 
„Grande Amore”

Godz. 18.00, Miejska Hala 
Sportowa im. Andrzeja 
Grubby, mecz Polskiej Ligi 
Koszykówki Polpharma 
Starogard Gdański – 
Anwil Włocławek.

Godz. 19.00, kościół pw. św. 
Wojciecha, koncert kolęd w 
wykonaniu Szymon Sutor 
Orchestra, wstęp wolny

Galeria Neptun, bezpłatna 
mammografia

Godz. 18.00, Miejska Hala 
Sportowa im. Andrzeja Grubby, 
mecz Polskiej Ligi Koszykówki 
Polpharma Starogard 
Gdański – King Szczecin.

Godz. 17.00, Kino Sokół, 
koncert Jerzego 
Połomskiego, wstęp: 40 zł


