
STAROGARDZKI
ISSN 1897-9947Bezpłatny 

Biuletyn 
Informacyjny 
Urzędu Miasta 
Starogard Gdański

Nr 8 (227)

wrzesień
2020

8 105

3

Letnie baseny na Piekiełkach
Rekreacyjno-wypoczynkowy kompleks z odkrytymi basenami, labiryntem, naturalnym placem zabaw i wybiegiem dla psów powstanie 
w Starogardzie Gdańskim na Piekiełkach do końca 2022 roku. Pierwsze pojawią się trzy niecki basenowe, wodny plac zabaw, sauna plene-
rowa i boisko do plażówki. Szacunkowo prace pochłoną 8,5 mln zł. Budowa ruszy w 2021 roku.

W  2018  roku,  kiedy  prezydent 
Janusz Stankowiak ubiegał się 

o reelekcję, w swoim programie wy-
borczym  zapowiedział  budowę  re-
kreacyjno-wypoczynkowego kom-
pleksu  otwartych  basenów  w  Sta-
rogardzie  Gdańskim.  Teraz  zgodnie 
z  obietnicą  Miasto  przystępuje  do 
realizacji tego celu. Letnie baseny po-
wstaną na Piekiełkach. Jest już kon-
cepcja, a projekt inwestycji na ukoń-
czeniu.  Budowa  ma  ruszyć  w  2021 
roku.
– Piekiełki to idealne miejsce dla tego 
typu przedsięwzięcia. W ciągu całego 
dnia  ma  pełne  nasłonecznienie,  co 
jest ważne w tym przypadku. Dział-
ka  jest  pięknie  położona,  w  dolinie 
rzeki  Wierzycy,  gdzie  w  2019  roku 
zbudowaliśmy  ścieżkę  edukacyjną 
z licznymi atrakcjami spacerowymi 
– powiedział prezydent miasta Janusz 
Stankowiak. – Jestem przekonany, że 
nowy kompleks rekreacyjno-wypo-
czynkowy  będzie  stanowił  ciekawą 
alternatywę spędzania wolnego cza-
su w mieście dla tych mieszkańców, 
którzy nie wyjeżdżają na wakacje, ale 
również  dla  osób  z  zewnątrz,  które 
przyjadą do Starogardu w odwiedziny 
– dodał prezydent.

Warto żyć 
dla innych

Rozmowa 
z sędzią 

Anną Marią 
Wesołowską. 
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Taki zastrzyk gotówki bardzo 
nas cieszy. Otrzymane pienią-

dze  pozwolą  utrzymać  dynamikę 
inwestycyjną miasta na planowa-
nym poziomie – mówi prezydent 
Janusz Stankowiak.  – Wszystkie  sa-
morządy w Polsce ucierpiały z powo-
du trwającej od marca epidemii koro-
nawirusa. Niższe wpływy do budżetu 
z tytułu CIT, PIT i podatków zmusiły 
nas  do  weryfikacji  planowanych  na 
2020 rok wydatków. Ponieważ część 
zadań  gminnych  jest  obowiązkowa 
i niepodważalna, cięcia objęły przede 
wszystkim miejskie  inwestycje.  Te-
raz  –  dzięki  otrzymanym  środkom 
będziemy  mogli  zrealizować  te  in-
westycje, które były zapisane w bu-
dżecie miasta,  ale  z  powodu  COVID 
-19  –  wypadły  z  planu. Wybraliśmy 
zadania, które poprawią jakość życia 
starogardzian oraz komfort porusza-
nia się po miejskich drogach, ale też 
których  realizacja  umożliwi  dalszy 
rozwój miasta – dodał prezydent.
Dzięki  otrzymanym  z  FIS  pienią-

Blisko 5 mln trafiło do budżetu
Starogard Gdański otrzymał dofinansowanie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4,8 
mln złotych.

Jak  zapowiedział  prezydent miasta 
Janusz Stankowiak do końca 2021 

roku Miasto utwardzi  płytami beto-
nowymi typu jomb aż 23 drogi grun-
towe spośród 70 wpisanych na listę. 
W 2019 roku Miasto zwiększyło pulę 
pieniędzy na to zdanie z 0,5 mln zł do 
2 mln zł rocznie.
– Na  tę  chwilę plan zrealizowaliśmy 

Efekty drogowego programu
W tym roku już 11 dróg gruntowych w Starogardzie Gdańskim o łącznej długo-
ści ponad 3,6 km zostało utwardzonych płytami jomb. Poprawa ich przejezdności 
kosztowała ponad 1,2 mln zł. Na remont czekają kolejne ulice.

w 79 procentach. Utwardzonych zo-
stało  11  ulic  o  łącznej  długości  3  685 
metrów.  Do  końca  roku  betonowe 
płyty  pojawią  się  na  410-metro-
wym odcinku ulicy Bukowej, prawie 
kilometrze  ulicy  Niemojewskiego 
i  100-metrowym  odcinku  dojazdo-
wym  do  ulicy  Kolejowej.  W  sumie 
w tym roku utwardzimy ponad 5 km 

dzom, jeszcze w tym roku ruszy prze-
budowa mostu na ul. Tczewskiej wraz 
z  rozpoczęciem  planowanych  na 
lata kolejne modernizacji ulic: So-
bieskiego,  Kanałowej  i  Owidzkiej. 
Jak wyjaśnił zastępca prezydenta ds. 
techniczno-inwestycyjnych  Tade-
usz Błędzki – to krótki, ale niezwykle 
istotny odcinek drogi dla właściwego 
funkcjonowania miasta.
Fundusz  Inwestycji  Lokalnych  zo-
stał  ustanowiony  przez  rząd  polski 
w  czerwcu  2020  roku  jako  realna 
pomoc  dla  samorządów w  przeciw-
działaniu skutkom związanym z CO-
VID-19.   

        Dzięki otrzy-
manym z FIS pienią-
dzom, jeszcze w tym 
roku ruszy przebu-
dowa mostu na ul. 
Tczewskiej wraz z roz-
poczęciem planowa-
nych na kolejne lata 
modernizacji ulic: So-
bieskiego, Kanałowej 
i Owidzkiej. 

Nowo utwardzoną nawierzchnię mają następujące ulice:
1) Topolowa – odcinek o długości z sięgaczami – 550 m, koszt 205,6 tys. zł
2) Grzybka – 4 sięgacze o łącznej długości 440 m, koszt 25,8 tys. zł
3) Leśna – odcinek o długości 720 m, koszt 231,8 tys. zł,
4) Obrońców Poczty Gdańskiej – sięgacze o długości 1100 m, koszt 346,2 tys. zł,
5) Sucharskiego- sięgacz o długości 45 m, koszt 17,2 tys. zł
6) Kalinowskiego – odcinek o długości 80 m , koszt 28,8 tys. zł,
7) Majowa – długość 190 m, koszt 64,6 tys. zł,
8) Gertrudy Babilińskiej – odcinek o długości 100 m, koszt 69 tys. zł,
9) Wyszyńskiego – 2 odcinki o łącznej długości 115 m, koszt 56,4 tys. zł,
10) Mickiewicza – droga dojazdowa o długości 145 m, koszt 52,8 tys.
11) Rolna – odcinek o długości 200 m, koszt 63,0 tys. zł,
Łączny koszt ich utwardzenia wyniósł 1 261 200 zł.
Na utwardzenie w 2020 roku czekają:
1) ul. Bukowa – 410 metrów
2) ul. Niemojewskiego – 900 metrów
3) ul. Kolejowa – 100 metrowy odcinek dojazdowy

dróg,  zamykając  się  w  planowanej 
w  tym  budżecie  kwocie  2  mln  zł  – 
poinformował  zastępca  prezydenta 
miasta  ds.  techniczno-inwestycyj-
nych Tadeusz Błędzki.
Utwardzenie 1 mb drogi płytami jomb 
kosztuje  ok.  360  zł.  Wybudowanie 
1 mb  ulicy  z  pełną  infrastrukturą  to 
koszt rzędu 5 000 zł.
– W Starogardzie jest jeszcze ponad 
35  km  nieutwardzonych  dróg.  Nie 
jesteśmy  w  stanie  wybudować  tylu 
ulic  jednocześnie.  Ułożenie  betono-
wych płyt  na  drodze  to  rozwiązanie 
tymczasowe, ale z pewnością popra-
wia komfort życia. Mieszkańcy mogą 
swobodnie dojść i dojechać do swoich 
posesji. Zakładając, że rocznie utwar-
dzamy ok. 5 km dróg, do 2027 roku 
Miasto powinno uporać się z proble-
mem. Ważne by plan, na który pre-
zydent przeznaczył co roku 2 mln zł, 
był  konsekwentnie  realizowany  –  
dodał wiceprezydent. 
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Letnie baseny na Piekiełkach
Władze  długo  szukały  możliwości 
wybudowania  basenów  na  Piekieł-
kach  w  Starogardzie  Gdańskim, 
zwłaszcza że w latach 70-tych w tej 
samej lokalizacji działała otwarta pły-
walnia  publiczna,  która  cieszyła  się 
dużą popularnością. Plan powrotu do 
tradycji tej letniej atrakcji pomału na-
biera realnych kształtów. Miasto zle-
ciło doświadczonemu w branży pro-
jektantowi przygotowanie koncepcji 
i projektu planowanej inwestycji.
W  piątek  4 września  jego  przedsta-
wiciele  zaprezentowali  włodarzom 
miasta bardzo ciekawy sposób za-
gospodarowania  prawie  4  hektarów 
zieleni w centrum miasta.
Zgodnie  z  przedstawioną  koncepcją 
kompleks składać się będzie z trzech 
niecek basenowych o charakterze re-
kreacyjnym. Największa będzie miała 

wymiary ok. 25 x 12,5 m ze stałą głę-
bokością wody 1,45 m, kolejna – ok. 
12,5 x 8 m ze stałą głębokością wody 
1,00 m i ostatnia – 8 x 16 m ze stałą 
głębokością wody 0,55 m. Dla dzieci 
dostępny  będzie  wodny  plac  zabaw 
z  płytkim  brodzikiem,  jedną  małą 
zjeżdżalnią wodną dla najmłodszych 
i dwiema dla dzieci w wieku szkol-
nym. Plac będzie wzbogacony o do-
datkowe wodne atrakcje.
Baseny wykonane zostaną w techno-
logii niecek  stelażowych z profesjo-
nalnym systemem uzdatniania wody 
do  obiektów  publicznych.  Baseny 
otoczone  będą  drewnianymi  pomo-
stami  o  szerokości  ok.  2 m,  wypo-
sażonymi  w  barierki.  Wokół  będzie 
sporo miejsca do plażowania z żagla-
mi, pod którymi będzie można scho-
wać  się  przed  słońcem.  Pojawi  się 

też miejsce na natryski zewnętrzne, 
brodziki do płukania stóp oraz boisko 
do gry w piłkę plażową. Całość będzie 
dostosowana do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnością,  rodzin  z  dziećmi 
i  seniorów.  Architektonicznie  nawią-
zywać będzie do Doliny rzeki Wierzyca. 
Niewątpliwie  dużą  atrakcją  tego 
miejsca  będzie  naturalny  labirynt 
o wymiarach 40 m x 80 m, z łąkami 
do spotkań i zabaw oraz trzymetrową 
wieżą pośrodku. Zostanie wykonany 
z  żywopłotu,  do  którego  użyty  zo-
stanie grab. W pobliżu pojawi się też 
naturalny  plac  zabaw  ze  ścieżkami 
sensorycznymi,  huśtawkami w  tym 
dla  osób  z  niepełnosprawnością, 
„bazami/szałasami”,  kompleksem 
zjeżdżalni suchych, tyrolką, wieżami 
połączonymi  mostkiem  ruchomym, 
piaskownicą, zabawkami/eksponata-
mi  edukacyjnymi  nawiązującymi  do 
tematu wody, ptaków, zwierząt, któ-
re występują w dolinie rzeki Wierzy-
cy. Całość zostanie wykonana z natu-
ralnego drewna.
Kompleks  uzupełniony  zostanie  ła-
weczkami, koszami na śmieci, które 
uwzględniają  segregację  odpadów. 
Będą przebieralnie, plenerowe miej-
sce do przewijania niemowląt, stojaki 
na  rowery,  a  także  strefa  pikniko-
wa i co ważne parking dla 5 kampe-
rów  z  zapleczem sanitarnym. Nowe 
krzewy i byliny ozdobią teren, który 
zostanie oświetlony i monitorowany.
Znajdzie  się  tam  również  miejsce 

