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Senty-
mentalny 
spacer
Adelajda Wysocka 
po 30 latach powróciła 
do swoich korzeni, 
by zobaczyć, jak zmieniło się 
jej rodzinne miasto.

W roku szkolnym 2020/2021 
swoją edukację rozpocznie 552 

pierwszoklasistów. Brak uroczystości 
rozpoczęcia roku szkolnego wynika 
z troski o zdrowie i bezpieczeństwo 
społeczności szkolnej. W celu zapo-
biegania rozprzestrzenianiu się wiru-
sa SARS-CoV-2 dzieci powitają szko-
łę w mniejszych grupach. Wspólnie 
z wychowawcą klasy poznają nowe 
pomieszczenia, w których będą się 
uczyć. Zaleca się żeby na terenie pla-
cówek każdy uczeń posiadał przy so-
bie maseczkę ochronną. 

PSP 2 w nowej siedzibie
Duże zmiany czekają uczniów i pra-

Starogard gotowy 
na nowy rok szkolny
1 września przypada w tym roku we wtorek. Tego dnia naukę w starogardzkich 
szkołach podstawowych rozpocznie 4 295 uczniów, a w miejskich przedszko-
lach 2 690 maluchów. Wszystkie placówki gotowe są na ich przyjęcie. 1 września 
do szkół pójdą tylko pierwsze i czwarte klasy. Szczegółowe informacje na temat 
harmonogramu na stronach internetowych placówek.

cowników Publicznej Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej. 
Z dniem 1 września 2020 r. ze swojej 
dotychczasowej siedziby, mieszczącej 
się w budynku przy ul. Jana III Sobie-
skiego 6a przenosi się ona do budynku 
przy ul. 2. Pułku Szwoleżerów Rokit-
niańskich 4. Dojazd do szkoły nową, 
specjalnie utworzoną linią MZK (nr 7). 

Sprzęt komputerowy 
dla uczniów
W związku z występującą na terenie 
kraju epidemią koronawirusa od 1 
września 2020 r. wszystkie placówki 
oświatowe, dla których Gmina Miej-
ska Starogard Gdański jest organem 
prowadzącym dostosowały zasady or-
ganizacji do wymogów wynikających 
z wytycznych MEN, MZ i GIS dla pu-
blicznych i niepublicznych szkół oraz 
placówek.  
W celu umożliwienia prowadzenia 
ewentualnego kształcenia zdalne-
go miasto przystąpiło do projektów 
„Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła+”. 
Z obu projektów finansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego zakupiono 162 
zestawy pomocy dydaktycznych dla 
starogardzkich szkół podstawowych 
o łącznej wartości 253 040,00 zł. 

Miejski salonik  
w miejscu wykopalisk

Nie dokarmiaj ptaków 
chlebem

253 
162 zestawy pomocy 
dydaktycznych dla 
starogardzkich szkół 
podstawowych

tys. zł
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Urząd Miasta w Starogardzie 
Gdańskim pracuje w normal-

nych godzinach od poniedziałku do 
piątku. Od 20 sierpnia zmieni się 
jednak tryb obsługi klientów. Na 
miejscu załatwiane będą tylko i wy-
łącznie sprawy priorytetowe, jak np. 
rejestracja zgonów. Klient po wcze-
śniejszym umówieniu się na spo-
tkanie z urzędnikiem, obsługiwany 
będzie w wyznaczonej strefie przed 
wejściem do Biura Obsługi Klienta 
z zachowaniem obowiązujących za-
sad bezpieczeństwa. Zarówno inte-
resant, jak i urzędnik mają obowiązek 
zasłonięcia ust i nosa, dezynfekcji rąk 
i zachowania dystansu.

Ważne! Przychodząc do Urzędu na 
umówione spotkanie klient winien 
znać nazwisko urzędnika, z którym 
się umówił i wydział, w którym pra-
cuje.

Wszystkie pozostałe kwestie będzie 
można załatwiać telefonicznie, ma-
ilowo lub przez platformę ePUAP. 
Zachęcamy do załatwiania spraw 
przez profil zaufany. Osoby, które 
go nie mają, mogą go potwierdzić za 
pośrednictwem bankowości elek-
tronicznej, bez konieczności wizyty 
w urzędzie. Ta metoda pozwala wsz-
cząć każdą sprawę, a także składać 
pisma i większość wniosków wraz 
z załącznikami. Skargi i interwencje 
można zgłaszać także mailem.

Rejestracja zgonów – możliwa po 
uprzednim umówieniu się telefo-
nicznym (tel. 58 530 61 44, 58 530 61 
47, 58 530 61 46)

Rejestracja urodzeń – wyłącznie przez 
platformę ePUAP, Profil Zaufany 
bądź telefonicznie. (tel. 58 530 61 44,  
58 530 6 147, 58 530 61 46)

Akty będą wysyłane pocztą tradycyj-
ną.

Placówka Banku Spółdzielczego 
w budynku UM przy ul. Gdańskiej 6 
będzie nieczynna. Płatności z tytu-

Urząd wraca do obsługi klientów online lub telefonicznie
Ze względu na znaczny przyrost zachorowań na COVID-19 w powiecie starogardzkim, od czwartku 20 sierpnia Urząd Miasta wraca do 
obsługi klientów online lub telefonicznie. W magistracie załatwiane będą tylko sprawy najpilniejsze po uprzednim umówieniu się klienta 
z urzędnikiem na spotkanie. Taką decyzję podjął prezydent Starogardu Gdańskiego w trosce o bezpieczeństwo starogardzian, aby po-
wstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa i ograniczyć do minimum ryzyko zakażenia.

łu zobowiązań podatkowych można 
dokonywać bez prowizji w każdej 
innej placówce banku lub droga elek-
troniczną.

W Referacie Lokalowy przy ul. Trau-
gutta 56 klienci są obsługiwani telefo-
nicznie pod nr telefonów: 881 200 181 
lub 601 598 682, a w Wydziale Ochro-
ny Środowiska  przy ul. Zblewskiej 
18  pod nr telefonu  58 56 13 778 bądź 
drogą mailową: odpady@um.stra-
ogard.pl lub srodowisko@um.sta-
rogard.pl.  Wnioski oraz deklaracje 
można składać poprzez ePUAP  lub za 
pośrednictwem Poczty Polskiej.  

Informację na temat, jak załatwić 
sprawę drogą elektroniczną oraz listę 
telefonów, znajdziecie Państwo na 
stronie www.bip.starogard.pl

W trosce o bezpieczeństwo prosimy 
o ograniczenie wizyt  zarówno w bu-
dynku Urzędu przy ul. Gdańskiej 6, 
jak i  wydziałach zewnętrznych do 
niezbędnego minimum.

Najważniejsze kontakty:

Biuro Obsługi Klienta
tel. 58 530 6019 
tel. 58 530 6020
tel. 58 530 6021
e-mail. bok@um.starogard.pl

Sekretariat Prezydenta 
tel. 58 530 6006 
fax. 58 530 6000 
e-mail: ratusz@um.starogard.pl

Urząd Stanu Cywilnego 
tel. 58 530 6147
tel. 58 530-6144 
tel. 58 530-6146
e-mail: usc@um.starogard.pl

Infolinia
801 002 514 dla numerów stacjonar-
nych
587 319 950 dla numerów komórko-
wych 

„Starogard – #walczyMY z koronawirusem”
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Kiedy Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg S. A. rozpoczynało moder-

nizację Rynku w 2017, nikt nie spo-
dziewał się, że w samym jego środku 
archeolodzy odkryją średniowieczne 
mury dawnego Ratusza.
Ówczesna Wojewódzka Konserwa-
tor Zabytków uznała to odkrycie za 

Miejski salonik w miejscu wykopalisk
Średniowieczne mury piwnic dawnego Ratusza, odsłonięte podczas modernizacji Rynku, zostaną zasypane. 
Taka jest sugestia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Miasto nie zapomni jednak o dokonanym odkry-
ciu. Obrys murów utrwalony zostanie w nawierzchni, która przykryje archeologiczne znalezisko. Pojawi się 
też makieta z obrazem piwnic i informacją o dokonanych odkryciach. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

unikatowe – cenne nie tylko z punk-
tu widzenia prowadzonych badań 
naukowych nad budownictwem 
municyplanym w miastach średnio-
wiecznych, ale również ważne dla 
dziedzictwa kulturowego miasta. 
Dwa lata trwało odgruzowywanie 
i eksplorowanie odkrytych murów, 

a w chwili obecnej trwa jeszcze pełna 
inwentaryzacja znalezisk i tworzona 
jest obszerna dokumentacja dotyczą-
ca reliktów archeologicznych. Prace 
trwały również po otwarciu odnowio-
nego już Rynku.
Koncepcji zagospodarowania tego ob-
szaru było kilka. Ostatecznie Pomorski 

4 sierpnia odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami realizatorów 

projektu, którymi są Stowarzyszenie 
Starogard 2030 i Gmina Miejska Sta-
rogard Gdański. 
– W 2018 r. rozpoczęliśmy realizację 
projektu „Rewitalizacja Śródmieścia 
Starogardu Gdańskiego”. O to, by do-
szedł do skutku zaczęliśmy starać się 
już kilka lat wcześniej. Mógł zaistnieć 
dzięki wsparciu finansowemu woje-
wództwa pomorskiego i dofinanso-
waniu z Urzędu Marszałkowskiego. 
W ramach projektu modernizujemy 
Stare Miasto. Objął on przebudowę 
ulic: Chojnickiej (od Rynku do ul. 

Podwórkowe rewolucje
Już niedługo swój wygląd zmienią podwórka przy 
ul. Kościuszki 48, 52, 98 i 129, Piłsudskiego 20 oraz 
Owidzkiej 14 i 4. Na to jak będą wyglądały duży wpływ 
mają mieć pomysły mieszkańców tych obszarów. 

