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WAŻNE ADRESY

URZĄD MIEJSKI
w SKARSZEWACH

Plac Gen. J. Hallera 18
tel. 058 588 22 01, fax 058 588 26 51

www. skarszewy.pl
e-mail: skarszewy@skarszewy.pl

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 058 588 22 01 w 19

Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
tel. 058 588 22 01 w. 37

Ewidencja Działalności Gospodarczej
tel. 058 588 22 01 w 38

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 9, tel. 058 588 24 36

Gminny Ośrodek Obsługi 
Szkół i Przedszkoli

ul. Dworcowa 27/1, tel. 058 588 25 37

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wybickiego  10, tel. 058 588 07 00
Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy
Borówno Wielkie, tel. 058 588 22 00

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Zamkowa 4, tel. 058 588 25 04

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Szkolna 9, tel. 058 588 24 28

Zarząd Budynkami Sp. z o.o.
ul. Gdańska 6, tel. 058 588 25 06

Zakład Komunalny
ul. Gdańska 6, tel. 058 588 06 92

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Polna 33, tel. 058 588 25 67

Gminna Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Oś. Sikorskiego, tel. 058 588 05 19

Gminny Ośrodek Zdrowia
ul. Dworcowa 11

tel. 058 588 25 00, 588 27 38
Filia w Pogódkach, tel. 058 588 11 21

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Kościerska 2

tel. 058 588 23 98

Posterunek Policji
ul. Dworcowa 23

tel. 058 588 24 07
Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Skarszewy
Wydawca Instytut Kociewski w Starogardzie Gd 
Zespół redakcyjny: Ryszard Łangowski - redaktor naczelny, 
Katarzyna Dunajska - redaktor.
Kontakt z redakcją tel. 058 588 22 01 w. 39, 
kom. 663 545 436, adres e-mail – langowski@skarszewy.pl

Od redakcji!
                                                                                                                                                                                              

 Tym numerem, drodzy czytelnicy, wakacje pukają do stron naszej gazety. 
A jak wiadomo, jest to czas bardzo oczekiwany. Urlop za pasem, a co z tym się 
wiąże, wylegiwanie na piasku, grillowanie, czy po prostu odpoczynek na łonie natury. 
Mamy nadzieję, że chętnie sięgniecie do „Panoramy Skarszew”, aby być na bieżąco z 
lokalnymi informacjami. Zgodnie ze zwyczajem naszego miesięcznika, informujemy, 
ale i skłaniamy do refleksji. Tak jest i w tym numerze: przedstawiamy fotoreportaż 
z uroczystości na Ukrainie, gdzie odbyła się beatyfikacja siostry Marty Wieckiej, 
przedstawiamy informacje z kultury oraz prac władz samorządowych.

     Gorąco zapraszamy do lektury!
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Drodzy uczniowie!!!
Przed Wami kolejne wakacje pełne przygód i 
zabaw na świeżym powietrzu. Te wspaniałe 
dwa miesiące dla większości z Was to czas 
beztroski, wypoczynku i rozrywki. Jednak 
większość tego czasu spędzać będziecie 
nad wodą, która daje wiele przyjemności, 
ale stanowi też poważne zagrożenie.
 Kąpiel, czy to w jeziorze, morzu lub 
basenie, to forma spędzania wolnego 
czasu sprawiająca Wam największą 
radość. Należy pamiętać jednak, aby 
przyjemność kąpieli połączona była z jej 
bezpieczeństwem. Wszystkim nam zależy, 
aby te wakacje i wszystkie następne 
zapisały się w waszej pamięci jako 
cudowne wspomnienie, a wszelkie zabawy 
kończyły się szczęśliwie.

 Odpowiedzialność za to, aby tak było 
spoczywa głównie na nas – dorosłych. 
Wasze bezpieczeństwo i uśmiech jest dla 
nas wartością największą.
 Jak co roku czekają Was pływalnie, 
jeziora, rzeki i spienione morze. Wszystkim 
nam zależy na tym, aby Wasza tegoroczna 
wakacyjna przygoda z wodą i nie tylko 
zakończyła się bezpiecznie.
 Dlatego też, życząc Wam Drogie Dzieci 
wspaniałych i niezapomnianych wakacji, 
apeluję do Was o rozwagę i rozsądek 
przede wszystkim w obcowaniu z wodą, 
aby te i wszystkie następne wakacje były 
nie tylko radosne, ale miały też szczęśliwe 
zakończenie.

SAMORZĄD

Wakacje

Gmina Skarszewy wyróżniona tytułem 
MANAGER 2008

Nagrody dla najlepszych

Gmina Skarszewy zdobyła wyróżnienie w 
konkursie Gmina Manager 2008. Był on 
organizowany przez Bałtycki Instytut Gmin 
i Marszałka Województwa Pomorskiego. 
Wręczenie nagród odbyło się podczas 
Międzynarodowych Targów Gdańskich. 
Konkurs przebiegał w trzech kategoriach: 
gmin wiejskich, miejskich i miejsko – 
wiejskich oraz powiatów ziemskich. 
Cel, który towarzyszył programowi to 
podniesienie jakości zarządzania w 
jednostkach samorządu terytorialnego 
województwa pomorskiego. W ramach 
programu przewiduje się organizowanie 
raz w roku konferencji poświęconej 
temu zagadnieniu oraz coroczną edycję 
konkursu na najlepiej zarządzaną gminę w 
naszym województwie.
Wśród kilkudziesięciu gmin, które 
otrzymały wyróżnienie, była i nasza. Jak 
ocenia to Burmistrz Skarszew?
- Jako Burmistrz cieszę się z otrzymanego 
wyróżnienia, które zobowiązuje nas do 
jeszcze lepszej pracy na rzecz naszych 
mieszkańców. To wyróżnienie traktuję 
także jako potwierdzenia przyjętych 
założeń przez moją osobę (na początku 
mojej kadencji) w specyfice pracy urzędu, 
którym jest mi dane kierować. Są to 

przede wszystkim opracowane i wdrażane 
standardy obsługi klientów Urzędu 
Miejskiego i co za tym idzie – działania 
związane z otrzymaniem certyfikatu ISO 
dla naszego skarszewskiego urzędu. 
Ponadto, aby pracownicy pracowali 
bardziej wydajnie, musi być odpowiednia 
motywacja, a głównie narzędzia motywujące 
do pracy. Tu chciałbym serdecznie 
podziękować Radzie Miejskiej za przyjęcie 
zmian w budżecie gminy zaproponowane 

przez moją osobę, w których to znalazły 
się m.in. środki finansowe na regulację 
wynagrodzeń dla najlepiej pracujących 
pracowników. Pozwoli mi to zatrzymać 
dobrych specjalistów, bo już krążyły 
pogłoski o zmianie pracy wśród nich.
 Od redakcji: Okazuje się jednak, 
że strój (białe koszule) się przyjął. Cóż, 
drobiazgi mają wpływ na całokształt.   

