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3 listopada w Miejskiej Hali Spor-
towej im. A. Grubby odbędzie się 
„Ogólnopolski Turniej Tańca Towa-
rzyskiego – IV Memoriał Edwarda 
Kowalke”. Podczas wieczornej gali 
w specjalnym pokazie zatańczą Jan 
i Lenka Klimentowie – znani z udzia-
łu w telewizyjnym show „Dancing 
with the Star”. Starogardzką galę po 
raz trzeci poprowadzi Iwona Pavlo-
vić – jurorka wszystkich edycji 
„Tańca z Gwiazdami”.

Gwiazdy 
telewizyjnego show 

zatańczą w Starogardzie
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REKLAMA                           21/2019/ZM

– Spotykamy się w miejscu symbolicznym, w kościele pw. 
świętej kościoła katolickiego, która poniosła męczeńską 
śmierć w wieku 18 lat. „Ince” do osiągnięcia pełnoletności za-
brakło zaledwie kilku dni. Jesteśmy w sercu Starogardu i tu 
odsłonimy tablicę poświęconą sercu „Inki”, wspaniałej mło-
dej Polki, która oddała własne życie oraz serce za wolny i nie-
podległy kraj – mówił główny organizator wydarzenia Seba-
stian Kucharczyk.

Starogardzkie serce dla „Inki” jest dziesiątym, które spe-
cjalnie dla niej powstało. W kraju, a także poza jego gra-
nicami pojawi się ich jeszcze wiele, bo Danuta Siedzików-
na może być wzorem wierności, nieugiętości i prawdziwe-
go hartu ducha.

Uroczystości w kościele pw. św. Katarzyny poprzedził 
przemarsz dookoła Rynku, a wcześniej przemówienia oko-
licznościowe, Apel Pamięci oraz salwa honorowa przed 
Ratuszem Staromiejskim. Pojawili się przedstawiciele rzą-
du, parlamentu, władz samorządowych miasta, powiatu 
i województwa, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej 
oraz Wojska Obrony Terytorialnej, Kompania Reprezenta-
cyjna Wojska Polskiego z Malborka i Wojskowa Orkiestra 
Dęta z Torunia.

– Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że 
w tak piękny sposób mogliśmy uczcić pamięć Danuty Sie-
dzikówny. Serdeczne podziękowania składam mieszkań-
com Starogardu Gdańskiego i ludziom z całej Polski, któ-
rzy ofiarowali srebro, dzięki czemu powstało serce dla 
„Inki”. Dziękuję władzom miasta Starogard Gdański i po-
wiatu starogardzkiego za udzielone wsparcie przy orga-
nizacji wszystkich wydarzeń związanych z upamiętnie-
niem Danuty Siedzikówny. Dziękuję także przedstawi-
cielom rządu i parlamentu, którzy swoją obecnością za-
szczycili dzisiejszą uroczystość, a także udzielili pomocy 
mocno angażując się w te wydarzenia. Za udział w uro-
czystości dziękuję żołnierzom Wojska Polskiego. Dziękuję 
członkom stowarzyszenia Prawy Starogard i Klubu Gaze-
ty Polskiej, którzy przez kilka ostatnich miesięcy poświę-
cili setki godzin na przygotowanie wydarzeń towarzyszą-
cych oraz dzisiejszych uroczystości. Serdecznie dzięku-
ję organizatorowi ogólnopolskiej akcji „Serce dla ”Inki”” 
ks. dr Jarosławowi Wąsowiczowi oraz proboszczowi pa-
rafii pw. św. Katarzyny ks. Dariuszowi Nency. Wielkie po-
dziękowania kieruję także do Piotra Szubarczyka, którego 
zasług i ciężkiej pracy przy odkrywaniu historii „Inki” nie 
sposób przecenić – na zakończenie uroczystości powie-
dział Sebastian Kucharczyk.

28 sierpnia miną dokładnie 73 lata od śmier-
ci sanitariuszki i łączniczki 5. Wileńskiej Bry-
gady AK Danuty Siedzikówny „Inki”. Właśnie 
ta data widnieje na poświęconej jej tablicy, 
która 25 sierpnia została oficjalnie odsłonię-
ta w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej w Starogardzie Gdańskim.
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Turniej poświęcony jest Edwardowi Kowalke – trenerowi i wycho-
wawcy kilku pokoleń nauczycieli tańca Polskiego Towarzystwa 
Tanecznego w Okręgu Pomorskim, sędzi Polskiego Towarzystwa 
Tanecznego oraz inicjatorowi i twórcy w 1977 roku jednego z naj-
starszych w Polsce – Klubu Tańca Towarzyskiego „Impuls”.
Podczas trzech ostatnich edycji w Starogardzie zatańczyło po-
nad 500 par z Polski i z zagranicy (Rosja) m.in. z Trójmiasta, War-
szawy, Torunia, Słupska, Elbląga, Bydgoszczy, Helu, Kwidzyna, 
Tczewa, Chojnic, Piły, Ełka, Żukowa, Olecka, Koszalina, Morągo-
wa, Szczecinka, Kostkowa, Kołobrzegu, Rumi i Kaliningradu.
Co roku wydarzenie wzbudza wielkie emocje. Oprócz par tanecz-
nych, które walczą o miejsca na podium, widzowie mogą podzi-
wiać mistrzów tańca towarzyskiego w specjalnie przygotowa-
nych pokazach. Dotychczas zaprezentowali się: Igor Wilczyński 
(starogardzianin) i Irina Grishina – mistrzowie Polski w tańcach 
latynoamerykańskich oraz Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz – 
finaliści Mistrzostw Świata i Europy, uczestnicy programu „Dan-
cing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, półfinaliści programu 
„World of Dance”.
3 listopada br. podczas wieczornej gali zatańczą sympatyczni 
Czesi Jan i Lenka Klimentowie – popularni tancerzy programu 
„Dancing with the stars”.
Lenkę Kliment widzowie poznali w ósmym sezonie „Dancing with 
the Stars”. Ma wielki talent do tańca. W poprzedniej edycji w pa-
rze z Jakubem Kucnerem zajęła czwarte miejsce.
Jan Kliment popularność w Polsce zdobył dzięki programowi 
TVN „Taniec z gwiazdami”. W latach 2009–2011 jego partnerka-
mi były kolejno: Natasza Urbańska (jesień 2009), Katarzyna Gro-

chola (wiosna 2010), Edyta Górniak (jesień 2010) i Weronika Mar-
czuk (jesień 2011). Od 2014 występuje jako trener tańca w pro-
gramie telewizji Polsat „Dancing with the Stars. Taniec z gwiaz-
dami”. Jego partnerkami w programie były, kolejno: Natalia Si-
wiec, Anna Wyszkoni, Ewa Kasprzyk, Cleo, Julia Wróblewska, 
Misheel Jargalsaikhan, Natalia Szroeder, Beata Tadla i Joanna 
Mazur. Z trzema ostatnimi wygrał finały odpowiednio siódmej, 
ósmej i dziewiątej edycji programu.
Małżeństwo zaprezentuje się w dziesiątej edycji popularnego 
show, które rusza jesienią. Lenka zatańczy z Rafałem Szatanem 
(mężem Barbary Kurdej-Szatan), a Jan z Moniką Miller (wnuczką 
byłego premiera Leszka Millera).