Krzywej), Kellera, Koziej, Paderew-
skiego, Placu 16. Dywizji, Rycerskiej, 
Sambora, Spichrzowej i Szewskiej 
oraz 30 kamienic – mówił wiceprezy-
dent Starogardu Gdańskiego Tadeusz 
Błędzki.
– W budynkach modernizowane są 
fundamenty, dach, klatki schodowe, 
elewacje, a w części – przydomowe 
podwórka. Tę część zadania wzięło 
na siebie Stowarzyszenie Starogard 
2030. Rewitalizacja polega na tym, że 
oprócz tzw. „elementów twardych”, 
czyli typowo technicznych, realizuje 
się również tzw. „element miękkie”, 
do których należy właśnie zaanga-

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
Igor Strzok w obawie przed uszko-
dzeniem lub zniszczeniem Ratusza, 
zasugerował zasypanie wykopu i re-
liktów archeologicznych z wyraźnym 
upamiętnieniem dokonanych w tym 
miejscu odkryć. Miasto zleciło opra-
cowanie projektu zagospodarowania 
tego obszaru. Jak wynika z dokumen-
tacji, w miejscu wykopu ma powstać 
miejski salonik bogato ozdobiony 
zielenią z miejscem na mobilną sce-
nę widowiskową. W jego nawierzchni 
czerwoną cegłą wyznaczony zostanie 
układ średniowiecznych piwnic daw-
nego ratusza.
– Zależało nam przede wszystkim na 
tym, aby sposób zagospodarowania 
tego miejsca był spójny z estetyką 
Rynku. Sugestie Konserwatora o za-
sypaniu tego miejsca nas zaskoczyły, 
bo pierwotnie sugerowano nam za-
bezpieczenie koron odkrytych mu-
rów, wykonanie stropu nad odkryty-
mi piwnicami, skomunikowanie ich 
z podziemiami istniejącego budynku 
Ratusza i wyeksponowanie dla zwie-
dzających. Teraz będziemy je zasypy-
wać, pozostawiając na powierzchni 

tylko ślad w postaci obrysu murów, 
wykonanych z kostki. Wyekspono-
wanie piwnic wymagałoby jednak 
bardzo dużych nakładów finanso-
wych, na które Miasta w tej chwili 
nie stać, a mamy jeszcze przed sobą 
spory wydatek związany ze zmianą 
funkcji budynku Ratusza i jego od-
nowieniem. Ratusz posiada własne, 
ciekawe piwnice, które docelowo 
mają być udostępnione dla zwie-
dzających. Powinny w dostateczny 
sposób dać wyobrażenie tego, jak to 
kiedyś wyglądało. Poza tym w każ-
dej chwili możemy do tego odkrycia 
archeologicznego powrócić i odsłonić 
fragmenty znaleziska. Przyjmujemy 
taką alternatywę – powiedział zastęp-
ca prezydenta miasta ds. techniczno-
-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.
Zaproponowana koncepcja przy-
słonięcia wykopaliska była szeroko 
konsultowana z zespołem Komitetu 
Rewitalizacyjnego 22 lipca br..
Członkowie po kolei omówili kwestie 
związane z formą ekspozycji murów 
średniowiecznych piwnic, przekaza-
nia informacji mieszkańcom o tym 
odkryciu, materiału, z którego ma 
być wykonany obrys oraz rodzaju ro-
ślinności, która ozdobi tę przestrzeń. 
Projektant ma czas do końca lipca 
na wprowadzenie zgłoszonych przez 
Komitet Rewitalizacji poprawek. 
W sierpniu gotowa dokumentacja 
trafi do uzgodnień do Pomorskiego 
Konserwatora Zabytków. Jesienią 
Miasto planuje rozpocząć inwestycję 
i zasypać wykop. Ostateczny kształt 
planowanego saloniku pojawi się na 
Rynku w przyszłym roku. 

żowanie społeczeństwa. Nie od dziś 
wiadomo, że jeśli włożymy w coś 
swoją pracę, później bardziej to sza-
nujemy – dodał zastępca prezydenta 
Starogardu ds. techniczno-inwesty-
cyjnych Tadeusz Błędzki.
W ramach projektu „Podwórkowe 
rewolucje – współtworzymy naszą 
przestrzeń” powstaje także deptak 
między ulicami Kościuszki i Owidz-
ką. Zostaną przy nim zamontowane 
m.in. urządzenia siłowni zewnętrz-
nej i niewielkiego placu zabaw. Prace 
już się rozpoczęły, a deptak ma zostać 
ukończony jeszcze w tym roku.
Zarówno deptak, jak i podwórka 
będą przedmiotem serii warsztatów 
projektowych. Na każde podwórko 
przeznaczone są dwa spotkania, jed-
no w odnawianym miejscu, drugie 
w Społecznym Centrum Wsparcia 
Rodziny przy ul. Kościuszki 65. Pod-
czas warsztatów w terenie organiza-
torzy zapytają mieszkańców o to, jak 
miałoby według nich wyglądać ich 

najbliższe otoczenie. Czy potrzebna 
jest im wiata śmietnikowa, ławeczka, 
trzepak, a może dobrze usytuowane 
linki do wieszania prania? Czy wolą 
zwykłą trawę wokół domu, czy raczej 
kwiatowe rabaty, ozdobne krzewy 
lub drzewa?
Warsztaty „podwórkowe” odbywają 
się zawsze o godz. 17:00 w termi-
nach: 11 i 18 sierpnia – ul. Piłsudskiego 

20; 12 i 19 sierpnia – ul. Kościuszki 129; 
25 sierpnia i 8 września – ul. Owidzka 
4 i 14; 26 sierpnia i 9 września – ul. 
Kościuszki 48 i 52; 2 i 16 września – ul. 
Kościuszki 98.

Projekt otrzymał wsparcie finansowe 
ze środków europejskich w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
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Święto Matki Bożej Zielnej, obcho-
dzone jako Święto Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny, to dzień, 
w którym święci się kwiaty, zboża, 
zioła i warzywa. Dzień wdzięczności 
za dary, które rodzi Ziemia, a które 
ludzie wykorzystują by żyć zdrowo 
i w dobrej kondycji.

Podziękowali 
za „leki z bożej apteki”
Labofarm to firma, która pachnie ziołami. Są one bowiem głównym składnikiem 
leków, które produkuje od ponad 30 lat. By wyrazić swoją wdzięczność w wigilię 
święta Matki Bożej Zielnej – 14 sierpnia zorganizowała sympozjum, na które za-
prosiła przedstawicieli władz kościelnych, rządowych i lokalnych.

Taki jest też cel starogardzkiej firmy 
rodzinnej państwa Pawełek. Labora-
torium Farmaceutyczne Labofarm od 
ponad 30 lat produkuje leki roślinne, 
wykorzystując swoje własne uprawy. 
Łącząc naturalne produkty z wyso-
kiej jakości technologią zyskała dobrą 

Osoby, które się zarejestrują 26 
września na swój adres mailowy 

otrzymają aktywny przez 7 dni link. 
Dzięki niemu całą konferencję będą 
mogły obejrzeć w wybranym dniu 
między 26 września a 3 października.
Wydarzenie organizuje Centrum 
Pomocy Dzieciom w Starogardzie 

Konferencja online
Już po raz trzeci, we wrześniu odbędzie się bezpłatna 
Starogardzka Konferencja – Dziecko Pokrzywdzone 
Przestępstwem. W tym roku ze względu na zagro-
żenie epidemiczne, organizatorzy proponują udział 
w wydarzeniu online.

markę i uznanie nie tylko w Polsce, 
ale na całym świecie.
– Zaczęło się w 1989 roku, kiedy wła-
ściciel pewnej firmy przekazał nam 
spory zapas suszonego czosnku z na-
dzieją, że jakoś go wykorzystamy. 
Tak więc, warzywo o właściwościach 
przeciwgrzybicznych stało się na-

szym pierwszy standardowym pro-
duktem, który od ponad 30 lat jest 
lekiem nr 1 na rynku leków roślin-
nych – powiedział prezes Labofarmu 
Tadeusz Pawełek. – Dzisiaj w ofercie 
mamy setki produktów, które two-
rzymy z poszanowaniem zielarskich 
tradycji i wiedzy o leczniczych wła-
ściwościach wybranych ziół – dodał.
Przypomniał historię zielarstwa, 
którego początki sięgają starożytno-
ści. Przedstawił misję firmy oraz jej 
najważniejsze produkty. Podkreślił, 
że Labofarm daje ludziom tylko to, 
co wydaje ziemia wyłącznie w trosce 

o ich zdrowie. Wspomniał, że oprócz 
kultywowania tradycji zielarskich, od 
2000 roku za pośrednictwem kwar-
talnika Panacea rozpowszechnia 
również wiedzę na temat natural-
nych leków roślinnych.
Podczas spotkania zaproszeni goście 
mieli okazję wysłuchać ciekawych 
wykładów. Na koniec sympozjum 
goście obejrzeli dwa filmy. Pierwszy 
dotyczył procesu produkcji leków ro-
ślinnych w firmie Labofarm, a drugi 
- bardziej społeczny – dotknął waż-

kiego tematu budowy starogardzkiej 
obwodnicy, w lobbowanie której fir-
ma Labofarm i rodzina Pawełek sku-
tecznie się włączyła.
W imieniu wszystkich samorządow-
ców za zaproszenie na uroczystość 
podziękował prezydent miasta Ja-
nusz Stankowiak.
– Jesteśmy bardzo wdzięczni za to 
zaproszenie. To okazja nie tylko do 
„wigilijnego” świętowania jutrzej-
szego Wniebowzięcia NMP, ale rów-
nież pretekst do bliższego poznania 
firmy Labofarm. Jako zwykły miesz-
kaniec Starogardu jestem dumny, że 

na naszym terenie działa tak prężna, 
rodzinna firma, która wykorzystu-
je to, co rodzi Ziemia w harmonii 
i w przyjaźni z przyrodą. Nie tylko 
bierze, ale również daje, co w dobie 
rozwijających się cywilizacji i związa-
nego z tym zanieczyszczenia środo-
wiska, jest niebywale cenne – powie-
dział prezydent miasta.
Uroczystość w wigilię święta Matki 
Bożej Zielnej poprzedziła msza św. 
Koncelebrował ją ks. prof. Tadeusz 
Guz.  

Gdańskim. Zaprasza pracowników 
socjalnych, asystentów rodziny, ku-
ratorów sądowych, sędziów, pro-
kuratorów, adwokatów, biegłych 
psychologów, policjantów, psycho-
logów, pedagogów, pracowników in-
stytucji rządowych, samorządowych 
i pozarządowych pracujących z dzieć-

mi i na rzecz dzieci.
Program konferencji przewiduje trzy 
sesje tematyczne, podczas których 
omówione będą m.in. tematy doty-
czące przeciwdziałania krzywdze-
niu dzieci, a także depresji u dzieci 
i młodzieży. Przybliżymy metody 
radzenia sobie z wypaleniem zawo-
dowym u profesjonalistów pracują-
cych z dziećmi oraz kwestie związane 
z rolą kuratora procesowego jako re-
prezentanta dziecka w postępowaniu 
karnym.
ABY DOŁĄCZYĆ DO BEZPŁATNEJ 
KONFERENCJI, NALEŻY SIĘ ZARE-
JESTROWAĆ POD ADRESEM  https://
app.evenea.pl/event/fdds-starogard
Liczba miejsc jest ograniczona, decy-
duje kolejność zgłoszeń. 
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Wydarzenie w Parku Nowe Obli-
cze rozpoczęło Boże Błogosła-

wieństwo. Tata Olka Michał Lewan-
dowski opowiedział jak wygląda co-
dzienne życie 1,5 rocznego malucha 
i na czym polega leczenie, na które 
rodzina zbiera środki. – W imieniu 
Oleczka bardzo dziękuję za okazaną 
pomoc. Zawsze będziemy wdzięczni 
każdemu, kto choć w najmniejszym 
stopniu zaangażował się, by nas wes-
przeć. Przy tym festynie pracowało 
bardzo dużo osób. Dopięcie takiego 
wydarzenia na ostatni guzik nie jest 
rzeczą łatwą. Miło nam widzieć Was 
dzisiaj tutaj razem z nami – mówił 
Michał Lewandowski.
- Starogardzianie i mieszkańcy Ko-
ciewia to jedna wielka rodzina. Jeżeli 
komuś z nas dzieje się krzywda, to jak 
na rodzinę przystało, stawiamy się, 
żeby pomóc. Tak jest teraz i tak bę-
dzie zawsze. Dzisiaj walczymy o Olka, 
ale być może jutro będziemy musieli 
zawalczyć o kogoś innego. Pamię-
tajcie, że zawsze możemy na siebie 
liczyć – otwierając festyn powiedział 
Prezydent Miasta Starogard Gdański 
Janusz Stankowiak.
Od samej godz. 11:00, o której rozpo-
częła się zabawa, atrakcji nie brako-
wało. Na najmłodszych czekały dmu-
chańce, malowanie buziek, przygo-
towana przez Ośrodek Sportu i Re-
kreacji Strefa Smyka. Na starszych 
czekał poczęstunek od Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz przepyszne dania 
z grilla. Podziwiać można było poka-
zy walk rycerskich, sprawność i spryt 
psów policyjnych, a także zabytkowe 
pojazdy, które prezentowali człon-
kowie Klubu Motocykli Dawnych. 