dla naszych pupili.  Pojawi  się  ogro-
dzony wybieg dla psów, podzielony 
na 3  sektory dostosowane do wieku 
zwierząt:  dla  najmniejszych  psów, 
czyli ras małych i szczeniąt do 15 kg, 
dla szczeniąt od 15 kg i nie starszych 
niż 9 miesięcy oraz dla psów dużych  
starszych niż 9 miesięcy.
–  Inwestycja  ma  być  realizowana 
w dwóch etapach. Do końca czerw-
ca  2021  roku  planujemy  zakończyć 
budowę basenów z wodnym placem 
zabaw,  zjeżdżalniami,  sauną  plene-
rową i boiskiem do siatkówki. Na tym 
etapie powstanie też droga przeciw-
pożarowa  wokół  kompleksu  o  sze-
rokości  4 metrów  parking  i miejsce 
dla kamperów. Budowę pozostałych 
elementów rekreacyjno-wypoczyn-
kowych, czyli labiryntu, naturalnego 
placu zabaw i wybiegu dla psów chce-
my zakończyć w 2022 roku – wyjaśnił 
zastępca  prezydenta  ds.  technicz-
no-inwestycyjnych  Tadeusz  Błędz-
ki.  –  Atutem  tej  przestrzeni  będzie 
konsolidacja  różnych  form  aktyw-

ności. Oprócz wodnych gier i zabaw, 
siatkówki, będzie można poleżeć na 
trawie, pójść na spacer lub pojeździć 
rowerem wzdłuż rzeki po ekologicz-
nej  ścieżce,  wybudowanej  w  2019 
roku  w  ramach  projektu  unijnego. 
Zależy nam na tym, aby oba sąsiadu-
jące ze sobą obszary doliny rzeki Wie-
rzyca i Piekiełek wzajemnie się uzu-
pełniały, dając mieszkańcom szeroki 
wachlarz  możliwości  atrakcyjnego 
spędzenia wolnego czasu w mieście – 
dodał wiceprezydent.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem,  do  końca  2022  roku w  Staro-
gardzie  Gdańskim  powstanie  miej-
sce,  które  da  rozrywkę  i  przestrzeń 
do odkrywania uroków lata zarów-
no dla najmłodszych  jak  i  starszych 
użytkowników. Miejsce, które doro-
słym  pozwoli  odpocząć,  a  dzieciom 
i młodzieży przenieść się z wirtualnej 
do prawdziwej  rzeczywistości,  gdzie 
będą mogły rozwijać swoje umiejęt-
ności  społeczne  integrując  się  i  na-
wiązując nowe przyjaźnie. 

1
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Kontenery  na  śmieci  zajmują 
dużo miejsca. Zwykle w jednym 

punkcie  zbiórki  odpadów  stoi  ich 
kilkanaście z przeznaczeniem na po-
szczególne frakcje. Poza tym ich wy-
gląd  nie  należy  do  najpiękniejszych 
i niekorzystanie wpływa na estetykę 
osiedlowych  przestrzeni.  Dlatego 

Przetestują nowe pojemniki
Jest  szansa,  że  ze  starogardzkich  osiedli  na  stałe  znikną  nieestetyczne  altany 
z kontenerami na śmieci. Zastąpić je mają pojemniki półpodziemne. Spółdzielnia 
Mieszkaniowa pilotażowo montuje je na Osiedlach: 60-lecia, Konstytucji 3 Maja 
i Piastów. Do końca września br. powstanie 8 testowych miejsc składowania od-
padów komunalnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Kociewie 
postanowiła przetestować fiński sys-
tem  pojemników  półpodziemnych 
– mówi Daniel Olszewski, kierownik 
administracji os. 60-lecia ONP.
Nowe,  w  perspektywie  tańsze  roz-
wiązanie  zaproponowała  firma  CA-
STEN  z  Ełganowa  dystrybutor  po-

Starogard  Gdański  wielu  oso-
bom  kojarzy  się  z  koszykówką. 

Po  pierwsze  za  sprawą  Kociewskich 
Diabłów.  Po  drugie  –  Akademii  Ko-
szykówki Gama, która szlifuje młode 
talenty.  A  po  trzecie  dzięki  dobrze 
rozwiniętym  i  rozbudowanym osie-
dlowym boiskom, które umożliwia-
ją  trenowanie  tej  dziedziny  sportu. 
Od niedawna jedno z nich na osiedlu 
Konstytucji 3 Maja zdobi nowy mural 
poświęcony legendzie NBA – tragicz-
nie  zmarłemu  koszykarzowi  Kobe 
Bryantowi.
– Zaczęło się niewinnie – od rozmo-
wy na stopie towarzyskiej w gronie 
miłośników street artu i koszykówki. 
Rozmowy toczyły się wokół pomysłu 
na wspólny projekt. Ktoś wspomniał 
o nieestetycznie pomalowanych ga-
rażach w Starogardzie vis a vis nowe-
go boiska do koszykówki. Pomysł na 
zmianę tego miejsca pojawił się na-
tychmiast, bardzo spontanicznie – to 
będzie Kobe Bryant. Murale poświę-
cone temu koszykarzowi powstają na 
całym świecie. Jest nawet petycja by 
NBA  zmieniło  logo  i  dodało  do nie-
go  wizerunek  sportowca.  Jak  dotąd 
w  Polsce  nie  powstał  żaden  mural, 
honorujący  zmarłego,  choć  były  ta-
kie pomysły. Starogard Gdański  jest 

Starogard uhonorował legendę NBA
W styczniu światem sportu wstrząsnęła nagła śmierć Kobe Bryanta. W Starogar-
dzie Gdańskim jego portret zdobi jedno z osiedli. 9 artystów z Pomorza w hołdzie 
dla 9 ofiar katastrofy śmigłowca, w której zginął ten wybitny koszykarz NBA i jego 
córka Gigi stworzyło pierwsze graffiti jam w Polsce poświęcone ofiarom tej trage-
dii. 

pierwszym miastem w Polsce, które 
upamiętni Bryanta, oddając szacunek 
dla  umiejętności  i  charakteru  tego 
gracza  –  powiedział  Rafał  ze  Staro-
gardu o pseudonimie „Kiosk” – jeden 
z współtwórców ściennego dzieła.
Do  jego  zrealizowania  potrzebna 
była tylko zgoda zarządcy budynków 
i  odpowiednie  fundusze  na  farby. 
Pomysłodawcom  z  pomocą  przyszli 
pracownicy Urzędu Miasta. Wystąpili 
do Rady Osiedla 60-lecia ONP o zgodę 
i przygotowanie ściany pod wykona-
nie graffiti. Rada się zgodziła, a Spół-
dzielnia  Mieszkaniowa  Kociewie  na 
własny koszt oczyściła ścianę ze sta-
rej farby, zagruntowała i pomalowała 
ją na kolor czarny. Pieniądze na farby 
artyści uzbierali sami.
– Murale cieszą się coraz większą po-
pularnością.  Przenoszą  sztukę  z  ga-
lerii na ulice, gdzie każdy może z nią 
obcować. Rzetelnie wykonane,  stają 
się atrakcjami turystycznymi i cieszą 
oko  mieszkańców.  Dlatego  jeste-
śmy  otwarci  na  wszelkie  tego  typu 
akcje. Osobiście cieszę się, że mamy 
w  Starogardzie  pasjonatów  właśnie 
tej sztuki, którzy nie odpuszczają i co 
chwilę zaglądają do Urzędu z nowymi 
pomysłami  –  powiedział  prezydent 
miasta Janusz Stankowiak.  

jemników  fińskiej  marki  Molok. 
Jeden zestaw, składający się z  5 po-
jemników  o  pojemności  5  m3  każ-
dy,  zastępuje  21  kontenerów  o  po-
jemności  1100  l. Do  końca września 
wykonawca  ma  zainstalować  osiem 
testowych zestawów do składowania 
odpadów  z  podziałem  na  5  frakcji: 
odpady zmieszane, bio, szkło, plastik 
i  papier.  Jako  pierwsi  przetestują  je 
mieszkańcy  osiedli:  60-lecia,  Kon-
stytucji 3 Maja i Piastów.
–  Pojemniki  firmy Molok  są  przede 
wszystkim estetyczne  i higieniczne. 
Przez to, że ich pojemność jest więk-
sza i w połowie są schowane w ziemi 
zmniejszają  poziom  rozwoju  bakte-
rii, a właściciel oszczędza przestrzeń 
przeznaczoną do gromadzenia odpa-
dów. Poza tym są łatwe w utrzymaniu 
i eksploatacji. Dzięki temu, że śmieci 
składowane  są  pionowo,  w  jednym 
pojemniku o pojemności 5 m3 zmieści 
się ich tyle, ile wchodzi do 6 pojem-
ników o pojemności 1100 l. Wiąże się 

to ze zmniejszeniem kosztów logi-
stycznych,  związanych  z  ich  odbio-
rem. Najważniejsze, że proponowane 
przez nas rozwiązanie jest bezpieczne 
dla użytkowników, dostępne dla osób 
niepełnosprawnych,  ale  niedostęp-
ne dla zbieraczy odpadów, którzy 
często zostawiają po sobie niepo-
rządek w altanach śmietnikowych 
– powiedział Łukasz Jakubski z fir-
my CASTEN.
Obecnie montowane są dwa zesta-
wy  półpodziemnych  pojemników 
na osiedlu Piastów, trzy na osiedlu 
Konstytucji  3  maja  i  3  na  osiedlu 
60-lecia.
–  Jeśli  system  się  sprawdzi,  do-
celowo  planujemy  stworzyć  20 
takich miejsc do  składowania od-
padów  na  osiedlach  administro-

wanych  przez  osiedle  60-lecia  – 
dodaje Daniel Olszewski.
4 września postępowi prac instalacyj-
nych przyjrzeli się włodarze naszego 
miasta: prezydent Janusz Stankowiak 
oraz  wiceprezydenci  Maciej  Kali-
nowski  i  Tadeusz  Błędzki.  Byli  pod 
wrażeniem  jakości    wykonania  po-
jemników,  ich estetyki, dostępności 
i  możliwości  składowania  większej 
ilości śmieci. 
Koszt instalacji jednego punktu od-
bioru odpadów opartego na zesta-
wie  5  półpodziemnych  pojemników 
wynosi ok. 78 tys. zł. Prace budow-
lano-instalacyjne  wykonuje  Firma 
Handlowa Adam Kowalczyk ze Staro-
gardu Gdańskiego. 
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Podstawowe zasady sztuki me-
diacji  przekazała  im  mediator 

Magdalena  Dittmer.  Młodzież miała 
okazję wypróbować teorię w praktyce 
podczas ćwiczeń symultanicznych.
–  Mówiliśmy  przede  wszystkim 
o podstawowych  zasadach mediacji, 
dzięki  którym  rozmowa  w  trudnej 
sytuacji może być bezpieczna i efek-
tywna.  Ćwiczyliśmy  techniki  i  na-
rzędzia,  z  jakich  korzysta mediator, 
m.in.  parafrazę,  uważne  słuchanie 
i  podsumowania  –  powiedziała me-
diatorka. 
Uczestnicy  warsztatów  spotkali  się 
też  z  terapeutą  uzależnień  Marci-
nem  Piotrowskim.  Poznali  sposoby 
reagowania  w  sytuacjach,  gdy  ró-
wieśnicy ulegają postawom destruk-
tywnym,  zagrażającym  ich  zdrowiu 
i bezpieczeństwu. Z kolei pod okiem 
animatora  Krzysztof  Gdańca  uczyli 
się twórczej kreatywności  i animacji 
grupowych, po to, aby łatwiej im było 

Młodzi mediatorzy na starcie
Uczniowie ze starogardzkich szkół uczestniczyli w warsztacie edukacyjnym pn. 
„PokłóciMY czy PorozmawiaMY – sztuka mediacji rówieśniczej”. Przez trzy dni 
w Ośrodku Wypoczynkowym Płaczewo uczyli się komunikacji wolnej od przemo-
cy i kreatywnego rozwiązywania problemów w oparciu o sztukę mediacji. 