Po raz trzeci wieczorną galę Memoriału Edwarda Kowalke popro-
wadzi Iwona Pavlović jurorka wszystkich edycji „Tańca z Gwiaz-
dami” i „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Znakomita 
polska tancerka i międzynarodowy sędzia taneczny. Wielokrotna 
Mistrzyni Polski w dziesięciu tańcach, wicemistrzyni w tańcach 
standardowych i mistrzyni w tańcach latynoamerykańskich. 
Wszyscy, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach Turnie-
ju, wiedzą, że Iwona Pavlović doskonale potrafi rozruszać całą 
widownię, wprowadzając w ja znakomity nastrój. Jej ulubionym 
tańcem jest rumba. – To najbardziej emocjonalny taniec. Opowia-
da o kobiecie i oddaje jej piękno. Tak naprawdę każda tancerka 
inaczej oddaje charakter rumby. Ile tancerek – tyle rumb – mówi 
Iwona Pavlović.
Tradycją turnieju w Starogardzie Gdańskim jest wspólny taniec 
tancerzy, sędziów, gości i publiczności. W tym roku również za-
tańczą walca wiedeńskiego ku czci Edwarda Kowalke.
Impreza odbywa się w strukturach działania Federacji Tańca 
Sportowego, w której skład wchodzą przedstawiciele profesjo-
nalnego i amatorskiego ruchu tanecznego w Polsce oraz Pomor-
skiego Związku Tańca Sportowego.
Jak co roku całodzienne wydarzenie składać się będzie z trzech 
bloków. W dwóch pierwszych zaprezentują się tancerze od wie-
ku przedszkolnego, poprzez pary sportowe różnych klas tanecz-
nych i wiekowych, aż do kategorii „Hobby” osób dorosłych, któ-
re z pasją podchodzą do nauki tańca. Trzeci blok, czyli uroczy-
sta Gala, rozpocznie się o godzinie 18:00. W tej części zaprezen-
tują się najlepsi tancerze, którzy tego dnia przyjadą do Starogar-
du Gdańskiego.

REKLAMA                               69/2019/RL

Ogólnopolski Turniej Tańca
Raz w roku starogardzka hala miejska zamienia się w wielką salę balową. Do Starogardu przyjeżdżają tancerze, przy-
jaciele i miłośnicy tańca towarzyskiego, by uczestniczyć w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego.
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W Browar Kociewski Cup 2019 
zagrały zespoły Polpharma Sta-
rogard Gdański, Start Lublin, PGE 
Spójnia Stargard i King Wilki Mor-
skie Szczecin. W finale spotkały 
się drużyny Start i Polpharma – 
zwyciężyła drużyna z Lublina po-

konując starogardzki zespół 93-
77. W meczu o trzecie miejsce ze-
spół King Wilki Morskie Szczecin 
pokonał PGE Spójnię Stargard 
80:73. Zawodnik Startu Brynton 
Lemar został MVP, czyli najbar-
dziej wartościowym graczem ca-

łego turnieju. Dodajmy, że Skar-
szewskie Centrum Sportu ufundo-
wało voucher na 3-dniowy pobyt 
dla dwóch osób w Hotelu Lubicz 
w Ustce, który w drodze losowa-
nia przed meczem Polpharmy 
z PGE Spójnią Stargard otrzymała 
pani Elżbieta.Wstęp na turniej był 
bezpłatny. W jego organizację byli 
zaangażowani: Gmina Skarsze-
wy, Skarszewskie Centrum Spor-
tu, Hotel REN w Starogardzie Gd., 
Browar Kociewski Starogard, Eu-
robud, Polpharma oraz Topowa 
Moda Sportowa – UFFO.
Ponadto w sobotę 21 września 
Skarszewskie Centrum Sportu ob-
chodziło swoje pierwsze urodzi-
ny. W ramach pierwszych urodzin 
Skarszewskiego Centrum Sportu, 
na terenie wokół hali zorganizowa-
no biegi z przeszkodami z udzia-
łem uczniów gminnych szkół. Wy-
niki w kategorii dziewcząt: 1. Aga-
ta Patelczyk – SP Godziszewo, 2. 
Paulina Król – SP Pogódki, 3. Ju-
lia Sulewska – SP Pogódki. Wy-
niki w kategorii chłopców: Adam 

Gołuński – SP Pogódki, 2. Jakub 
Tyborczyk – SP nr 2 Skarszewy, 3. 
Kacper Kosznik – SP Godziszewo. 
Klasyfikacja szkół: 1. SP Pogód-
ki, 2. SP nr 2 Skarszewy, 3. SP nr 1 
Skarszewy, 4. SP Więckowy, 5. SP 
Godziszewo, 6. SP Szczodrowo.
Tego dnia na terenie SCS, z oka-
zji pierwszych urodzin, dostęp-

na była strefa zabaw dla naj-
młodszych, którą przygotowa-
li pracownicy Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Biblioteki Publicznej 
w Skarszewach, a w hali odby-
ły się również m.in. pokaz boksu 
przygotowany przez KS Ring Ko-
ciewie oraz maraton Zumby i Sal-
sation.

W tym roku minęło 80 lat od dnia, 
w którym Piotr Szturmowski, zo-
stał rozstrzelany przez Niemców 
w lesie koło wsi Kobyle. Uroczy-
stość Dnia Patrona rozpoczęła 
się apelem na placu przed szko-
łą z udziałem dyrekcji placówki, 
jej nauczycieli i uczniów oraz za-
proszonych gości, wśród których 
byli m.in. burmistrz Skarszew Ja-
cek Pauli, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Skarszewach Józef 
Kamiński, radny Witold Prabuc-
ki, ks. proboszcz tutejszej parafii 
ks. Robert Mańk, a także przed-
stawiciele Rodziny Patrona i Jo-
anna Ciecholewska – przedstawi-
ciel spółki Ciecholewski-Wenty-
lacje, która jest Zakładem Patro-
nackim szkoły.
Po apelu wszyscy stanęli na pla-
cu przed szkołą tworząc liczbę 80. 
Następnie goście obejrzeli wzru-
szające przedstawienie w wyko-
naniu Koła Teatralnego Pogódki 
pt. Śladami Piotra Szturmowskie-
go” oraz obejrzeli wystawę IPN 
w szkolnej Galerii „Klepisko”, doty-
cząca okupacji niemieckiej w 1939 
r. na Kaszubach i Kociewiu.
W ramach uroczystości odbyły 

się też biegi z udziałem uczniów 
z poszczególnych roczników.  
Tego dnia miał również miejsce 
Marsz Pamięci Piotra Szturmow-
skiego, na trasie liczącej ok. 9 
km, od miejsca zamieszkania Pio-
tra Szturmowskiego - Tomaszewa 
do miejsca bestialskiego mordu 
w kobylskim lesie, gdzie uczest-
nicy Marszu złożyli kwiaty na 
grobie i uczcili pamięć o pomor-
dowanym.
W tym miesiącu było też inne 
ważne wydarzenie upamiętniają-
ce tragiczne wydarzenia sprzed 
80 lat. W Miejscu Pamięci, w le-
sie między Czarnocinem i Bącz-
kiem, odprawiona została po raz 
pierwszy Msza Święta, a odprawił 
ją ks. Dariusz Leman, proboszcz 
Parafii pw. św. Maksymiliana Ma-
rii Kolbego w Skarszewach. Przy 
masowym grobie - pomniku ofiar 
II wojny światowej, zgromadzili się 
mieszkańcy, sekretarz gminy Mar-
cin Byczkowski, radny Andrzej Pa-
łasz, sołtysi oraz strażacy z OSP 
Czarnocin. Msze św. upamiętnia-
jące ofiary niemieckiej agresji 
będą odbywać się w tym miejscu 
co roku.

W Pogódkach upamiętniono Patrona szkoły
12 września to dzień, w którym uroczyście upamiętniono w Szkole Podstawowej w Pogódkach jej Patrona 
Piotra Szturmowskiego - patriotę i posła na Sejm w latach 1922–1935.

Koszykarskie emocje 
i pierwsze urodziny SCS

W Skarszewskim Centrum Sportu, w dniach 20 - 21 września odbył się turniej Browar Kociewski Cup 2019 z udziałem drużyn Energa 
Basket Liga. Ponadto Skarszewskie Centrum Sportu obchodziło swoje pierwsze urodziny. 
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W dniach 25-26 sierpnia Starogard od-
wiedziła delegacja z miasta Luohe w Chi-
nach. Przewodniczył jej Hao Huijie – star-
szy doradca Miejskiego Rządu Ludowego 
w tym mieście, a towarzyszyli mu zastęp-
ca dyrektora Biura Spraw Zagranicznych, 
zastępca sekretarza Generalnego Miej-
skiego Rządu Ludowego Luohe, dyrektor 
Strefy Rozwoju Gospodarczego i Techno-
logicznego, kierownik Okręgu Luohe City 
Shaolin Distric oraz dyrektor Biura Kultury, 
Radia, Telewizji i Turystyki. Celem ich wi-
zyty było podpisanie oficjalnego porozu-
mienia o ustanowieniu miast Luohe i Sta-
rogardu Gdańskiego miastami partnerski-
mi. Strony podjęły też rozmowy na temat 
przyszłych wzajemnych przedsięwzięć.