Festyn charytatywny dla Oleczka
Oluś Lewandowski z Czarnej Wody cierpi na SMA, rdzeniowy zanik mięśni typu 2. 
Pomóc może mu tylko terapia genowa, której koszt wynosi 9,5 mln zł. Już ponad 
2 mln zł udało się zebrać na portalu siepomaga.pl. Żeby zwiększyć szansę chłopca 
na normalne życie 8 sierpnia w Starogardzie Gdańskim zorganizowany został fe-
styn charytatywny.

Pasjonaci historycznej motoryzacji 
nie poprzestali na samej prezentacji 
swoich „cudeniek”. Specjalnie dla 
Oleczka wozili chętnych po Starogar-
dzie. Wydarzenie zgromadziło ludzi 
o wielkich sercach. Zdecydowana 
większość z nich wszystkie zarobione 
podczas festynu pieniądze postano-
wiła przeznaczyć na leczenie Olusia. 
Uczestnicy imprezy przynosili na-
krętki oraz brali udział w licytacjach, 
z których dochód także przeznaczony 
jest na terapię dla Małego Wojow-
nika. Do wylicytowania była m.in. 
kolacja z włodarzami kociewskich 
miejscowości, piłka z podpisami pił-
karzy reprezentacji Polski, koszulka 
z autografami koszykarzy Polphar-
my, rozkładana sofa od firmy Fe-
niks, olbrzymi miś, obraz przekazany 
przez prezydenta Starogardu, różowa 
gitara od Muzeum Ziemi Kociewskiej 
z podpisem Stashki, która dodatkowo 
ją nastroiła. 
Pięcioletnie bliźniaczki Kinga i Iga 
postanowiły sprzedać swoje maskot-

ki. – Zrobiłyśmy porządek w pokoju. 
Chciałam wydać te pluszaki gdzie-
kolwiek, a moja mama rano rzuciła 
hasło, by może zrobić „stanowisko” 
dla Olusia i sprzedać za wolne datki. 
Uzbierałyśmy 300 zł, które na scenie 
wrzuciłyśmy do dużej puszki. W ten 
sposób dorzuciłyśmy swoją cegiełkę. 
Dziewczynki są z tego powodu bardzo 
zadowolone, a ja dumna – powiedzia-
ła mama pięciolatek Aleksandra Wy-
siecka.
Wszystkim czas umilali m.in. Dariusz 
Szymański oraz DJ, który miksował 
hity ostatnich lat. Posłuchać można 
było także Blue MC, czyli podopiecz-
nych Środowiskowego Domu Samo-
pomocy Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański, którzy wykonali piosenkę 
„Przybij pionę” oraz premierowy 
utwór „Przebij mury ograniczeń”.
Gwiazdami wydarzenia byli Stashka 
i Antek Smykiewicz.   
Głównymi organizatorami byli przy-
jaciele rodziny Łukasz Kruszyński 
i Patryk Oksentowicz. Współorga-
nizatorzy: Urząd Miasta Starogard 
Gdański, Starogardzkie Centrum 
Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Honorowym patronatem objęli je 
Prezydent Miasta Starogard Gdań-
ski Janusz Stankowiak i Wójt Gminy 
Starogard Gdański Magdalena Forc-
-Cherek. Partnerem imprezy był MT 
Events Management.
Zbiórka pieniędzy dla Olusia trwa cały 
czas. Dołączyć można do niej pod ad-
resem:     https://www.siepomaga.pl/
olus-sma
Bądźcie z Olkiem na bieżąco poprzez 
fanpage na Facebooku     https://www.
facebook.com/OleczekPokonaSMA/.

Tworzenie ikon jako sakrum war-
tości chrześcijańskich pani Rena-

ta doskonaliła w Żarnowcu u Mniszek 
Benedyktynek. Swoją malarską pasję 
od kilku lat kształtuje w Starogardz-
kim Centrum Kultury. Zajmuje się 
także malarstwem tradycji Kociewia 

Ikony w malarstwie 
Renaty Cherek
Niezwykła wystawa pt. „Ikony” autorstwa Renaty 
Cherek pojawiła się w holu Urzędu Miasta. 

Dyrektor przeszedł na emeryturę

Dyrektora Andrzeja Błażyńskiego 
pożeganli prezydent miasta Ja-

nusz Stankowiak, jego zastępca Ta-
deusz Błędzki oraz Anna Gracz z Wy-
działu Informacji Społecznej Urzędu 
Miasta.
Andrzej Błażyński jest głównym po-
mysłodawcą i inicjatorem powsta-
nia Rocznika Muzealnego RYDWAN. 
Przez wszystkie lata swojej pracy 
zawodowej dbał, aby zamieszcza-

Przepracował 42 lata. Muzealną karierę zaczynał jako 
kierownik Stacji Upowszechniania Wiedzy o Regio-
nie. 31 lipca dyrektor Andrzej Błażyński zakończył 
swoją pracę zawodową i przeszedł na emeryturę.

na szkle. Brała udział w wernisażach 
zbiorowych i na Plachandrach Ko-
ciewia. Jest laureatką XIX wernisażu 
„Sami Swoi i Goście” w Kaliskach za 
haft kociewski i sztandarowy oraz 
malarstwo. Jest tegoroczną stypen-
dystką Prezydenta Miasta. 

ne w nim teksty dotyczyły Kociewia 
w szerokim spektrum tematów, od 
historii, etnografii, archeologii, kul-
tury, dzieł sztuki i zabytków – za-
równo pojedynczych eksponatów, 
jak i całych kolekcji – do konkretnych 
wydarzeń, zjawisk, czy ludzi.
Swojego wieloletniego dyrektora 
pożegnali również pracownicy mu-
zeum. 
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W godzinach od 12 do 16 Magda 
Szpiner porozmawia z zapro-

szonymi gośćmi o ciekawych miej-
scach i atrakcjach naszego miasta 
oraz o tym, jak bardzo zmienił się 
Starogard na przestrzeni ostatnich 
czterech lat. Rozmowom towarzy-
szyć będzie wakacyjna muza i dobra 
zabawa. Na tych, którzy odwiedzą 
studio w Starogardzie, czekają miłe 
niespodzianki.
Reporterzy Radia Gdańsk w te waka-
cje przemierzają najatrakcyjniejsze 
gminy i miasta Pomorza. Poznają ich 

Zapraszamy na Muzyczne Lato z Radiem Gdańsk
Już w najbliższy piątek w Starogardzie Gdańskim zagości „Muzyczne Lato z Radiem Gdańsk”. 

Wykonali go polscy artyści ze 
Starogardu i Piły. Oprócz sym-

boli odnoszących się do współczesnej 
sytuacji na świecie, można w nim 
odnaleźć wiele charakterystycznych 
elementów architektury obu miast 
i motywów.
Mural powstał dzięki dobrej współ-
pracy obu samorządów. Jego inspira-
cją były starogardzkie graffiti, które 

Mural Przyjaźni
W partnerskim mieście Starogardu Gdańskiego – Die-
pholz – powstał mural symbolizujący przyjaźń, która 
ponad 20 lat temu połączyła mieszkańców obu miast. 

kulturę, tradycje i zabytki, rozmawiają 
z ciekawymi ludźmi, zbierają zabaw-
ne historie, a słowa miksują z naj-
większymi muzycznymi przebojami 
i serwują w audycji  Muzyczne Lato 
z Radiem Gdańsk, w dni powszednie, 
w godzinach 12:00-16:00.
Ostatnim przystankiem tej dwumie-
sięcznej podróży będzie Starogard 
Gdański – miasto Kazimierza Deyny, 
położone w malowniczej dolinie rze-
ki Wierzyca. Swoje mobilne studio 
28 sierpnia  Radio Gdańsk rozłoży na  
Rynku  w pobliżu fontann. Przechod-

nie będą mieli okazję podpatrzeć, jak 
realizuje się radiową audycję na żywo, 
zajrzeć za kulisy i zdobyć radiowy 
upominek. Natomiast wszystkich in-
nych, którzy będą w tym czasie w pra-
cy, domach lub autach zapraszamy 
do wysłuchania ciekawych opowieści 
o tym, dlaczego warto odwiedzić Sta-
rogard Gdański, co wato tu zobaczyć 
i jakich atrakcji spróbować.
Opowiedzą o tym goście zaproszeni 
do Studia.  Zaraz po godzinie 12 słu-
chaczy przywita prezydent miasta 
Janusz Stankowiak. Opowie o tym, 

co się zmieniło w Starogardzie Gdań-
skim przez ostatnie 4 lata. Po godzinie 
13 –  Magdalena Wałaszewska  – doktor 
archeologii i kustosz Muzeum Ziemi 
Kociewskiej opowie kilka ciekawych 
legend związanych ze starogardzkimi 
zabytkami, przybliży historię miasta 
i jego niedawne odkrycia. A jako, że 
Starogard to nie tylko zabytki i szlaki 
(Szlak Kazimierza Deyny i Szlak Ko-
rona i Krzyż), to również dobre miej-
sce, by aktywnie spędzać wolny czas,  
Jacek Barszcz, podróżnik i fotograf, 
a także organizator spływów kajako-

wych rzekami Pomorza, zachęci do 
korzystania właśnie z tej aktywnej 
formy wypoczynku. Z kolei o rowe-
rowych szaleństwach po szlakach 
i ścieżkach miejskich w kontekście 
starania się miasta o tytuł Rowero-
wej Stolicy Polski opowie  Magdalena 
Nowak z Wydziału Informacji Spo-
łecznej. Ostatnim gościem Muzycz-
nego Lata z Radiem Gdańsk będzie  
Maciej Kalinowski  – wiceprezydent 
ds. społecznych, który opowie jak 
będzie wyglądać powrót do szkół 
w dobie pandemii koronawiriusa.  

