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Biało-czerwony Starogard
Dokładnie 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość. W całym kraju z tej okazji odbyło się wiele uroczystości, 
marszy i okolicznościowych koncertów. Starogard Gdański również uczcił to wielkie narodowe święto. 

Michał Hinc
lider Szlachetnej Paczki

Nie jesteśmy 
obojętni na to, 

co dzieje się do-
okoła. Działamy, 

rozmawiamy  
i chcemy, by lu-

dziom żyło się 
lepiej.
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Modernizacja oświetlenia uliczne-
go była przedmiotem projektu pn. 
„Wymiana opraw oświetleniowych 
w MOF Starogard Gdański”. Zadanie 
w partnerstwie realizowały Gmina 
Miejska Starogard Gdański, Gmi-
na Wiejska Starogard oraz Gmina 
Bobowo.
Od lipca do końca października br. 
partnerzy projektu wymienili 4 086 
opraw ulicznych lamp. Energochłon-
ne i nieefektywne oprawy sodowe 
wymieniono na oprawy wykonane 
w technologii LED wraz z zastoso-
waniem autonomicznej redukcji 
mocy w oprawach. Wymieniono też 
przewody zasilające oprawę oraz 
zabezpieczenia wraz z zaciskami na 
liniach napowietrznych dla opraw 
oświetleniowych.

Jaśniej i bezpieczniej W Starogardzie ulice oświetlą 2724 lampy 
z nowymi ledowymi oprawami. W Gminie 
Starogard Gdański jest ich 1101, a w Gmi-
nie Bobowo – 261. To efekt kończącego się 
projektu pn. „Wymiana opraw oświetlenio-
wych w MOF Starogard Gdański”. 

Celem tej inwestycji było zmniejsze-
nie zużycia energii elektrycznej, re-
dukcja emisji CO2 oraz zmniejszenie 
kosztów utrzymania. Skutkiem jest 
podniesienie standardu partner-
skich gmin, wzrost bezpieczeństwa 
i zadowolenia społecznego, jak rów-
nież ujednolicenie systemów oświe-
tlenia na terenie miasta Starogardu, 
sąsiadujących z nim gmin oraz Gmi-
ny Bobowo.
Całkowity koszt projektu wyniósł 7 
221 798,72 zł, w tym 5 264 691,27 
stanowi dofinansowanie ze środków 
regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 Działanie 10.04 
Redukcja emisji. 

Ulica Jaszczurkowców  
w budowie
Od lipca firma Roboty Ziemne i Drogowe 
Andrzej Tworek buduje ulicę Jaszczurkow-
ców. Nowa jezdnia będzie miała długość ok. 
250 mb. Po obu stronach powstały już nowe 
chodniki. Mieszkańcy będą mogli parkować 
auta na 10 dodatkowych miejscach postojo-
wych. Ulica będzie oświetlona. 

W tej chwili prace wykonano w 60%. 
Jeśli warunki atmosferyczne po-
zwolą na kontynuowanie prac bru-
karskich, to budowa powinna za-
kończyć się jeszcze w tym roku, 

pomimo, że w umowie termin jej 
zakończenia jest dłuższy. Łączny 
koszt zadania to ok. 1,1 mln. Zadane 
finansuje Miasto. 

Jednym z nowych elementów, które 
pojawią w naszym parku jest tężnia. 
Aktualnie trwa jej budowa. Wyko-
nano już konstrukcję, zadaszenie 
oraz oświetlenie. Będzie to miejsce 
relaksu i odpoczynku. Mieszkańcy 
będą mogli korzystać ze zdrowot-
nych właściwości solanek, przy koją-
cej relaksacyjnej muzyce. Kolorowe 
oświetlenie bryły umili starogar-
dzianom każdy wieczorny spacer po 
parku.

Przy okazji przypominamy, że park 
jest placem budowy czasowo wyłą-
czonym z użytkowania publicznego. 
Dlatego bardzo prosimy mieszkań-
ców o przestrzeganie zakazów, któ-
rym aktualnie jest objęty i nie korzy-
stanie z tej przestrzeni. Dozwolonym 
przejściem jest jedynie wyznaczona 
droga od strony ul. Parkowej do Hali 
AGRO.
Projekt „Zachowanie wartości przy-
rodniczych i krajobrazowych koryta-
rza ekologicznego doliny Wierzycy 
przez ochronę bioróżnorodności 
oraz ukierunkowanie wykorzystania 
tego obszaru”, realizowany jest w ra-
mach RPO WP na lata 2014-2020, 
Działanie 11.4. Ochrona różnorod-
ności biologicznej.  

Relaks i zdrowie
Od czerwca 2018 r. Firma  Eco-Zet prze-
budowuje starogardzki Park Miejski. Jego 
modernizacja to część projektu unijnego, 
który Miasto realizuje wspólnie z Gminą 
Wiejską Starogard Gdański oraz Nadleśnic-
twem Starogard.
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Tradycyjnym elementem 11 listopa-
da jest w naszym mieście corocz-
ne spotkanie przy pomniku Nie-
podległości na ul. Paderewskiego. 
W tym roku poprzedził je wspólny 
przemarsz mieszkańców ulicami 
Starogardu. Pochód prowadzili 

Biało-czerwony Starogard1
konno członkowie Stowarzyszenia 
„Szwadron Kawalerii im. 2. Pułku 
Szwoleżerów Rokitniańskich”. Tuż 
za nimi ruszyła Orkiestra Dęta Sta-
rogardzkiego Centrum Kultury. Przy 
dźwiękach granej przez nią muzyki 
przedstawiciele władz samorzą-

– Zarówno wystawa, jak i wykład, 
który ją poprzedził, to pierwszy krok 
na drodze przygotowującej nas do 
okrągłych obchodów powstania 
harcerstwa na starogardzkiej ziemi. 
W 2021 roku będziemy obchodzić 

Wystawa na 100-lecie
Tam, gdzie są harcerze, tam pojawia się at-
mosfera braterstwa i przyjaźni. Towarzyszy 
jej zwykle ognisko i śpiew. Tak było 10 listo-
pada podczas otwarcia wystawy poświęco-
nej starogardzkiemu harcerstwu działają-
cemu w latach 20-tych XX wieku.