W poniedziałek 26 sierpnia prezydent 
Janusz Stankowiak podpisał z Hao Hu-
ijie dokument porozumienia o ustanowie-
niu partnerstwa miast. Uroczystość od-
była się w Urzędzie Miasta w obecności 
zastępców prezydenta, przewodniczącej 
Rady Miasta, naczelnika Wydziału Infor-
macji Społecznej, rzecznika prasowego 

oraz pozostałych członków delegacji.
– Współpraca pomiędzy naszymi miasta-
mi, która rozpoczęła się w styczniu 2018 
roku, zaowocowała udaną wymianą mło-
dzieży szkolnej oraz podpisaniem poro-
zumienia o współpracy pomiędzy Luohe 
Experimental Middle School i Publiczną 
Szkoła Podstawową Nr 8 w Starogardzie 
Gdańskim. Bardzo się cieszę z tej przy-
jaźni i obustronnej chęci jej kontynu-
owania – powiedział prezydent Janusz 
Stankowiak podczas uroczystości pod-

pisania porozumienia.
– Wierzę, że przyjaźń polsko-chińska, 
którą zawiązaliśmy dwa lata temu bę-
dzie się dalej rozwijać nie tylko na polu 
oświaty, ale również w innych dziedzi-
nach życia – gospodarce, handlu, spo-
rcie czy kulturze. Uważam, że nasza 
obustronna wymiana doświadczeń jest 
ważna i cenna, i że w przyszłości przy-
niesie liczne korzyści dla obu stron 
porozumienia – mówił starszy dorad-
ca Miejskiego Rządu Ludowego Luohe 
w Chinach Hao Huijie.

Podczas wizyty chińska delegacja od-
wiedziła nowo wyremontowany dworzec 
i starogardzki Rynek. Zobaczyła też Halę 
Miejską im. Gerarda Podolskiego, w któ-
rej w październiku ma wystąpić grupa 
chińskich artystów z okazji 70. rocznicy 
współpracy polsko-chińskiej. Przy oka-
zji wstąpiła do Dziennego Domu Senio-
ra. Problematyka opieki społecznej bar-
dzo interesowała naszych gości. Delega-
cja zajrzała także do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej oraz do Destylarni Sobieski.

Luohe oficjalnie 
partnerem Starogardu

26 sierpnia prezydent Starogardu podpisał ze starszym doradcą Miejskiego Rządu Ludo-
wego Luohe w Chinach porozumienie w sprawie oficjalnego ustanowienia partnerstwa 
miast. Zakres dotychczasowej współpracy opartej głownie na wymianie młodzieży szkol-
nej zostanie rozszerzony w dziedzinach: gospodarki, handlu, sportu, kultury i zdrowia.

Gmina Wiejska Starogard Gdań-
ski otrzymała 3,5 mln zł z Fundu-
szu Dróg Samorządowych, na bu-
dowę drogi gminnej. 
Dzięki uzyskanym środkom, utwardzony zostanie około 2 kilo-
metrowy odcinek ulic: Akacjowa, Kalinowa, Jaśminowa, Głogo-
wa, Jarzębinowa i Leszczynowa w Nowej Wsi Rzecznej.
Prace będą polegały na utwardzeniu jezdni kostką be-
tonową, wykonaniu chodników po obu stronach, a tak-
że budowie zjazdów, progów i niezbędnej kanalizacji 
deszczowej oraz linii oświetleniowej.
Środki z funduszu przyznawane są na zasadach kon-
kursowych, na podstawie składanych wniosków o do-
finansowanie. Tym bardziej cieszę się, że dopełniliśmy 
wszelkich formalności i otrzymaliśmy wsparcie inwe-
stycji – powiedziała Magdalena Forc – Cherek, Wójt 
Gminy Starogard Gdański.
Przypomnijmy, że zadania te realizowane są w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Województwo Pomorskie 
otrzymało limit na 2019 rok w kwocie 259 242 291,64 zł.
Wszystkie rekomendowane przez Wojewodę Pomor-
skiego zadania zostały zaakceptowane przez Prezesa 
Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego.
Dodatkowo Premier Mateusz Morawiecki zwiększył 
wcześniej przyznany limit o kwotę 12 698 421,00 zł do-
dając do listy podstawowej 6 inwestycji (5 gminnych 
oraz 1 powiatową) z listy rezerwowej. Dzięki tym środ-
kom, tylko w tym roku na Pomorzu zostanie zrealizowa-
ne kilkadziesiąt inwestycji drogowych. W mieście Sta-
rogard Gdański jest to m.in. przebudowa ulicy Koperni-
ka i Iwaszkiewicza.

Nowa wieś rZecZNa: 
Ulice Zyskają Nową 
NawierZchNię!







STEICOŚroda, 25 września 20198

Dnia 9 września na 
terenie Konsulatu 
Generalnego Nie-
miec w Gdańsku 
swoje imienne certy-
fikaty odebrał każdy 
z uczniów, który trzy 
lata temu rozpoczął 
dualny system kształ-
cenia zawodowego 
i pomyślnie zdał egza-
min końcowy. 

Moment wręczenia 
świadectw wieńczących 
ten ważny etap edukacji 
zawodowej uświetniła 
Pani Konsul Cornelia 
Pieper z Konsulatu Ge-
neralnego Niemiec, 
a całemu wydarzeniu 
patronowała Polsko-Nie-
miecka Izba Przemysło-
wo-Handlowa AHK na 
czele jak zwykle z pełną 
zaangażowania Panią 
Marią Montowską.
Silny zespół kadry STE-
ICO zasilili pierwsi ab-
solwenci nowego zawo-
du mechanik-operator 
maszyn do produkcji 
drzewnej, którzy swoje 
zawodowe umiejętno-
ści mogli zdobyć dzięki 
zaangażowaniu firmy, 
dołączając do zespołu 
z początkiem września 
tego roku. 

Uczniowie STEICO 
certyfikowani!



Dołącz do Nas. Pracuj w STEICO!
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To niezwykle urokliwe miejsce stało się miejscem spotka-
nia w ramach 2. Walnych Plachandrów, które w tym roku 
gościły na Jarmarku Kociewskim w Wirtach. Plachandry 
to zlot Kociewiaków i sympatyków Kociewia, którego ideą 
jest integracja i promocja tego regionu. Pomorze to pięk-
na i bogata w historię, tradycje i walory przyrodnicze kra-
ina, a tworzą ją także Kociewiacy. Kto plachandrował do 
Wirt to wie, że warto się spotykać. Spotkania integrują, 
a integracja Kociewiaków to główny cel Plachandrów – 
powiedział Tomasz Damaszk pomysłodawca i organizator 
Walnych Plachandrów. Plachandry to w gwarze kociew-
skiej spotkanie min. na plotki, ale i na uczbę – dodaje prof. 
Maria Pająkowska – Kensik.