W  Starogardzie Gdańskim gościli-
śmy Panią po raz drugi. Okoliczno-
ści były podobne. Co skłoniło Panią, 
żeby wyjść do młodych ludzi i prze-
kazywać im niełatwą prawną wiedzę?
Doświadczenie  z  prawdziwej  sali 
rozpraw,  świadomość,  że  edukacja 
prawna  jest  na  wagę  złota.  Wtedy, 

Warto żyć dla innych
Rozmowa z sędzią Anną Marią Wesołowską. 

kiedy granice między dobrem a złem, 
wygłupem a przestępstwem, żartem 
a wykroczeniem się zacierają, eduka-
cja  prawna musi wkroczyć.  Jest  po-
trzebna nie  tylko młodzieży. Dzisiaj 
dzięki młodym  ludziom mam świa-
domość, że jest ona potrzebna każde-
mu,  całemu  społeczeństwu. Dlatego 

też  zaczęłam  od  lekcji  wychowaw-
czych w sądzie. Dzisiaj spotykam się 
z rodzicami, babciami, dziadkami, 
ale również z maluszkami, ponieważ 
problemy zaczynają się bardzo wcze-
śnie.

Mówiła Pani o  tym, że znajomość 
prawa nam służy. Dlaczego ta edu-
kacja jest tak ważna?
Dlatego, że prawo będzie nam służyć, 
jeśli  je  poznamy. Gdy  siedziałam  za 
stołem sędziowskim, miałam mylne 
przekonanie, że będę ludziom służyć 
jak  będę  rzetelnym  sędzią.  Dzisiaj 
wiem,  że  będę  ludziom  służyć,  je-
żeli  przybliżę  im prawo.  Z  prawem, 
szczególnie karnym, do czynienia 
mamy wtedy, kiedy coś się wydarzy. 
A to już za późno. Dlatego tak ważna 
jest  świadomość  prawna,  media-
cja,  żebyśmy  umieli  problemy  wy-
ciszać,  łagodzić,  a  nawet  naprawiać 
w  zarodku.  Ta  sprawiedliwość  na-
prawcza,  rówieśnicza  jest ważna dla 
każdej  społeczności.  Buduje  dobre 
relacje.  Tak  naprawdę  sąd  niewie-
le  naprawi.  Może  tylko  wymierzyć 
sprawiedliwość. Oczywiście,  że  sądy 
muszą  istnieć. Udajemy  się  do  nich 
właśnie  po  sprawiedliwość,  kiedy 
nie mamy już innego wyjścia.  Jeżeli 
jednak  zaczniemy wprowadzać me-
diację rówieśniczą i ona nam się uda, 
to  nauczymy  się  również mediować 

w  sprawach  rodzinnych,  gospodar-
czych  i  będziemy  budować  dobre, 
odpowiedzialne społeczeństwo.

Czym dla Pani jest mediacja?
To, jak kiedyś powiedział mi pewien 
trzynastolatek, przede wszystkim 
rozmowa. Dla mnie to poza tym, ła-
godzenie obyczajów, możliwość po-
wiedzenia  o  tym,  co  boli.  Po  prostu 
naprawa relacji międzyludzkich.

Bezstronna i pozbawiona oceny?
Oczywiście. Osobiście jestem za tym, 
żeby szczególnie w sprawach rodzin-
nych mediator  był  bardzo  doświad-
czoną osobą, a nie tłem. Uważam, że 
jeśli  mediator  tylko  siedzi  i  słucha, 
mediacja  nie  będzie  udana.  Gdyby-
śmy  umieli  się  porozumieć,  to  nie 
potrzebowalibyśmy takiej osoby. 

Spotkała się Pani ze starogardzką 
młodzieżą. Miała Pani okazję poczuć 
energię tych osób, także w mniej ofi-
cjalnych okolicznościach. Czy we-
dług Pani to kandydaci na dobrych 
mediatorów. Jak ocenia Pani sta-
rogardzki projekt „PokłóciMY czy 
porozmawiaMY – sztuka mediacji 
rówieśniczej”?
Do tej pory bezpośrednio spotkałam 
ponad 2 miliony polskiej młodzieży. 
Mamy w Polsce naprawdę wspania-
łych  młodych  ludzi.  Osoby,  które 

spotkałam w Starogardzie Gdańskim 
są  bardzo  otwarte.  Wiedzą,  że  chcą 
w życiu robić coś wartościowego, a to 
ogromna motywacja do wszystkiego, 
co dobre. Ci młodzi ludzie byli rado-
śni,  rozśpiewani,  roztańczeni,  a  to 
dlatego,  że  człowiek,  który  daje  in-
nym coś z siebie, to człowiek szczę-
śliwy.  W  moim  domu  rodzinnym 
zawsze powtarzano mi: „Tyle  jesteś 
warta,  ile  dajesz  z  siebie  innym.”. 
Właśnie to widziałam u tych ludzi. Tę 
świadomość, że warto żyć dla innych, 
bo wtedy tworzy się przyjemną, do-
brą rzeczywistość.  

Maks, jeden z  uczestników warsz-
tatów, powiedział, że dla niego naj-
ważniejsze jest to, że otrzymał na-
rzędzia do pomagania innym.
My dzisiaj jesteśmy trochę zagubieni. 
Mediacja w tych czasach nie jest wca-
le  taka  prosta,  ponieważ  zamknęli-
śmy się w sobie. Dotyczy to zarówno 
dorosłych,  jak  i młodzieży, bo prze-
cież,  czy  chcemy  czy  nie,  jesteśmy 
dla nich wzorcem. W związku z tym 
przed  tymi młodymi  ludźmi  bardzo 
trudna  praca  i  wyjątkowo  odpowie-
dzialne zadanie. Jestem przekonana, 
że im się to uda, bo mimo wszystko 
jesteśmy dobrym, bardzo wrażliwym 
społeczeństwem.  

nawiązywać kontakty interpersonal-
ne, zdobywać zaufanie i sympatię.
15 września warsztatowiczów odwie-
dziła sędzia Anna Maria Wesołowska. 
Sędzia sporo uwagi poświeciła tema-
towi  mediacji  w  sprawach  rodzin-

nych,  ich  roli  i  znaczeniu w kwestii 
godzenia stron. Uczestnicy warszta-
tów, po odbyciu dodatkowego kursu, 
będą  mogli  ubiegać  się  o  certyfikat 
mediatora rówieśniczego.
Cała  inicjatywa  jest  rezultatem  bli-

skiej współpracy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy  Społecznej,  Stowarzyszenia 
Można Inaczej i Gminy Miejskiej Sta-
rogard Gdański przy udziale środków 
finansowych Ministerstwa  Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej .
–  Warsztaty  są  jednym  z  działań, 
które  realizuje  w  tym  roku  Miejski 
Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Sta-
rogardzie Gdańskim w  ramach pro-
jektu  „RAZEM  –  STOP  przemocy” 
– poinformowała Urszula Ossowska, 
dyrektor MOPS. 
Organizatorzy pokryli koszty zakwa-
terowania uczestników w domkach, 
zakupu  materiałów  do  przeprowa-
dzenia  zajęć,  wyżywienia,  ubezpie-
czenia uczestników i zatrudnienia 
kadry do realizacji programu.
– To, czego uczestnicy się nauczyli na 
pewno przyda im się w życiu. Mamy 
też nadzieję, że wykorzystają nabyte 
umiejętności w szkole, w sytuacjach 
kryzysowych,  zwłaszcza,  że  już  ru-
szają w szkołach Starogardzkie Kluby 
Mediacji Rówieśniczych, a przy Sta-
rogardzkim  Centrum  Wolontariatu 
Punkt Mediacji Rówieśniczych – po-
wiedziała Dorota Dorau, prezes Sto-
warzyszenia Można Inaczej.
16  września  w  starogardzkim  Cen-
trum Kultury sędzia Anna Maria We-
sołowska spotkała się z uczniami klas 

siódmych szkół podstawowych. Wi-
ceprezydent  ds.  społecznych Maciej 
Kalinowski podziękował za spotkanie 
organizatorom i gościowi.
– Bardzo  się  cieszę,  że  te ważne dla 
naszego rozwoju spotkania są konty-
nuowane. Dziękuję organizatorom – 
Dorocie Dorau i Magdalenie Dittmer, 
którym na sercu leży dobro, zdrowie 
i bezpieczeństwo młodych ludzi oraz 
ich wszechstronny  rozwój  –  powie-
dział zastępca prezydenta.
Spotkanie  współfinansowała  Gmina 
Miejska Starogard Gdański.  
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Przy powołaniu dyrektora Muzeum 
obecni byli także zastępca prezy-

denta  Starogardu  ds.  społecznych 
Maciej  Kalinowski  oraz  przewodni-
cząca Komisji Kultury i Promocji Mia-
sta  Rady  Miasta  Starogard  Gdański 
Martyna Łangowska-Siembida.
Nowy  dyrektor Muzeum  Ziemi  Ko-
ciewskiej  chciałby  pracować  nad 
trwającymi  już  projektami,  ale  tak-
że  wzbogacić  działalność  instytucji 
o nowe pomysły na lekcje muzealne, 
wykłady,  międzynarodowe  konfe-
rencje naukowe, wystawy plenero-
we,  np.  na  temat  znanych  postaci 
Kociewia, Starogardu w Europie, czy 
dziedzictwa kulturowego Pomorza na 
Kociewiu.
Dr  Mariusz  Brodnicki  pragnie  roz-
winąć działalność Muzeum w  inter-
necie.  Jednym z  jego pomysłów  jest 
cykl  „ETNOpodróży  po  Kociewiu”, 
w którym zainteresowani nie wy-
chodząc  z  domu  będą mogli,  razem 
z wirtualnym przewodnikiem, zwie-
dzić  najcenniejsze  miejsca  naszego 
regionu. Ma to na celu zainteresowa-
nie ofertą jak największej ilości osób, 
także spoza Kociewia  i popularyzacji 
Muzeum na jak największą skalę.
Jednym  z  pierwszych  kroków  pana 
Mariusza na nowym stanowisku bę-
dzie ubieganie się o grant na projekt 
„Cyfrowe dziedzictwo Kociewia – di-
gitalizacja  i  udostępnienie  zbiorów 

Nowy dyrektor Muzeum 
Od 1 września stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie 
Gdańskim pełni dr Mariusz Brodnicki. 31 sierpnia z rąk prezydenta miasta Janusza 
Stankowiaka odebrał akt powołania na 3-letnią kadencję.