100-lecie swojej działalności. Chce-
my przez te trzy lata przypomnieć 
starogardzianom losy harcerzy, ich 
historię, rolę jaką pełnili w życiu spo-
łecznym, jak walczyli o wolność na-
szego kraju, jak budowali wolną Pol-

skę i jaką w tym dziele pełnili funkcję. 
Mamy na to trzy lata i wierzę, że dla 
mieszkańców miasta będzie to nie 
tylko niezwykłe spotkanie z historią, 
ale również okazja do wspólnego 
świętowania i dobrej zabawy. 
Wystawę poprzedziła prelekcja 
druha Jacka Ozimka w auli I Liceum 
Ogólnokształcącego w Starogar-
dzie. Zaproszeni przez Komendan-
ta Hufca dh Michała Hinca goście 

z Gdańskiej Chorągwi, przedstawi-
ciele samorządów miasta i powiatu 
oraz przyjaciele starogardzkiego 
harcerstwa wysłuchali ciekawie opo-
wiedzianej historii. Dh Jacek Ozimek 
przypomniał okoliczności powsta-
wania harcerstwa w Starogardzie, 
postaci pierwszych drużynowych 
harcerzy i harcerek, działalność dru-
żyn oraz dokumenty i fotografie 
z lat 1921 -1939. Młodzież słuchała 

z zapartym tchem, zaś pożółkłe fo-
tografie, które uzupełniały treść wy-
kładu, budziły sentymentalne wspo-
mnienia u starszej części słuchaczy. 
Jednocześnie zachęcając wszystkich 
do poszperania w domowych archi-
wach w poszukiwaniu zdjęć staro-
gardzkich harcerzy. Być może dzięki 
temu powstanie trwały dokument, 
(album lub kronika) upamiętniający 
100-letnią historię. 

dowych, poczty sztandarowe, de-
legacje najważniejszych instytucji 
oraz mieszkańcy miasta zaopatrzeni 
w flagi, flagietki i kotyliony udali się 
na uroczystości. Starogard przystroił 
się w biało-czerwone barwy. 
Uroczystość prowadził harcmistrz 

Wojciech Mokwa ze starogardzkie-
go Hufca ZHP. O oprawę muzyczną 
zadbali uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sien-
kiewicza pod kierownictwem Woj-
ciecha Piskorskiego.

Po złożeniu wiązanek kwiatów pod 
pomnikiem Niepodległości, na 
Rynku odbyła się uroczysta msza 
św. w intencji ojczyzny, a tuż po 
niej Teatr „Kuźnia Bracka” wspólnie 
z mieszkańcami śpiewał piosenki 
patriotyczne. 
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Na uroczystość przyszło ponad 60 
członków Koła wraz ze swoimi opie-
kunami i przewodnikami. W spotka-
niu uczestniczyli również zaproszeni 
goście, m.in. Janusz Stankowiak pre-
zydent miasta, Ewa Redzimska pre-
zes Pomorskiego Okręgu Polskiego 
Związku Niewidomych oraz przy-
jaciele Koła. Spotkanie było okazją 

Prezydent przyjacielem 
niewidomych
Koło Powiatowe Związku Niewidomych 
w Starogardzie przyjęło Janusza Stanko-
wiaka do grona przyjaciół niewidomych. 
Odznakę wręczyła mu Ewa Redzimska pre-
zes Pomorskiego Okręgu Polskiego Związ-
ku Niewidomych. Uroczystość odbyła się 
23 października z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Białej Laski.

Spotkanie członków rad społecznych 
z Prezydentem Miasta było doskonałą 
okazją do podsumowań. Dokonali ich 
przewodniczący, którzy przygotowali 
raporty podsumowujące działalność.
– Za istotę mojej prezydentury 
przyjąłem znalezienie równowagi 
pomiędzy rozwojem infrastruktural-
nym, a społecznym naszego miasta. 
Podczas tej, minionej już kadencji, 
nauczyłem się, że tak naprawdę ła-
twiej jest zbudować most, czy drogę 
niż szukać porozumienia pomiędzy 
ludźmi. Jesteśmy tak bardzo różni, że 
czasem trudno jest znaleźć kompro-
mis. Państwo bardzo mi w tym po-
magali –  mówił Janusz Stankowiak.
Prezydent Starogardu Gdańskiego 
podziękował wszystkim członkom 
każdej społecznej rady. 

Społeczne Rady zakończyły kadencję
Starogardzka Rada Sportu, Rada Seniorów Gminy Miejskiej Staro-
gard Gdański, Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Sta-
rogardzka Rada Rowerowa oraz Rada Społeczna działające przy 
Prezydencie Miasta zakończyły pracę. 24 października podsumo-
wały minioną kadencję.

Seniorzy poznali swoich opiekunów, 
terapeutów i animatorów zajęć. 
Obejrzeli Dom i jego wyposażenie. 
Pracownicy zapoznali ich z zasada-
mi dziennego pobytu, regulami-
nem i harmonogramem dnia. Każdy 
z uczestników otrzymał też decyzję 
o przyznanym mu miejscu w Domu.

Tego dnia seniorów odwiedził też 
gość specjalny. Prezydent miasta 
Janusz Stankowiak skorzystał z za-
proszenia dyrektor MOPS Urszuli 

SENIOR+ ruszył
5 listopada do Dziennego Domu SENIOR+ 
przy ul. Hallera w Starogardzie Gdańskim 
zawitało 12 seniorów. 

do złożenia sobie życzeń i podzię-
kowań. 
Wtorkowe spotkanie osób niewi-
domych i niedowidzących w Galerii 
Smaków uświetnił występ zespołu 
młodzieży z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Borzechowie pod opie-
ką Sylwestra Klamanna. 

Ossowskiej i osobiście przywitał 
pierwszych uczestników zajęć Domu 
Senior+. Prezydent potwierdził po-
dejmowane starania o zainstalowa-
nie w budynku windy, aby ułatwić 
seniorom korzystanie z obiektu. 
Widok z okien na restaurowany Park 
Miejski stał się inspiracją do rozmów 
o planach rozwoju miasta. – Już na 
wiosnę będziecie mogli spacerować 
nowymi alejkami oraz korzystać 
z tężni, siłowni i innych urządzeń do 
rekreacji – stwierdził Prezydent. 
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Darczyńcy mogą wejść na stronę 
szlachetnapaczka.pl i wybrać ro-
dzinę, której przygotują prezent na 
Święta Bożego Narodzenia. – Te-
goroczna edycja Szlachetnej Paczki 
w Starogardzie zaczęła się już we 
wrześniu. Otrzymaliśmy wówczas 
dokumenty i inne materiały po-

Szlachetna Paczka 
znów działa
17 listopada oficjalnie otwarto bazę rodzin Szlachetnej Paczki 
w naszym mieście. Wolontariusze, czyli SuperW rozdawali balony 
i naklejki mieszkańcom, by zachęcić ich do udziału w akcji.

– Mając na względzie konieczność 
zabezpieczenia osób bezdomnych 
– praktyką lat ubiegłych – Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sta-
rogardzie Gdańskim zorganizował 
16 października 2018 r. spotkanie 
z udziałem przedstawicieli staro-
gardzkiej Policji, parafialnego Ze-
społu Caritas oraz Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych. Podczas dyskusji, 
która pozwoliła także na wymianę 
doświadczeń, ustalono plan skoor-
dynowanych działań, które pozwolą 
na objęcie bezdomnych wsparciem 

Wsparcie dla bezdomnych 
Pomimo sprzyjających obecnie warunków atmosferycznych nie 
możemy zapomnieć o zbliżającym się okresie zimowym. Ta pora 
roku jest bardzo trudna zwłaszcza dla osób bezdomnych, które 
nie mają dachu nad głową. Zmienne warunki atmosferyczne oraz 
ujemne temperatury mogą doprowadzić do wychłodzenia organi-
zmu i bezpośrednio zagrażają życiu.