Wszystko zaś rozpoczęła msza święta pod przewodnic-
twem biskupa pomocniczego Diecezji Pelplińskiej ks. Ar-
kadiusza Okroja na brzegiem jeziora Borzechowskie-
go Wielkiego,  po której licznie przybyli uczestnicy prze-
szli na teren Arboretum.  Jego historia sięga roku 1869 
i liczy już sobie 150 lat. Z tej okazji leśnicy z Wirt zasa-
dzili jodłową aleję, która w dniu zlotu została oficjalnie 
otwarta. Na dwóch estradach przez prawie dziewięć go-
dzin działo się sporo interesujących rzeczy. Koncerto-

wały zespoły folklorystyczne ze Świecia, Piaseczna, Sta-
rogardu  i Pinczyna – ten ostatni pokazał dwa przed-
stawienia: „Polterabend” i „Wesele Kociewskie”, wystę-
powały nowoczesne składy instrumentalne z Kaszub 
(Paweł Kreft), Tczewa (Tczewska Formacja Szanto-
wa) i Starogardu (New Face) a nawet zespół akorde-
onistów  o nazwie Akord Kociewie   z Kalisk. Niebywałe 
wprost show realizował Mariusz Gachewicz – szef kuchni  
w gniewskim zamku. Przeprowadzono Turniej Powiatów, 
w którym nie było przegranych. Odbył się również turniej 
Bractw Kurkowych, konkursy wiedzy leśnej i o Kociewiu, 
turniej Petanque o Puchar Nadleśniczego. W tym dniu za-
kończył się XIII Plener Artystów Ludowych Pomorza, któ-
rego zwieńczeniem jest ów jarmark pełen konkursów, wy-
stępów artystycznych, stoisk z rękodziełem i przewspa-
niałym jedzeniem przygotowywanym przez kociewskie 
Koła Gospodyń Wiejskich.

Najważniejszym punktem programu Plachandrów było 
wręczenie statuetek i tytułów Ambasadora Kociewia oraz 
wyróżnień Perełka Kociewia. Wręczono trzy Perełki  i sie-
dem Ambasadorów. W tym roku Kapituła rozszerzyła moż-
liwości nominowania do tytułu Ambasadora Kociewia o – 

złożoną z dwóch podrzędnych – kategorię biznesu oraz 
zdecydowała, że zostaną wręczone dwa tytuły specjal-
ne i jeden pośmiertny. Ambasadorami zostali: pośmiert-
nie Zbigniew  Ciecholewski - twórca znanego przedsię-
biorstwa „Ciecholewski Wentylacje”. W kategorii indywi-
dualnej prof. Maria Pająkowska-Kensik naukowiec, języ-
koznawca, regionalistka, w kategorii zbiorowej: Stowa-
rzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia. W kategorii biznesu 
– mikro i małe przedsiębiorstwa: firma Reflex ze Staro-
gardu Gdańskiego, średnie i duże przedsiębiorstwa: firma 
BROKER również ze Starogardu Gdańskiego. Tytuły spe-
cjalne przypadły jubilatom w 150-tą rocznicę powstania: 
wydawnictwu Bernardinum z Pelplina i... Arboretum Wirty. 
Perełkami zostali: Przemysław Kilian – młody naukowiec, 
Damian Domański - działacz społeczny i regionalny oraz 
Oktawia Nowacka- sportsmenka.

I, nie ma co ukrywać, wew tych Wiyrtach wew ta niedzie-
la było dycht rychtych fejn... bo po naszamu. Kolejne Pla-
chandry już za rok – 22 sierpnia 2020 roku w Grucznie 
w powiecie świeckim. Zapraszamy!

Piotr Wróblewski

Walne Plachandry Kociewskie 
w Wirtach przeszły do historii…

Arboretum w Wirtach to jeden z największych ogrodów dendrologicznych w Polsce. 
Zgromadzono tam ponad 830 gatunków drzew i krzewów. 
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REKLAMA                                                      104/2019/RL

Awans zawodowy Magdaleny Stolarz, 
Bożeny Durczak Iwony Ellert– Graban 
i Natalii Górskiej– Ameen poprzedził 
staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, eg-
zamin oraz ślubowanie. Tuż przed wrę-
czeniem aktów nominacji panie zapew-
niły, że będą rzetelnie pełnić powinność 
nauczyciela, wychowawcy i opieku-
na. Będą rozwijać osobowość uczniów 
oraz własną, a także kształcić i wycho-
wywać młode pokolenie w duchu umi-
łowania Ojczyzny, tradycji narodowych 
i poszanowania Konstytucji RP.

Magdalena Stolarz od 6 lat jest przed-
szkolanką w Miejskim Przedszkolu Pu-
blicznym Nr 2 z Oddziałami Integra-

cyjnymi. Skończyła pedagogikę wcze-
snoszkolną z wychowaniem przed-
szkolnym na Wyższej Szkole Spo-
łeczno – Ekonomicznej w Gdańsku. 
Uwielbia pracę z dziećmi i nie wyobra-
ża sobie innej. – Dzieci są otwarte, 
szczere i beztroskie – ich radość i za-
dowolone to największa nagroda dla 
mnie jako ich wychowawcy i nauczy-
ciela – powiedziała nominowana.
Z kolei Bożena Durczak skończyła stu-
dia pedagogiczne w Szczecinie. Tam 
też rozpoczęła swoją karierę zawodo-
wą, ale wróciła do Starogardu. Od 7 lat 
opiekuje się przedszkolakami z Miej-
skiego Przedszkola Publicznego Nr 8. 
– Od początku pracuje z najmłodszy-

mi grupami dzieci. To nie jest prosty 
zawód, często wymaga poświęcenia, 
mocnego zaangażowania, ale jak się 
patrzy na efekty, to każdy trud jest ich 
wart – powiedziała Bożena Durczak. 
Swoją pasję do nauki języków obcych 
wykorzystuje również w pracy, ucząc 
maluchy języka angielskiego.

Iwona Ellert – Graban i Natalia Gór-
ska– Amen uczą w Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 2 klasy I-III. Obie pa-
nie pracują w zawodzie 6 lat. Najbar-
dziej cenią sobie kontakt z dziećmi 
i możliwość uczenia ich nowych rze-
czy, a najwięcej satysfakcji sprawia 
im dziecięcy uśmiech. Pani Iwona ma-
rzyła o zostaniu nauczycielką od naj-
młodszych lat, a dla Pani Natalii pra-
ca z dziećmi jest największą życiową 
pasją. Obie panie skończyły studia na 
kierunku edukacja wczesnoszkolna 
i przedszkolna.

Prezydent złożył też życzenia i gra-
tulacje dyrektor MPP nr 8 „Bajeczka” 
Zofii Czerwińskiej, która świętowała 
jubileusz 30-lecia pracy zawodowej.

Wszystkie nominowane nauczycielki 
już za rok będą mogły starać się o ko-
lejny stopień awansu zawodowego – 
nauczyciela dyplomowanego.

Nauczycielki z awansem
Magdalena Stolarz, Bożena Durczak, Iwona Ellert– Graban i Natalia Górska– 
Ameen dołączyły do grona nauczycieli mianowanych. Odebrały z rąk Prezy-
denta Miasta Starogard Gdański akty nadania stopnia zawodowego.

Na sesji w dniu 26 czerwca radni Rady Miasta jed-
nogłośnie zatwierdzili pomysł prezydenta miasta 
o umożliwieniu młodym starogardzianom korzystanie 
z bezpłatnych przejazdów autobusami miejskimi. 
Podstawą do korzystania z darmowych przejazdów 
jest ważna legitymacja szkolna. Prawo do jazdy auto-
busami za darmo ma 3826 dzieci.

Darmowa 
komUNikacja 
miejska
Od 1 września wszyscy ucznio-
wie szkół podstawowych, którzy 
mieszkają w granicach admini-
stracyjnych miasta, mogą korzy-
stać z darmowych przejazdów au-
tobusami MZK 7 dni w tygodniu.



INWESTYCJE 
W GMINIE ZBLEWO

To sukces, jakiego jeszcze nie mieliśmy! W ostatnim naborze do Funduszu Dróg Samorządowych 
(FDS), Gmina Zblewo złożyła aż 11 projektów drogowych, które otrzymały dofinansowanie.

Wójt Artur Herold nie ukrywa radości, bo jak podkreśla, w ta-
kim wymiarze – zarówno jeśli chodzi o ilość projektów, jak 
i poziom dofinansowania -  jeszcze nigdy, w całej historii sa-
morządności nie udało nam się takiego sukcesu osiągnąć. 