Muzeum  Ziemi  Kociewskiej”  z  Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Instytucja ma także wyjść 
do osób, które do tej pory nie intere-
sowały się historią, czy kulturą. Spo-
sobem może być na to galeria uliczna, 
na  której  prezentowane  będą  róż-
nego  rodzaju wystawy. Dzięki  temu 
każdy  przechodzień  będzie  mógł 
bezpłatnie  korzystać  z  kulturalnych 
dobrodziejstw. Być może dzięki temu 
będzie  chciał  sięgnąć po więcej. Po-
mysłów jest tyle, że nie sposób opisać 
ich wszystkich.
Tego  samego  dnia,  kiedy  nowy  dy-
rektor otrzymał  akt powołania, udał 
się  do  siedziby  Muzeum  Ziemi  Ko-
ciewskiej.  Pracownikom  instytucji 
przedstawił  go  zastępca  prezydenta 
miasta  ds.  społecznych Maciej  Kali-
nowski.
– Mam nadzieję,  że  będzie  się  Pań-
stwu bardzo dobrze pracowało z no-
wym dyrektorem. Wierzę, że wspól-
na praca będzie na tyle owocna, że już 
w niedalekiej przyszłości zobaczymy 
jej pierwsze efekty – powiedział wice-
prezydent Maciej Kalinowski.
Dr Mariusz  Brodnicki  od  kilkunastu 
lat wykłada na Uniwersytecie Gdań-
skim  przedmioty  związane  z  edu-
kacją  w  muzeach  i  centrach  nauki, 
współpracując  z  pomorskimi muze-
ami.  Pod  jego  kierunkiem  powstało 
kilkadziesiąt prac magisterskich z za-

kresu  muzealnictwa.  Jest  autorem 
i  redaktorem  33  książek  oraz  ponad 
80 publikacji  głównie  z  zakresu po-
morzoznawstwa.  Za  rozprawę  dok-
torską  otrzymał  wyróżnienie  Pre-
zydenta,  Gdańskiego  Towarzystwa 
Naukowego,  Towarzystwa  Historii 
Edukacji oraz Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie.
We  wrześniu  2020  r.  dr  Mariusz 
Brodnicki  składa  rozprawę  habili-
tacyjną  z  zakresu  historii,  edukacji 
i  muzealnictwa.  Od  kilkunastu  lat 
organizuje  międzynarodowe  kon-
ferencje naukowo-metodyczne 
zorientowane  na  historię  i  pomo-
rzoznawstwo.  W  celu  popularyzacji 
nauki  pozyskał  granty  na  wystawy 
poświęcone  dziedzictwu  kulturowe-
mu  Gdańska.  Kilka  ekspozycji  jego 
autorstwa  prezentowanych  było 
w  Ratuszu  Staromiejskim  w  Gdań-
sku, na gdańskiej starówce, Kampu-
sie  Uniwersytetu  Gdańskiego  oraz 
w Parlamencie Europejskim w Bruk-
seli.  Od  2005  r.  kieruje  Kołem  Na-
ukowym Historii  Edukacji  i  Kultury, 
które co miesiąc organizuje wykłady 
i  seminaria  poświęcone  dziedzictwu 
kulturowemu  Pomorza.  Jest  także 
redaktorem szeregu periodyków na-
ukowych. Współpracował z Urzędem 
Miasta  w  Gdańsku,  przygotowując 
liczne publikacje i konferencje pro-
mujące miasto. 

Muzem Ziemi Kociewskiej

Starogardzkie Centrum Kultury

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Miejska Biblioteka Miejska

WYSTAWA PRAC Z CERAMIKI ARTYSTYCZNEJ I UŻYTKOWEJ 
MARKA ZAGÓRSKIEGO
Wystawę będzie można oglądać od 14 września do 30 października w Muzeum 
Ziemi Kociewskiej przy ul. Bocznej 2.
Marek  Zagórski  jest  przedstawicielem  wielce  interesującego  środowi-
ska  artystycznego  Kociewia.  Skala  jego  zainteresowań,  form  manual-
nej  ekspresji,  jest  zaiste  zaskakująca.  Malarstwo,  rzeźba,  ceramika  -  to 
dziedziny,  w  których  nie  dość,  że  czuje  się  doskonale,  to  osiąga  zasłużo-
ne  sukcesy.  Zasłużone,  bo  wynikające  z  ciągłych  poszukiwań,  ekspery-
mentów,  które  przynoszą  często  wyjątkowo  ciekawe,  zaskakujące  efekty.  

WYKŁAD ONLINE: BERNARDYNI W ŚWIECIU W XVIII WIEKU
24 września o godz. 18:00 odbędzie się wykład mgra Macieja Stawistego, dok-
toranta z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na temat społeczności 
klasztornej bernardynów w Świeciu w XVIII wieku.
Na wykładzie online mgr Maciej  Stawiski  – opowie nam więcej o  ludziach, 
którzy tworzyli społeczność klasztoru bernardynów w Świeciu w XVIII wieku. 
Warto poznać bowiem bernardynów, którzy odgrywali tak ważną rolę w życiu 
religijnym i kulturalnym przodków współczesnych mieszkańców Kociewia.

WYKŁAD / WYKŁAD ONLINE: CZŁOWIEK W PRZESTRZENI MUZEALNEJ
5 października o godz. 15:00 w Ratuszu odbędzie się wykład połączony z pre-
zentacją  dorobku  twórczego  i  pedagogicznego  dr Małgorzaty  Karczmarzyk. 
Prezentacja związana z wykładem dotyczyć będzie takich zagadnień jak np.: 
sztuka współczesna w przestrzeni muzealnej, emancypacyjny charakter sztu-
ki, sztuka współczesna w oczach dzieci i dorosłych, warsztaty muzealne, jak 
edukować przez sztukę najmłodsze pokolenie, muzeum realne vs. wirtualne 
– przykładowe wirtualne galerie w Polsce i na świecie. 

WYKŁAD/ WYKŁAD ONLINE: WCZESNY I ŚRODKOWY NEOLIT NA POJEZIE-
RZU STAROGARDZKIM
15 października o godz. 15:00 w Ratuszu odbędzie się wykład Olgierda Felczaka, 
kierownika Działu Epoki Kamienia i Wczesnej Epoki Brązu Muzeum Archeolo-
gicznego w Gdańsku w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Projekt dotyczący wczesnego i środkowego neolitu na Pojezierzu 
Starogardzkim stanowi podsumowanie wieloletnich badań archeologicznych. 

Wykłady online dostępne będą na 
https://www.facebook.com/muzeumkociewie.

29  września  Miejska  Biblioteka  Publiczna  organizuje  Ogólnopolski  Dzień 
Głośnego Czytania (online). 6 października, w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki, spotkanie autorskie online z Krzysztofem Pławeckim. 10 października 
czeka nas wirtualna Noc Bibliotek. A oprócz tego „Kot Mruczek poleca”, czyli 
cotygodniowe posty z ciekawymi linkami i zadaniami dla dzieci na stronie in-
ternetowej biblioteki. 

W najbliższym czasie

Poza ofertą edukacji kulturalnej SCK tworzy warunki dla rozwoju amatorskiego 
ruchu artystycznego. Trwa także nabór na nowy rok akademicki Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. W dniach 9-22 października Galeria A organizuje wystawę 
fotografii Artura Hossy – stypendysty w dziedzinie kultury Prezydenta Mia-
sta. W październiku odbędzie się premiera online teatralnej adaptacji poematu 
„Profile Cyrenejczyka” autorstwa Karola Wojtyły.

W dniach 23-30 września Ośrodek Sportu i Rekreacji proponuje udział w Euro-
pejskim Tygodniu Sportu. Od 25 do 27 września czeka nas RunGym Wirtualnie, 
a w terminie 16-18 października II edycja GO! Lasy.
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Starogard  Gdański  leży  niemal 
w  samym  sercu  Europy,  w  ma-

lowniczej dolinie rzeki Wierzyca. Jest 
stolicą  nadwiślańsko-pomorskiego 
regionu Kociewie. Tu urodził się Ka-
zimierz Deyna – legenda światowego 
futbolu. Tu pierwsze szlify zdobywał 
czarodziej rakietki – Andrzej Grubba. 
Stąd  pochodzi  brązowa  medalistka 
olimpijska  Oktawia  Nowacka.  Nic 
dziwnego, że Starogard sportem stoi. 
Nie raz można usłyszeć nazwę miasta 
w transmisjach meczów koszykówki, 
czy piłki możnej.
Przez kilka ostatnich lat miasto wy-
raźnie  wypiękniało.  Pojawiły  się 
nowe skwerki, boiska, place zabaw 
z  zewnętrznymi  siłowniami.  Dzięki 
licznym remontom ulic poprawił się 
komfort jazdy w centrum miasta oraz 
bezpieczeństwo pieszych. Najmłodsi 
mieszkańcy  szczególnie  upodobali 
sobie  Park  Nowe  Oblicze  (najpięk-
niejszą  przestrzeń  publiczną  na  Po-
morzu roku 2018). Przemiany docze-
kał  się  również  starogardzki  Rynek. 
Na  odnowionej  płycie  pojawiły  się 
podświetlane fontanny i miejskie sa-
loniki. Co ciekawe, podczas remontu 
odkryto średniowieczne mury piwnic 
dawnego ratusza oraz dwie z czterech 
średniowiecznych  studni,  które  od-
restaurowano  tak,  aby  można  było 
do nich zajrzeć. Jedną z ważniejszych 
inwestycji ostatnich lat była moder-
nizacja Parku Miejskiego.
Od  niedawna  niewątpliwą  atrak-
cją  turystyczną  stolicy  Kociewia  jest 
piękna  ścieżka  edukacyjna  wzdłuż 
rzeki  Wierzyca,  którą  przemierzać 
można pieszo lub na rowerze. Warto 
też zobaczyć jej walory i uroki z per-
spektywy rzeki, np. w kajaku. Moż-
na  podziwiać  panoramę  całej  doliny 
i  pospacerować  drewnianymi  po-

Miasto, które warto odwiedzić
„Muzyczne Lato z Radiem Gdańsk” nadawało z samego serca Kociewia. 28 sierp-
nia gościliśmy mobilne studio na Rynku w Starogardzie Gdańskim. Zaproszeni 
goście opowiadali Magdzie Szpiner, dlaczego warto odwiedzać Starogard Gdański.

mostami.  Ciekawostką  tego miejsca 
jest  fakt, że na  lewym brzegu rzeki, 
nieopodal uroczego mostu, znajduje 
się tzw. Wzgórze Joannitów. Miejsce 
pierwotnego grodu starogardzkiego 
i siedziba zakonu Joannitów.
Starogard  Gdański  przyciąga  nie 
tylko  ciekawą  architekturą,  liczny-
mi zabytkami, owianymi legenda-
mi  i  ponad  800-letnią  historią,  ale 
również  różnorodnością  krajobrazu. 
Otoczony polami, lasami i jeziorami, 
z rzeką przepływająca przez sam śro-
dek miasta, może być ciekawą waka-
cyjną alternatywą nie tylko dla miło-
śników zwiedzania  i historii,  ale  też 
dla  tych bardziej  aktywnych, którzy 
kochają poszaleć na rowerach, spró-
bować swoich sił w kajaku, wyciszyć 
się  przy  wędce  czy  zwyczajnie  po-
obserwować życie wodnych ptaków. 
Oprócz zwiedzenia Szlaku Kazimierza 
Deyny i Szlaku Korona i Krzyż, warto 
tu wybrać  się na  rowery po  leśnych 
szlakach lub na spływ kajakowy rzeką 
Wierzycą.
O  tym wszystkim opowiadali  goście 
piątkowej audycji, nadawanej z serca 

Starogardzkie Centrum Kultury od 
1  września  przyjmuje  zgłoszenia 

chętnych wykonawców.  Należy  do-
starczyć  lub  wysłać  do  organizatora 
dwa utwory, podając autorów tekstu 
i muzyki.  Pliki mp3 można przesłać 
e-mailem na adres kumenka@gma-
il.com lub na płycie pocztą tradycyj-
ną:  Starogardzkie  Centrum  Kultury, 
Al. Jana Pawła II 3, 83-200 Starogard 
Gdański  z  dopiskiem  „XXVIII  Noc 
Bardów  im.  Ryszarda  Rebelki”.  Or-

Nabór do Nocy Bardów
21 listopada o godz. 17:00, w kinie Sokół odbędzie się 
XXVIII Noc Bardów im. Ryszarda Rebelki, który był 
pomysłodawcą imprezy. Ma ona charakter przeglądu 
na interpretację utworów z gatunku poezji śpiewanej. 
Przez lata zdobyła uznanie miłośników muzyki. Każ-
da jej edycja gromadzi komplet widzów.