Komenda Powiatowa Policji 
ul. Bohaterów Getta 2 
tel. 58 7370222 / tel. alarmowy 112
Straż Miejska 
ul. Mickiewicza 1 
tel. 58 5306095 / tel. alarmowy 986
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Al. Jana Pawła II 6 
tel. 58 5624458 (poniedziałek –  
piątek, godz. 7.30 – 15.30)

Widzisz – reaguj

 – powiadom:

– mówi Urszula Ossowska, dyrektor 
Ośrodka.
W okresie zimowym pracownicy so-
cjalni MOPS wraz z funkcjonariusza-
mi Straży będą monitorować miejsca 
niemieszkalne, w których gromadzą 
się osoby bezdomne. Prezesi Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych zadekla-
rowali informowanie Ośrodka, Straży 
Miejskiej i Policji o nowych zasiedle-
niach altan i o sytuacji osób bezdom-
nych, które obecnie przebywają na 
terenach ogrodów działkowych.
Dzięki współpracy MOPS z Zespo-

łem Caritas przy starogardzkiej Pa-
rafii p.w. Miłosierdzia Bożego, osoby 
bezdomne, przebywające na terenie 
Starogardu Gdańskiego, będą mogły 
w siedzibie Caritas (ul. Lubichowska 
56) otrzymać gorący posiłek. Obiad 
będzie wydawany w okresie od listo-
pada do kwietnia, od poniedziałku 
do piątku. W soboty i niedziele bez-
domni otrzymają suchy prowiant.
– Bezdomni, którzy przyjdą do Ca-
ritasu będą mogli skorzystać z po-
mieszczeń sanitarnych i dokonać za-
biegów higieniczno-sanitarnych oraz 

uzyskać niezbędną odzież stosowną 
do panujących warunków pogodo-
wych – deklaruje Proboszcz Parafii ks. 
Grzegorz Weis.
Ośrodek – na mocy podpisach umów 
– współpracuje ze schroniskami w Gru-
dziądzu, Smętowie Granicznym, Gdań-
sku, Nowym Stawie i Borowym Młynie. 
Ta współpraca gwarantuje zapewnie-
nie tymczasowego miejsca noclego-

wego. Osoba bezdomna, która wyrazi 
chęć skierowania do schroniska może 
zostać skierowana do jednej z wy-
mienionych placówek – to najlepsze 
rozwiązanie, dające ochronę zdrowia 
i bezpieczeństwo. Jednak warunkiem 
otrzymania wsparcia w formie tymcza-
sowego miejsca noclegowego jest by-
cie trzeźwym i zachowanie trzeźwości 
podczas pobytu w placówce. 

trzebne do odwiedzania rodzin. 
Wtedy również ruszyła możliwość 
zgłaszania ich do projektu. SuperW, 
a więc wolontariusze przeszli szko-
lenie, po którym ruszyliśmy do ro-
dzin – mówi lider Szlachetnej Paczki 
w naszym mieście Michał Hinc.
Finał tegorocznej akcji odbędzie się 

w dniach 8-9 grudnia. Wolontariusze 
będą w tym czasie rozwozić paczki 
przygotowane przez darczyńców. 
Magazyn w tym roku, tak jak w po-
przednim, mieścić będzie się w PSP 
Nr 3 przy ul. Wybickiego. 
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W ciągu minionych 4 lat odbyło się 
59 sesji oraz 386 posiedzeń komisji. 
Najwięcej razy komisje obradowały 
w 2015 roku – 102. Radni złożyli 49 
interpelacji, najwięcej w 2015 i 2016 

Rada zakończyła pracę
W środę 7 listopada radni Rady Miasta VII 
kadencji zakończyli swoją pracę. Ostatnia 
sesja była okazją do podsumowań, podzię-
kowań i pożegnań.

– Z woli mieszkańców po raz drugi 
dostąpiłem zaszczytu objęcia urzę-
du prezydenta naszego wspaniałe-
go miasta Starogardu Gdańskiego. 
Skala zaufania, jakim obdarzyli mnie 
starogardzianie to przede wszyst-
kim ogromne zobowiązanie wobec 
nich do dalszego dynamicznego 
rozwoju Starogardu. Zamierzam 
z tego zobowiązania wywiązać 
się jak najlepiej potrafię. Będzie to 
możliwe wyłącznie przy współpracy 
z Radą Miasta Starogard Gdański – 
w swoim wystąpieniu powiedział 
prezydent Janusz Stankowiak. 

Prezydent złożył ślubowanie
19 listopada, podczas I sesji Rady Miasta VIII kadencji, Prezydent 
Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak złożył uroczyste ślubo-
wanie.

roku ( po 16). Podjęli 641 uchwał.
Przewodniczący Rady Miasta Jaro-
sław Czyżewski podziękował rad-
nym, prezydentom i pracownikom 
Urzędu za współpracę. 

bardzo dziękuję za udział w wyborach. To, że tak wielu z nas udało 
się do urn wyborczych i świadomie oddało swój głos jest wielkim 
sukcesem polskiej demokracji, ale przede wszystkim ważnym 
momentem w historii samorządności. Te wybory pokazały, że to 
właśnie na niej Państwu zależy. 

Osobiście dziękuję wszystkim, którzy ponownie mi zaufali i oddali 
na mnie swój głos. Dzięki Państwu zdobyłem największe poparcie 
w historii starogardzkiej samorządności, czyli 72,02%. Pozwoliło 
to rozstrzygnąć wybory na prezydenta Starogardu Gdańskiego 
w pierwszej turze. 

To wynik, którego się nie spodziewałem. Jest dla mnie 
potwierdzeniem, że kierunek, który obrałem dla rozwoju naszego 
miasta jest właściwy. 

Państwa poparcie zarówno dla mnie, jak i całego Stowarzyszenia 
Nasz Starogard jest ogromnym wyróżnieniem i jeszcze większym 
zobowiązaniem. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby nie zawieść 
Państwa zaufania. 

Janusz Stankowiak
Prezydent Miasta

Starogard Gdański

Szanowni Mieszkańcy 
Starogardu Gdańskiego,

Dziękuję!
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Nowy wiceprezydent
Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz 
Stankowiak powołał na stanowisko swo-
jego zastępcy do spraw techniczno-inwe-
stycyjnych Tadeusza Błędzkiego. Dotych-
czasowy Naczelnik Wydziału Inicjatyw Go-
spodarczych zastąpił Przemysława Bieska 
– Talewskiego, który w tegorocznych wy-
borach samorządowych został wybrany na 
Burmistrza Czerska. 