podczas wizyty w Parku Nowe Obli-
cze podziwiali partnerzy z Niemiec.
- Będąc w Starogardzie, widzieliśmy 
pięknie pomalowane ściany otaczają-
ce skatepark. Bardzo nam się spodo-
bał ten pomysł, zwłaszcza że rysunki 
doskonale wpisały się w charakter tej 
przestrzeni, a ich wykonanie budziło 
nasz zachwyt. Chyba wtedy zakieł-
kował w naszych głowach pomysł, 

aby zrobić coś podobnego w Diepholz 
– powiedział zastępca burmistrza Mi-
chael Klumpe – W momencie gdy po-
jawiła się potrzeba zagospodarowania 
pewnej ściany, z miejsca zwróciliśmy 
się do naszych przyjaciół ze Starogar-
du z prośbą o pomoc w zorganizowa-
niu tego przedsięwzięcia. Jak widać 
wszystko się udało i dzisiaj miesz-
kańcy Diepholz mają swój własny 
mural, który raduje ich oczy – dodał.
Wyzwaniu czoła stawiło trzech pol-
skich artystów: starogardzianin 
o ksywce Ktoś oraz dwóch z Piły: Rose 
i Titos. Cała trójka ma duże doświad-
czenie w tym zakresie, a na koncie 
wiele podobnych dzieł.
– Ucieszyliśmy się z tej propozycji, 
bo każda możliwość wyrażenia sie-
bie i swoich przemyśleń poprzez ob-
raz jest dla nas ważna i inspirująca, 
zwłaszcza gdy pozwala nam się na 
twórczą dowolność. Wiedzieliśmy 
tylko, że stronie niemieckiej zależy 

na tym, aby mural nawiązywał do 
polsko-niemieckiej przyjaźni, łą-
czącej Starogard i Diepholz. To było 
dla nich ważne. Projekt powstawał 
bardzo spontanicznie. Postawiliśmy 
na tło w kolorze niebieskim, który 
kojarzy się z płynącą wodą (przez oba 
miasta przepływają bowiem rzeki) 
oraz z przemijaniem – z taką myślą, 
że każda historia, która się dzieje tu 
i teraz, tak naprawdę przemija, ale 
nigdy nie pozostawia pustki – po-
zostają wspomnienia, wiedza, do-
świadczenie. To było też inspiracją 
dla Rose, która specjalizuje się w ma-
lowaniu postaci. Kobieta, która po-
jawiła się na obrazie to ponadczaso-
wy symbol piękna, bo oba miasta są 
piękne. Z kolei ptak to symbol wol-
ności. Nieprzypadkowo też jest to zi-
morodek – ptak, który często pojawia 
w przyjeziornych polskich pejzażach, 
a jego cechą charakterystyczną jest 
mocne niebieskie upierzenie. Kobie-

ta wydaje się być zamyślona. Można 
to interpretować na wiele sposobów. 
Być może przypatruje się zimorod-
kowi i myśli o wolności, która przez 
obecnie panującą na świecie sytuację 
zagrożenia covidem, jest ograniczo-
na. Dodatkowo w jej włosach i na dło-
niach pojawiły się niebieskie akcenty, 
które nawiązują do starogardzkiej 
legendy o Wierzyczance. Oprócz tego 
symbolu naszego miasta na ścianie 
znajdują się również charaktery-
styczne elementy architektury Die-
pholz oraz Starogardu. Udało nam się 
też wkomponować w obraz początek 
starogardzkiego kodu – 83, co naszym 
zdaniem może budzić zaciekawienie.  
– powiedział Rafał ze Starogardu – je-
den z wykonawców muralu.
Strona niemiecka sfinansowała za-
kup farb i potrzebnych do wykonania 
muralu – materiałów. Samo dzieło 
była prezentem dla mieszkańców 
Diepholz od artystów. 
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Drużyna w składzie: Nadia 
Grochowska, Nikola Freda, Olga 

Formela zwyciężyły w kategorii „2” 
dziewcząt, a Paweł Rzepkowski, 
Aleks Belczewski oraz Paweł Pielak 
w kategorii „2” chłopców.
– Wiem, że pokonaliście wiele silnych 
drużyn. Jestem niezwykle dumny, że 
Starogard Gdański może pochwalić 
się tak wspaniałymi młodymi talen-
tami. Udowadniacie, że przyświeca-
jące nam hasło „Tu rodzą się gwiaz-
dy” nie jest przypadkowe – powie-
dział prezydent Janusz Stankowiak.
Podczas spotkania z prezydentem 
miasta młodym siatkarzom towarzy-
szyli członkowie rodzin i oczywiście 
trenerzy: Piotr Fischer (trener dziew-
cząt) oraz Piotr Kamiński (trener 
chłopców).

Sukcesy młodych siatkarzy
Zawodnicy klubu sportowego KaEmKa  odnieśli 
ostatnio dwa imponujące zwycięstwa w Finale Wo-
jewódzkim Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiat-
kówce o Puchar Kinder Joy of moving. 11 sierpnia po-
gratulował im prezydent miasta Janusz Stankowiak. 

Parking przy OSiR Starogard Gdański zapłonął z emo-
cji. 19 sierpnia odbył się tam wyjątkowy pokazy ka-
skaderów.

Kaskaderskie popisy

Zabawa rozpoczyna się 1 września 
i potrwa cały miesiąc. Przypo-

minamy, że osoby, które dołączyły 
wcześniej do treningu nie muszą re-
jestrować się ponownie.
Do rywalizacji staną 43 miasta, któ-
re będą walczyć o Puchar Rowerowej 
Stolicy Polski. Przystąpić do akcji 
i włączyć się w walkę o puchar dla Sta-
rogardu mogą wszyscy, którzy jeżdżą 
na rowerze i są posiadaczami tele-
fonu komórkowego. Należy pobrać 
aplikację  „Rowerowa Stolica Pol-
ski”  z właściwego dla siebie sklepu. 
Dla systemu Android będzie to sklep 
Google Play, a dla systemu IOS sklep 
App Store. Aplikacja jest bezpłatna. 
Wystarczy ją pobrać, zainstalować 
i uruchomić. W formularzu podajemy 
podstawowe dane, zaznaczamy, dla 
jakiego miasta będziemy kręcić kilo-
metry i włączamy się do zabawy.
Jeżeli chcemy dodatkowo rywalizo-

Potrzebne rowerowe wsparcie
Już we wrześniu Starogard powalczy o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Rozgrzew-
ką przed wrześniową rywalizacją był oficjalny trening, który trwał od 1 czerwca do 
16 sierpnia. Przez 77 dni naszym rowerzystom udało się wykręcić 99009 km, co 
uplasowało Starogard Gdański na 5. pozycji spośród miast z całego kraju.

wać w mniejszych grupach, wystar-
czy wyszukać te istniejące i się do 
nich zapisać lub zaproponować wła-
sną. Zachęcamy wszystkich do two-
rzenia własnych grup i zgłaszania ich 
do nas (zgłoszenia przyjmujemy na 
adres  wis@um.starogard.pl), aby-
śmy mogli uwzględnić je w aplika-
cji. Kiedy już wsiądziemy na rower, 
włączmy aplikację i kręćmy kilome-
try dla Starogardu!
Aplikacja działa na terenie całego 
świata, co oznacza, że zbierać kilo-
metry dla Starogardu możecie w każ-
dym dowolnym miejscu. 
Na najaktywniejszych uczestników, 
którzy „nakręcą” największą liczbę 
kilometrów dla Starogardu czekają 
specjalne nagrody ufundowane przez 
partnera rywalizacji, którym jest Sa-
lon Rowerowy Kross. Nagrody będą 
rozdawane w dwóch kategoriach ko-
biet i mężczyzn. 

Jak co roku w sierpniu, do Starogar-
du Gdańskiego przyjechało wielu 
młodych piłkarzy. Tym razem byli to 
głównie Polacy z różnych stron kraju, 
m.in. z Wrocławia, Brodnicy, Pozna-
nia, czy Iławy. Wśród zawodników 

Deyna Cup Junior 2020
Borussia M’Gladbach i Śląsk Wrocław to zwycięzcy 
VIII edycji organizowanego przez Klub Sportowy Be-
niaminek 03 turnieju Deyna Cup Junior.

- Pandemia pokrzyżowała wiele na-
szych siatkarskich planów. Dlatego 
tym bardziej cieszymy się z sukcesów 
na Ogólnopolskich Mistrzostwach 
w Minisiatkówce o Puchar Kinder Joy 
of moving. Dosłownie przed chwilą 
dowiedzieliśmy się, że nie uda nam 
się niestety powalczyć o Mistrzostwo 
Polski, do czego uprawniały nas fi-
nały wojewódzkie. Ze względu na 
kolejny wzrost zachorowań na ko-
ronawirusa, mistrzostwa zostały od-
wołane. Bardzo przykro nam z tego 
powodu, ale oczywiście zarówno my, 
jak i nasi młodzi zawodnicy doskona-
le rozumiemy obawę organizatorów 
o zdrowie uczestników – mówili Piotr 
Kamiński i Piotr Fischer. 

Za zajęcie I miejsca w każdej z ka-
tegorii zwycięzcy otrzymają rower 
o wartości 1500 zł (lub możliwość wy-
korzystania równowartości nagrody 
w Salonie Rowerowym Kross, szpry-
chy.com) oraz vouchery na zakupy 
w salonie partnera o wartości 500 zł 
i 300 zł (odpowiednio za II i III miejsce 
w obu kategoriach).
Oprócz tego w trakcie trwania rywali-
zacji będziemy nagradzać aktywnych 
uczestników naszej zabawy.
Trzy miasta, które wrześniowe zma-
gania ukończą na podium (sumują 
się kilometry przejechane dla dane-
go miasta w okresie 1-30 września), 
otrzymają wyjątkowe  samoobsłu-
gowe stacje naprawy rowerów  ufun-
dowane przez sponsora rywalizacji 
firmę Ibombo.  

znaleźli się też Niemcy. To właśnie 
zawodnicy Borussi M’Gladbach za-
jęli pierwsze miejsce w rozgrywkach 
rocznika 2010. Tuż za nimi uplasował 
się Śląsk Wrocław, a na miejscu trze-
cim Lech Poznań. 