tekst i foto K. Dunajska
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Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Skarszewach
W celu ułatwienia interesantom dostępu 
do usług publicznych – Urząd Miejski w 
Skarszewach uaktywnił tzw. Elektroniczną 
Skrzynkę Podawczą na stronie www.
epuap.gov.pl. Opcja ta dostępna jest dla 
interesantów posiadających tzw. podpis 
elektroniczny kwalifikowany. W świetle 
wypowiedzi wielu ekspertów tematu do 
roku 2012  w administracji publicznej 
powinno nastąpić całkowite przejście na 
tzw. elektroniczny obieg dokumentów. W 
chwili obecnej można powiedzieć, iż jest to 
bardzo długa i ciężka droga. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(odpowiadające za informatyzację 
administracji publicznej) już teraz 
uruchomiło platformę ePUAP (elektroniczna 
Platforma Usług Administracji Publicznej). 
Na przełomie kwietnia i maja tego roku wiele 
jednostek samorządu terytorialnego zostało 
postawionych przed trudnym zadaniem 
umożliwienia interesantom wnoszenia 
wniosku w postaci elektronicznej. 
Niektóre firmy komercyjne nie były w 
stanie w tak krótkim czasie wypełnić 
potrzeb wszystkich jednostek. Słowem 
kluczowym dla elektronicznej skrzynki 
podawczej jest podpis elektroniczny 

kwalifikowany/bezpieczny. Z założenia 
interesant posiadający bezpieczny 
podpis elektroniczny (wydawany obecnie 
jedynie przez 3 kwalifikowane podmioty 
świadczące usługi certyfikacyjne) może 
bez udawania się do instytucji publicznej 
wysłać wniosek w postaci elektronicznej. 
Jednakże większość spraw związanych 
z tym tematem jest jeszcze na etapie 
przygotowań. MSWiA w celu zapewnienia 
jednolitego i bezpiecznego źródła 
informacji o dokumentach elektronicznych 
w administracji publicznej stworzyło 
Centralne Repozytorium Wzorów 
Dokumentów (CRD). Dostęp do CRD tak jak 
i do całej platformy ePUAP jest bezpłatny. 
To przede wszystkim zadecydowało, iż 
Urząd Miejski w Skarszewach zdecydował 
się na tą właśnie platformę. Również same 
jednostki samorządu terytorialnego muszą 
posiadać bezpieczny podpis elektroniczny 
najpóźniej do 21 lipca (data obowiązkowego 
przejścia płatników składek do ZUSu na 
podpis kwalifikowany). Urząd Miejski w 
Skarszewach oraz niektóre jednostki i 
spółki gminne już są w posiadaniu takich 
podpisów i zaczynają z nich korzystać. 
Sam podpis elektroniczny kwalifikowany/

bezpieczny ze swojej idei jest podpisem 
bezpieczniejszym od podpisu odręcznego. 
Po podpisaniu dokumentu przy użyciu 
certyfikatu kwalifikowanego dokonanie 
jakiejkolwiek zmiany dokumentu (nawet 
wstawienie przecinka, zrobienie spacji) od 
razu wykaże, że dokument został zmieniony. 
Odbiorca dokumentu po zweryfikowaniu 
certyfikatu osoby, która złożyła podpis (przy 
wykorzystaniu karty i podaniu PINu) wie, 
że podpis ten jest przypisany do konkretnej 
osoby fizycznej. Jeżeli zaś przykładowo, 
instytucja publiczna odbiera dokument z 
podpisem odręcznym pocztą tradycyjną 
nie ma 100% gwarancji, że podpis 
„Kowalskiego”  to rzeczywiście podpis tej 
właśnie osoby. Z drugiej zaś strony, jeżeli 
przykładowo Burmistrz Skarszew złoży 
podpis elektroniczny przy użyciu certyfikatu 
kwalifikowanego to odbiorcy (osoby 
prawne oraz fizyczne) mogą być pewni, 
iż podpis ten jest przypisany do adresata.     
W celu zapoznania się ze szczegółami w 
powyższym temacie zapraszam na stronę 
www.epuap.mswia.gov.pl oraz www.
epuap.gov.pl. 

Andrzej Cylwik

Podpisanie umów 
Moje boisko - Orlik 2012

Umowy o dofinansowanie przedsięwzięć 
w ramach programu “Moje boisko - Orlik 
2012”podpisali z przedstawicielami gmin 
marszałek Jan Kozłowski oraz wiceminister 
sportu i turystyki Tomasz Półgrabski. 
Uroczystość z udziałem przedstawicieli 
samorządów gminny odbyła się 21 maja 
w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego.
- Województwo Pomorskie jest numerem 

jeden w realizacji programu “Moje 
boisko - Orlik 2012”, tylko na Pomorzu 
zgłoszono aż 71 projektów. Wierzę 
gorąco, że co najmniej 70 z nich zostanie 
zrealizowanych. Tym samym zachęcam 
państwa do podjęcia szybkich działań, 
bo jak wszystkim wiadomo, liczy się 
czas, musimy zakończyć jeszcze w tym 
roku - mówił marszałek Kozłowski. - To 
wspaniała idea, która posłuży przede 
wszystkim państwa dzieciom. Koszt 
budowy kompleksu wyniesie ok. 1 mln 
zł. Sfinansują je trzy strony: ministerstwo, 
samorząd województwa i gmina, w 
równorzędnych kwotach po 333,3 tys. zł. 
To wielka szansa na rozwój i promocję 
podlegających państwu gmin - dodał 
marszałek.
Z inicjatywy Ministra Sportu i Turystyki 
powstał program budowy kompleksów 
sportowych, umożliwiających uprawianie 
różnych dyscyplin sportowych na 

bezpiecznych i nowoczesnych boiskach. 
Program przewiduje powstanie kompleksu 
sportowego, który składać się będzie z 
dwóch boisk - boiska piłkarskiego, boiska 
wielofunkcyjnego oraz budynku sanitarno-
szatniowego. Lokalizacja kompleksu 
powinna zapewnić bezpieczny i łatwy dojazd 
do obiektu, tak, aby dzieci i młodzież mogły 
bez opieki dorosłych dojechać lub dojść 
do obiektu usytuowanego na osiedlach, 
czy przy szkole. Inwestor dodatkowo 
zobligowany został do zatrudnienie trenera 
środowiskowego, w celu profesjonalnego 
prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
przebywającym na obiekcie.
Z terenu powiatu starogardzkiego umowy 
na budowę boisk podpisały trzy gminy 
– Skarszewy, Smętowo i Zblewo.
     
 opracował R.Łangowski, 

foto J.Krajnik
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Przedstawiamy dalszą część uchwały w w sprawie przyjęcia 
REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA 

TERENIE GMINY SKARSZEWY.

Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości 
i porządku należą do gminy. Do obowiązków gminy należy 
także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu 
postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim 
chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych 
w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym 
chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym.

ROZDZIAŁ II Wymagania w zakresie utrzymania czystości i 
porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele 
lokali zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości poprzez:
 1)   wyposażenie nieruchomości w opisane w 
Rozdziale III urządzenia, służące do zbierania odpadów 
komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest 
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten ma 
swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został 
opracowany oraz w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 
wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na 
nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków 
bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach 
odrębnych;
 3) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci 

Utrzymanie czystości i porządku 
na terenie gminy (cd.)

kanalizacyjnej w terminie 9 miesięcy od dnia przekazania jej do 
eksploatacji;
 4)  gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach 
bezodpływowych;
 5) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i 
gnojówki oraz gnojowicy;
   6) prowadzenie  w opisanym  niżej zakresie 
selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru 
następujących strumieni odpadów komunalnych:
 a)  odpady kuchenne:
 -  na obszarach wiejskich mogą być, po zgłoszeniu tego 
faktu odbiorcy lub zarządzającemu systemem, kompostowane w 
przydomowych kompostownikach, w pozostałych przypadkach 
są odbierane od mieszkańców przez podmiot uprawniony w 
cyklu tygodniowym; 
 -  w miastach, w zabudowie jednorodzinnej, dwa razy 
w tygodniu;
 -  w zabudowie wielorodzinnej odbierane są na bieżąco 
w lokalnych/mobilnych punktach odbioru selektywnego lub jak 
w zabudowie jednorodzinnej;
 b) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, 
tekturą, tekstyliami i metalami odbierane są:
 - na obszarach wiejskich w cyklu dwumiesięcznym, 
 - w miastach w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu 
miesięcznym, w zabudowie wielorodzinnej na bieżąco w 
lokalnych/mobilnych punktach odbioru selektywnego lub 
jak w zabudowie jednorodzinnej; właściciele nieruchomości 
mają obowiązek, przed umieszczeniem opakowań w worku, 
pojemniku, umyć je tak by nie pozostały na nich resztki 
zawartości;
 c) odpady niebezpieczne odbierane są:
 - na obszarach wiejskich od mieszkańców w cyklu 
dwumiesięcznym, 
 -  w miastach w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu 
miesięcznym, w zabudowie wielorodzinnej na bieżąco w 
lokalnych/mobilnych punktach odbioru selektywnego lub jak w 
zabudowie jednorodzinnej;
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Z początkiem czerwca odbyła 
się kolejna sesja tegoroczna z 
udziałem 12 radnych, 16 sołtysów, 
Wiceburmistrza Skarszew, skarbnika, 
radcy prawnego i zgromadzonych 
gości. Obrady poprowadzili: Andrzej 
Flis, Przewodniczący Rady Miejskiej 
oraz w drugiej części Krystyna Socha, 
Wiceprzewodnicząca RM.

XXII sesja V kadencji Rady Miejskiej 

„Boisko Tuska” w Skarszewach
wody. W tej chwili pracują pełną parą 
trzy studnie.

Boisko w każdej gminie
Program „Moje boisko – Orlik 2012” 
cieszył się sporym zainteresowaniem 
wśród wielu gmin w Polsce i nie ma się 
co dziwić, w końcu najważniejsze jest 
to, byśmy mogli uprawiać bezpiecznie 
sport. Nasza gmina złożyła dobry 
projekt i będziemy mieć nie jedno, a dwa 
boiska. Otóż, projekt całego kompleksu 
autorstwa premiera Donalda Tuska 
koncentruje się na budowie boiska do 
piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią 
o wymiarach 62 na 30 m. Do tego w 
sąsiedztwie boisko z poliuretanu do 
koszykówki i siatkówki, a obok domek z 
szatniami i pomieszczeniem dla trenera. 
To wszystko zostanie ogrodzone, 
zaopatrzone w sztuczne oświetlenie i 
ma być dostępne nieodpłatnie. Koszt 

Jedzenie droższe, za prąd, gaz i paliwo 
też płacimy więcej, a pensja tak jak stała 
w miejscu, tak stać już nie będzie. Na 
tej właśnie sesji radni Rady Miejskiej 
podjęli uchwalę o zwiększeniu pensji. 
Otóż, dla pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych gminy właściwych 
do spraw oświaty płaca zasadnicza 
wzrośnie o 140 zł brutto plus dodatki 
(staż, premia), również podawane w 
kwocie brutto.

Nowe ulice w Godziszewie i...
Rada Miejska uchwaliła na sesji 
nadanie nazw nowo powstałym 
ulicom w Godziszewie. Oto one: ul. 
od  skrzyżowania z ul. Osiedlową w 
kierunku płn. nadaje się nazwę Boczną, 
ul. od skrzyżowania z ul. Boroszewską 
w kierunku płd. skręcającym na zachód 
nadaje się ul. Kwiatową, od skrzyżowania 
z ul. Boroszewską w kier. płd. nadaje 
się ul. Jaśminową oraz przedłużenie 
ul. Jubileuszowej nadaje się tę samą 
nazwę. 
 Od pewnego czasu gmina 
Skarszewy należy do Lokalnej Grupy 
Działania „Chata Kociewia”, która wydała 
pierwszy owoc, jak powiedział radca 
prawny, Ryszard Flissikowski. Jest 
ona liderem wprowadzającym projekt 
unijny z Kapitału Ludzkiego Narodowej 
Strategii Spójności w ramach EFS-u, 
który zakłada upowszechnianie edukacji 
przedszkolnej, m.in. utworzenie 8 
oddziałów zamiejscowych dla dzieci 3 
i 5-letnich, a dla 6-latków poszerzenie 
oferty edukacyjnej: terapia logopedyczna, 
j. angielski itp., czyli działania jak 
najbardziej pożyteczne. Wkład gminy, 
jak poinformował pan Flissikowski, 
ma wynieść 6 tys. zł, czyli 3 proc. śrd. 
wydatkowanych na działania związane 
z realizacją projektu. Warunkiem 
przystąpienia do tego projektu było 
podjęcie pozytywnie tej uchwały przez 
Radę Miejską w Skarszewach, co też 
uczyniono. 