Anna Benert z zawodu jest nauczy-
cielką. Od 2014 roku pełni funkcję 
dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Józefa Grzybka w Kokoszkowach. 
Od 23 lat szczęśliwa mężatka, matka 
dwóch synów. Lubi muzykę, dobrą 
literaturę, sport, zwłaszcza jazdę na 
rowerze i koszykówkę. Wiernie kibi-
cuje starogardzkiej drużynie koszy-
karskiej „Polpharma Starogard”. Fa-

Wybrano prezydium Rady Miasta
20 radnych na I sesji w dniu 19 listopada wybrało Prezydium Rady 
Miasta Starogard Gdański VIII kadencji. Przewodniczącą Rady zo-
stała Anna Benert. Pomagać jej będzie dwóch wiceprzewodniczą-
cych: Daniel Olszewski i Marek Jankowski. Cała trójka reprezentuje 
Stowarzyszenie Nasz Starogard. 

scynuje się teatrem, dla relaksu gra 
w starogardzkim Teatrze Medium. 
Członek Stowarzyszenia Nasz Staro-
gard. W poprzedniej kadencji pełni-
ła funkcję Przewodniczącej oraz Wi-
ceprzewodniczącej Rady Miasta. Na 
I sesji, 19 listopada, radni 19 głosami 
„za” wybrali ją na przewodniczącą 
Rady Miasta VIII kadencji.
– Chciałabym, aby prowadzone 

Zdaniem nowej przewodniczącej 
Rady Miasta model charyzmatyczne-
go lidera, który jednoosobowo dźwi-
ga na swych barkach ciężar przewo-
dzenia, odchodzi do lamusa.
– Dzisiaj popularniejsze jest dzielenie 
się władzą przez sprawujących przy-
wództwo, delegowanie uprawnień, 
zespołowe podejmowanie decyzji, 
wspólna praca oraz odpowiedzial-
ność za realizację wyznaczonych 
celów i zadań. Dlatego dla mnie 

sprowadza się przede wszystkim do 
organizowania jej pracy oraz prowa-
dzenia obrad.
Nowo wybrana przewodnicząca 
uważa, że jej rolą będzie również 
dbanie o dobre imię Rady oraz god-
ne jej reprezentowanie na zewnątrz 
podczas uroczystości, imprez i świąt 
miejskich.
– Niewątpliwie bardzo ważna będzie 
też współpraca z władzą wykonaw-
czą. Mam nadzieję, że będzie ona 

przeze mnie sesje były krótkie, rze-
czowe i merytoryczne. Liczę na to, 
że na posiedzeniach komisji uda się 
nam przedyskutować proponowane 
projekty uchwał, wypracować wspól-
ne rozwiązania, właściwe dla każdej 
ze stron. Z doświadczenia wiem, ze 
długie sesje wprowadzają jedynie 
chaos i nerwowość. Tego będę uni-
kać – przyznała Anna Benert.

– Bardzo dziękuję prezydentowi Ja-
nuszowi Stankowiakowi za zaufanie 
i powierzenie mi odpowiedzialnej 
funkcji zastępcy Prezydenta Miasta 
ds. Techniczno-Inwestycyjnych. Uwa-

żam, że moje dotychczasowe do-
świadczenie zawodowe i umiejętności 
predysponują mnie do jej pełnienia. 
Przez minione 4 lata jako naczelnik 
Wydziału Inicjatyw Gospodarczych 

uczestniczyłem czynnie w procesach 
inwestycyjnych dużych przedsięwzięć 
dla Starogardu. Zamierzam kontynu-
ować prorozwojową politykę miasta, 
rozpoczętą przez prezydenta Stan-
kowiaka w 2014 roku. Chcę też podjąć 
nowe wyzwania inwestycyjne bardzo 
miastu potrzebne. Nie ukrywam, że 
liczę na dobrą współpracę z nowo 
wybraną Radą Miasta i lokalną spo-
łecznością.  Jestem otwarty na dialog 
z mieszkańcami – powiedział nowy 
wiceprezydent.
Nowemu wiceprezydentowi gratu-
lacje złożyli Przewodnicząca Rady 
Miasta Anna Benert oraz wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Marek Jan-
kowski i Daniel Olszewski
Funkcję  wiceprezydenta ds. spo-
łecznych w dalszym ciągu pełnić bę-
dzie Maciej Kalinowski. 

bardzo ważną rolę będzie odgry-
wało Prezydium, a nie tylko osoba 
przewodniczącej. Nie ukrywam, że 
liczę na współpracę całej Rady, chcę 
łączyć radnych w trudnym dziele de-
cydowania o rozwoju naszego miasta 
- powiedziała dalej nowa przewodni-
cząca.
Rola, jaką ustawodawca przypisał 
przewodniczącemu Rady Miasta, 

oparta na merytorycznej dyskusji 
i umiejętności osiągania dobrych 
i pozytywnych kompromisów – do-
dała Anna Benert.
W organizacji pracy Rady Miasta VIII 
kadencji pomagać jej będzie dwóch 
wiceprzewodniczących. Pierwszym 
został Marek Jankowski, a drugim 
Daniel Olszewski. Obaj reprezentują 
Stowarzyszenie Nasz Starogard. 
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Pary startowały w przedziałach wie-
kowych od najmłodszych (7-8 lat), 
przez pary dorosłe (powyżej 15. roku 
życia), aż do kategorii senior hobby. 
Swoje umiejętności prezentowały 
w klasach tanecznych dla począt-
kujących H i F oraz sportowych E, 
D, C i B. Tancerze przyjechali z całej 
Polski. Nie mogło zabraknąć oczy-
wiście reprezentantów Klubu Tańca 
Towarzyskiego „Impuls”. Podczas 
wieczornej gali Julia Cyrzan i Michał 
Dudek zajęli II miejsce w swojej ka-
tegorii zarówno w tańcach standar-
dowych, jak i latynoamerykańskich. 
Medale, dyplomy i nagrody wrę-
czały żona pana Edwarda Helena 
Kowalke, dyrektor Starogardzkiego 
Centrum Kultury Ewa Roman oraz 
kierownik artystyczny turnieju Łu-
kasz Rocławski.

Roztańczony Starogard
Utalentowani, ambitni, uśmiechnięci i pięknie ubrani – tacy byli 
uczestnicy III edycji „Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzy-
skiego. Memoriału Edwarda Kowalke”. Podczas imprezy zatańczy-
ło ponad 200 par. Uroczystą galę, podobnie jak w zeszłym roku, 
prowadziła jurorka wszystkich edycji telewizyjnego show „Taniec 
z Gwiazdami” Iwona Pavlović. Blasku wyjątkowemu wieczoro-
wi dodali Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz, finaliści Mistrzostw 
Świata i Europy, znani z programów „Dancing with the Stars. Ta-
niec z Gwiazdami” i „World of Dance” telewizji Polsat.

Swoje wokalne i interpretacyj-
ne umiejętności zaprezentowało 
13 wykonawców.  Wystąpili: Teatr 
Kuźnia Bracka, Laura Stuba, Zespół 
„Czarownice i Ropuchy”,  Aneta 
Falkowska, Marcin Żurawiecki,  Ze-
spół „CANTO”,  Zespół „FINGEL 
BLUU”, Adam Galewski,  Dorota Pie-
karz, Wiesław Chrzanowski z zespo-
łem  The Safety Pin, Bogdan Szul-
c-Roguski, Zespół WATER BLACK,  
Sławomir i Agata Hoduniowie.
Po zakończeniu przeglądu na sce-
nie pojawiła się gwiazda wieczoru. 
W tym roku do Starogardu na XXVI 
Noc Bardów przyjechała Renata 

„Ogólnopolski Turniej Tańca Towa-
rzyskiego. III Memoriał Edwarda 
Kowalke” zakończył się wspólnym 
walcem tancerzy, prowadzących, or-
ganizatorów i publiczności.
Całodzienna impreza zorganizowa-
na została przez Starogardzkie Cen-
trum Kultury i Klub Tańca Towarzy-
skiego „Impuls”. Pomógł im Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Starogardzie 
Gdańskim oraz wolontariusze ze 
Stowarzyszenia Pozytywni. Nad ca-
łością czuwał kierownik artystyczny 
Łukasz Rocławski z SCK.
Patronat nad wydarzeniem sprawo-
wali Prezydent Starogardu Gdań-
skiego – Janusz Stankowiak, Starosta 
Powiatu Starogardzkiego – Leszek 
Burczyk oraz Wójt Gminy Starogard 
Gdański – Stanisław Połom. 