Starogardzianka w gronie stypendystów
Martyna Pazera otrzymała 3 tys. zł na stworzenie 10 plakatów poświęconych le-
gendom miejskim. Jest jedyną mieszkanką Kociewia w gronie 246 tegorocznych 
stypendystów Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

Każda  praca  opatrzona  zostanie 
kodem QR. Odsyłać będzie on do 

strony,  na  której  autorka  własnymi 
słowami  opisze  legendę  zilustrowa-
ną  obrazem  oraz  poda  bibliografię 
i miejsce jej znalezienia.
–  Przede  wszystkim  zależało  mi  na 
tym,  aby  pokazać,  że mamy w  Sta-
rogardzie fantastyczne miejskie le-
gendy. Pomysł na ten projekt zrodził 
się  już  w  czasie  tworzenia  plakatów 
miejskich, które były wywieszone na 
Rynku  w  ubiegłym  roku.  Już  wtedy 
natknęłam  się  na  ten mały  zeszycik 
pt. „Szlakiem legend i opowiadań po 
Starogardzie  Gdańskim”,  którego 
lektura mnie zainspirowała. Kiedy za-
częłam drążyć  temat, okazało  się,  że 
dotarcie do tych legend, nie jest takie 
proste, a wiedza mieszkańców o nich 
znikoma. To przekonało mnie, że ten 
projekt ma sens i może byś przydatny 

ganizatorzy na zgłoszenia czekają do 
31 października 2020 r.
Informacji  udzielają  i  zgłosze-
nia  przyjmują:  Sławomir  Hoduń 
tel. 603 407 553, kumenka@gmail.
com; Jan Radzewicz, tel. 608 116 315.
W czasie koncertu trzeba będzie wy-
konać  dwa  utwory  z  gatunku  poezji 
śpiewanej w języku polskim. Komisja 
artystyczna wybierze uczestników 
przeglądu  i  poinformuje  zaintereso-
wanych do 4 listopada 2020 r. 

– powiedziała Martyna Pazera.
– W Starogardzie nie ma klasycznej 
narracji,  jaką mają  inne miasta,  np. 
Warszawa ma swojego bazyliszka 
i  syrenkę.  Nasze  legendy  wyglądają 
w  ten  sposób,  że  jest  dwuzdaniowa 
wzmianka  o  jakimś  człowieku  np. 
szczurołapie,  który  coś  zrobił  i  tyle. 
Jeśli nie zbudujemy wokół tego pew-
nej narracji, nie wyobrazimy sobie 
tych  postaci  i  nie  nadamy  im  pew-
nych  emocji,  nie  uda  nam  się  tych 
legend  spopularyzować  i  utrwalić 
w  pamięci mieszkańców,  żeby wie-
dzieli, że w Starogardzie żył np. pe-
wien  ważny  piekarz,  czy  kapryśna 
burmistrzanka. 
Artystka  zdradziła,  że  plakaty  po-
święcone  starogardzkim  legendom, 
będą  bardzo  ilustracyjne,  bo  mają 
te  historie  opowiadać  i  uzupełniać 
wszystkie  braki,  których  nie  ma 

w tekście. Mają zainspirować widzów 
do  tworzenia  w  głowach  własnych 
historii, bo w dzisiejszych czasach są 
łatwiejszą formą przyswajania treści, 
a jednocześnie zachęcić do sięgnięcia 
do źródła i przeczytania danej histo-
rii. 

miasta: prezydent Starogardu Gdań-
skiego Janusz Stankowiak, kustosz 
Muzeum Ziemi Kociewskiej Magda-
lena Wałaszewska, podróżnik i foto-
graf  –  organizator  spływów  kajako-
wych  Jacek  Barszcz,  koordynatorka 
akcji  „Rowerowa  stolica  Polski”, 
w której uczestniczy miasto  – Mag-
dalena Nowak  z Wydziału  Informa-
cji  Społecznej  Urzędu  Miasta  oraz 
wiceprezydent  miasta  ds.  społecz-
nych Maciej Kalinowski. 
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Na  IX  Strzelanie  Memoriałowe 
Kurkowego  Bractwa  Strzelec-

kiego przyjechali bracia z Wejherowa, 
Gdyni, Kościerzyny, Skarszew i Tcze-
wa. W  zawodach uczestniczyli  rów-
nież przedstawiciele lokalnych władz 
samorządowych,  fundatorzy  nagród 
oraz  wielu  przyjaciół  i  sympatyków 
Bractwa.
Strzelanie  rozpoczęła wspólna mo-
dlitwa za  zmarłych braci Kurkowe-
go  Bractwa  Strzeleckiego  w  Staro-
gardzie  Gdańskim,  zmarłych  Braci 
Okręgu  Pomorskiego  oraz  wszyst-
kich  Braci  z  Polski.  Modlitwę  po-
prowadził ksiądz dziekan Jacek Spy-
chalski.
Memoriał stał się okazją do wręcze-
nia  wielu  wyróżnień  za  szczegól-
ne  osiągnięcia  w  popularyzacji  idei 
bractw  kurkowych.  Krzyż  rycerski 
otrzymali  bracia  z  KBS  Starogard 
Gd. – Ramzes Pawłowski, Jacek Nie-
dzielski, Maciej Mostowy, Zbigniew 
Świadek i Marian Firgon. Krzyż ofi-
cerski został przyznany Tomaszowi 
Lichnerowiczowi,  Krzyż  koman-
dorski  trafił  do  Króla  „Odnowicie-
la” Mariusza Szwarca, a Krzyże ko-
mandorskie  z mieczami  zawisły na 
piersi  Bogdana  Bonka  i  Kazimierza 
Dawickiego. Wszystkie wyróżnienia 
przyznała  braciom  Kapituła  Orderu 

Memoriałowe strzelanie
19 września starogardzką strzelnicę wypełnili wybo-
rowi  strzelcy  z  Pomorza.  Przyjechali  do  Starogardu 
Gdańskiego, by uczcić pamięć zmarłych braci Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego. W IX Strzelaniu Memo-
riałowym zwyciężył Arkady Grabski ze Skarszew. To 
właśnie jego strzał ostatecznie powalił Kura – symbol 
Bractwa Kurkowego.

Zasługi  Zjednoczenia  Kurkowych 
Bractw Strzeleckich Rzeczypospoli-
tej Polskiej.
Król  „Odnowiciel”  Mariusz  Szwarc 
w  imieniu  swoim  i  wszystkich  od-
znaczonych braci podziękował Kapi-
tule za przyznane wyróżnienia i do-
cenienie ich pracy.
– Każdy z nas z wielką pasją angażuje 
się w  rozwój naszego Bractwa  i  po-
szerzanie jego kompetencji w zakre-
sie  swoich możliwości  i  czasu,  któ-
rym dysponuje – powiedział Król KBS 
„Odnowiciel”.
Wspomniał, że wraz z ósemką braci 
podjęli się wyzwania odnowy budyn-
ku dawnej strzelnicy w Starogardzie 
Gdańskim.  –  Nasza  nowa  siedzi-
ba  z  każdym dniem odzyskuje  swój 
dawny  blask.  Śmiem  twierdzić,  że 
dzięki zaangażowaniu i kreatywności 
braci  będzie  piękniejsza  niż  w  1892 
roku, kiedy ją zbudowano. Mam na-
dzieję,  że  uda  nam  się  zakończyć 
wszystkie  prace w październiku  br., 
by ok. 24 zrobić oficjalne jej otwarcie 
– dodał Mariusz Szwarc. Podziękował 
też wszystkim braciom zaangażowa-
nym w tę inwestycję.
Zawody oficjalnie wpisały się w ob-
chody 25-lecia reaktywowania Okrę-
gu  Pomorskiego  ZKBS  RP  oraz  100 
lecie powrotu Pomorza do Polski.

– Dzień 19 września jest dniem szcze-
gólnym,  bo  miał  być  to  dzień  uro-
czystego  rozpoczęcia  centralnych 
obchodów  25-lecia  reaktywowania 
Okręgu  Pomorskiego  Zjednoczenia 
Kurkowych Bractw Strzeleckich Rze-
czypospolitej  Polskiej  –  powiedział 
prezes  Okręgu  Pomorskiego  Lech 
Magnuszewski.  –  Pandemia  sprawi-
ła, że te planowane obchody zostały 
przesunięte  na  12-13  czerwca  przy-
szłego  roku.  Mimo  to  uważam,  że 
w tym trudnym czasie bracia i sio-
stry Kurkowych Bractw Strzeleckich 
doskonale  potrafią  się  odnaleźć, 
dostosowując  się  do  obowiązują-
cych w kraju  zasad  bezpieczeństwa. 
Stanowimy  tego  rodzaju  społecz-
ność  obywatelską,  która  potrafi  się 
jednoczyć  i pięknie spędzić wspólny 
czas ku chwale całego ruchu, jak i po-
trzeb  duchowych  i  strzeleckich  jego 
członków za co serdecznie wszystkim 
dziękuję – spuentował prezes. 

Rywalizacja na strzelnicy trwała cały 
dzień, do ostatniego strzału i jak za-
wsze  była  bardzo  zacięta.  Ostatecz-
nie Kura – symbol Bractwa w trzeciej 
kolejce  strzałów  powalił  brat  z  KBS 
Skarszewy – Arkady Grabski, zdoby-
wając  tym  samym  główne  trofeum 
zawodów – przechodni Kielich ufun-

ki,  a  trzeci  na  tym  podium  stanął 
Wojciech Reclaw z KBS Wejherowo.
Tarczę  ufundowaną  przez  ZUOK 
STARY  LAS  zdobył  Piotr  Czapiewski 
z  KBS  Tczew.  Kolejne miejsca  zaję-
li bracia z KBS Wejherowo Mirosław 
Weisbrot i Zbigniew Lemiech.
Krzysztof  Tyda  zwyciężył  również 

dowany przez Króla Mariana Baniec-
kiego  „RADOSNEGO”  panującego 
na  przełomie  lat  2013/2014.  Drugie 
miejsce  zajął  Bogdan  Bonk  z  KBS 
Starogard Gdański, a trzecie Andrzej 
Przeworski z KBS Kościerzyna.
Tarcza  ufundowana  przez  PREZY-
DENTA  MIASTA  Janusza  Stanko-
wiaka  trafiła w  ręce brata Krzyszto-
fa  Tydy  z KBS  Starogard Gd. Drugie 
miejsce zajął Arkadiusz Muller z KBS 
Skarszewy a trzecie – Zbigniew Bona 
KB  reprezentujący  nasze  lokalne 
bractwo.
Prezydent  osobiście  wręczył  naj-
lepszym strzelcom trofea i nagrody, 
gratulując im celnego oka i życząc ko-
lejnych zwycięstw.
Niezwykle  piękną  Tarczę  z  szablą 
„LUDWIKÓWKĄ”  wystrzelał  Ja-
rosław  Czyżewski  z  KBS  Starogard 
Gdański. Tuż za nim na miejscu dru-
gim uplasował się Mariusz Nierzwic-

w  pojedynku  o  Tarczę  PRZEWOD-
NICZĄCEJ  RADY  MIASTA  Starogard 
Gdański. Tuż za nim znaleźli się Zbi-
gniew  Lemiech  i  Arkadiusz Muller. 
Gdyby  nie  celniejsze  strzały  Pio-
tra  Czapiewskiego,  Krzysztof  Tyda 
zgarnąłby  również  Tarczę  WÓJTA 
GMINY Starogard Gdański ufundo-
waną  przez  Magdalenę  Forc-Che-
rek, a  tak uplasował się na miejscu 
drugim, przed Tomaszem Klas z KBS 
Wejherowo.
Strzelcy  walczyli  również  o  Tarczę 
Dar  na  Okręg  Pomorski.  Nagrody 
zdobyli  Arkadiusz  Muller  ze  Skar-
szew,  Piotr  Czapiewski  z  Tczewa 
i  Aldona  Sambor-Sochaczewska 
z Kościerzyny
Tytuł Drużynowego Mistrza Okręgu 
Pomorskiego trzeci raz z rzędu zdo-
byli bracia ze Starogardu Gdańskie-
go  tuż  przed  braćmi  z  Wejherowa 
i Kościerzyny. 
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Bardzo  ważnym  elementem 
akcji  „Bezpieczna  droga  do 

szkoły”  są  spotkania  strażników 
miejskich  z  uczniami  w  szkołach. 
- Z uwagi na panującą sytuację zwią-
zaną  z  COVID-19  nie  odbywają  się 
w tym roku spotkania edukacyjne, 
na  których  strażnicy  miejscy  oma-
wiali zagrożenia, jakie mogą wystąpić 
w czasie drogi do szkoły i powrotu do 
domu, dlatego chcemy chociaż w taki 
sposób zaoferować pomoc najmłod-
szym uczestnikom ruchu drogowego 
–  podkreśliła  zastępca  komendanta 
Krystyna  Kwidzińska-Kulas,  która 
na zaproszenie dyrektor Moniki Sen-

Bezpieczny uczeń
Wrzesień to czas, kiedy w okolicach szkół i na dro-
gach dojazdowych do nich pojawiają się dzieci, które 
w grupach lub pojedynczo korzystają z jezdni, przejść 
dla pieszych i poboczy. Droga do szkoły i z powrotem 
jest stałym elementem w życiu każdego ucznia dlate-
go pamiętajmy, że powinna być ona bezpieczna!