tekst i foto K. Dunajska

budowy jednego kompleksu szacuje się 
na ok. 1 mln zł. Po 1/3 kosztów inwestycji 
poniesie: gmina, Urząd Marszałkowski 
oraz pieniądze będą dofinansowane z 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 
tym celu gmina zaciągnie kredyt, który 
będzie spłacany w latach 2008 - 2016. 
Przetarg na budowę odbędzie się w lipcu 
br. Budowa boisk ma zająć najdłużej 
sześć tygodni.
Podwyżki dla pracowników oświaty

 Wśród wielu spraw, jakie 
poruszono na sesji, na uwagę zasługuje 
temat wody, a właściwie jej brak. Problem 
ten poruszył radny Brunon Treter, który 
powiedział: - Z 31 maja na 1 czerwca, 
na osiedlu Kopernika, mieszkańcy na 
najwyższej kondygnacji nie mieli wody, 
co od jakiegoś czasu jest już nagminne. 
Zdaję sobie sprawę z tego, iż obecnie 
mamy czas podlewań na działkach, ale 
trzeba też pamiętać, iż sygnalizowaliśmy 
to, że może tak się stać, kiedy połączymy 
wszystkie sołectwa. Uważałem wtedy, 
aby lepiej robić remont generalny, a 
nawet robić nowe ujęcie, niż łączyć 
wszystko w całość. Tragedią jest to, że 
nie ma już teraz wody. Jesteśmy dopiero 
na początku lata i upały mogą dopiero się 
zacząć. Andrzej Flis, Przewodniczący RM, 
stwierdził, iż: - Myślę, że woda jest na 
dzisiejszej sesji tematem wiodącym. (...) 
Zresztą, chcę potwierdzić i powiedzieć, 
że już od pewnego czasu borykamy się 
na osiedlu Sikorskiego z problemem 
wody. Właśnie w ten ostatni weekend 
prawie z każdego bloku były telefony 
i prośby od mieszkańców o tym, że na 
ostatnich kondygnacjach brakuje wody. 
Na co Zygmunt Wiecki, Wiceburmistrz 
odpowiedział: - Woda rzeczywiście 
była przedmiotem rozmów nie tylko na 
komisjach. W tej chwili trwają prace 
w celu poprawienia głównie ciśnienia 



Nr 12 (11) 20 czerwca 2008
egzemplarz bezpłatny

PANORAMA SKARSZEW
8

strona

SAMORZĄD
XXII sesja V kadencji Rady Miejskiej 

„Boisko Tuska” w Skarszewach
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SPOŁECZEŃSTWO
Strajk nauczycieli

 Nie zmieniajcie Karty Nauczyciela
Czarne flagi, plakaty i inne informacje 
wisiały w szkołach i przedszkolach naszej 
gminy 27 maja br., które przyłączyły się 
do ogólnopolskiego strajku pracowników 
oświaty. Czemu nauczyciele posunęli się 
do takiego stopnia, że nie pracowali tego 
dnia? Odpowiedzi udzielili mi protestujący 
z Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Skarszewach.
W naszej szkole nauczyciele sami 
decydowali, czy wezmą udział w 
proteście, czy nie. Pomimo tego, 
że zajęcia nie odbędą się, wszyscy 
nauczyciele normalnie przychodzą 
do pracy. – informowała dzień przed 
planowanym strajkiem, dyr. placówki 
Maria Pizuńska.
A jak było w dniu strajku? Godzina ósma 
rano, dzwonek oznajmiający rozpoczęcie 
lekcji, a dzieci brak, chociaż w szkolnej 
świetlicy siedziało kilku nauczycieli, 
którzy czekali. Byli to ci, którzy nie 
przyłączyli się do strajku. Wśród nich 
znalazł się pan Gerard Turzyński, który w 
szkole pracuje już od wielu lat. Dlaczego 
się nie przyłączył? – Nie przyłączyłem 
się, bo w ogóle nie lubię dni, kiedy jest 
zmiana organizacji pracy. Najlepiej, 
kiedy dzień pracy przebiega tak, jak 
zawsze. Ponadto, według mnie strajk 
miałby sens, gdyby np. w tym dniu miały 
się odbyć egzaminy, a nauczyciele by 
zaprotestowali. A tak, to są małe szanse 
na to, by było lepiej.
Natomiast w pokoju nauczycielskim 
głośno i prawie każde krzesło zajęte. 
Strajkujących łącznie było 29 – mówiła 
Bożena Żygowska, wiceprzewodnicząca 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w 
Skarszewach. Razem z nią o postulatach 
nauczycieli mówiły, pani Janina 
Niedzielska i Mirella Sokołowska. A 
co należy do tych żądań? Po pierwsze: 
zagwarantowanie podwyższenia do 2010 
r. wynagrodzeń nauczycieli i pracowników 
nie będących nauczycielami o co najmniej 
50 proc., m.in. poprzez zwiększenie 
nakładów na oświatę publiczną, ponadto 
utrzymania dotychczasowego zakresu 
praw i obowiązków nauczycielskich 
wynikających z ustawy Karty Nauczyciela 
oraz utrzymania dotychczasowych 
uprawnień emerytalnych nauczycieli, 
czyli możliwości przechodzenia na 