Magiczna Noc Bardów
Ciekawe muzyczne aranżacje, znakomite wokale i wyjątkowa 
gwiazda wieczoru to już tradycja starogardzkich Nocy Bardów. 17 
listopada, po raz XXVI salę widowiskową starogardzkiego kina „So-
kół” wypełnili po brzegi miłośnicy piosenki: literackiej, autorskiej 
i poezji śpiewanej. Wysłuchali 14 wokalistów i grup muzycznych. 
Ukoronowaniem sobotniego wieczoru był recital Renaty Przemyk 
pt. „Boogie Street”. Wokalistka zaśpiewała utwory Leonarda Cohe-
na w aranżacji pianisty Krzysztofa Herdzina.

Przemyk z recitalem pt. „Boogie 
Street” Zaśpiewała utwory Leonarda 
Cohena w tłumaczeniu Daniela Wy-
szogrodzkiego i aranżacji pianisty 
Krzysztofa Herdzina.

Zadowolenie i wzruszenie widzów 
oraz sposób, w jaki przyjęli artystkę, 
nagradzając każdą piosenkę grom-
kimi brawami, potwierdziło tylko, że 
piosenka aktorska jest klasą samą 
w sobie i ma w Starogardzie wielu 

zwolenników. Bez wątpienia Rena-
ta Przemyk na 1,5 godziny zabrała 
widzów w cohenowski świat pełen 
muzycznego uroku i interpretacji, 
która zmusza do skupienia na prze-
kazie. Nic więc dziwnego, że koncert 
zakończył się zasłużonymi owacjami 
na stojąco. Wielu uczestników, aby 
przedłużyć tę duchową ucztę, zaraz 
po występie kupiło płytę pani Rena-
ty, którą artystka chętnie opatrzyła 
autografem. 
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W FATOSI biorą udział niepełno-
sprawni mieszkańcy Domów Po-
mocy Społecznej z województwa 
pomorskiego. Przez cały rok ciężko 
pracują, by doskonalić swój warsztat 
teatralno-muzyczny.
Podczas pierwszego dnia impre-
zy (Dzień Teatru) zaprezentowały 
się zespoły teatralne ze Stanisła-
wia, Gdańska (Orunia), Bielawek, 
Szpęgawska, Lubkowa, Starogardu 
Gdańskiego – La Guardia oraz orga-
nizatora Rokocina
Drugiego dnia (Dzień Muzyki) soliści 
oraz zespoły muzyczne z Ryjewa, 
Machowinka, Machowina, Gdańska 

FATOSI po raz piętnasty
17 i 18 października upłynęły w Starogardzie pod znakiem „FATO-
SI”. Był to już XV Festiwal Artystycznej Twórczości Osób Spraw-
nych Inaczej. Tradycyjnie odbył się w SCK.

Magda w telewizyjnym show po-
jawiła się już po raz kolejny. Finał 
miesiąca był dla niej jednak zupełnie 
nowym doświadczeniem. Dziew-
czyna poradziła sobie z nim jednak 
świetnie i pokonała współzawodni-
ków. Od zdobycia głównej nagrody, 
czyli samochodu i 10 000 zł dzieliła 
ją tylko jedna piosenka.
Ta młoda kobieta nie wyobraża so-
bie dnia bez muzyki. Słucha radia 
i piosenek w serwisie YouTube. Wie-
le utworów potrafi rozpoznać po 

Finał dla Magdy
Starogardzianka Magda Jassak wygrała fi-
nał miesiąca popularnego programu „Jaka 
to melodia?”. Chociaż nie udało jej się zdo-
być nagrody głównej, to spełniła jedno ze 
swoich marzeń.

Jarmark Świąteczny to niepowta-
rzalna okazja, aby poszukać unika-
towych drobiazgów, idealnie nada-
jących się na gwiazdowe prezenty. 
To też wyjątkowy czas by poczuć 
przedświąteczną atmosferę zbli-
żającego się Bożego Narodzenia. 
Na straganach będzie można kupić 
m.in. ręcznie robione bombki, cho-
inki, gwiazdki, serduszka i malowane 
pudełka oraz całe mnóstwo najróż-
niejszych cudowności.
Spotkanie na starogardzkim Ryn-
ku urozmaicą występy artystyczne 

Jarmark Świąteczny
Kolorowe stragany pełne drobiazgów 
i gwiazdkowych ozdób, Karuzela Wenecka, 
dobre jedzenie, konkursy, zabawy i dużo 
świątecznej muzyki. To wszystko już 9 grud-
nia na Rynku w Starogardzie Gdańskim. 
Zapraszają Starogardzkie Centrum Kultury 
i Stowarzyszenie „Nasz Starogard”. 

jednej nutce. Magda Jassak dotknię-
ta jest autyzmem. Radzi sobie z nim 
jednak świetnie. Pracuje w Urzędzie 
Miasta Starogard Gdański. 
– Osiągnęłam cel, który sobie po-
stawiłam i wygrałam finał miesiąca. 
Bardzo się z tego cieszę. Nie samo 
zwycięstwo jest jednak najważniej-
sze. Poznałam wielu wspaniałych 
ludzi. Udział w takim programie jest 
świetną przygodą, którą długo będę 
pamiętać – z uśmiechem opowiada 
Magda Jassak. 

(Orunia), Bielawek, Stanisławia, Rud-
na, Starogardu Gdańskiego, Szpę-
gawska oraz Damaszki.
FATOSI towarzyszył kiermasz prac 
wykonanych przez mieszkańców 
DPS-ów w pracowniach terapii za-
jęciowej.
Patronat honorowy nad wydarze-
niem objęli: Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego Mieczysław Struk, 
Starosta Powiatu Starogardzkiego 
Leszek Burczyk i Prezydent Miasta 
Starogard Gdański Janusz Stanko-
wiak. 

przedszkolaków i lokalnych zespo-
łów muzycznych. Nie zabraknie 
świątecznej karuzeli, mikołajowej 
fotobudki oraz gier i zabaw dla dzie-
ci. Będą konkursy, malowanie twa-
rzy, modelowanie balonów, a także 
dekorowanie bombek i pierników. 
Gościem specjalnym wydarzenia 
będzie oczywiście św. Mikołaj. Jego 
pomocnicy pomogą nam zrobić 
świąteczną kartkę czy napisać list do 
Gwiazdora. Przy okazji każdy będzie 
mógł spróbować swojskiego jadła 
i rozgrzać się ciepłym napojem. 
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Zespół FEFERNÓSKI to grupa mło-
dych miłośników kultury naszego 
pięknego Kociewia. FEFERNÓSKI 
po kociewsku znaczą słodkie pier-
niczki. Działają przy Starogardzkim 
Centrum Kultury od 2016 roku. Ich 

FEFERNÓSKI 
w nowych strojach
16 nowych kompletów ubrań kociewskich 
otrzymali członkowie dziecięcej kapeli 
FEFERNÓSKI, która działa przy Starogardz-
kim Centrum Kultury. 6 listopada 2018 
roku przekazał im je prezydent miasta Ja-
nusz Stankowiak. 