Naukę  w  starogardzkich  szko-
łach  podstawowych  rozpoczęło 

ponad 4295 uczniów,  a w miejskich 
przedszkolach  2690  maluchów.  Jak 
co  roku, miasto wykorzystało  letnią 
przerwę w nauce na remonty obiek-

Szkolne remonty
1 września uczniowie pojawili się w szkolnych mu-
rach. Jak co roku, letnią przerwę w zajęciach lekcyj-
nych  wykorzystano  na  przygotowania  do  nowego 
roku szkolnego, m.in. na przeprowadzenie niezbęd-
nych remontów. W sumie na bieżące remonty w pla-
cówkach oświatowych wydano ponad milion złotych.

uczniów,  gabinetów.  Wyremonto-
wano też dwie łazienki.
W PSP 6 zaadaptowano pomieszcze-
nia szkolne na oddział przedszkolny. 
Pomalowano  boisko  oraz  pomiesz-
czenia szkoły, m.in. czytelni  i świe-

gerskiej  złożyła wizytę w  Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 4.
Przedstawiciele  Straży  Miejskiej 
przekazali materiały edukacyjne, ka-
mizelki odblaskowe, plany lekcji oraz 
odblaski,  które  zostaną  przekazane 
najmłodszym  uczestnikom  ruchu 
drogowego.
Uczniowie podczas zajęć z nauczycie-
lami, mogą  zapoznać się z „magiczną 
tubą”,  urządzeniem  dydaktycznym, 
które w bardzo ciekawy sposób po-
zwala  zobrazować  jak  ważne  jest 
noszenie  elementów  odblaskowych 
i jaka jest widoczność osoby porusza-
jącej się z odblaskiem lub bez niego. 

Dzięki Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Urząd Miasta otrzymał 21 bezdo-
tykowych termometrów, które trafiły do staro-
gardzkich szkół i przedszkoli. 

tów  oświatowych.  Są  szkoły,  gdzie 
zakres  prowadzonych  prac  polegał 
na odmalowaniu szkolnych korytarzy 
i sal lekcyjnych, ale są także placówki, 
w których dokonano poważniejszych 
remontów,  np.  roboty  blacharsko-
-dekarskie, wymianę  instalacji  elek-
trycznej, czy zakup i montaż alarmów. 
Największą  inwestycją  był  remont 
budynku  przy  ul.  2  Pułku  Szwole-
żerów  Rokitniańskich,  w  którym 
znajduje  się  teraz    Publiczna  Szkoła 
Podstawowa Nr 2. Inwestycja wynio-
sła 600.000 zł.
W PSP 1 zaadaptowano pomieszcze-
nia po bibliotece pedagogicznej na 
sale lekcyjne i pomieszczenia dla bi-
blioteki szkolnej. Remontu doczeka-
ła się także jedna z sal, która została 
przekształcona na potrzeby sali kom-
puterowej.  Ponadto  przygotowano 
projekt budowlany „Remont zaple-
cza  basenowego.”  Koszt  inwestycji 
wyniósł 49.519 zł.
326.738 zł pochłonęły remonty w PSP 
4, gdzie wykonano  izolację pionową 
i  poziomą  ścian  fundamentowych 
oraz  na  nowo  utwardzono  teren. 
Remont  przeszła  kanalizacja  desz-
czowa. Wymalowano pomieszczenia 
m.in.  klatki  schodowej,  szatni  dla 

tlicy.  Remont  przeszła  szatnia  zajęć 
wychowania  fizycznego.  W  szkole 
zamontowano  alarmy. Wciąż  trwają 
prace malowania i konserwacji ogro-

dzenia szkoły. Termin ich zakończe-
nia planowany jest na koniec grud-
nia. Łączny koszt  inwestycji wynie-
sie 108.384 zł. 
W  PSP  8  dostosowano  sale  lekcyj-
ne dla uczniów klas  I-III. Dokonano 
drobnych prac w gabinetach i salach 

lekcyjnych.  A  także  założono  in-
stalację  alarmową.  Dokonano  prac 
konserwatorskich  parkingu  przed 
budynkiem  szkoły  i  przygotowa-
no  szkolną  kuchnię  do  podłączenia 
sprzętów. Koszt inwestycji 27.000 zł.
Prace remontowe w budynkach PSP 
3 przy ul. Wybickiego oraz Traugutta 
obejmowały  malowanie  pomiesz-
czeń,  naprawę  elementów  dachu, 
czyszczenie  i  konserwację  tarkettu 
w salach lekcyjnych i na holach. Do-
konano naprawy skarpy na kom-
pleksie ORLIK. Wszystko to za kwo-
tę 1400 zł.
Ekipy  remontowe  pracowały  rów-
nież  w  większości  starogardzkich 
przedszkoli.  Do  końca  września 
trwają  prace  blacharsko-dekarskie 
na  dachu  Miejskiego  Przedszkola 
Publicznego  Nr  4,  gdzie  wymienia-
ne  są  belki  dachowe,  rynny  i  rury 
spustowe. W  przedszkolnej  piwnicy 
dokonano wymiany instalacji elek-
trycznej.  Koszt  przedsięwzięcia wy-
niósł  99.651 zł.
Inwestycje o łącznej wartości 26.205 
zł w MPP 10 objęły: remont sali, wy-
mianę drzwi, cyklinowanie i lakiero-
wanie  parkietu. Malowanie  przeszły 
pomieszczenia:  sali,  kuchni,  pokoju 
nauczycielskiego, kancelarii i zmy-
walni, a także ogrodzenia przy przed-
szkolu i placu zabaw.
W MPP 2 wyremontowano dach, sa-
nitariaty. Trwały  prace hydrauliczne 
w dwóch przedszkolnych łazienkach. 
Naprawiono także schody przy bocz-
nym wejściu do placówki. Inwestycja 
kosztowała 9.656 zł.
Na  koniec  września  w  MPP  6  pla-
nowane  jest  zakończenie  robót 
blacharsko-dekarskich  (wymiana 
rynien  oraz montaż  i  obróbka  bla-

charska), których  łączny koszt wy-
niesie 15.000 zł.
Mniejsze  prace  remontowe  przeszło 
MPP  8  –  modernizacja  domofonów 
za kwotę 4500 zł oraz MPP 5  – wy-
miana  kuchennych  rur  kanalizacyj-
nych (2000 zł). 
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W  rocznicę  śmierci  Kazimierza 
Deyny  Prezydent Miasta  Sta-

rogard  Gdański  Janusz  Stankowiak 
oraz wiceprzewodniczący Rady Mia-
sta, zastępca przewodniczącej Komi-
sji Sportu, Rekreacji i Turystyki Marek 
Jankowski, dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Marzena Klein, jej zastęp-
ca  Iwona  Trocha  oraz  trener  Wice-
mistrzów  Juniorów Starszych z  1983 
r.  Kazimierz  Jankowski,  w  imieniu 

Pamiętamy o legendzie
1  września minęło  31  lat  od  tragicznej  śmierci  po-
chodzącego  ze  Starogardu  Gdańskiego  genialnego 
piłkarza Kazimierza Deyny. Co  roku władze miasta 
i przyjaciele wspominają legendę polskiego futbolu, 
składając kwiaty pod upamiętniającą go tablicą przy 
Stadionie Miejskim jego imienia.

Pierwszy  na  mecie  pojawił  się 
uczestnik  1/4  IM  –  dwudziesto-

letni Dawid Gorczyński z Gminy Susz 
–  reprezentant  Kadry  Polski.  Pro-
wadząc od samego początku na Sta-
dion  Miejski  im.  Kazimierza  Deyny 
wbiegł z czasem 2:02:06. Jedenaście 
minut później na mecie zameldował 
się Piotr Pawelczyk z Gdyni z czasem 
2:13:23. Podium uzupełnił Paweł Juś-
kiw – również gdynianin. 
Wśród pań ¼ IM zwyciężyła Ola Ko-
rulczyk z Bałtowa z czasem 2 godziny 
25 minut i 56 sekund. Druga była De-
zyderia Pawlak z czasem 2:46:17 re-
prezentantka  zespołu  CTS  Gdynia. 
Na  trzecim  stopniu  podium  stanęła 
gdynianka Natalia Zerzutek (2:50:15) 
z TRI Ladies. 
Ze  Starogardu  dystans  1/4  IM  naj-
szybciej  pokonali  Błażej  Szwedow-
ski z Polpharma TRI Team oraz Jaro-
sław Kowalewski i Daniel Jędrzejew-
ski z TRI Starogard. Natomiast dzie-
więtnastolatek Kamil Hinc ze Staro-
gardu  Gdańskiego  był  najmłodszym 
uczestnikiem tego dystansu.
Dystans  1/8  IM  pierwszy  pokonał 
Piotr Łazaronek. Jako drugi na mecie 
zameldował  się  Paweł  Traczyk  z  Tri 
Team  Rumia,  a  zaraz  za  nim  Piotr 
Bronakowski  z  Olsztyna.  Wśród 

Wielki wysiłek, jeszcze większa satysfakcja
Zawody triathlonowe na trasie Skarszewy – Starogard w tym roku z powodu pan-
demii koronawirusa odbyły się 13 września. Mimo trudności związanych z covi-
dem na starcie stawiło się ponad 200 zawodników z całej Polski. 

pań  najlepiej  pobiegła  Daniela  Fu-
kacz  z  Tczewa,  która  pokonała  tra-
sę w  1:18:48. Druga była Aleksandra 
Duda z Politechniki Gdańskiej, a trze-
cia Magdalena Musiał reprezentująca 
Trąbki Arena. Ze Starogardu dystans 
1/8  IM  najszybciej  pokonali  Robert 
Czerwiak,  który  zajął  25  miejsce 
w  klasyfikacji  ogólnej  oraz  Iwona 
Basara, która zakończyła  zawody na 
miejscu 6 wśród kobiet.
Najmłodszym  zawodnikiem  na 
tym  dystansie  był  trzynastolet-
ni  Łukasz Waniewski  z Malborka, 
a najstarszym 63-letni Marek Bo-

ETZT  to  promocja  ekologicznych 
form  mobilności,  takich  jak: 

środki transportu zbiorowego, rower, 
ruch pieszy. Tegoroczna edycja akcji 
odbywała się pod hasłem „ Zeroemi-
syjna mobilność dla każdego”. 
Na mieszkańców Starogardu czekały 
liczne  atrakcje  oraz nagrody. W  ak-
cję włączył  się Prezydent Miasta  Ja-
nusz Stankowiak, który  16 września 
w ramach „Środy rowerowej z Grupą 
GPEC”    rozdawał na ulicy upominki 
dla rowerzystów. 
Podczas Dnia Serca można było po-
słuchać rozmowy z doktorem Rober-
tem  Wierzbą  z  Kociewskiego  Cen-
trum  Zdrowia.  Środowiskowy  Dom 
Samopomocy  pod  hasłem  „Wózko-
wo – eco – zdrowo” oferował przegląd 