emeryturę po 30 latach pracy.
W karcie nauczyciela rząd chce zmienić 
m.in. tygodniowy, planowany czas 
pracy, który trwa obecnie 18 godzin, 
a ma zostać zwiększony do ok. 26 
godzin, nauczyciel ma pracować do 60 
roku życia, w przypadku kobiet, urlop 
wypoczynkowy ma zostać zmniejszony 
do 26 dni w roku oraz ma być 
zlikwidowany płatny urlop zdrowotny. 
Najśmieszniejsze w tym wszystkim 
jest to, że prawa te zostały wywalczone 
jeszcze przez Związek Solidarność, 
który dzisiaj jest za tym, aby je zmienić 
– informowała pani Bożena. Mirella 
Sokołowska: - Tym strajkiem nie chcemy 
nikogo krzywdzić, tylko zwrócić uwagę 
na to, że sytuacja nauczyciela staje się 
coraz mniej stabilna. Zawód nauczyciela 
wypala i nie wyobrażam sobie tego, że 
jako nauczyciel zintegrowany w wieku 
60 lat będę w stanie uczyć wychowania 
fizycznego. 
Janina Niedzielska: - Prawdą jest też to, 
że naszą pracę zabieramy także do domu. 
Należy również dodać, iż każda z nas, jak 
i większość nauczycieli ma skończone 
dwa, bądź trzy kierunki, bo takie są 
wymogi. Trzeba się stale kształcić, by 
być na bieżąco i móc awansować. No, 
ale cóż z tego, skoro nie ma pracy. 
Nie możemy wziąć np. nadgodzin, 

bo brakuje pieniędzy. Jedyne, co jest 
nam dokładane od lat, to biurokracja w 
zawodzie nauczyciela, a ten czas można 
by wykorzystać na naukę dzieci.
A co z głosami negatywnymi, z tym, że co 
da ten strajk? Pani Mirella: - Nie można 
powiedzieć, że to nic nie da. My w tym 
dniu, choć protestujemy i jesteśmy w 
szkole, nie otrzymamy tzw. „dniówki” (ok. 
70 zł), w przeciwieństwie do nauczycieli, 
którzy nie byli za strajkiem. Strajkujemy 
z myślą o lepszej przyszłości, stabilizacji 
w tym zawodzie. Jak coś wywalczymy, to 
dla wszystkich.
Panie jednogłośnie mówiły, że kto ma w 
domu osobę, która pracuje w zawodzie 
nauczyciela, to rozumie dlaczego warto 
walczyć o swoje prawa. Kto jej nie ma, to 
niech przynajmniej stara się zrozumieć. 
Dobrym przykładem niech jest to, iż 
młody człowiek, który otrzyma tytuł 
magistra języka polskiego i zatrudni 
się w szkole, jako stażysta otrzyma na 
rękę 930 zł. Czy za te pieniądze można 
się dzisiaj samodzielnie utrzymać? Na 
pewno nie.

tekst i foto Katarzyna Dunajska
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CO MI DAŁA MAMA
26 maja

SPOŁECZEŃSTWO

Kto inny wie, kiedy po raz pierwszy jako 
niemowlę przespałeś noc? Kto uczył 
Cię, jak należy się zachowywać? Kto 
zadzwoni, gdy czujesz się samotny? Kto 
przygarnie Cię, kiedy tego potrzebujesz, 
kiedy jest Ci źle? Kto nie odmówi Ci 
pomocy, czy to w dzień, czy w nocy? 
Kto będzie zawsze czekał na Ciebie w 
domu z ciepłym obiadem? Kto potrafi 
okazywać współczucie, zrozumienie, 
a nawet wspaniałomyślność? Kto Cię 
nigdy nie opuści?, - MATKA, karmicielka, 
nauczycielka, przyjaciółka, opiekunka, 
rywalka. Co Ci dała? Co przekazała? 
Odpowiedz sam.

W Gminnym Publicznym Przedszkolu nr 1 
w Skarszewach dzieci w poszczególnych 
grupach obchodziły Dzień Matki. Były 
wiersze, piosenki, laurki i kwiaty. 
Nie zabrakło też całusów dla Mam i 
zaśpiewania sto lat. A wszystko to płynęło 
z dziecięcej radości i zadowolenia, że ich 
MAMY zawitały do Przedszkola.

tekst i foto K. Dunajska

Dzień Matki w Publicznej Szkole Podstawowej w Więckowach 
(foto PSP Więckowy)

Dzień Matki w Publicznym Przedszkolu Gminnym nr 1
(foto K. Dunajska)

Dzień Matki w Publicznym Przedszkolu Gminnym nr 1 – grupa 0” 
(foto K. Dunajska)

Dzień Matki w Publicznym Przedszkolu Gminnym nr 1 – grupa 
„maluchów” (foto K. Dunajska)
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UROCZYSTOŚCI

Nauka i zabawa
Fotoreportaż

Nietypowy Dzień Dziecka zorganizowała 
Rada Sołecka i sołtys wsi Obozin 
Grzegorz Miszewski. Dzieci pod opieką 
rodziców zwiedzili Urząd Miejski w 
Skarszewach. Przewodnikiem po urzędzie 
był Adam Becker Naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. 
Zwiedzanie rozpoczęto od Urzędu Stanu 
Cywilnego, tu dzieci mogły obejrzeć 
100 letnią księgę zawartych małżeństw, 
usiąść za biurkiem Kierownika USC. Na 
Sali posiedzeń młodych mieszkańców 
Obozina przywitał Z-ca Burmistrza 
Zygmunt Wiecki, który w bardzo 
szczegółowy sposób przedstawił 
dzieciakom co się tu odbywa i jakie ważne 
decyzje są podejmowane. W biurze 
ewidencji ludności Pan Adam omówił 

zasady prowadzenia ewidencji ludności, 
wydawania dowodów osobistych i 
zasad meldowania mieszkańców gminy. 
Ostatnim etapem zwiedzania urzędu 
był gabinet Burmistrza Skarszew, tu  
dzieci mogły zrobić sobie zdjęcie na 
fotelu burmistrza, Pan Zygmunt Wiecki 
obdarował wszystkie dzieci słodkimi 
prezentami. Na pytanie czy podobało 
się w Urzędzie – dzieci jednym głosem 
odpowiadały – było wspaniale, a czy 
w urzędzie były po raz pierwszy – tak 
poza dwójką, która była tu z rodzicami. 
Następnym etapem było zwiedzanie 
Skarszewskiego Centrum Ekspozycji 
Historycznych, po którym małych 
gości oprowadziła Katarzyna Skóra. 
Kolejny etap to zwiedzanie Zespołu 

Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Bolesławowie, tu można 
było pojeździć konno lub bryczką, a na 
zakończenie było ognisko i pieczone 
kiełbaski. Gratulujemy Radzie Sołeckiej i 
Sołtysowi  za wspaniały pomysł.
     
 tekst Ryszard Łangowski, 

foto RŁ i GM
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Stadion  Miejski Dzień Dziecka – organizatorzy GOK 
i GOSiR (foto K.Dunajska)