„Owszem, realizowaliśmy już projekty drogowe z zewnętrz-
nym dofinansowaniem – były to niezwykle ważne dla nas 
inwestycje, nie mniej - pojedyncze. Myślę tu m.in. ul. Gajo-
wej w Pinczynie dofinansowanej z PROW czy ciągu pieszo-
rowerowym w Borzechowie. Tym razem – 11 projektów zlo-
kalizowanych na terenie całej gminy z dofinasowaniem się-
gającym 60%! To o 10% wyższe dofinansowanie niż wstęp-
nie zostało to przyjęte z założeń programu! Dlatego mogę 
śmiało powiedzieć, że jest to prawdziwy sukces, wielka ra-
dość i motywacja. Nie ma więc przesady w stwierdzeniu, że 
jesteśmy niekwestionowanym liderem tego naboru! Przy-
pomnę tylko, iż w zeszłym roku opracowaliśmy łącznie 25 
wariantów drogowych na łączną wartość szacowaną prawie 
na 23 miliony złotych! Co ważne, wszystkie są skonsultowa-
ne z mieszkańcami. Aż 11 z tych projektów już uzyskało do-
finansowanie, a kolejne właśnie złożyliśmy do nowego na-
boru w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Będę robił 
wszystko, aby również te inwestycje jak najszybciej zreali-
zować” – mówi wójt Artur Herold. 

W obecnym naborze do FDS ubiegamy się o dofinansowa-
nie pięciu dróg. Trzy z nich to drogi w Kleszczewie Kościer-
skim (ul. Piaskowa, droga w kierunku Lipiej Góry – od drogi 
powiatowej oraz droga do byłego PGR-u). Kolejne dwie to: 
droga do nowego przedszkola w Pinczynie (od ul.Piaskowej) 
oraz droga prowadząca do terenów inwestycyjnych w Zble-
wie (od ul.Podgórnej). A to nie koniec, bo jak zapewnia wójt, 
Gmina Zblewo jest w trakcie projektowania ul.Białachow-
skiej oraz centrum Cisa. Przypomnijmy, iż będzie to kom-
pleksowa przebudowa z pełnym odwodnieniem dróg. Pro-
jekty są w końcowej fazie opracowania.

Reasumując wartość naszych projektów dofinansowa-
nych z różnych źródeł, które zostaną zrealizowane na 
przestrzeni lat 2019/2020 wyniesie ponad 15,3 mln zł, 
a łączne dofinansowanie to kwota prawie 9 mln zł.  Bar-
dzo się z tego cieszymy i ….  działamy.

 

Jesteśmy niekwestionowanym liderem!
GMINA ZBLEWO:

Na początku września Gmina Zblewo zawarła umo-
wę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg S.A. ze Starogar-
du Gdańskiego na wykonanie zadania: „Przebudowa drogi 
nr 210019G na odcinku Pinczyn-Semlin, na terenie Gminy 
Zblewo polegająca na poszerzeniu i wymianie istniejącej 
nawierzchni asfaltowej”. Wartość robót budowalnych wy-
nosi ok. 2,8 mln zł brutto, z czego Inwestor czyli Gmina 
Zblewo otrzymała 50% dofinansowania z FDS. 
Inwestycja polegać będzie na poszerzeniu pasa jezdni 
do 5,5 m na długości prawie 3 km drogi i wymianie ist-
niejącej nawierzchni asfaltowej. Będzie też remont ist-
niejącego chodnika w Pinczynie o szerokości poniżej 2 
m  (na dł. 196 mb), a tam gdzie chodnika nie ma - zosta-
nie wybudowany nowy (na długości 277 mb). Powsta-
nie też nowy przystanek wraz z peronem w miejsco-

wości Semlin, a przy tamtejszym Ośrodku Zdrowia zo-
stanie wybudowane wyniesione przejście dla pieszych. 
Wszystkie te elementy znacząco i realnie poprawią bez-
pieczeństwo mieszkańców i użytkowników tej drogi.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych 2019 (tj. z poprzedniego nabo-
ru). Przypomnijmy, iż celem realizacji tej inwestycji jest 
poprawa dostępności komunikacyjnej  dla uczestników 
ruchu drogowego oraz mieszkańców gminy a także po-
prawa poziomu bezpieczeństwa na przedmiotowej dro-
dze. Szczególne znaczenie ma poprawa jakości drogi 
dla osób dojeżdżających do pracy i szkoły. Obecny stan 
drogi stanowi dla kierowców ogromne ryzyko uszkodze-
nia pojazdów samochodowych ze względu na zbyt wą-
ską jezdnię i niebezpieczne pobocze.

TO JUŻ NIE Są NASZE MARZENIA! PRZEBUDOWA DROGI PINCZyN – SEMLIN WłAŚNIE STAJE SIę 
FAKTEM. JUŻ WE WRZEŚNIU ROZPOCZNą SIę PRACE. MIESZKAńCy DłUGO NA TO CZEKALI!

PRZEBUDOWA DROGI PINCZYN - SEMLIN



Przypomnijmy, iż nowa część przedszkola została dobu-
dowana do już istniejącego obiektu. Całkowita powierzch-
nia dobudowanej części wynosi około 760 m2. Znajduje się 
tu 5 sal przedszkolnych (w każdej – 25 dzieci) oraz jedna 
sala klubiku dziecięcego dla dzieci do lat 3. Wszystkie sale 
są absolutnie wyjątkowe - zaaranżowane w motywy zielo-
nej łąki, np. niezapominajki, maki, dzwonki, stokrotki itd. Są 
też nowocześnie wyposażone. Również teren wokół przed-
szkola został zagospodarowany, a nowo powstała zieleń 
budzi zachwyt! Rozwiązano także problem z bezpiecznym 
dojazdem i parkowaniem, który był wcześniej prawdziwym 
utrapieniem rodziców. Teraz przed przedszkolem znajdu-
je się obszerny i wygodny, a przede wszystkim – bezpiecz-
ny parking. Droga prowadząca do przedszkola ma zostać 

przebudowana – projekt jest już gotowy, a Gmina Zblewo 
złożyła właśnie wniosek o dofinansowanie tej inwestycji.
Przedszkole zbudowano ze środków własnych Gminy 
Zblewo przy udziale środków zewnętrznych. Częściowo 
środki na budowę nowego przedszkola Gmina pozyska-
ła bowiem z programu rządowego Maluch + (tj. 720 000 
zł). Przez 2 lata będą też środki unijne z RPO WP  na 
utrzymanie  klubiku dziecięcego (578 tys. zł). Z tego też 
programu wyposażono częściowo przedszkole. 
Prace ruszyły jesienią 2018 roku. Obiekt wybudowa-
ła firma POLBUD ze Zblewa, a aranżacje wykonała fir-
ma CGL z Gdyni. Wyposażenie dostarczyła firma BMS 
sp.j. Z.Bielecki z Kwidzyna. 
Warto podkreślić, iż przedszkole budowane było pod pełnym 

Bajkowa „Zielona łąka”
PO WIELU LATACH OCZEKIWANIA, W PINCZyNIE 
OTWARTO NOWE, PRAWDZIWIE BAJKOWE PRZEDSZKOLE

Na ten dzień długo czekali zarówno nauczyciele, rodzice jak i przedszkolacy z Pinczyna. I stało się: 
w pierwszych dniach września „Zielona Łąka” czyli nowe, przepiękne, nowoczesne i energooszczęd-
ne przedszkole otworzyło swoje podwoje. 

Na początku września podpisano umowę z Wykonawcą  - 
Firmą Marbruk Sp. z o. o. Sp. k. z Charzykowych na re-
alizację przebudowy ulicy Dworcowej w Bytoni. Wartość 
robót budowlanych wynosi ok. 1,7 mln zł brutto. Również 
tego samego dnia tj. 5 września zawarto umowę na nadzór 
inwestorski nad inwestycją z firmą UPNB Daniela Folehr 
z Chojnic (na kwotę 18 900 zł).
Można śmiało powiedzieć, że definitywnie zakończy się 
koszmar mieszkańców ulicy Dworcowej, łączącej Byto-
nię z Cisem. Nareszcie ulica ta doczeka się utwardzenia 
asfaltem – na odcinku 700 m tj. od drogi krajowej nr 22. 
W ramach inwestycji na całym odcinku drogi zostanie wy-
budowana kanalizacja deszczowa, która po oczyszczeniu 

odprowadzi wody do Kanału Bytońskiego. W pasie drogo-
wym zostaną wybudowane również zjazdy indywidulane. 
W najbliższych dniach pojawi się na ulicy Dworcowej 
nowe, tymczasowe oznakowanie, które wprowadzi na czas 
budowy zmianę organizacji ruchu. Po uzgodnieniu sołty-
sa z wójtem zdecydowano, że przy świetlicy w Bytoni bę-
dzie funkcjonował tymczasowy parking dla mieszkańców, 
którzy nie będą mogli dojechać przez jakiś czas do swo-
ich posesji. 
Choć termin umowny na wykonanie zadania ustalono na 
początek 2020 r., to Wykonawca zapowiada, że prace ma 
zamiar zakończyć jeszcze w tym roku przed świętami Bo-
żego Narodzenia. 