W sali widowiskowej SCK zobaczyli 
blisko 70 prac ze zbiorów Muzeum 
Okręgowego w Suwałkach, w Bia-
łymstoku oraz prywatnych kolekcji. 
Obrazy m.in. Leona Wyczółkow-
skiego, Tymona Niesiołowskiego, 
Jacka Malczewskiego Józefa Me-
hoffera, Ludomira Sleńdzińskiego, 
Czesława Wierusz –Kowalskiego 
oraz wielu innych. Wszystkie po-
wstały w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego.

Twórcza swoboda
Obrazy namalowane po 1918 – pejzaże, por-
trety i martwą naturę – można podziwiać 
w Galerii A im. Michała Faryseja do 10 grud-
nia 2018 r. Wystawę z cyklu „Sztuka Polska” 
zorganizowało Starogardzkie Centrum Kul-
tury w ramach obchodów 100-lecia Odzy-
skania przez Polskę Niepodległości. 

– Cieszę się, że będę kierować tak 
dobrze działającą jednostką kultury. 
Przez ostatnie lata Miejska Bibliote-
ka Publiczna rozwijała się w dobrym 
kierunku. Pracownicy wychodzili 
do mieszkańców z ciekawą ofertą. 
Znam ich osiągnięcia, bo jako na-
czelnik WIS nadzorowałam dzia-
łalność tej instytucji – powiedziała 
Anna Zagłoba-Góralska.  
– Nowe stanowisko na pewno jest 
dla mnie wyzwaniem, ale też szan-
są rozwoju. To bardzo motywujące. 
Będę dbać o to, żeby Miejska Bi-
blioteka Publiczna im. ks. Bernarda 
Sychty była jak najbardziej przyjazna 
i otwarta dla Czytelników oraz by 
wychodziła naprzeciw ich oczeki-
waniom – zapewniła Anna Zagłoba-
Góralska. 

Biblioteka ma nowego szefa
Dotychczasowy dyrektor biblioteki Radosław Spychalski z przyczyn 
osobistych zrezygnował z pełnienia swojej funkcji. Od 15 listopa-
da, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta, pełniącą obowiąz-
ki dyrektora MBP jest Anna Zagłoba-Góralska, która do tej pory 
była naczelnikiem Wydziału Informacji Społecznej Urzędu Miasta 
Starogard Gdański. 

Nagrody przyznawane są w trzech 
kategoriach: w dziedzinie kultury, 
gospodarki oraz inicjatyw społecz-
nych. 
Nominację wraz z uzasadnieniem 
może złożyć każdy mieszkaniec mia-
sta. Wnioski przyjmowane są od 15 
listopada do 20 grudnia br. Można 
je złożyć osobiście w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miasta (ul. Gdańska 

Zgłoś kandydata
Do 20 grudnia starogardzki magistrat cze-
ka na zgłoszenia kandydatów do nagrody 
Prezydenta Miasta – Wierzyczanki 2018.

6) w godz. pracy lub za pośrednic-
twem poczty (decyduje data wpły-
wu do Urzędu).
Szczegółowych informacji udziela 
pracownik Wydziału Informacji Spo-
łecznej Anna Gracz, tel. 58 530-60-
93, e-mail: anna.gracz@um.staro-
gard.pl). 

opiekunami są Aleksandra Miczek 
– nauczycielka języka polskiego 
w Szkole Podstawowej nr 4 i Woj-
ciech Leszczyński. Pan Wojtek jest 
akordeonistą. To on uczy dzieci śpie-
wać i tańczyć. 
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Legenda „Kaki” nie przemija. Nie-
przerwanie pozostaje idolem i au-
torytetem kolejnych pokoleń fanów 
piłki nożnej. Zapisał się w historii jako 
najlepszy rozgrywający lat 70-tych 
i postrach wszystkich stadionów, na 
których przyszło mu grać. Nazywany 
często „profesorem futbolu”, stawiany 
jest w jednym szeregu z takimi gwiaz-
dami, jak: Franz Beckenbauer, czy Jo-
han Cruyff.

Kazimierz Deyna 
miałby 71 lat 
Gdyby żył, znakomity piłkarz rodem ze Sta-
rogardu Gdańskiego 23 października 2018 r. 
obchodziłby 71. urodziny. Rodzinne miasto 
o nim nie zapomina.

– Puszcza Niepołomice to był trud-
ny rywal. O dwie klasy rozgrywko-
we wyżej. W lidze zajmują wysoką, 
czwartą pozycję – powiedział wice-
prezes drużyny KPS Adam Sobiecki. 
– Nasi chłopacy nie ustępowali im 
jednak. Mieli kilka świetnych sytuacji 
podbramkowych niestety niesku-
tecznych. Zabrakło trochę szczęścia. 
Przegraliśmy 3:1, ale jesteśmy zado-
woleni z gry naszego zespołu i dłu-
giej drogi w Pucharze Polski.

Mimo przegranej odnieśli sukces
Klub Piłkarski Starogard pożegnał się z rozgrywkami Pucharu Pol-
ski. 7 listopada na własnym boisku przegrał z Puszczą Niepołomice 
3:1. Mimo to III-ligowy zespół ze Starogardu plasując się w gronie 
16 najlepszych drużyn Pucharu Polski odniósł największy sukces 
w historii starogardzkiej piłki nożnej.

Klub Piłkarski Starogard w tym roku 
świętuje 10-lecie swojego istnienia. 
W ciągu tych lat drużyna awan-
sowała o cztery szczeble w górę 
w polskiej lidze piłkarskiej. Pięknym 
jubileuszowym prezentem zwłasz-
cza dla wiernych kibiców drużyny 
był Puchar Polski, który podopieczni 
Łukasza Kowalskiego wywalczyli na 
szczeblu województwa pomorskie-
go w czerwcu tego roku. W finale 
pokonali GKS Przodkowo 1:0. Na 

Swoim talentem potwierdza, że „tu 
(w Starogardzie) rodzą się gwiazdy”. 
Od trzech lat zajmuje czołowe miej-
sca w gronie najlepszych sportow-
ców stolicy Kociewia. Mistrzyni Pol-
ski juniorów młodszych w trójboju 
nowoczesnym. Reprezentantka Pol-
ski w Młodzieżowych Mistrzostwach 
Europy i Świata w pięcioboju nowo-
czesnym.
O Wiktorii Wierzbie mówi się, że to 
sportsmenka z duszą artysty. Pró-
bowała swych sił w rysunku, tańcu 

Prezydent nagrodził pięcioboistkę
Wiktoria Wierzba otrzymała stypendium sportowe Prezydenta 
Miasta Starogard Gdański.

i w gimnastyce artystycznej. W wie-
ku 7 lat pod okiem Macieja Gabryela 
rozpoczęła naukę pływania w klasie 
pływackiej w SP nr 1. Równocześnie 
zaczęła trenować bieganie i strze-
lanie. Tak zaczęła się jej przygoda 
z trójbojem nowoczesnym. Potem 
doszła szermierka i jazda konna, i to 
właśnie pięciobój nowoczesny stał 
się jej największą pasją.
Wychowanka Uczniowskiego Klubu 
Sportowego ,,Ósemka” w Starogar-
dzie Gdańskim, abiturientka Liceum 