Stadion  Miejski Dzień Dziecka – organizatorzy GOK 
i GOSiR (foto K.Dunajska)

PZW „WIETCISA” zorganizował 1 czerwca nad jeziorem 
Borówno Wielkie zawody wędkarskie dla dzieci 
(foto R.Łangowski)

PZW „WIETCISA” zorganizował 1 czerwca nad jeziorem 
Borówno Wielkie zawody wędkarskie dla dzieci 
(foto R.Łangowski)

Dzień Dziecka w Publicznym Przedszkolu Gminnym nr 2  
(foto K. Dunajska) 

Publiczne Przedszkole Gminne nr 1 – festyn rodzinny z 
okazji Dnia Dziecka (foto K.Dunajska)

DZIEŃ DZIECKA W OBIEKTYWIE



Nr 12 (11) 20 czerwca 2008
egzemplarz bezpłatny

PANORAMA SKARSZEW
14

strona

SPOŁECZEŃSTWO

Dzień Godności Osoby 
z Niepełnosprawnością Intelektualną

 JUŻ PO RAZ IX W SKARSZEWACH

Dnia 16 maja 2008r. odbył się IX 
festyn z okazji Dnia Godności Osoby 
z Niepełno-sprawnością Intelektualną 
zorganizowany przez PSOUU Koło w 
Skarszewach. W obchodach wzięły 
udział ośrodki z Tucholi, Starogardu Gd., 
Zblewa, Osiecznej, Tczewa. Jak co roku 
wszystko rozpoczęło się nabożeństwem 
majowym przed kapliczką św. Kingi, które 
poprowa-dził ks. proboszcz Ryszard 
Konefał. Następnie pod przewodnictwem 
młodzieżowej orkiestry dętej kolorowy 
korowód przeszedł ulicami miasta aż do 
Osiedla Sikorskiego, gdzie rozpoczęto 

widniały motylki, serduszka i kwiatki. 
Główną atrakcją festynu stał się mecz 
o puchar Burmi-strza Skarszew, który 
rozegrał się pomiędzy zawodnikami 
Skarszew i Tucholi. Oczywiście 
zwycięstwo przypadło Skarszewom! 
Najważniejszy jednak był cel przewodni 
festynu, czyli integracja pod hasłem 
NIEPEŁNOSPRAWNI NORMALNA 
SPRAWA. Zarówno dzieci jak i dorośli 
skarszewiacy mogli bawić się przy 
muzyce zespołu „Second Heaven”  razem 
z osobami nie-pełnosprawnymi. Dlaczego 
organizujemy Dzień Godności? Po to 

zabawę. Podczas festynu można było 
skorzystać z pomocy prawnej, zapoznać 
się z naj-nowszymi możliwościami 
rehabilitacyjnymi, zmierzyć sobie 
ciśnienie lub poziom cukru. Po-nadto 
odbył się szereg innych konkursów 
tj.: plecenie warkocza ze sznura na 
czas, malowanie logo, czy wyplatanie 

koszyków. Uczestnicy zabawy mogli 
pożywić się pyszną grochówką, kiełbaską 
oraz lodami. Dzieci rozbawiał wesoły 
czarodziej a na buziach poza uśmiechem 

aby okazać solidarność z człowiekiem, 
który ma specjalne potrzeby oraz żeby 
uwrażliwiać na przejawy dyskryminacji, 
która rodzi się z lęku i niezrozumienia.  
Niepełnosprawni też chcą mieć przyjaciół, 
kolegów, chcą odnosić sukcesy zarówno 
edukacyjne, zawodowe jak i społeczne, 
chcą aby społeczeń-stwo zrozumiało, że 
niepełnosprawni to normalna sprawa!!! 
Dziękujemy wszystkim za pomoc w 
organizacji festynu i otwartość na 
potrzeby osób niepełnosprawnych.

tekst i foto Zarząd Koła PSOUU
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KULTURA
Drugi kwietnia

Między wersami z Ireną Marianowską
Dnia 17 maja 2008 roku w Zespole 
Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Bolesławowie, odbył 
się wieczór autorski poezji Ireny 
Marianowskiej.

Głos zabrał również syn poetki, Jan 
Marianowski. Dziękował dyrektorowi, 
zebranym absolwentom za przybycie oraz 
za zorganizowanie wieczoru poetyckiego. 
Wspomniał, że za dwa miesiące ukarze 
się kolejna książka jego matki, która 
będzie zawierała równie bogate treści jak 
poprzednie tomiki. 
Irenę Marianowską wspominali byli 
uczniowie i znajomi (głos zabrali m.in.: 
Stanisław Wysocki, Helena Kowalak, 
Tadeusz Baltyzer, Krystyna Chęć, Ryszard 
Flisikowski i inni). Wszyscy przyszli, 
aby wysłuchać ostatnich wierszy pani 
profesor. 

Nauczycielka, poetka Irena Marianowska 
zmarła ponad mięsiąc temu. Jak napisała 
w swoim wierszu:

“życie to rzeka, co płynie
a woda to bezcenny skarb…”.

O godzinie 17:00 Alferd Porteé, dyrektor 
zespołu szkół, powitał zebranych 
gości oraz sympatyków poezji. Wśród 
przybyłych, miejca zajęli przyjaciele 
oraz rodzina Ireny Marianowskiej. 
Obecni byli również członkowie grona 
pedagogicznego ZSR, uczniowie szkoły 
oraz mieszkańcy Bolesławowa.
Alfred Porteé ciepło wspominał swoją 
nauczycielkę: Od wielu lat pisała wiersze, 
które dawały jej wolę funkcjonowania. 
W grudniu zaplanowała wydanie 
następnego tomika poezji, który miał 
ukazać się w maju.

Młodzież przedstawiła fragmenty poezji. 
Były to chwile refleksji. Marianowska 
czerpała venę z Pisma Świętego. Wielkim 
autorytetem był dla niej Jan Paweł II, 
który podobnie jak ona - był patriotą. 
W swoich utworach przekazała głębokie 
przeżycia związane z powstaniem 
warszawskim. Koncentrowała się na 
prawdzie i wartościach z nią związanych. 
Zastanawiała się nad sensem ludzkiej 
egzystencji. Bliższe spotkania z naturą 
były dla niej natchnieniem.
Jan Marianowski chwalił doskonałe 
oddanie słowa i dzięki stworzonemu 
kilmatowi mógł na nowo odkrywać 
poezję swojej matki.