Wśród piłkarzy urodzonych w roku 
2011 najlepsi okazali się zawodnicy 
Śląska Wrocław. Miejsce drugie wy-
walczył UKS Gol Brodnica, a trzecie 
Lech Poznań. 
Gospodarze, czyli zawodnicy Benia-
minka 03 w klasyfikacji generalnej 
rocznika 2010 uplasowali się na miej-
scu 10, a w rozgrywkach zawodników 
urodzonych w 2011 r. na 9. pozycji.     
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Jej wycieczkę wspólnie z pracowni-
kami starogardzkiego magistratu 

i Straży Miejskiej zaplanował opiekun 
prawny Maciej Kołodziejczyk.
92 letnia starogardzianka swój sen-
tymentalny spacer rozpoczęła od zo-
baczenia odrestaurowanego dworca 
PKP. Była pod wrażeniem metamor-
fozy, jaką to miejsce przeszło. Z uwa-
gą przyglądała się starym fotografiom 
wiszącym na ścianach dworcowej 
poczekalni. Kiedy stanęła vis a vis 
Alei Wojska Polskiego aż westchnę-
ła z zachwytu. – Pięknie to wszystko 
wygląda. Całkiem inaczej niż pamię-
tam – powiedziała.
Kolejnym przystankiem było miej-
sce, z którym starsza Pani wiązała 
najwięcej wspomnień – ulica Jabłow-
ska 25, gdzie stał jej rodzinny dom. 
– Mięliśmy duży ogród pełen drzew. 
Nasz dom stał po środku ulicy. Nie 
było dróg ani chodników. Jako dzieci 
bawiliśmy się w chowanego, grali-
śmy w dwa ognie i się ganialiśmy. 
Do miasta chodziliśmy na przełaj, do 
ulicy Kościuszki i stamtąd na Rynek. 
Tak samo do szkoły. Zawsze pieszo. 
Tata pracował w Stoczni w Gdańsku, 
a mama się nami opiekowała. Miałam 
brata i siostrę. Wszyscy już odeszli. 
Zostałam tylko ja – sama – wspomi-
nała dalej pani Adelajda.
Pani Adelajda spędziła w Starogardzie 
Gdańskim ponad 60 lat. Pracowała 
w dawnej fabryce obuwia NEPTUN. 
Z miłości do książek pozwolono jej 
prowadzić zakładową biblioteczkę. 
Jej mąż Janusz Wysocki, który po-
chodził ze wsi Ciepłe koło Gniewu był 

Sentymentalny spacer
Adelajda Wysocka z domu Grzybowska urodziła się 
w Starogardzie Gdańskim w 1928 roku. Mieszkała 
przy ul. Jabłowskiej. Prowadziła bibliotekę w dawnej 
fabryce obuwia Neptun. Po 30 latach powróciła do 
swoich korzeni, by zobaczyć, jak jej rodzinne miasto 
się zmieniło.

pracownikiem Polfy. Nie mieli dzieci. 
Po śmierci męża wyprowadziła się ze 
Starogardu i zamieszkała w Gdańsku.
- Tej parafii nie pamiętam – powie-
działa, gdy zobaczyła Kościół św. 
Wojciecha. Miałam 12 lat, gdy go wy-
budowano. Pamiętam za to nazwę 
– „kościół na polu”– przypominała 
sobie pani Adelajda.
Patrzyła z zachwytem na ołtarz 
i chłonęła całą sobą przestrzeń pustej 
świątyni, którą ksiądz proboszcz Ja-
nusz Lipski specjalnie dla niej otwo-
rzył.
Stamtąd pojechała nad jezioro Ko-
chanki, by posłuchać śpiewu ptaków 
i pooddychać leśnym powietrzem. 
Cały czas powtarzała, jak Starogard 
bardzo się zmienił, jak wypiękniał 
i się rozbudował. Ostatnim przystan-
kiem jej spaceru był oczywiście staro-
gardzki Rynek. I choć z zadziwieniem 
parzyła na zmienione witryny skle-
pów, przebudowane ulice, to jednak 
to miejsce było najbliższe obrazowi 
jej wspomnień.
– Bardzo dziękuję – powiedziała star-
sza pani, gdy żegnaliśmy się z nią na 
Rynku. – Spełniło się moje marzenie, 
by jeszcze raz przejść się po tych uli-
cach, zobaczyć miejsca, w których 
dorastałam i później pracowałam. To 
było dla mnie bardzo ważne i chociaż 
mam już problemy z pamięcią, przy-
wołało wiele obrazów z dzieciństwa. 
Jestem szczęśliwa – dodała na poże-
gnanie pani Adelajda. 

25 lat temu kilku młodych lu-
dzi zafascynowanych śre-

dniowieczem zagrało w spektaklu 
historycznym na zamku w Gniewie. 
Wkrótce po tym zawiązali komitet 
założycielski i zorganizowali nabór do 
powstającego Bractwa Rycerskiego. 
W szeregach poza kilkoma pełnolet-
nimi osobami znajdowała się głównie 
młodzież ze szkół ponadpodstawo-
wych. Ich zapał i determinacja szybko 
doprowadziła do rejestracji grupy jako 
stowarzyszenia. Udział w licznych 
turniejach i festynach niemal w całej 
Polsce przyniósł im sławę oraz uzna-
nie innych grup – opowiada jeden 
z założycieli Starogardzkiego Bractwa 
Rycerskiego Piotr Marchewka.
Od początku istnienia Bractwa jego 
przedstawiciele należeli do Kapituły 
Rycerstwa Polskiego i współtworzyli 
współczesny kodeks oraz regułę ry-
cerską. Niezłomnie stawiali opór prze-
ciwnościom losu i wydarzeń. Rozwijali 
się bez zamku, bez stałej siedziby. – 15 
sierpnia ponownie przeciwstawiliśmy 
się losowi. Wspólnym wysiłkiem od-
parliśmy zarazę i na grodzie w Owidzu 
zorganizowaliśmy wspaniały turniej 
wieńczący 25 lat naszej działalności. 
Wszyscy uczestnicy zabawy bardzo 
dbali o zapewnienie bezpieczeństwa 
i higieny, żeby zapobiec ryzyku zwią-
zanemu z rozprzestrzenianiem się 

Sprawność, męstwo i rycerska reguła
Ponad 100 rycerzy z różnych części kraju 15 sierpnia stawiło się w Grodzisku Owidz. 
Wzięli udział w turnieju zorganizowanym z okazji jubileuszu 25-lecia Starogardz-
kiego Bractwa Rycerskiego.

koronawirusa – powiedział pan Piotr.
Podczas imprezy podziwiać moż-
na było zmagania rekonstruktorów 
w kilku turniejach. Wydarzenie roz-
poczęło się turniejem sprawnościo-
wo-bojowym, gdzie trzeba było wy-
kazać się nie tylko zwinnością i siłą, 
ale przede wszystkim inteligencją. 
Równocześnie u podnóża grodu roz-
począł się turniej łuczniczy. Wśród 
jego uczestników znaleźli się łuczni-
cy międzynarodowej sławy. Rycerze 
swoje siły sprawdzali także w turnieju 
plebejskim.
Około południa z Grodziska Owidz 
do Starogardu na uroczystości Wnie-
bowzięcia NMP, Święta Wojska Pol-

skiego oraz 100. rocznicy bitwy war-
szawskiej wyruszyła konna i piesza 
delegacja.
– W tym samym czasie trwały zma-
gania przedstawicielek płci pięknej 
w biegu dam. Po jego zakończeniu 
wszyscy mogli przeżywać wspania-
ły pokaz umiejętności jeździeckich 
podczas turnieju konnego. Uczest-
niczyło w nim troje jeźdźców ze Sta-
rogardzkiego Bractwa Rycerskiego. 
Była wśród nich jedna niewiasta. Na-
stępnie w amfiteatrze rozpoczęła się 
druga część turnieju sprawnościowo-
-bojowego. Tym razem zawodnicy 
walczyli w parach 1×1 tarcza i miecz. 
Po zwycięstwo w tym, mogło by się 
wydawać, męskim sporcie sięgnęły 
aż dwie kobiety, dając niezłego łupnia 
facetom – śmieje się Piotr Marchewka.
Kulminacją wydarzenia była iście kró-
lewska biesiada. Zawodnicy musieli 
się podczas niej sprawdzić w ostatniej 
konkurencji, czyli wykazać się zna-
jomością tańca historycznego. Kiedy 
biesiada na dobre się rozkręciła, ofi-
cjalnie ogłoszono wyniki turniejów, 
a zwycięzcom wręczono nagrody.
Następnego dnia absolwenci Mło-
dzieżowej Szkółki Rycerskiej, obecnie 
członkowie Bractwa przeprowadzili 
turniej na miecze typu soft dla mło-
dzieży do lat 18 i osobny dla dorosłych.
Uroczystych obchodów jubileuszu 
25-lecia istnienia Starogardzkiego 
Bractwa Rycerskiego nie udałoby się 
zorganizować bez pomocy partnerów, 
wśród których znaleźli się: Grodzisko 
Owidz, OSiR Starogard Gdański, Na 
Podgrodziu – Karczma Słowiańska, 
Gmina Miejska Starogard Gdański, 
Gmina Starogard Gdański, Powiat 
Starogardzki, Elektrociepłownia Sta-
rogard Sp. z.o.o., Gillmet, G&M Sp. 
z.o.o, St. Rąbała Sp. z.o.o. 
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Starogardzcy policjanci obchodzą 
w tym roku 100. rocznicę powo-

łania komendy w naszym powiecie. 
Dodatkowo, obchodzimy 95-lecie 

Święto Policji
Pandemia koronawiru-
sa sparaliżowała niemal 
wszystko. Bardzo wpły-
nęła zwłaszcza na orga-
nizację wszelkiego ro-
dzaju uroczystości. Jeśli 
się obecnie odbywają, 
to w dużo skromniejszej 
formie. Tak było również 
w przypadku tegorocz-
nego Święta Policji, które 
starogardzcy policjanci 
zorganizowali 28 lipca 
w swojej komendzie.