Ogólnokształcącego nr 59 Mistrzo-
stwa Sportowego im. J. Kusocińskie-
go w Warszawie, obecnie studiuje fi-
zjoterapię na Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie.
We wrześniu br. w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Europy w Drzon-
kowie Wiktoria zajęła 16 miejsce 
indywidualne i IV drużynowe w pię-
cioboju nowoczesnym. Wcześniej 
na Młodzieżowych Mistrzostwach 
Świata w Kladnie w Czechach upla-
sowała się na 15 pozycji. 

szczeblu centralnym w pierwszej 
rundzie los skojarzył starogardzian 
z II-ligowym Górnikiem Łęczna. 
Strzelona w 2. minucie bramka przez 
Wojciecha Zyska dała im awans do 
1/16 finału.
– Kwalifikacja do 1/16 finału Pucha-
ru Polski to dla nas wielki sukces – 
powiedział trener drużyny Łukasz 
Kowalski. – Jesteśmy pierwszym 
zespołem w historii starogardzkiej 
piłki, któremu to się udało. 

W dniu urodzin Kazimierza Deyny 
prezydent miasta Janusz Stankowiak, 
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Marzena Klein, przewodniczący Komi-
sji Sportu Marek Jankowski oraz prze-
wodniczący Komisji Budżetu, Strategii 
i Programów Pomocowych Jarosław 
Janaszek złożyli kwiaty i zapalili znicze 
pod pamiątkową tablicą piłkarza – 
Honorowego Obywatela Miasta przy 
stadionie miejskim jego imienia. 
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kochanki (III przetarg) – działka nr 22/29 o pow. 13 368 m², obręb 7, KW 24794;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 600 000,00 zł (sześćsettysięcyzłotych); wadium w wysokości 60 000,00 zł (sześćdziesiąttysięcyzłotych); postąpienie minimalne 6 000,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.166.P2,U1 – zabudowa techniczno-produkcyjna, magazyny, składy, bazy, 
parkingi, garaże, a także zabudowa usługowa.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej). Pierwszy przetarg przeprowadzono 16 maja 2018 r., a drugi 22 sierpnia 2018 r.
Przez działkę nr 22/29 obr. 7 przebiega sieć gazowa, a brzegiem linia energetyczna, napowietrzna.
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 28 listopada 2018 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 
22 listopada 2018 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 27 listopada 2018 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 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.

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Korytybskiej (III przetarg) –  działka nr 37/3 o pow. 21 732 m², obręb 32, KW 33982; 
cena wywoławcza (w tym 23 % VAT)  550 000,00 zł (pięćsetpięćdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości  55 000,00 zł (pięćdziesiątpięćtysięcyzłotych); postąpienie minimalne  5 500,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej nieruchomość leży w strefie oznaczonej 
symbolem  (przeważająca  część)  23.MN  – zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna  i  (niewielka część)  21.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Przez działkę nr 37/3, obr. 32 przebiegają napowietrzne linie energetyczne, w północnej części linia średniego napięcia i przez środek działki linia wysokiego napięcia. Wzdłuż ulicy Korytybskiej przebiega sieć wodociągowa, 
linia energetyczna i linia telekomunikacyjna. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej). Pierwszy przetarg przeprowadzono 23 maja 2018 r., a drugi 12 września 2018 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 12 grudnia 2018 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 6 grudnia 
2018 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 11 grudnia 2018 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 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.

Zgony
1. Brunon Worzała l. 77
2. Mirosław Niebrzegowski l. 54
3. Maria Serocka l. 86
4. Andrzej Senger l. 58
5. Wojciech Mitulski l. 51
6. Iwona Budzyła l. 53
7. Magdalena Konderak l. 69
8. Witold Piotrzkowski l. 81
9. Piotr Szczęsny l. 66
10. Katarzyna Malek l. 51
11. Roman Lemańczyk l. 79
12. Kazimierz Stencel l. 83
13. Helena Zabrocka l. 91
14. Brunon Kuchta l. 84
15. Stanisław Gadzała l. 81
16. Rudolf Nurek l. 76
17. Helena Biesiada l. 90
18. Henryk Sikora l. 84
19. Zbigniew Kurowski l. 69
20. Władysław Gomuła l. 84
21. Jan Król l. 68
22. Barbara Gryniuk l. 66
23. Franciszek Spica l. 74
24. Elżbieta Nierzwicka l. 85
25. Teresa Niklewska l. 85
26. Maria Łakatyszewska l. 66
27. Jadwiga Kulwikowska l. 82
28. Kazimiera Wołyńska l. 88
29. Danuta Komorowska l. 58
30. Eugenia Kucks l. 83
31. Barbara Strzelczyk l. 64
32. Agnieszka Kędzierska l. 42
33. Barbara Stosik l. 59
34. Wioleta Cybula l. 49
35. Mieczysław Senczyszyn l. 84
36. Jan Jankowski l. 80
37. Albina Szulecka l. 75
38. Zofia Łukaszewicz l. 88
39. Krzysztof Iwicki l. 45

Bezpłatna Telefoniczna Informacja 
Pacjenta to skutek porozumienia, 
które podpisali rzecznik praw pa-
cjenta Bartłomiej Chmielowiec i wi-
ceprezes Narodowego Funduszu 
Zdrowia ds. operacyjnych Adam 
Niedzielski.
Nowy jednolity numer w całym kraju 
zastąpi kilkanaście numerów w od-
działach wojewódzkich NFZ. Ma za-
gwarantować szybkie, kompleksowe 
i przejrzyste uzyskiwanie informacji 
o funkcjonowaniu systemu ochrony 
zdrowia w Polsce.
Dzwoniąc pod numer 800 190 590 
będzie można dowiedzieć się m.in., 
jak uzyskać kartę EKUZ, jakie prawa 

Jeden numer 
dla całej Polski
Od 13 listopada w całym kraju, we wszyst-
kich OW NFZ ruszyła Telefoniczna Infor-
macja Pacjenta. W sprawach dotyczących 
systemu opieki zdrowotnej dzwonimy pod 
numer 800 190 590.