Wybór cytowanych utworów i 
choreografię przygotowała Dorota 
Gołuńska oraz uczniowie szkoły. Druga 
część wspomnień odbyła się na kolacji w 
“kryształowej sali”.

tekst Anna Naczyk, 
foto Jan Marianowski
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LUDZIE

Dotykając  świętoścI

Pielgrzymka do  Lwowa na  beatyfikację 
Sługi  Bożej  Siostry  Marty  Wieckiej 

 Kociewska piękna ziemia doczekała 
się swojej świętej. Szczególna radość 
ogarnia mieszkańców Nowego Wieca, 
Szczodrowa i Skarszew, albowiem są to 
miejscowości ściśle związane z życiem 
Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej.

wręczono nam książeczki, w których 
zamieszczono życiorys Siostry Marty w 
trzech językach ( polskim, ukraińskim i 
francuskim ). Książeczka ta zawierała 
również przebieg modlitewnego czuwania 
i Mszy Św. oraz teksty śpiewanych 
pieśni. Zaopatrzeni w tę niezwykłą pomoc 
mogliśmy w pełni uczestniczyć 

 Na tę niezwykłą uroczystość związaną 
z Beatyfikacją Sługi Bożej Siostry 
Marty Wieckiej wyruszyła parafialna 
pielgrzymka ze Skarszew do Lwowa w 
dniu 23 maja 2008r. o godz 0.15.
Na granicy staliśmy zaledwie trzy godziny, 
ponieważ autobusy z pielgrzymami były 
odprawiane bez kolejki na specjalnie 
wydzielonym pasie. Do hotelu na nocleg 
w okolice Lwowa dotarliśmy o godz 21 z 
minutami. Następnego dnia po wczesnym 
śniadaniu udaliśmy się do Parku Kultury 
im. Bogdana Chmielnickiego, na którym 
to od godz 9.00 do 10.45 odbywało się 
czuwanie modlitewne.
 Przed wejściem do wydzielonego sektora 

w tych nabożeństwach. 
 O godz 11.00 rozpoczęła się Eucharystia 
i uroczysty akt beatyfikacji pod 
przewodnictwem J.E. Kard. Tarcisio 
Bertone Sekretarza Stanu Stolicy 
Apostolskiej.
Na uroczystość tę przybyli duchowni i 
wierni z Polski i Ukrainy, a także z innych 
krajów Europy, m. in.: kard. Stanisław 
Dziwisz z Krakowa, abp Kazimierz Nycz 
z Warszawy, 
kard. Gulbinowicz z Wrocławia, ks. bp 
Kazimierz Górny z Rzeszowa, metropolita 
lwowski kard. Marian Jaworski, 
nuncjusz apostolski abp Iwan Jurkowicz 
z Kijowa, hierarchowie greckokatoliccy 

i prawosławni, przełożona generalna 
sióstr szarytek, matka Evelyn Franc, 
a także przedstawiciele władz 
państwowych Ukrainy oraz władz 
wojewódzkich i miejskich Lwowa. 
Wśród zgromadzonych była tez osoba 
uzdrowiona za wstawiennictwem Siostry 

Marty. We mszy, jak podają źródła, 
uczestniczyło około 8 tys. wiernych.
 Podczas czuwania śpiewano pieśni, 
które były przeplatane rozważaniami o 
życiu siostry Marty. Następnie rozpoczęła 
się Msza św. na ołtarzu polowym, nad 
którym widniał napis
 po łacinie i ukraińsku: „ Miłość Jezusa 
ukrzyżowanego przynagla nas”. 
Prośbę o beatyfikację siostry Marty 
odczytał niezwykle wzruszony metropolita 
lwowski kard. Marian Jaworski, który 
łamiącym się głosem i ze łzami w 
oczach powiedział, ze błogosławiona 
„ odznaczała się heroiczną miłością 

Pielgrzymi ze Skarszew przy grobie Siostry Marty Wieckiej w Śniatynie
(foto K.Potrac)

dokończenie na stronie 17
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bliźniego i wzorem ekumenicznego 
postępowania”. Następnie kard. Bertone 
z upoważnienia Ojca Św. Benedykta 
XVI odczytał po łacinie list apostolski, 
którym Papież wpisał siostrę Martę w 
poczet błogosławionych i ogłosił, że Jej 
liturgiczne wspomnienie będzie w dniu 
Jej narodzin dla nieba – tj. 30 maja.
Słowa te zostały przetłumaczone na 
język polski i ukraiński, a wierni przyjęli 
je głośnymi oklaskami. Po tych słowach 
i oklaskach odsłonięto obraz z nową 
Błogosławioną.
Msza św. została odprawiona po łacinie. 
Czytania biblijne odczytano w języku 

homilii miała miejsce modlitwa wiernych 
. Każda modlitwa czytana była w innym 
języku – francuskim, ukraińskim, 
polskim, hiszpańskim, węgierskim i 
angielskim. Następnie rozpoczęła się 
procesja z darami . W procesji oprócz 
hostii, wina i wody, wniesiono dary 
od rodziny , od sióstr zakonnych oraz 
uczniów i pracowników Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Szczodrowie, która nosi 
imię siostry Marty. 
Uroczystość ta zapewne dla każdego 
uczestnika była niezwykłym przeżyciem 
duchowym, albowiem na policzkach 
wielu ludzi można było dostrzec łzy 
wzruszenia i szczęścia. 