GMINA ZBLEWO PO RAZ DRUGI W TEJ PERSPEKTyWIE UNIJNEJ OTRZyMAłA DOFINANSOWANIE NA PRZEBUDOWę DRóG. TO HI-
STORyCZNy SUKCES NASZEGO SAMORZąDU. PO ULICy GAJOWEJ W PINCZyNIE TyM RAZEM DOFINANSOWANIE PRZyZNANE PRZEZ 
URZąD MARSZAłKOWSKI W GDAńSKU OTRZyMALIŚMy NA PRZEBUDOWę ULICy DWORCOWEJ W ByTONI. I WłAŚNIE RUSZAMy!

RUSZAMY Z DWORCOWĄ W BYTONI!

ARTUR HEROLD
Wójt Gminy Zblewo

Jest to bardzo ważna inwestycja, tak 
długo oczekiwana - prawdziwe bajkowe 

przedszkole, które ma służyć naszym naj-
młodszym dzieciom. Dla mieszkańców Pin-

czyna oraz dla mnie jest to wielka radość i zadowolenie, że 
po długich latach w końcu udało się zrealizować to pięk-
ne dzieło, które mam nadzieję przyniesie wiele satysfakcji -  
mieszkańcom, rodzicom i uśmiech dzieciom. 
Oczywiście to nie koniec dobrych wieści! W najbliższym 
czasie planujemy także wybudować bajkowe przedszkole 
w Zblewie w pobliżu placu 700-lecia. Bardzo mi na tym zale-
ży i traktuję tę inwestycję jako priorytet. Już niebawem bę-
dzie możliwość zobaczenia projektu przedszkola w Zblewie.

IWONA LOROCH
Dyrektor ZKiW w Pinczynie

 „Marzenia się spełniają….. do budyn-
ku Publicznego Przedszkola w Pinczy-

nie  dobudowano nowy obiekt – prze-
stronny, kolorowy, nowoczesny. Jednym 

słowem – dumę gminy!  W środę 11września 
przedszkolacy z gminy Zblewo wraz z rodzicami  po raz 
pierwszy mogli przekroczyć próg nowego budynku przed-
szkola w Pinczynie „Zielona łąka”. 
Cóż to był za dzień pełen zdziwienia, pozytywnych 
komentarzy: „..proszę mnie uszczypnąć nie wierzę, 
że tu na wsi w Pinczynie mamy takie przedszkole..”, 
„. .pięknie”, „…cudownie, zostaję, chcę być dzieckiem, 
właśnie tu chcę spędzać czas..”
Wesołe minki uśmiechniętych dzieci, które nie chciały wra-
cać do domu   dawały nam pełną satysfakcję z osiągniętego 
celu -  nowego przestronnego i nowoczesnego przedszkola.

zaangażowaniem ze strony inwestora czyli Gminy Zblewo, która 
zadbała o najdrobniejsze szczegóły i wysoką jakość wykończe-
nia. Nacisk położony był na kwestie bezpieczeństwa. 
Obecnie dzieci aklimatyzują się w nowym miejscu. Uroczy-
ste otwarcie przedszkola planowane jest na wiosnę, kiedy 
będzie już gotowy nowy plac zabaw.
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Najistotniejszą zmianą w edukacji jest tzw. „podwójny rocz-
nik” w szkołach ponadpodstawowych (wcześniej w ponad-
gimnazjalnych). Co to oznacza? To, że do liceów, techników 
i szkół branżowych poszli zarówno uczniowie trzecich klas 
gimnazjów (to ostatni rocznik, od września gimnazja przesta-
ły istnieć) jak też uczniowie klas 8. szkół podstawowych. Ta 
zmiana była ogromnym wyzwaniem przede wszystkim dla po-
wiatów, które są organami prowadzącymi szkoły ponadpod-
stawowe. Konieczne było bowiem przygotowanie odpowied-
niej ilości miejsc dla uczniów, zwiększenie ilości kierunków 
kształcenia, zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej w pla-
cówkach jak również zapewnienie kadry nauczycielskiej. 
Czy to się udało? Nie do końca. Wielu rodziców podkreśla, że 
kwestie związane z rozpoczęciem nauki przez ich dzieci wią-
zało się niejednokrotnie z niewystarczającymi informacjami 
dotyczącymi naboru, brakiem klarownych wytycznych odno-
śnie rekrutacji w szkołach, ogromną ilością chętnych do nie-
których placówek (w niektórych pomorskich szkołach o jed-
no miejsce ubiegało się blisko 40. uczniów!) i w związku z tym 
z niepotrzebnymi nerwami zarówno dzieci, jak i ich opieku-
nów. Na to wszystko nałożył się także strajk nauczycieli. 
Obecnie sytuacja zaczyna się stabilizować, ale niektóre szko-
ły musiały wydłużyć uczniom godziny nauki lub wręcz wpro-
wadzić zmianowość. W innych placówkach (np. w sąsiednim 
powiecie wejherowskim) zajęcia z konieczności prowadzone 
są w dwóch a nawet więcej budynkach. 
O ocenę obecnej sytuacji poprosiliśmy kandydatów do Sejmu 
z ramienia Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach 
parlamentarnych. 

JANINA KWIECIEń, 
wieloletnia starosta 
kartuski:

- Jesteśmy zmęczeni ciągłymi 
zmianami, tzw. reformą w sys-
temie edukacji.  Błędem byłyby 
więc kolejne zmiany ustrojowe, 
chyba nie tego oczekują rodzice 

i uczniowie, szkoła i nauczyciele. 
Poprawmy, zmieńmy to, co uczniowi i szkole szkodzi, co 
przeszkadza. Pedagodzy uciekają z zawodu, a dobry na-
uczyciel to kluczowa postać dla efektywnego kształcenia. 
Problem dotyczy wszystkich rodzajów placówek. Koniecz-

ne  jest więc przejęcie przez władzę centralną bezpośred-
niej odpowiedzialności za finansowanie wynagrodzeń na-
uczycieli wraz z możliwością wyrównania wynagrodzeń 
zasadniczych w górę. Nie można się  zgodzić się na rzą-
dową propozycję rozdziału subwencji oświatowej, która 
uzależnia jej wysokość m.in. od dochodów samorządów. 
Propozycje dla edukacji mają nauczyciele i samorządow-
cy – a ja należę do tego grona. To zwiększenie autonomii 
programowej szkół i samorządów – odejście od szczegó-
łowej podstawy programowej, ustalanej na poziomie cen-
tralnym, to możliwość kształtowania przez szkoły i samo-
rządy programów nauczania wraz z zachowaniem ogól-
nych wymogów w zakresie treści nauczania objętych eg-
zaminami centralnymi. Konieczne są ekonomiczne zachę-
ty dla pracodawców, jeśli kształcenie zawodowe ma być 
faktycznie powiązane z rynkiem pracy. 
Ważna dla rozwoju edukacji jest jakość kształcenia. Nie 
ma dobrej jakości bez bezstronnej i profesjonalnej ewalu-
acji pracy szkoły. Myślę, że  dobrą decyzją byłoby  powie-
rzenie takiego zadania niezależnej  agencji kontrolującą 
dostępność i jakość edukacji.
Oddajmy więcej przestrzeni nauczycielom i szkołom, upo-
wszechniajmy ideę szkół przyjaznych, zaangażujmy się 
w pomoc uczelniom przygotowującym pedagogów do pra-
cy, stwórzmy warunki do pozytywnego naboru do zawodu. 
Wybierzmy zdrową szkołę!