Spotkania uczestników Studium 
Osobistego Rozwoju (SOR) odby-
wają się w ramach projektu „STOP 
krzywdzeniu – RAZEM można 
więcej”. Na jego realizację MOPS 
w Starogardzie Gdańskim uzyskał 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej z Programu Osłonowego 
„Wspieranie jednostek samorządu 
terytorialnego w tworzeniu sys-
temu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie”.
Zajęcia odbywają się w formie 
warsztatów, których moderatorem 

Jednolite zasady
Od 12 września do 7 listopada br. kura-
torzy z Sądu Rejonowego w Starogardzie 
Gdańskim, przedstawiciele Komendy Po-
wiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim, 
Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Daje-
my Dzieciom Siłę, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz miejskich placó-
wek oświatowych spotykają się regularnie 
co dwa tygodnie w Restauracji „Ogródek” 
i MOPS. Ich celem jest wzmocnić i uspraw-
nić wewnętrzny system komunikacji, aby 
szybciej i skuteczniej pomagać pokrzyw-
dzonym.

jest psycholog Barbara Liedtke-
-Kątnik. – Spotykamy się po to, 
aby instytucje, które na co dzień 
zajmują się pomocą dzieciom 
krzywdzonym i rodzinom w kryzy-
sie, zwarły szeregi i wypracowały 
optymalny model współpracy – 
powiedziała moderator. – Chodzi 
przede wszystkim o wypracowanie 
takich ścieżek postępowania i ta-
kiej komunikacji między instytu-
cjami, aby zapewnić mieszkańcom 
miasta, a może i powiatu, szybką 
i efektywną pomoc w sytuacjach, 
które tego wymagają. 

przysługują osobie ubezpieczonej, 
gdzie jest najbliższy szpital czy też, 
jakich formalności należy dopełnić, 
by skorzystać z leczenia uzdrowi-
skowego.
TIP to pierwszy etap wprowadza-
nych zmian. Za pół roku zostanie 
uruchomiona specjalna informa-
cja dla pacjentów onkologicznych. 
Nowa idea tzw. call center ma wy-
kraczać daleko poza samo infor-
mowanie. Docelowo Telefoniczna 
Informacja Pacjenta będzie nie tylko 
pomagała pacjentom poruszać się 
po systemie ochrony zdrowia, ale 
pozwoli im uzyskać proste porady 
medyczne. 

Telefoniczna Informacja Pacjenta

800 190 590
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 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 PIERWSZY 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

630 000,00 zł 63 000,00 zł 6 300,00 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

460 000,00 zł 46 000,00 zł 4 600,00 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

380 000,00 zł 38 000,00 zł 3 800,00 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

630 000,00 zł 63 000,00 zł 6 300,00 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 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 - kana-
łu deszczowego na działce nr 179/160.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 12 grudnia 2018 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy 
wnieść najpóźniej do dnia 6 grudnia  2018 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 11 grudnia 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 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 2018 r. poz. 121 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 PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic: Krętej i Granicznej, KW GD1A/00034706/3, obr. 5, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr 
działki

Pow. 
w m2 Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza 
w zł (zawiera wartość 
i podatek VAT - 23%)

wadium 
w zł

postąpienie 
minimalne 

w zł
1 2 3 4 5 6 7
1. 187/9 963 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (02.MN) 129 200,00   12 920,00   1 300,00   
2. 187/11 959 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (05.MN) 128 600,00   12 860,00   1 290,00   
3. 187/73 1.264 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (05.MN) 158 800,00   15 880,00   1 590,00   
4. 187/74 1.264 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (05.MN) 158 800,00   15 880,00   1 590,00   
5. 187/75 1.264 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (05.MN) 158 800,00   15 880,00   1 590,00   
6. 187/76 736 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (05.MN) 98 700,00   9 870,00   990,00   
7. 187/77 735 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (05.MN) 98 600,00   9 860,00   990,00   
8. 187/78 764 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (05.MN) 102 500,00   10 250,00   1 030,00   
9. 187/79 1.237 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (02.MN) 155 400,00   15 540,00   1 560,00   
10. 187/80

187/99
1.097
276

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (02.MN) 172 500,00   17 250,00   1 730,00   

11. 187/7
187/100

803
173

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (02.MN) 130 900,00   13 090,00   1 310,00   

12. 187/81 1.460 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (02.MN) 183 400,00   18 340,00   1 840,00   
13. 187/82 1.510 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (02.MN) 189 700,00   18 970,00   1 900,00   
14. 187/83 1.503 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (02.MN) 188 800,00   18 880,00   1 890,00   
15. 187/84 964 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (02.MN) 123 100,00   12 310,00   1 240,00   
16. 187/85 964 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, 

garaży (06.MN,U)
123 100,00   12 310,00   1 240,00   

17. 187/86 871 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, 
garaży (06.MN,U)

122 300,00   12 230,00   1 230,00   

18. 187/87 872 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, 
garaży (06.MN,U)

122 400,00   12 240,00   1 230,00   

19. 187/88 871 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (02.MN) 122 300,00   12 230,00   1 230,00   
20. 187/90 1.505 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, garaży (02.MN) 189 100,00   18 910,00   1 900,00   
21. 187/91 1.668 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, garaży (02.MN) 209 500,00   20 950,00   2 100,00   
22. 187/92 886 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, garaży (02.MN) 113 200,00   11 320,00   1 140,00   
23. 187/93 1.177 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, garaży (02.MN) 147 900,00   14 790,00   1 480,00   
24. 187/94 780 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, garaży (02.MN) 104 600,00   10 460,00   1 050,00   
25. 187/95 850 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, garaży (02.MN) 114 000,00   11 400,00   1 140,00   
26. 187/96 739 99 100,00   9 910,00   1 000,00   

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy ww. dzialek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiazujacym miejscowym planem zagowspodarowania dla tego terenu oraz przezpisami prawa. 
Nieruchomości ww. (poz. 1-26) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 9 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska nr 6.  
Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 3 stycznia 2019 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 8 stycznia  2019 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

22 listopada

24 listopada

29 listopada

28 listopada

2 grudnia

3 grudnia

3 grudnia

9 grudnia

15 grudnia

do 7 grudnia
Godz. 17:00, Miejska 
Biblioteka Publiczna, Wieczór 
z pisarzem Andrzejem 
Kasperkiem

Godz. 10:00 – 18:00, 
Starogardzkie Centrum 
Kultury, warsztaty wokalne 
z Anią Szarmach

Godz. 12:00, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Wspólne czytanie 
– Dzień Pluszowego Misia

Godz. 13:00, Stadion Miejski 
im. Kazimierza Deyny, mecz III 
ligi KP Starogard – Jarota 
Jarocin

Godz. 18:00, Świetlica ODK, 
Os. 60-lecia ONP 14, Karol 
Tiałowski – wieczór 
poetycki

Godz. 17:00, Kino „Sokół”, 
koncert z cyklu „Pieśnią  
o historii”

Godz. 17:00, Kino „Sokół”, 
koncert Ani Szarmach

Godz. 17:00, Kino „Sokół”, 
koncert „Barbórka śląska na 
Kociewiu”

Godz. 19:00, Miejska Hala 
Sportowa im. Andrzeja Grubby, 
mecz Polskiej Ligi Koszykówki 
Polpharma Starogard 
Gdański – Arka Gdynia

Godz. 8:30, Zespół 
Szkół Ekonomicznych, 
Mikołajkowe Granie  
z Decathlon

Godz. 11:00 – 17:00, Rynek, 
Jarmark Świąteczny

Godz. 17:00, Kino „Sokół”, 
„Jezioro Łabędzie” do 
muzyki Piotra Czajkowskiego

W Galerii „A” im. Michała 
Faryseja w Starogardzkim 
Centrum Kultury można 
oglądać wystawę SZTUKA 
POLSKA „Malarstwo 
polskie po 1918 r.” Wilno, 
Kraków, Warszawa

Wystawa czynna:
w poniedziałki, wtorki i środy  
w godz. 8:00-18:00, w czwartki 
i piątki w godz. 8:00-16:00,  
w niedziele w godz. 14:00-
18:00, bilet wstępu 1 zł do 
nabycia w recepcji SCK.