Za nami ETZT
Już po raz 12 Starogard Gdański uczestniczył w Eu-
ropejskim  Tygodniu  Zrównoważonego  Transportu. 
Kampania trwała od 16 do 22 września. 

galecki ze Starogardu Gdańskiego.
Tradycją  jest  już,  że  organizatorzy 
wydarzenia  Energy  Events  co  roku 
przygotowują  jakąś  niespodziankę. 
Tym  razem  we  współpracy  z  Enea 
Bydgoszcz  Triatlon  i  Izbą  Lekarską 
w  Gdańsku  zorganizowali  Mistrzo-
stwa Polski Lekarzy  i Stomatologów 
na obu dystansach. Mistrzem Polski 
na  dystansie  1/4  IM  został  Bartosz 
Pankiewicz z Karbowa, a na dystan-
sie 1/8 IM Patryk Sienkiewicz z Gdyni. 
Wśród pań tytuł Mistrza Polski zdo-
była Monika Beyer-Wróblewska. 

władz i mieszkańców, złożyli kwiaty 
i  zapalili  znicze  pod  upamiętniającą 
piłkarza  –  Honorowego  Obywatela 
Miasta tablicą.
–  Po  dziś  dzień  wszyscy  jesteśmy 
dumni,  że  ten  wybitny  piłkarz  po-
chodził ze Starogardu Gdańskiego. Tu 
się urodził  i wychował. Tutaj stawiał 
swoje pierwsze piłkarskie kroki – po-
wiedział  wiceprzewodniczący  Rady 
Miasta Marek Jankowski. 

techniczny  wózków  inwalidzkich. 
Rowerzyści  mogli  bezpłatnie  sko-
rzystać  ze  ścianki  wspinaczkowej 
przy  OSiR,  zrobić  darmowy  prze-
gląd  roweru  w  Salonie  Rowerowym 
Kross, czy zwiedzić Grodzisko Owidz 
w ramach akcji „Wkręć się na Gród”. 
Kanapki dla miłośników dwóch kółek 
rozdawała kawiarnia Dzienna Dawka. 
22  września  za  okazaniem  dowodu 
rejestracyjnego można  było  skorzy-
stać  bezpłatnie  z  komunikacji miej-
skiej, a dzieci i młodzież z klas IV-VII 
wzięły udział w zawodach lekkoatle-
tycznych  „Sport  Generacja”.  W  ra-
mach  ETZT  odbyły  się  też Mistrzo-
stwa Starogardu Gdańskiego w teni-
sie ziemnym.  
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Laser  Run  to  dynamiczne  wyścigi 
składające się z biegu 2×400 me-

trów, 3×400 metrów lub 4×400 me-
trów,  w  tym  od  dwóch  do  czterech 
rund strzelania z pistoletu laserowe-
go  z  odległości  5 metrów.  Zawodni-
cy muszą trafić do celu 5 razy, zanim 
będą  mogli  biegać.  Całkowita  liczba 
trafień wynosi 10, 15, 20, a całkowity 
dystans  do  pokonania  to  800,  1200 
lub 1600 metrów. Ta nowa dyscyplina 

Laser Run po raz drugi
II edycja starogardzkiego Laser Run przyciągnęła za-
równo dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Zawody od-
były się 20 września na obiektach sportowych PSP 1. 

W  zaciętym meczu  o  brąz  CEV 
Mistrzostw  Europy  U18  we 

włoskim  Lecce  Reprezentacja  Polski 

Sukces zawodnika SKS
Starogardzianin Jakub Gaweł gra w kadrze narodowej 
w siatkówce kadetów, która zdobyła niedawno brą-
zowy medal Mistrzostw Europy.

Zawody przez cały dzień odbywały 
się w Hali Miejskiej  im. Gerarda 

Podolskiego.  Udział  wzięło  w  nich 
sześć  drużyn:  Energa  Branq  Słupsk 
(miejsce 6), Gama Akademia Koszy-
kówki  Pelplin  (miejsce  5),  SNRRPK 
Bryza  Pruszcz  Gdański  (miejsce  4), 
Młode Lwy SP 27 Gdańsk (miejsce 3), 
UKS Bryza Kolbudy (miejsce 2) oraz 
gospodarze Gama Akademia Koszy-
kówki Starogard Gdański (miejsce 1). 
Najlepszym  zawodnikiem  turnie-
ju okazał się Brajan Wysiecki (Gama 
Akademia  Koszykówki  Starogard 
Gdański).  Za  wyjątkowe  zaangażo-
wanie i talent najlepszymi koszy-
karzami  poszczególnych  drużyn 
wybrani  zostali:  Oliwier  Parulski 
(Gama  Akademia  Koszykówki  Sta-
rogard  Gdański),  Szymon  Kałużny 
(UKS Bryza Kolbudy), Miłosz Jedliń-
ski (Młode Lwy SP 27 Gdańsk), Woj-
ciech Mucha (SNRRPK Bryza Pruszcz 
Gdański), Michał Pikorn (Gama Aka-
demia Koszykówki Pelplin) oraz Gra-
cjan Piekarek (Energa Branq Słupsk).

Żaden  zawodnik  turnieju  nie  wyje-
chał ze Starogardu z pustymi rękami. 
Upominki, nagrody, medale i pucha-
ry wręczali organizator turnieju Bar-
tosz  Sarzało  z  Gamy  Akademii  Ko-
szykówki,  główny  sponsor  Mariusz 
Popławski,  w  imieniu  Prezydenta 

Starogardzianie  
mistrzami Pomorza
Młodzi koszykarze Gamy Akademii Koszykówki Starogard Gdański zajęli pierw-
sze miejsce w zorganizowanych 19 września Mistrzostwach Pomorza w koszy-
kówce U-10.

Miasta Starogard Gdański jego rzecz-
nik prasowy Magdalena Dalecka oraz 
zastępca  dyrektora  Ośrodka  Sportu 
i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim 
Iwona Trocha. 
– Dziękuję  za wspaniałe  emocje,  ja-
kich  dostarczył  mi  ten  turniej.  Ci 
młodzi koszykarze są niezwykli. Mają 
w sobie niezmierzone pokłady ener-
gii, wolę walki, ale też wpojone zasa-
dy fair play. Uczyć mógłby się od nich 

niejeden  dorosły  zawodnik.  Szcze-
gólne podziękowania i słowa uznania 
kieruję  do  rodziców  tych  chłopców. 
Dzięki Wam uprawiają  sport. Potra-
ficie skutecznie odciągnąć ich od te-
lewizorów, komputerów, czy telefo-
nów.  Jestem  przekonany,  że  będzie 
to procentowało w przyszłości – mó-
wił główny sponsor Gamy Akademii 
Koszykówki Mariusz Popławski. 

pokonała  kadrę  Bułgarii  3:1  (25:21, 
29:27, 23:25, 25:23). Jakub Gaweł grał 
na pozycji środkowego. 

jest  pochodną  ostatniej  konkurencji 
pięcioboju nowoczesnego. 
– Gdzie, jak nie w Starogardzie Gdań-
skim,  skąd pochodzi  znakomita pię-
cioboistka  Oktawia  Nowacka,  robić 
takie wydarzenia? – powiedział głów-
ny organizator, trener Uczniowskiego 
Klubu  Sportowego  „Ósemka”  Ma-
riusz Noetzel. Pan Mariusz wspomniał 
o Oktawii nie bez powodu. W tym roku 
osobiście pojawiła się na imprezie. 
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Uroczystość  odbyła  się  przy 
zbiorowej  mogile  ofiar  II 

wojny  światowej  na  cmenta-
rzu  przy  ul.  2  Pułku  Szwoleże-
rów  Rokitniańskich.  Modlitwę 
za  pomordowanych  odmówił  ks. 
proboszcz  Stanisław  Piastow-
ski.  Prezydent  Miasta  Janusz 
Stankowiak  w  dowód  pamięci 
złożył kwiaty na grobach płk  Jó-
zefa  Trepto  –  dowódcy  2.  Puł-
ku  Szwoleżerów  Rokitniańskich 
w  latach  1938-39,  który  zginął 
w Starobielsku w 1940 r oraz płk 
Tadeusza Łękawskiego – Legioni-
sty,  Rokitniańczyka,  ostatniego 
dowódcy  2.  Pułku  Szwoleżerów 
Rokitniańskich, Kawalera Orderu 
Virtuti Militari.
Wiązanki  kwiatów  pod  pomni-
kiem  ofiar  II  wojny  światowej 
złożyli również Wójt Gminy Sta-
rogard  Gdański, Magdalena  For-
c-Cherek,  Przewodniczący  Rady 
Gminy Marcin  Hinca, Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Krzysz-
tof Tuski oraz poseł na sejm VIII 
kadencji Jan Kilian. Towarzyszyli 
im  starogardzcy  szwoleżerowie. 

Rocznica sowieckiej 
napaści na Polskę
17 września minęło  81  lat  od  najazdu Związku Ra-
dzieckiego na Polskę. Na cmentarzu przy ul. 2 Pułku 
Szwoleżerów  Rokitniańskich  Prezydent  Miasta  Ja-
nusz Stankowiak złożył wiązanki kwiatów, upamięt-
niając ofiary tej agresji.

Porozumienia Sierpniowe przy-
wróciły  Polskę  rodzinie  państw 

niepodległych  i  demokratycznych. 
Impulsem  prowadzącym  do  tych 
ważnych  zmian  była  wizyta  Ojca 
Świętego  Jana  Pawła  II  w  Polsce 
w 1979 roku.  Jego ogromne zaan-
gażowanie  i  modlitwa  dały  Pola-
kom wiarę i nadzieję, że mogą być 
wolni  i  samodzielnie  decydować 
o  swoim  losie.  Dzisiaj  po  40  la-
tach dalej ciąży na nas obowiązek 
realizowania postulatów, które 
nie  zostały  w  pełni  zrealizowa-
ne  –  powiedział  przewodniczący 
Rady  Oddziału  NZSS  Solidarność 

Upamiętnili rocznicę  
Porozumień Sierpniowych
30  sierpnia ku pamięci wydarzeń z  1980  roku wła-
dze miasta, gminy i powiatu Starogardu Gdańskiego 
wspólnie z przedstawicielami licznych  instytucji i or-
ganizacji  związkowych  oraz  kombatanckich  złożyli 
kwiaty pod pomnikiem  Jana Pawła  II  przy Kościele 
św. Wojciecha. Podczas Mszy  św. koncelebrowanej 
w intencji ofiar reżimu komunistycznego i zmarłych 
członków NSZZ „Solidarność” modlili się za polskie 
rodziny i wszystkich Polaków.

1 września powinien być dla wszyst-kich Polaków dniem radości  i na-
dziei.  Tego  dnia  rozpoczyna  się  bo-
wiem rok szkolny, budowanie nowe-
go  potencjału  wiedzy,  umiejętności 
oraz  wychowania  młodego  pokole-
nia. Zawsze wiążemy z tym najlepsze 
skojarzenia, nadzieje. Zawsze odczu-

W hołdzie poległym
81  lat  temu  rozpoczął  się  największy  i  najbardziej 
krwawy konflikt w historii, II wojna światowa. Z tej 
okazji 1 września o godz. 4:45 przed Pomnikiem Po-
ległych  i  Zamordowanych Harcerzy w  Starogardzie 
Gdańskim samorządowcy, stowarzyszenia, harcerze 
oraz mieszkańcy miasta oddali poległym cześć.

wamy  tego  dnia  znaczny  przypływ 
sił, który chce nas unosić ku  lepszej 
przyszłości.  W  1939  roku  przypływ 
ten został brutalnie przerwany. Naj-
pierw przez najeźdźcę niemieckiego, 
a  później  radzieckiego.  6  milionów 
polskich  obywateli  poniosło  śmierć, 
a  kraj  został  doszczętnie  zniszczony w  Starogardzie  Gdańskim  Zdzi-

sław Czapski
Z  okazji  40.rocznicy  podpisania  Po-
rozumień  Sierpniowych  i  powstania 
NSZZ  „Solidarność”  w  Starogardzie 
Gdańskim  odprawiona  została Msza 
św. w intencji ofiar walczących z ko-
munistycznym  reżimem  i  zmar-
łych  członków NSZZ  „Solidarność”. 
Uczestnicy,  wśród  których  znaleźli 
się  przedstawiciele  władz  miasta, 
gminy i powiatu, przedstawiciele in-
stytucji oraz organizacji związkowych 
i kombatanckich, modlili  się wspól-
nie  za  polskie  rodziny,  społeczeń-
stwo, a także Ojczyznę. 