HANNA 
PRUCHNIEWSKA, 
burmistrz Pucka:

- Deforma zwana reformą eduka-
cji została nieprzygotowana, zro-
biona w pośpiechu, bez diagnozy, 
nie uwzględniając potrzeby prze-
prowadzenia referendum mimo 

prawie miliona zebranych podpi-
sów. Nie konsultowano jej ani z nauczycielami, ani ro-
dzicami, ani samorządami, które w zadaniach własnych 
mają utrzymanie oświaty i chcą zapewnić jak najwyż-
szy poziom nauczania. Subwencja oświatowa przekazy-
wana przez rząd powinna w 100 proc. zabezpieczać po-
krycie kosztów wynagrodzenia. Samorządy i tak dokła-
dają do dodatkowych lekcji, zajęć pozalekcyjnych czy 

tworzą i remontują całą infrastrukturę szkolną. Obec-
nie z każdym rokiem ta subwencja się niestety zmniej-
sza drastycznie. O 100 proc. można pomarzyć, zazwy-
czaj kończy się na zabezpieczeniu w wysokości 40 – 70 
proc. (w Pucku to konkretnie 66 proc.). W poprzednim 
roku do 11 mln subwencji musieliśmy dołożyć z budżetu 
miasta 6 mln zł.
Popieramy podwyżki dla nauczycieli, ale nie jesteśmy 
w stanie ich sfinansować samodzielnie. Obiecano sub-
wencję państwa – tymczasem do tej pory nie otrzyma-
liśmy nawet decyzji na piśmie, czy ją w ogóle otrzyma-
my. A jeśli tak, to w jakiej kwocie. Szanse są jednak dla 
Pucka niewielkie, bo z zapowiedzi wynika, że dodatko-
wą subwencję na podwyżki otrzymają tylko samorządy 
z małym dochodem na mieszkańca i z mało liczebnymi 
klasami. Czyli raczej zostaniemy pominięci. A to po pro-
stu oznacza, że za dobrą pracę jesteśmy karani. Zapo-
wiedź podwyżek dotyczyła przecież wszystkich samorzą-
dów, bez względu na sytuację. Oznaczać to może, iż za-
hamowany zostanie rozwój naszych miast i gmin. Trzeba 
będzie znaleźć w tegorocznym budżecie ok. 400 tys. zł. 
To wydatek bieżący, zatem z innych wydatków bieżących 
trzeba będzie zrezygnować. Jakich? Oświetlenia, sprzą-
tania, zajęć dodatkowych w szkole? W roku kolejnym bę-
dzie to już wydatek ok.1,5 mln zł.

PIOTR WITTBRODT, 
zastępca 
burmistrza Rumi:

- Będąc radnym Sejmiku Wo-
jewódzkiego miałem możli-
wość pracy w Pomorskiej Ko-
misji Oświatowej, która została 
utworzona przez marszałka wo-
jewództwa pomorskiego. Był to 

właśnie ten czas, gdy pojawił się pomysł na wprowa-
dzenie reformy oświaty. W tej potężnej radzie zasiada-
ło i zasiada trzech byłych ministrów oświaty czy szkol-
nictwa wyższego: Edmund Wittbrodt, Katarzyna Hall 
i Franciszek Potulski – są to osoby z bardzo dużym, 
niekwestionowanym doświadczeniem. Warty podkreśle-
nia jest fakt, iże nikt z tej rady nie twierdził, że reformy 
nie należy przeprowadzać. Wręcz przeciwnie, ci dosko-
nali specjaliści twierdzili i nadal twierdzą, że reformę 
należało przeprowadzić; życie się przecież wciąż zmie-
nia, czasy się zmieniają, zainteresowania dzieci także 
się zmieniają. Jedynym problemem było tak chaotyczne 
i nieprzygotowane wprowadzenie tej reformy. To spo-
wodowało bardzo dużo zamieszania, bardzo dużo nie-
pokojów i pracy, która była kompletnie niepotrzebna. 
Gdyby było to zrobione sukcesywnie i bardziej przemy-
ślanie, efekt z pewnością byłby dużo lepszy. 
W przypadku Rumi problem z niewystarczającą ilością 
miejsc w placówkach edukacyjnych nas nie dotyczył, po-
nieważ mamy tylko jedno liceum. Stworzyliśmy więc je-
dynie dodatkowe klasy, co rozwiązało problem zanim 
się pojawił. To jeden dodatkowy oddział dla kończących 
klasy ósme podstawówki oraz dwa dla kończących trze-
cie klasy gimnazjów. 
Obecnie następuje pewna stabilizacja i spokój. Jak to 
będzie dalej – zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie-
my przeżywać kolejnych reform i że w końcu ten proces, 
który został niejako zakończony, będzie tylko dopiesz-
czany i dopracowywany. Jest oczywiście jeszcze wiele 
rzeczy, które należy zrobić, i staramy się to realizować 
jak najszybciej, w miarę naszych możliwości.

Szkolny krajobraz 
po reformie edukacji

Niedawno rozpoczął się nowy rok szkolny. Wyjątkowy, ponieważ od tego roku realizowana przez rząd reforma edukacji 
wprowadziła wiele istotnych zmian. Najbardziej odczuli to kończący szkołę gimnazjaliści oraz uczniowie klas ósmych. 
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM gospodarstwo rolne 
o powierzchni 8,2 ha wraz z zabu-
dowaniami, tel. 661 895 941

WYNAJMĘ
RUMIA, mieszkanie do wynajęcia, 
tel. 694 642 709

KUPIĘ

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SKUP, kasacja aut, pomoc drogo-
wa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor LCD 
TV Samsung z pilotem, 500 zł, 505-
56-70-34 

SPRZEDAM telefon nokia 81104 4g, 
nowy, pudełko, akcesoria, 170 zł, tel. 
723 851 645

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

KOTŁOWNIE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

PROFESJONALNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

TOWARZYSKIE

WDOWA pozna Pana od 65 do 70
lat: bez nałogów, niezależnego fi-
nansowo i mieszkaniowo, zmoto-
ryzowanego. Na SMS nie odpowia-
dam, tel. 881 237 164

SZUKAM kobiety do 47 lat celem 
założenia rodziny. Ja mam 33 lata, 
tel. 503 069 330.

RÓŻNE

DREWNO opałowe, buk, sosna, 
i gałęziówka, porąbane, ułożone, 
możliwy transport, tel. 506 250 
477

SŁOMA w balotach 120x150, sia-
no, słoma w kostkach z magazy-
nu, możliwość transportu, tel. 506 
250 477

PŁUG trzy skiby z możliwością 
dokręcenia czwartej skiby, 780 zł, 
tel. 600 667 860

ROZSIEWACZ KOS 380 zł, oraz 
lej 480 zł, tel. 600 667 860

PRASA FERGUSON, duży podbie-
racz, 2500 zł, tel. 506 250 477

SPRZEDAM blokadę samocho-
dową na kierownicę, Wejherowo, 
cena 35 zł, tel. 510 688 509

OPRYSKIWACZ 400 l, 1500 zł, 
maszyna do siana, 1200 zł, tel. 
600 667 860

BRYCZKA na drewnianych kołach 
do odnowienia, 2100 zł, tel. 600 
667 860

SPRZEDAM odkurzacz-
dmuchawa do liści, nowy, tel. 694 
642 709

SPRZEDAM 2 rowerki dziecięce, 
4 kółka, uchywty dla rodzica, ko-
szyk, stan bardzo dobry, Wejhero-
wo, tel. 660 739 652

ZŁOTA Rączka, malowanie, arma-
tura, regulacja okien PCV, itd, tel. 
518 204 992

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu 
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

SPRZEDAM lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgod-
nienia, stan idealny, tel. 885 557 
151, tel. 58 714 41 54

SPRZEDAM materac rehabilitacyj-
ny, grzejnik z lampą karbonową, 
moc. 900 W, nowa, tel. 502 647 
767

SPRZEDAM szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAM grobowiec w Pier-
woszynie, 4 osobowy, tel. 607 291 
564
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Po raz siódmy tuż przed końcem wakacji w Starogardzie spo-
tkali się młodzi adepci futbolu z blisko 27 europejskich klu-
bów. Przyjechali z różnych stron świata m.in: Włoch, Anglii, 
Turcji, Niemiec, Hiszpanii, Ukrainy i Polski.
Wśród zaproszonych gości, którzy w czwartek, 23 sierpnia 
witali uczestników Turnieju, byli: prezydent miasta Janusz 
Stankowiak, Olaf Dramowicz – członek Zarządu Pomorskie-
go Związku Piłki Nożnej oraz Kacper Płażyński – przyjaciel 
Beniaminka 03. Wszyscy życzyli młodym piłkarzom siły, wy-
trwałości i oczywiście zwycięstwa.