Tegoroczne obchody Święta Woj-
ska Polskiego wpisują się w jubi-

leuszową celebrację dwóch wydarzeń 
jakże istotnych dla międzywojennej 
historii. Stulecie powrotu Pomorza 
w granice niepodległej Polski, złą-
czenia z macierzą miasta Starogar-
du i Kociewia w styczniu 1920 r., to 
szczególna rocznica, którą obchodzi-
my z dumą i radością jako pełne na-
rodziny lokalnej wspólnoty do życia 
i funkcjonowania w warunkach peł-
nej wolności i jedności z odrodzoną 
II Rzeczpospolitą – powiedział Pre-
zydent Miasta Starogard Gdański Ja-
nusz Stankowiak.
Coroczne Święto Wojska Polskiego 
jest najlepszą okazją, by wyrazić nasz 
powszechny i szczery dowód uznania 
dla żołnierskich zasług w czasach po-
koju. W tym roku podpułkownikowi 
Zbigniewowi Toporowskiemu przy-
znano Krzyż Złoty z Gwiazdą Związ-
ku Żołnierzy Wojska Polskiego. Major 
Dariusz Malkowski otrzymał Brązo-
wy Krzyż Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego. Odznaka Honorowa przy-
znana została majorowi Andrzejowi 
Kwietniowi, starszemu kapralowi 
Markowi Marquardtowi oraz Marci-

W blasku dwóch rocznic
Żołnierze, kombatanci, kapłani, władze samorządowe oraz mieszkańcy Staro-
gardu Gdańskiego 15 sierpnia na placu przed kościołem pw. św. Wojciecha uczcili 
Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.

nowi Prądzińskiemu. 
Święto Wojska Polskiego obcho-
dzimy tego samego dnia, co Święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny. – Raduje nas zawsze obecność 
zaprzyjaźnionych ze Starogardem 
formacji wojskowych, które od wielu 
lat zaszczycają miejskie uroczysto-
ści patriotyczno-kościelne, a swoją 
obecnością dodają im splendoru i po-
wagi. Budzą szczególne wzruszenie 
wśród kombatantów, jako znak po-
koleniowej ciągłości tej samej w isto-
cie służby dla Ojczyzny. W imieniu 

Uczciliśmy ich pamięć
„Pałacyk Michla”, „Warszawo ma”, „Warszawskie 
dzieci” – takimi powstańczymi piosenkami 1 sierpnia 
uczciliśmy pamięć tych, którzy w 1944 r. bronili stoli-
cy. Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. 

władz miasta Starogardu Gdańskie-
go, jego mieszkańców i wszystkich, 
którym bliska jest świadomość za-
sług polskiej armii dla zapewnienia 

powołania policji kobiecej. Od 26 lu-
tego 1925 r. w policji służyć mogą pa-
nie. Początkowo pracowały one tylko 
przy sprawach obyczajowych. Było ich 
wówczas w naszej formacji niewiele. 
Dla porównania powiem, że w 1930 
r. w całym kraju służyło 50 policjan-
tek, a dzisiaj w samej starogardzkiej 
komendzie pracuje ich 35 – rozpo-
czynając uroczystość mówił Komen-
dant Powiatowy Policji w Starogardzie 
Gdańskim insp. Bogusław Ziemba.
Tradycyjnie obchody Święta Policji 

bezpieczeństwa kraju i stabilizacji 
pokojowej w świecie, Polskim Siłom 
Zbrojnym: kadrze dowódczej, ofice-
rom i żołnierzom składam najgoręt-
sze podziękowania, słowa najwyż-
szego uznania i życzenia: sukcesów 
w służbie, pomyślności w życiu oso-
bistym, pełnej satysfakcji z dokonań 
i radosnego świętowania – swoje wy-
stąpienie zakończył prezydent Staro-
gardu Janusz Stankowiak.
Modlitwę za wszystkich służących 
Ojczyźnie żołnierzy odmówił pro-
boszcz parafii pw. św. Wojciecha 

ks. Janusz Lipski. Później uroczyście 
odczytano Apel Pamięci. Delegacje 
władz samorządowych oraz najważ-
niejszych miejskich instytucji zło-
żyły kwiaty pod tablicą poświęconą 
poległym i zmarłym żołnierzom 2. 
Pułku Ułanów Legionów Polskich i 2. 
Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. 
Miejskie obchody święta Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej zakończyła 
msza św. w intencji Ojczyzny, Miasta 
i Wojska Polskiego. 

były okazją do mianowania, odzna-
czenia i wyróżnienia funkcjonariuszy 
oraz pracowników, dzięki którym 
mieszkańcy powiatu starogardzkie-
go mogą czuć się bezpiecznie. Od-
znaczenia resortowe, w tym złoty 
i srebrny medal za długoletnią służ-
bę, otrzymało 5 funkcjonariuszy i 2 
pracowników cywilnych. 7 mundu-
rowych odebrało brązową odznakę 
Zasłużony Policjant. Awanse na wyż-
sze stopnie służbowe przyznano 42 
osobom. 
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Od 1 września 2020 roku nowe trasy przebiegu obowiązywać będą na liniach :

nr 7 – /zmiana przebiegu trasy/ PRZEDMIEŚCIE — OS. ZIELONA DOLINA ul. Powstańców Warszawskich
PRZEDMIEŚCIE – Kościuszki – Sobieskiego – Tczewska – Kanałowa – Hallera – Rynek – 2 Pułku Szwoleżerów – Zblewska – Żwirki i Wigury – Skalskiego – Powstańców Warszaw-
skich – OS. ZIELONA DOLINA.

nr 7 – /zmiana przebiegu trasy/ OS. ZIELONA DOLINA — PRZEDMIEŚCIE
OS. ZIELONA DOLINA – Powstańców Warszawskich – Skalskiego – Żwirki i Wigury – Zblewska – 2 Pułku Szwoleżerów –Kościuszki – Rynek – Podgórna – Kanałowa – Tczewska 
– Kościuszki – PRZEDMIEŚCIE

nr 17 – /zmiana przebiegu trasy/ OS. ZIELONA DOLINA ul. Powstańców Warszawskich — PKP — STADNINA
OS. ZIELONA DOLINA – Powstańców Warszawskich – Skalskiego – Żwirki i Wigury – al. Armii Krajowej – Reymonta – Kopernika – al. Jana Pawła II – Kościuszki – Rynek – Podgórna 
– Kanałowa – Hallera– Sikorskiego – Skarszewska – Kolejowa – DWORZEC PKP (wybrane kursy: Kolejowa – Traugutta – Mickiewicza – Strzelnica – STADNINA

nr 17 – /zmiana przebiegu trasy/ STADNINA – PKP – OS. ZIELONA DOLINA ul. Powstańców Warszawskich
STADNINA – Strzelnica – Mickiewicza – Traugutta – Kolejowa – DWORZEC PKP – Kolejowa – Skarszewska – Sikorskiego – Hallera – Rynek – Chojnicka – Lubichowska – Pomorska 
– al. Jana Pawła II – Kopernika – Reymonta – al. Armii Krajowej – Żwirki i Wigury – Skalskiego – Powstańców Warszawskich – OS. ZIELONA DOLNA.

nr 19 – ŻABNO – SZKOŁA NR 1 /wydłużenie trasy do Droga Nowowiejska – Rzeczna / Nowa Wieś Rzeczna/
ŻABNO – Bp. Dominika (wybrane kursy: Skarszewska – Cmentarz Łapiszewo – Skarszewska) – Skarszewska – Derdowskiego – Gdańska – Hallera – Rynek – Lubichowska – al. 
Niepodległości– Droga Nowowiejska – Juranda ze Spychowa – Zblewska – SZKOŁA NR 1 (wybrane kursy: ZBLEWSKA – BORÓWKOWA lub Zblewska – Wiejska – DROGA NOWO-
WIEJSKA – RZECZNA lub Wiejska – Rzeczna – NOWA WIEŚ RZECZNA

nr 19 – SZKOŁA NR 1 – ŻABNO /wybrane kursy: N. WIEŚ RZECZNA – DROGA NOWOWIEJSKA – ZBLEWSKA BORÓWKOWA
SZKOŁA nr 1 – Zblewska – Juranda ze Spychowa – Droga Nowowiejska – al. Niepodległości – Pomorska – al. Jana Pawła II – Kościuszki – Rynek – Hallera – Gdańska – Derdow-
skiego – Skarszewska – (wybrane kursy: Skarszewska – Cmentarz Łapiszewo – Skarszewska) – Bp. Dominika – ŻABNO

nr 28 – KOŚCIUSZKI – LINOWIEC AQ
Kościuszki – Starostwo – Rynek – Hallera – Gdańska – Nadleśnictwo – PKP – Skarszewska – Cmentarz Łapiszewo – Linowiec AQ

nr 28 – LINOWIEC AQ – KOŚCIUSZKI
Linowiec AQ – Okole skrzyżowanie – Cmentarz Łapiszewo – Łapiszewo – Skarszewska – PKP – Gdańska – Nadleśnictwo – Hallera – Rynek – Kościuszki – Starostwo

Bez zmian pozostają trasy linii:

nr 12  PKP – PRZYLESIE – KOTEŻE 

nr 14  PKP – HERMANOWO – PKP

nr 16  B. MONTE CASSINO – DROGA NOWOWIEJSKA RZECZNA 
           – B. MONTE CASSINO 

nr 27  PKP – Rynek – Przedmieście

Linie nr 15 i 25 ulegają likwidacji – Obsługę NOWEJ WSI RZECZNEJ 
przejmuje linia nr 19

Nowe rozkłady jazdy obowiązują na wszystkich liniach autobusowych 
w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.

Nowe rozkłady jazdy autobusów miejskich dostępne są na stronie:
www.mzk.starogard.pl

Wprowadzone zmiany są zgodne z Uchwałą Nr XXV/291/2020 
Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie 
przyjęcia dokumentacji dotyczącej planowania oferty przewozowej 
komunikacji miejskiej. 

Zmiany w rozkładach jazdy i trasach autobusów miejskich
Miejski Zakład Komunikacji informuje że od dnia 1 września 2020 roku zmienią się trasy linii autobusowych nr 7, 17, 19 i 28. Wiązać się to 
będzie ze zmianą ich rozkładów jazdy. Nowe rozkłady jazdy obejmą też pozostałe linii nr 12,14,16 i 27, których trasy się nie zmienią. Linie 
nr 15 i 25 ulegną całkowitej likwidacji. Obsługę Nowej Wsi Rzecznej przejmie linia nr 19, której trasa zostanie wydłużona.
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Wszystko za sprawą aplikacji 
„Blisko”, która umożliwia wy-

szukiwanie harmonogramu odbioru 
odpadów dla wskazanego adresu.
Aplikacja oraz korzystanie z niej są 
całkowicie bezpłatne, wymaga jedy-
nie połączenia z internetem. Moż-

Odpady - aplikacja
Zapewne zdarzyło się Państwu zapomnieć o wysta-
wieniu pojemników lub worków na odpady komu-
nalne w dniu ich odbioru lub zastanawiać się do ja-
kiego pojemnika wrzucić dany odpad. Mamy na to 
sposób. Każdy mieszkaniec miasta, który posiada 
smartfona lub tablet, ma możliwość otrzymywania 
powiadomień o zbliżającym się terminie odbioru od-
padów komunalnych. 

Ptaki można dokarmiać zimą aż do 
wczesnej wiosny (dokarmianie 

jesienią może wstrzymywać u nie-
których ich wędrówkę). Należy do-
karmiać rozważnie i co ważne, sys-

Nie dokarmiaj ptaków chlebem
Dokarmianie ptaków to dość powszechne zjawisko. Jednak to z pozoru niewinne 
hobby może okazać się dla ptaków bardzo groźne, jeśli nie zachowamy rozsądku. 
Trzeba pamiętać, że łabędzie, kaczki, czy gęsi to ptaki roślinożerne i przy dokar-
mianiu należy zadbać o odpowiedni dla nich pokarm. Aby ułatwić to mieszkań-
com, w parku stanęła tablica informacyjna czym wolno karmić ptaki.

na ją pobrać na wszystkie systemy 
mobilne w Google Play, APP Store 
a także Windows Store, wpisując 
w wyszukiwarkę „Blisko”. Poniżej 
przedstawiamy, w jaki sposób należy 
skonfigurować aplikację po jej zain-
stalowaniu i otwarciu. Kolejno wpro-

Powszechna akcja deratyzacji
Od 1 do 30 września 2020 r. w Starogardzie Gdańskim 
przeprowadzona zostanie powszechna akcja dera-
tyzacji. Jej celem jest ograniczenie populacji myszy 
i szczurów oraz zapobieganie przenoszeniu chorób 
zakaźnych na ludzi i zwierzęta przez gryzonie.