– powiedział prezydent Janusz Stan-
kowiak.
W  swoim  przemówieniu  nawiązał 
też do harcerskiej organizacji patrio-
tycznej „Jaszczurka”, której inicjato-
rami byli  trzej młodzi konspiratorzy 
pochodzący  z  patriotycznych  rodzin 
kociewskich.  Urodzeni  w  Zelgosz-
czy  Izydor Gencza  i  Paweł Wyczyń-
ski  oraz  starogardzianin  Zygmunt 
Bączkowski. Mottem organizacji były 
słowa: „Idziemy tam, gdzie ostatnia 
świeci  szubienica”.  Jaszczurkowcy 
nieśli  pomoc mieszkańcom powiatu 
starogardzkiego i tczewskiego oraz 
szerzyli  propagandę  antyhitlerow-
ską. Członkiem zespołu kierownicze-
go „Jaszczurki” została znana staro-
gardzka nauczycielka Helena Lange, 
która odpowiadała za organizowanie 
kobiecych  grup PCK  i  tajne naucza-
nie.
Do  organizacji  należał  także  zdolny 
mówca, zwany w czasach szkolnych 
Cyceronem,  Zygmunt  Grochoc-
ki. W  1942  roku  został  wcielony  do 
Wehrmachtu. Jego jednostka stacjo-
nowała  najpierw w Malborku,  gdzie 
założył grupę „Jaszczurki”, a później 
w  Holandii.  Pod  koniec  roku  prze-
niesiono  go  do  pułku  grenadierów 
we Francji,  gdzie  konspirował m.in. 
z  Józefem  Grzędzickim  i  nawiązał 
kontakty z francuskim ruchem opo-
ru. Na skutek zdrady Niemcy wykryli 
konspirację jaszczurkowców, osądzili 
ich i skazali na karę śmierci, a wyroki 
wykonali 20 marca 1943 roku. 
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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

XXVI sesja Rady Miasta 26 sierpnia
2020 roku

http://radamiasta.starogard.pl/

Podjęte uchwały:
Uchwała Nr XXVI/298/2020 w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2020 rok (zmiana 
8),
Uchwała Nr XXVI/299/2020 zmieniająca uchwałę w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański na lata 2020-2031 (zmiana 8),
Uchwała Nr XXVI/300/2020 zmieniająca uchwałę w spra-
wie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gmi-
ny Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań pro-
wadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,
Uchwała Nr XXVI/301/2020 w sprawie uzyskania opinii 
Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem 
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustale-
nia ich przebiegu,
Uchwała Nr XXVI/302/2020 w  sprawie  regulaminu ko-
rzystania  z  przystani  kajakowej  w  Starogardzie  Gdań-
skim zlokalizowanej na terenie Związku Harcerstwa Pol-
skiego,
Uchwała  Nr  XXVI/303/2020  w  sprawie  przyjęcia  zasad 
udzielania  i  rozliczenia  dotacji  celowej  na  dofinanso-
wanie  prac  związanych  z  modernizacją  źródeł  energii 
cieplnej w ramach zadania „WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA 
W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH” w 2020 roku,
Uchwała Nr XXVI/304/2020 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umów najmu i dzierżawy gruntu na kolejne 
okresy do 3 lat,
Uchwała Nr XXVI/305/2020 w sprawie określenia zasad, 
trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sporto-
wych,
Uchwała  Nr  XXVI/306/2020  w  sprawie  określenia  wa-
runków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania 
rozwoju  sportu  w  klubach  sportowych  w  Starogardzie 
Gdańskim,
Uchwała  Nr  XXVI/307/2020  w  sprawie  zamiaru  prze-
kształcenia  Miejskiego  Przedszkola  Publicznego  Nr  3 
w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała  Nr  XXVI/308/2020  w  sprawie  zamiaru  prze-
kształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4 im. 
„Tęczą Malowane” w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała  Nr  XXVI/309/2020  w  sprawie  zamiaru  prze-
kształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 im. 
Janusza Korczaka w Starogardzie Gdańskim,

Uchwała Nr XXVI/310/2020 w sprawie zamiaru przekształ-
cenia Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 6 im. „Mo-
draczek” w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XXVI/311/2020 w sprawie zamiaru przekształ-
cenia Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 8  im. „Ba-
jeczka” w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XXVI/312/2020 w sprawie zamiaru przekształ-
cenia Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 10 im. „Sło-
neczna Kraina” w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XXVI/313/2020 w sprawie zamiaru przekształ-
cenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II 
w Starogardzie Gdańskim poprzez przeniesienie lokalizacji 
oddziałów przedszkolnych,
Uchwała Nr XXVI/314/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 
zasad przyznawania nagród Rady Miasta dla maturzystów,
Uchwała Nr XXVI/315/2020 w sprawie uchwalenia regula-
minu wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Starogardzie 
Gdańskim na kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełnia-
jących,
Uchwała Nr XXVI/316/2020 w sprawie powołania Komisji 
Skrutacyjnej  dla  przeprowadzenia wyborów  uzupełniają-
cych ławników,
Uchwała Nr XXVI/317/2020 w sprawie wyboru ławnika do 
Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na kadencję 
2020-2023 w wyborach uzupełniających,
Uchwała Nr  XXVI/318/2020 w  sprawie wskazania  przed-
stawicieli  Rady Miasta  do  udziału w  pracach  zespołu  ds. 
opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
Miasta Starogard Gdański na lata 2021-2025,
Uchwała Nr XXVI/319/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim,
Uchwała Nr XXVI/320/2020 w sprawie odmowy wyrażenia 
zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Mia-
sta Starogard Gdański,
Uchwała Nr XXVI/321/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 
powołania  składu  osobowego  Komisji  Skarg,  Wniosków 
i Petycji Rady Miasta Starogard Gdański oraz jej przewod-
niczącego i zastępcy przewodniczącego.

Zarząd O/Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Starogardzie Gdańskim 
organizuje w Galerii Smaków w dniach:
11 października (niedziela) i 22 listopada 
(niedziela) Wieczorek Taneczny oraz 3 stycznia 
2021 r. (niedziela) Bal Sylwestrowo-Noworoczny.
Uwaga: Obowiązują maseczki zgodnie z zarządzeniami.

Zapisy przyjmujemy w naszym biurze – UM  
p. 027 od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 13:00. 
Serdecznie zapraszamy. 

Mieszkańcy  miasta  pokazali,  że 
troska  o  czystość  najbliższego 

otoczenia  nie  jest  im  obojętna.  Naj-
więcej osób zaangażowało się w sprzą-
tanie  w  piątek  18  września.  Wypo-
sażeni  w  rękawiczki  i  worki  zbierali 
śmieci z trawników, ulic, chodników, 
placów.  Przy  okazji  najmłodsi  uczyli 
się efektywnej segregacji śmieci oraz 
dostrzegania w odpadach  ich surow-
cowego potencjału. Dowiedzieli się też 
jak szkodliwy jest plastik.
Tegoroczna  akcja  Sprzątanie  Świata 
organizowana  przez  Fundację  Na-
sza Ziemia odbyła  się  już po  raz 27. 
W  Starogardzie  koordynował  nią 
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta. 
Zdaniem organizatorów z roku na rok 
ludzie produkują coraz więcej  śmie-
ci.  Jeśli  każdy  mieszkaniec  zaanga-
żuje  się  i  zadba  tylko  o  swoją  ulicę, 
osiedle, dzielnicę, po prostu miejsce, 
gdzie  mieszka,  łatwiej  mu  będzie 

Posprzątaliśmy miasto
Jak  co  roku, w  trzeci weekend września  Starogard 
Gdański włączył się w akcję Sprzątanie Świata. Tym 
razem przyświecało nam hasło „Plastik? Rezygnu-
ję,  redukuję,  segreguję”.  Zaangażowały  się  w  nią 
wszystkie  miejskie  przedszkola  i  szkoły,  jedno 
przedszkole  niepubliczne,  Urząd Miasta,  Środowi-
skowy Dom Samopomocy oraz osoby prywatne.

zwrócić uwagę osobom trzecim pod-
rzucającym  nieczystości.  Będzie  też 
miał większą  świadomość,  że  to  jak 
wygląda  miasto,  zależy  również  od 
niego. Wszyscy korzystamy przecież 
z  ogólnodostępnej  przestrzeni,  par-
ków, placów zabaw, ścieżek rowero-
wych i biegowych. To od nas zależy, 
czy  będziemy odpoczywać w nieza-
śmieconych miejscach. 
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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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Zgony

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 15 i 16 września 2020 r. wydane zostały:

1) Zarządzenie Nr 374/09/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej 
do oddania w dzierżawę obejmujące 1 pozycję: os. 800-lecia – część działki nr 
154/365 o pow. ~2,2 m², obręb 23, KW 50982, pod pojemniki do segregacji odpadów; 

2) Zarządzenie Nr 375/09/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej 
do zbycia w drodze przetargu obejmujące 1 pozycję: ul. Osiedlowa 5B/3 – lokal 
mieszkalny o pow.użytk. 33,45 m² w udziale 3/4 części, na parterze, KW lokalu 48478, 
przynależny udział 0,0284 w działce nr 364/1 o pow. 416 m², obręb 13, KW 29522; 

3) Zarządzenie Nr 376/09/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości 
gruntowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym obejmujące 1 pozycję: ul. Ceynowy 
– działki nr: 47/3, 47/4, 60/9, 60/10, 60/14, 60/15 o łącznej pow. 22 669 m², obręb 6, KW 44487; 

4) Zarządzenie Nr 377/09/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej 
do oddania w dzierżawę obejmujące 1 pozycję: ul. Iwaszkiewicza – część działki nr 
179/163 o pow. do 840 m², obręb 12, KW 24974, pod urządzenie miejsc postojowych. 

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) 5306076, 5306114.
          
     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 
przeprowadzania 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 przepisami 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 najpóź-
niej 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 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.

1. Roman Armatowski l. 67
2. Helena Peplińska l. 86 
3. Henryk Stobiński l. 79
4. Mieczysław Sadowski l. 82 
5. Brygida Skarzyńska l. 83 
6. Kazimierz Lis l. 63 
7. Stanisław Rezmer l. 89 
8. Tadeusz Jasnoch l. 72 
9. Maria Hamerska l. 96 
10. Oliwia Błażyńska l. 0 
11. Jadwiga Kafarska l. 79 
12. Roman Leczkowski l. 66 
13. Krzysztof Jędrzejewski l. 53 
14. Maria Richert l. 77 

15. Janina Muntowska-Schtechta l. 90 
16. Stefania Nowak l. 88 
17. Agnieszka Parulska l.71 
18. Danuta Ponichtera l. 44 
19. Henryk Graban l. 81 
20. Eugeniusz Osowski l. 53 
21. Bożena Trepkowska l. 55 
22. Edmund Burczyk l. 90 
23. Andrzej Leszkowski l. 52 
24. Kazimierz Syrkowski l. 78 
25. Aleksandra Wesołowska l. 90 
26. Jadwiga Fandrejewska l. 79 
27. Anna Cieszyńska l. 99