– Starogard to miasto rodzinne Kazimierza Deyny – przypo-
mniał prezydent. – Od lat naszemu miastu przyświeca ha-
sło „Tu rodzą się gwiazdy”. Tych gwiazd jest bardzo wiele, 
zwłaszcza w sporcie. Wam też życzę, abyście przynosili chlu-
bę swoim miastom. Życzę Wam sukcesów na miarę wielkiej 
legendy piłki nożnej, jaką był Kazik Deyna. Niech nie zabrak-
nie wam woli walki, ale nie zapominajcie o tym, że istotą tego 
turnieju jest też budowanie więzi i zacienianie międzynaro-
dowej przyjaźni. Grajcie fair play, bawcie się i wracajcie do 
Starogardu, bo tu zawsze będziecie mile widziani – zakoń-
czył Janusz Stankowiak

Prezydent podziękował też prezesowi Beniaminka 03 Marci-
nowi Kaszubowskiemu za ogromne zaangażowanie i pracę, 
którą włożył w przygotowanie Turnieju. Organizatorom im-
prezy pogratulowali również Kacper Płażyński i Olaf Dramo-
wicz. Życzyli zawodnikom powodzenia w sportowej rywaliza-
cji, a kibicom świetnych emocji. – Bądźcie tak dobrzy jak Ka-
zimierz Deyna i niech każdy czuje się tu zwycięzcą – powie-
dział Olaf Dramowicz.
Słowa zaproszonych gości znalazły potwierdzenie podczas 
trzydniowych intensywnych zmagań piłkarskich. Przez cały 
czas trwania Turnieju nad Starogardem unosił się nie tylko 
duch sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim braterstwa, 
przyjaźni, radości i zabawy. Stadion zabarwił się wszystkimi 
kolorami klubowych koszulek, które wymieszane, tworzyły 
niezwykłą międzynarodową mozaikę, co można było podzi-
wiać podczas tradycyjnego przemarszu zawodników wokół 
bieżni na otwarcie Turnieju. Do marszu w rockowych rytmach 
grał im starogardzki zespół Blue Willmingtons.
W dowód uznania dla organizatora, przedstawiciele europej-
skich klubów sportowych przekazali prezesowi KS Beniami-
nek03 koszulki, proporczyki i piłki. Marcin Kaszubowski za-
powiedział, że przekaże te dary na szczytne cele.

Przez trzy dni od 23 do 25 sierpnia blisko 360 zawodników sto-
czyło ponad 150 meczów. Rozgrywki toczyły się równolegle 

w dwóch kategoriach wiekowych: w rocznikach 2009 i 2010.

W kategorii dziesięciolatków zwycięskie puchar w szale radości 
podnieśli zawodnicy Manchester City. Wśród dziewięciolatków 
najlepszą drużyną okazali się piłkarze z klubu Lech Poznań.

– Od kilku lat z wielką radością przyjeżdżamy do Starogardu. 
Deyna Cup Junior to jedna z najlepszych piłkarskich imprez 
dla młodzieży w Europie. Wspaniałe zawody, gorąca atmosfe-
ra, a przede wszystkim niezwykle gościnni ludzie, bardzo za-
angażowani w organizację Turnieju, za co im bardzo dziękuję. 
Ogromnie się cieszę, że Manchester City wygrał tegoroczny 
finał, bo to znak, że chłopcy się rozwijają i robią postępy. Je-
śli tylko otrzymamy kolejne zaproszenie, na pewno pojawimy 
się na Turnieju w przyszłym roku – powiedział trener angiel-
skiej drużyny Garry Radly.

II miejsce w roczniku 2010 zajęła drużyna –Mały Jeziorak , III 
miejsce – Arka Gdynia , a w roczniku 2009 – II miejsce zajął 
AC Milan, III miejsce – Śląsk Wrocław.
Najlepszym zawodnikiem w roczniku 2010 został Serafin Ba-
khuo (Lech Poznań) a najlepszym bramkarzem – Mateusz 
Papiriczek (Mały Jeziorak). W roczniku 2009 najlepszym za-

wodnikiem okazał się Charlie Hoct z Manchester City, a naj-
lepszym bramkarzem – Aleksandro Bianchi (AC Milan).
Najsympatyczniejsza drużyna zawodów okrzyknięto zespół 
Atletic Atasehir.

Piłkarskim pojedynkom towarzyszyły ogromne emocje, które 
przyniosły radość nie tylko zawodnikom, ale też kibicom. Nad 
ich prawidłowym przebiegiem czuwali wolontariusze z Pol-
ski, Hiszpanii i Turcji.

– To co się działo na Stadionie przez te trzy dni w Staro-
gardzie Gdańskim to była piłkarska pasja, emocje i ambicje 
w czystej postaci. Jako wolontariusz mogłem tego doświad-
czać nie tylko w trakcie Turnieju, ale również przez wiele mie-
sięcy podczas jego organizacji. Praca dla Deyna Cup Junior 
to wielka przygoda i niezwykłe doświadczenie. Wszyscy wie-
le się nauczyliśmy. Zwiedziliśmy Gdańsk, Malbork, ale przede 
wszystkim nawiązaliśmy wiele cudownych przyjaźni z ludź-
mi, z którymi mogliśmy dzielić nasze pasje. Mam nadzieję, 
że to nie koniec naszej współpracę, że będziemy ja kontynu-
ować i rozwijać, a kolejny Turniej przyciągnie jeszcze więcej 
znanych drużyn i odbędzie się z jeszcze większym rozma-
chem – powiedział Murat Ozer z Turcji.

Być jak Deyna. Moc piłkarskiej pasji
Manchester City i Lech Poznań to zwycięzcy VII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej „Deyna Cup Junior 2019”. Pokonali 27 
drużyn z najlepszych europejskich klubów. Przez trzy dni blisko 360 zawodników stoczyło ponad 150 meczów, zamieniając 
starogardzki stadion w międzynarodową arenę piłki nożnej.

To był wyjątkowy i niesa-
mowity pokaz niemal nad-
ludzkiej siły - Puchar Pol-
ski Strongman Zblewo 
2019 za nami. 
Sześciu umięśnionych zawodników rywali-
zowało w kilku konkurencjach o miano tego 
najsilniejszego. Zmagania rywalizujących 
strongmanów oceniali sędziowie Mateusz 
„Sumik” Ostaszewski i Jarosław Dymek. 
Siłacze nie mieli łatwego zadania, musieli 
zmierzyć się z nie lada wyzwaniami. Konku-
rencje, jakie zaplanowano na te zawody, to 

podnoszenie belki na maxa, hantle, yoke łą-
czony z walizkami, przeciąganie tira i kule. 
W związku ze złymi warunkami pogodo-
wymi ostatnia konkurencja, jaką miała być 
opona, została odwołana. 
W czasie trwania zawodów rozegrano licz-
ne konkurencje dla publiczności, które pro-
wadził wójt gminy Zblewo Artur Herold. 
Organizatorami zawodów byli: gmina Zble-
wo, Mariusz Dorawa i Sławomir Toczek. Kla-
syfikacja końcowa: Mariusz Dorawa, Konrad 
Karwat, Grzegorz Szymański, Tomasz Lade-
mann, Marcin „Kukaj” Sendwicki, Krzysztof 
Kacnerski.  
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Starcie prawdziwych 
gigantów
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