Znajdują się one przy skrzyżowa-
niu ul. Lubichowskiej z ul. Lange, ul. 
Drzymały, ul. Korytybską, ul. Połu-
dniową.

W każdym z tych miejsc pojemniki 
(1100 l) zostały ustawione z zacho-
waniem zasad selektywnej zbiórki 
odpadów: zmieszane, metale i two-
rzywa sztuczne, szkło, papier, bio.

Prosimy o wyrozumiałość i składo-
wanie przez ten czas odpadów z za-
chowaniem zasad segregacji w do-
godnej dla Państwa lokalizacji. 

Zastępcze pojemniki
Na czas remontu ul. Lubichowskiej Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych STARKOM podstawiło dla 
zamieszkujących w pobliżu zastępcze pojemniki na 
odpady.

wadzamy i znajdujemy Starogard 
Gdański, potwierdzamy wybór, a na-
stępnie aktywujemy nadawców wia-
domości poprzez wyszukanie i doda-
nie nadawcy o nazwie – „Gospodarka 
Odpadami – Starogard Gdański”. 
Na koniec akceptujemy regulamin, 
dodajemy swój adres i zapisujemy 
w aplikacji.
Od tego momentu możemy spraw-
dzać aktualny harmonogram odbioru 
odpadów ze swojej posesji. Ponad-
to, w przeddzień odbioru odpadów, 
otrzymujemy powiadomienie o ro-
dzaju odpadów, które należy przy-
gotować do odbioru. Mamy również 
możliwość sprawdzenia, gdzie wy-
rzucić dany odpad dzięki wyszuki-
warce, która wskaże właściwy po-
jemnik lub miejsce.
Dla osób, które nie posiadają smart-
fonów lub tabletów opisane funk-
cjonalności dostępne są również po-
przez stronę starkom.pl w zakładce 

„Starogard Strefa Mieszkańca”.
Zachęcamy mieszkańców do korzy-
stania z aplikacji, która poprzez swo-
je funkcje sprawi, że nie będziemy 
musieli śledzić terminów wywozu 
odpadów na tradycyjnym harmono-

gramie, czy też rozwieje nasze wąt-
pliwości odnośnie tego, do jakiego 
kosza wrzucać poszczególne odpady. 
Dzięki aplikacji „Blisko” postępo-
wanie z odpadami stanie się prostsze 
i jednocześnie mniej uciążliwe. 

tematycznie. Pokarm taki jak chleb, 
paluszki czy chipsy, które często 
wrzucamy kaczkom i łabędziom do 
wody nie jest dla nich dobry, gdyż 
poza nieodpowiednim składem che-

micznym (sól, spulchniacze, kon-
serwanty), szybko nasiąka wodą 
i kwaśnieje, co w konsekwencji może 
powodować u ptaków choroby układu 
pokarmowego, a nawet śmierć.

Jeśli chcemy wspomóc zimą ptaki 
spotykane nad stawem czy jeziorem 
(np. kaczki, łabędzie) najlepiej je do-
karmiać ziarnami (owies, proso, śruta 
pszenna, ryż), owocami, gotowanymi 
bez soli warzywami strączkowymi, 
ziemniakami i marchewką oraz sałatą.
Dla drobnych ptaków wróblowych 
najlepsze są mieszanki zbóż i różne-
go rodzaju nasiona, kasze, rodzyn-
ki. Ważne, by wystawiony pokarm 
był zabezpieczony przed deszczem. 
Chleb jest dopuszczalny jedynie jako 
dodatek (wysuszony i pokruszony) 
w małych ilościach. Dobry jest też 
tłuszcz bez śladów soli. Ptaki takie, jak 
np. sikory, wróble, mazurki, dzwoń-

ce, czyże, grubodzioby, a nawet 
dzięcioły i kowaliki bardzo lubią kule 
tłuszczowe z zatopionymi ziarnami, 
które można kupić w sklepach zoo-
logicznych lub centrach handlowych, 
ale tu UWAGA – znane są przypadki 
zaplątania ptaka w plastikowe siatki, 
w których zazwyczaj sprzedawane są 
te kule. Chętnie z zimowego dokar-
miania korzystają również ptaki kru-
kowate i czasem mewy. Ulubionym 
pokarmem praktycznie wszystkich 
ptaków są ziarna słonecznika (naj-
lepszy pastewny niełuskany) oraz 
wszelkie orzechy bez soli. Drozdy, 
kwiczoły, kosy preferują jabłka. 

Deratyzacji zostaną poddane 
piwnice i zsypy oraz miejsca 

najbardziej narażone bytowaniem 
gryzoni w budynkach, budowlach 
i infrastrukturze technicznej na te-
renie Starogardu m.in. zakłady pracy, 
budynki mieszkalne wielorodzin-
ne, budynki biurowe, gospodarcze, 
produkcyjne, pomieszczenia i hale 
produkcyjno-usługowe, socjalne, 
sklepy, hurtownie, magazyny, ko-
tłownie, składy, wiaty, boksy z po-
jemnikami na odpady, urządzenia 
i sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej, 
prywatne przyłącza kanalizacyjne itp.

Czynności deratyzacyjne należy roz-
począć od wyłożenia trutki w miej-
scach zagrożonych obecnością gryzo-
ni z zachowaniem należytej ostroż-
ności. W czasie trwania akcji trutkę 
należy uzupełniać. 

Miejsca wyłożenia trutek należy 
oznakować informacją: UWAGA 
TRUCIZNA! Powinny być one stale 
nadzorowane.

Nadzór i kontrolę nad przebiegiem 
akcji sprawować będzie Straż Miej-
ska.

Pamiętajmy, że efekty deratyzacji 
będą widoczne tylko wówczas, gdy 
wszyscy w tym samym czasie zasto-
sują się do powyższych zaleceń.

Szczegóły w zarządzeniu Prezyden-
ta Miasta, które znaleźć można na 
stronie starogard.pl w artykule „Po-
wszechna Akcja Deratyzacji”. 
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Klub Radnych „Nasz Staro-
gard” – w każdą środę w godz. od 
15:00 do 16:00 w Urzędzie Miasta, 
pok. 108.

Klub Radnych „Prawo i Spra-
wiedliwość” – w każdą środę 
w godz. od 15:30 do 16:30 w biurze 
poselskim posła Kacpra Płażyńskie-
go w Ratuszu Staromiejskim.

Klub Radnych „Koalicja Oby-
watelska” – w każdy czwartek 
w godz. od 16:30 do 18:00 w Biu-
rze Poselskim Posła na Sejm RP 
Sławomira Neumanna, ul. Kiliń-
skiego 11. Można też umawiać się 
telefonicznie pod numerem Biura 
Rady Miasta 58 530 60 25.

Przewodnicząca 
Rady Miasta

Anna
Benert

pełni dyżur w każdą środę 
w godz. od 15:30  
do 16:30 w Urzędzie Miasta, 
pok. 108

Rada Miasta Starogard Gdański

Dyżury radnych

XXV sesja Rady Miasta 1 lipca
2020 roku

http://radamiasta.starogard.pl/

Podjęte uchwały:
1) Uchwała Nr XXV/288/2020  w sprawie zmian w budże-
cie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2020 r. (zmia-
na 7),
2) Uchwała Nr XXV/289/2020  zmieniająca uchwa-
łę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański na lata 2020-2031 (zmiana 
7),
3) Uchwała Nr XXV/290/2020 zmieniająca uchwałę 
w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budże-
tu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań 
prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,
4) Uchwała Nr XXV/291/2020 w sprawie przyjęcia do-
kumentacji dotyczącej planowania oferty przewozowej 
komunikacji miejskiej na podstawie „Analizy popytu na 
usługi przewozowe starogardzkiej komunikacji miej-
skiej”,  
5) Uchwała Nr XXV/292/2020  w sprawie określenia śred-
niej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Starogard 

Poza strażnikami ze Starogardu 
i Władysławowa udział w akcji 

biorą także funkcjonariusze z takich 
miast, jak: Kwidzyn, Kolbudy, Mal-
bork, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, 
Jastarnia, Wejherowo, Kościerzyna 
(SM), Kościerzyna (SG), Rumia, Kar-
tuzy, Tczew, Pelplin, Chojnice, Puck 

Akcja ,,Bezpieczna droga do szko-
ły” podzielona została na dwa etapy. 
W ramach pierwszego, od 20 do 31 
sierpnia, strażnicy sprawdzać będą 
oznakowania przejść dla pieszych, 
stan barierek, ogrodzeń oraz innych 
zabezpieczeń przy szkołach. Stwier-

Bezpieczna droga 
do szkoły 2020
Od 20 sierpnia Starogardzka Straż Miejska razem z 18 
innymi Strażami Gminnymi i Miejskimi z wojewódz-
twa pomorskiego prowadzi kampanię „Bezpieczna 
droga do szkoły”. Jej koordynatorem jest w tym roku 
Straż Miejska we Władysławowie.  

Warto pamiętać, że w całym ob-
szarze Starego Miasta obowią-

zuje strefa zamieszkania. To znaczy, 
że piesi mają pierwszeństwo przed 
pojazdami, a kierowcy nie mogą 
przekraczać prędkości 20 km/h. Za-
broniony jest też postój w innych 
miejscach niż wyznaczone. Piesi 
mogą poruszać się całą szerokością 
drogi i nie mają obowiązku korzy-
stania z chodnika, czy pobocza. Na 
ul. Kellera powrócił postój taksówek. 
Prosimy, żeby pojazdy tam nie par-
kowały i aby wszyscy zwracali uwagę 
na oznakowanie dróg. 

Zmiana organizacji ruchu na Rynku
Na starogardzkim Rynku zmieniona została organizacja ruchu. Na łączniku przy 
Ratuszu Staromiejskim wprowadzono ruch jednokierunkowy z ul. Hallera w kie-
runku ul. Podgórnej.

Przypominamy także, że na Rynku parkować należy przodem 
do budynków. 

dzone uchybienia, przekazywane 
będą do właściwych instytucji, któ-
rych zadaniem będzie zadbanie o jak 
najszybsze usunięcie nieprawidło-
wości. 

Podczas drugiego etapu, od 1 do 13 
września strażnicy miejscy będą pa-
trolowali okolice placówek oświato-
wych. Wezmą też udział w spotka-
niach edukacyjnych, na których będą 
rozmawiać z uczniami o bezpieczeń-
stwie. To oczywiście nie kończy dzia-
łań Straży Miejskiej. Funkcjonariusze 
przez cały rok szkolny będą spraw-
dzać otoczenie szkół. 

Gdański w roku szkolnym 2020/2021,
6) Uchwała Nr XXV/293/2020  w sprawie przyjęcia stano-
wiska Rady Miasta Starogard Gdański dotyczącego prze-
biegu obwodnicy drogi krajowej nr 22,
7) Uchwała Nr XXV/294/2020  w sprawie przedłużenia ter-
minu rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Sta-
rogardzie Gdańskim,
8) Uchwała Nr XXV/295/2020  w sprawie wniesienia skargi 
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego,
9) Uchwała Nr XXV/296/2020  w sprawie odwołania składu 
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 
Starogard Gdański,
10) Uchwała Nr XXV/297/2020 w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Mia-
sta Starogard Gdański oraz jej przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego.
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PRZETARGI

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Chrztu Polski, KW GD1A/00034706/3, obr. 1, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow. w m2 Przeznaczenie  w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego

Cena wywoławcza w zł 
 (zawiera 23% VAT)

wadium 
w zł

postąpienie minimalne 
w zł

1 2 3 4 5 6 7

1. 5/11 3.321 A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 
towarzyszące funkcji podstawowej, wbudowane  325 600,00     32 560,00     3 260,00    

2. 5/12 5.414 A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 
towarzyszące funkcji podstawowej, wbudowane  504 800,00     50 480,00     5 050,00    

3. 5/13 3.952 A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 
towarzyszące funkcji podstawowej, wbudowane  387 500,00     38 750,00     3 880,00    

4. 5/14 6.091 A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 
towarzyszące funkcji podstawowej, wbudowane  567 900,00     56 790,00     5 680,00    

5. 5/15 3.194 A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 
towarzyszące funkcji podstawowej, wbudowane  313 200,00     31 320,00     3 140,00    

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepi-
sami prawa. Nieruchomości wymienione w poz. 1-5 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00034706/3. Przez nieruchomości wymienione w poz. 4-5 (przy wschodniej granicy działek - wzdłuż ul. Skarszewskiej) 
przebiegają sieci: energetyczna, gazowa i wodociągowa. Konieczność ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania z dostępu do sieci wodociągowej znajdującej się na 
działkach nr 5/14 i 5/15, obr. 1.  Pierwszy przetarg przeprowadzono 26 czerwca 2019 r., drugi 16 października 2019 r., trzeci 11 marca 2020 r., a czwarty 1 lipca 2020 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 października 2020 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.   Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 
dnia 15 października  2020 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 20 października 2020 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, II piętro, tel. (58) 5306082.

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania 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. 1, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki / ulica Pow. w m2 Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza 
w zł (zawiera 23%VAT) wadium  w zł postąpienie minimalne 

w zł
1 2 3 4 5 6 7

1. 1/4
gen. S. Roweckiego „Grota” 3.401 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 315.000,00 31.500,00 3.150,00

2. 1/5
gen. S. Roweckiego „Grota” 3.432 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 320.000,00 32.000,00 3.200,00

3. 1/6
gen. S. Roweckiego „Grota” 3.167 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 295.000,00 29.500,00 2.950,00

4. 1/7
gen. S. Roweckiego „Grota” 3.335 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 315.000,00 31.500,00 3.150,00

5. 1/8
gen. A. Fieldorfa „Nila” 3.825 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 360.000,00 36.000,00 3.600,00

6. 1/9
gen. A. Fieldorfa „Nila” 2.814 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 270.000,00 27.000,00 2.700,00

7. 1/10
gen. A. Fieldorfa „Nila” 2.836 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 275.000,00 27.500,00 2.750,00

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

towarzyszące, wbudowane 300.000,00 30.000,00 3.000,00

9. 1/14
gen. A. Fieldorfa „Nila” 2.884 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 280.000,00 28.000,00 2.800,00

10. 1/16
gen. A. Fieldorfa „Nila” 3.197 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 300.000,00 30.000,00 3.000,00

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

towarzyszące, wbudowane 330.000,00 33.000,00 3.300,00

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

towarzyszące, wbudowane 325.000,00 32.500,00 3.250,00

13. 1/20
gen. A. Fieldorfa „Nila” 2.892 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 250.000,00 25.000,00 2.500,00

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

towarzyszące, wbudowane 410.000,00 41.000,00 4.100,00

Nieruchomości ww. (poz.1-14) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz prze-
pisami prawa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w § 12 pkt 6 określa ograniczenia w zagospodarowaniu działek nr: 1/14, 1/20 i 1/21,  znajdujących się w zasięgu wyznaczonej na rysunku planu strefie 
ochronnej szerokości 50 m od granicy działki cmentarza, w związku z czym działki nr 1/14, 1/20 i 1/21 w części wyłączone są z zabudowy. Pierwszy przetarg przeprowadzono 22 kwietnia 2020 r., a drugi 8 lipca 2020 r. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 30 września 2020 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 24 
września  2020 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. W dniu 29 września 2020 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. Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania - Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, II piętro, tel. (58) 5306082.
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STAROGARDZKI RATUSZ

PRZETARGI

Zgony
1. Jan Smoczyk l. 74
2. Józefa Szpotańska l. 100
3. Mirosław Nowotny l. 68
4. Cecylia Neumann l. 77
5. Eugeniusz Jabłoński l. 89
6. Maria Stuszińska l. 89
7. Joanna Staniszewska l. 84
8. Roman Szreder l. 66
9. Tadeusz Kurcaba l. 57
10. Henryk Stopa l. 70
11. Piotr Lichy l. 50
12. Bernardyna Dunikowska l. 83
13. Ewa Lasota l. 64
14. Krzysztof Bieliński l. 46

15. Henryk Szarmach l. 63
16. Wanda Kurecka l. 80
17. Stanisław Olszewski l. 85
18. Dariusz Glica l. 46
19. Klara Damps l. 79
20. Dora Kwiatkowska l. 96
21. Zofia Folkman l. 91
22. Urszula Jaśkowiak l. 76
23. Gabriela Kamińska l. 58
24. Arkadiusz Kaszubowski l. 38
25. Teresa Wnuk l. 80
26. Marek Laskowski l. 65
27. Czesław Spręga l. 72
28. Kazimierz Malinowski l. 85
29. Halina Wolert l. 90
30. Małgorzata Pakizer l. 78 

31. Sylwester Szynalewski l. 84
32. Zbigniew Płotka l. 43 
33. Robert Piątek l. 46
34. Henryk Kropidłowski l. 49
35. Urszula Benert l. 74
36. Zyta Landowska l. 74
37. Stanisław Chłusewicz l. 70
38. Waldemar Kusz l. 53
39. Marta Brzezinska l. 89
40. Tomasz Drews l. 61
41. Irena Keller l. 91
42. Marcin Kłotkowski l. 45
43. Konrad Delke l. 76 
44. Ewa Wieczorek l. 76
45. Józefa Lipka l. 94
46. Eryk Samulewski l. 79

47. Eryka Żygowska l. 81
48. Jolanta Ałaszewska l. 64
49. Jan Iwański l. 84
50. Kazimierz Rybicki l. 73
51. Janusz Urbanowicz l. 77
52. Stanisław Miśkiewicz l. 70 
53. Jarosław Dobrzewiński l. 65    
54. Tadeusz Kurek l. 92    
55. Roman Rogowski l. 70    
56. Gabriela Gedowska-Krakowiak l. 67   
57. Danuta Kiełtyka l. 60     
58. Regina Sikorska l. 69    
59. Teresa Mróz l. 79  
60. Halina Kobiela l. 89    
61. Michał Topij l. 82    
62. Jerzy Różyński l. 71   

63. Henryk Pielecki l. 74    
64. Bogusław Dulęba l. 55     
65. Andrzej Lemke l. 60     
66. Stefania Chraniuk l. 91     
67. Łukasz Engler l. 35     
68. Henryk Jasiński l. 85     
69. Andrzej Leszczyński l. 69 
70. Florian Charber, l. 84        
71. Bronisław Kosecki l. 72      
72. Judyta Kickmunter l. 44      
73. Jadwiga Lewandowska l. 96  
74. Czesław Dąbrowski l. 85    
75. Henryk Oller l. 78        
76. Sebastian Buryło l. 38           
  

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 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:
1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic: Korytybskiej i Kociewskiej (I przetarg) –  działka nr 21/6 o pow. 888 m², obręb 30, KW GD1A/00018053/2; 
cena wywoławcza (w tym 23 % VAT)  90 000,00 zł (dziewięćdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości  9 000,00 zł (dziewięćtysięcyzłotych); postąpienie minimalne  900,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem 38.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działki we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami 
prawa. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 16 września 2020 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 10 września 
2020 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 15 września 2020 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. nr 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział 
Planowania i Urbanistyki pok. 206, tel. nr 58-5306079.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 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:
1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. ks. Piotra Ściegiennego (I przetarg) – działka nr 3/46 o pow. 805 m², obręb 18, KW GD1A/00024988/0; 
cena wywoławcza (w tym 23 % VAT)  90 000,00 zł (dziewięćdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości  9 000,00 zł (dziewięćtysięcyzłotych); postąpienie minimalne  900,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem D1.33.P3 – tereny obsługi komunikacji – parkingi, zespoły garaży, w tym garaży wielostanowiskowych.
Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działki we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami 
prawa. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej). Przez działkę nr 3/46 przebiega sieć gazowa, a brzegiem działki przy jej zachodniej granicy sieć kanalizacji sanitarnej.
Konieczność ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania z dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 16 września 2020 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 10 września 
2020 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 15 września 2020 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. nr 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział 
Planowania i Urbanistyki pok. 206, tel. nr 58-5306079.

NIERUCHOMOŚCI  Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 11 sierpnia 2020 r. wydane zostało: 1) Zarządzenie Nr 343/08/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) 
ul.Pelplińska- działki nr: 139/1,140/1, łączna  pow. 89 m², obręb 16, KW 17395, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.
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) 5306075.
                Prezydent Miasta Starogard Gdański
                 Janusz Stankowiak

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póżn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania 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. Skośnej, KW GD1A/00024991/4, obr. 32, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow. w m2 Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza 
(zawiera 23% VAT) w zł

wadium 
w zł

postąpienie minimalne 
w zł

1 2 3 4 5 6 7
1. 13/106 1.681 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 157 000,00   15 700,00   1 570,00   
2. 13/107 1.339 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 130 500,00   13 050,00   1 310,00   
3. 13/108 1.312 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 128 000,00   12 800,00   1 280,00   
4. 13/109 1.049 E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 102 500,00   10 250,00   1 030,00   

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepi-
sami prawa. Nieruchomości wymienione w poz. 1 - 4  wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00024991/4.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 11 marca 2020 r., a drugi 22 lipca 2020 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 30 września 2020 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium  w  pieniądzu  należy  wnieść najpóźniej do dnia 24 
września 2020 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim.    Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 29 września 2020 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 zgło-
szenia 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, II piętro, tel. (58) 5306082.