Nowak- wysłannik z Rzymu, bp Kijowa – 
Leon Mały, proboszcz parafii w Śniatynie 
– Jan Szczerbaty i inni duchowni. 
W modlitwach przy grobie uczestniczyły 
delegacje wiernych, wśród których była 
też delegacja uczniów i nauczycieli ze 
szkoły w Szczodrowie. Złożyli oni na 
grobie wiązankę kwiatów i zapalili znicz. 
Dziękując za dar beatyfikacji, wspólnie 
śpiewano pieśni i odmawiano modlitwy. 
Następnie udano się do pobliskiego 
parku, gdzie odprawiono Eucharystię na 
ołtarzu polowym. Uroczystą Eucharystię 
uświetnił chór , grupa charyzmatyczna z 
Charkowa oraz zespół muzyczny z Afryki. 
Po uroczystościach odbył się festyn. Dla 
wszystkich uczestników uroczystości 
przygotowano poczęstunek – napoje, 
ciasto, surówki i kaszę z przepysznym 
mięsem w sosie . W tym miejscu nie 
tylko mówiono o ekumenizmie. On tam 
naprawdę istniał. W czasie modlitw 
wyraźnie było słychać rozlegające 
się słowa w wielu językach, a nade 
wszystko w języku polskim i ukraińskim. 
Życzliwości, z jaką tam się spotkaliśmy, 
nie da się wyrazić słowami. Wyjątkowo 
wzruszające były sceny, jak Ukraińcy 
gorliwie modlili się przy grobie s. Marty i 
w kaplicy św. Jana Nepomucena. Klęcząc 
i szlochając ocierali chustki lub obrazki 
z Jej wizerunkiem o grób. Kładli się na 
niego, głaskali i znowu kładli. Przynosili 
cieniutkie świece i zapalali je w kaplicy 
odmawiając przy tym swoje modlitwy. 
Jedna z kobiet szła z tymi świeczkami w 
ręku i zanosiła się szlochającym płaczem 
już od bramy wejściowej. Najbardziej 
ujmujące jest to, że ludzie bezgranicznie 
zawierzają swoje problemy życiowe 
siostrze Marcie, przynosząc Jej za to w 
darze nie piękne bukiety kwiatów, lecz 
wiązkę chabrów, maków lub piwonii. 
Kładą je na posadzce w kaplicy i zapalają 
świeczki. Taka postawa świadczy, że bł. s. 
Marta jest dla nich kimś nadzwyczajnym i 
wyjątkowym. Jej życie, służbę i heroiczną 
śmierć Boża Opatrzność przyprowadziła 
właśnie tutaj – do Śniatynia, by przez Jej 
osobę objawić swą Miłość. To właśnie 
Śniatyń stał się miejscem Jej ofiarnej 
służby bliźnim, aż do oddania życia.

tekst i foto Krystyna Potrac 

polskim 
i ukraińskim. Ewangelię odśpiewali 
diakoni: po polsku ( rzymskokatolicki ), 
po ukraińsku
 ( greckokatolicki ). Homilię wygłosił po 
włosku kard. Bertone. Była ona również 
tłumaczona na język polski i ukraiński. 
Kardynał Bertone powiedział, że dziękuje 
Bogu za możliwość odwiedzenia Ukrainy, 
która pozostała wierna Chrystusowi 
i Kościołowi w okresie wieloletniego 
komunistycznego prześladowania. 
Podziękował również za możliwość 
przewodniczenia tej Eucharystii, podczas 
której z wielką radością ogłosił siostrę 
Martę Wiecką BŁOGOSŁAWIONĄ. Po 

Siostra Marta stanowi przepiękny wzór i 
przykład miłości, przebaczenia i wdzięcznej 
pobożności, które wydają się nam łatwe 
do naśladowania. W dzisiejszych czasach 
coraz wyraźniej widać zapotrzebowanie 
na taką zwyczajność, a jednocześnie 
nadzwyczajność - na miłość, która 
urzeczywistnia się w trudzie rąk i byciu 
do dyspozycji. 
 Następnego dnia tj. 25 maja w Śniatynie 
odbyły się uroczystości dziękczynne za 
dar beatyfikacji. O godz 14.00 przy grobie 
bł. Marty Wieckiej miała miejsce modlitwa 
ekumeniczna. Udział w niej wzięli liczni 
duchowni obrządku rzymskokatolickiego 
i greckokatolickiego. Wśród nich byli: abp 

Nad ołtarzem polowym w Wilnie widniał napis po łacinie i ukraińsku „Miłość 
Jezusa ukrzyżowanego przynagla nas” (foto K. Potrac)

dokończenie ze strony 16
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Spotkanie z żywym 
językiem

Godziszewo

EDUKACJA

Das Abenteuer mit der 
lebendigen Sprache

Któż z nas nie chciałby swobodnie mówić w obcym języku? Mieć 
znajomych nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami? 
Możliwość zawiązania nowych przyjaźni mieli uczniowie z 
Zespołu Szkół Publicznych w Godziszewie, do których w 
czwartkowy ranek, 15 maja br., przybyli rówieśnicy wraz z 
opiekunami z zaprzyjaźnionego miasta Leck, mieszczącego się 
w północnej części Niemiec. 
W ciągu tych kilku dni młodzież na atrakcje nie narzekała. Przez 
cały weekend zwiedzali najciekawsze zakątki na Pomorzu, 
m.in. Gdańsk, Malbork i Wdzydze Kiszewskie. Tak się złożyło, 
że we Wdzydzach Kiszewskich, jedna z uczennic niemieckich 
obchodziła urodziny i z tej okazji wszyscy zaśpiewali dla niej sto 
lat po polsku i po niemiecku. Z pewnością zapamięta te chwile 
jeszcze przez długi czas. Inną ciekawostką było to, iż goście z 
Niemiec woleli piec na ognisku serdelki, z nie jak my kiełbaski. 
Cóż, inny kraj, inne przyzwyczajenia.
Oficjalny program wymiany rozpoczął się w poniedziałek, 
kiedy to młodzież wraz z opiekunami poznawała najpiękniejsze 
zakątki Skarszew, w tym Zamek Joannitów i Skarszewskie 
Centrum Ekspozycji Historycznych. We wtorek zagraniczni 
goście zostali zaproszeni do Urzędu Miejskiego, gdzie na sali 
konferencyjnej przywitał ich serdecznie Burmistrz Skarszew, 
Dariusz Skalski. Podczas spotkania uczniowie otrzymali folder 
dwujęzyczny o gminie Skarszewy. Ponadto, młodzież dostała 
torebki pełne słodkości, które zasponsorował Zakład Pracy 
Chronionej „Polska Krówka”. Należy także dodać, iż Burmistrz 
Skarszew na ręce opiekunki, pani Steffi Riedel, wręczył „Mały 
elementarz bezpieczeństwa nad wodą” oraz przekazał list wraz 
z zaproszeniem dla Burmistrza Leck.
Atmosfera na sali konferencyjnej upływała w bardzo miłym tonie. 
Stąd z ust Burmistrza i dyr. szkoły Krzysztofa Paździerskiego, 
płynęły słowa: - współpraca, mamy nadzieję będzie dalej 
kontynuowana. Stephanie Riedel mówiła: - Z dnia na dzień 
przyjaźnie się zacieśniały i jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu 
w Polsce. Wszystkim się podobało i chętnie przyjedziemy z 
powrotem. Natomiast młodzież na pytanie: - co będą wspominać 
po pobycie w gminie Skarszewy?, odpowiadali najczęściej: - 
rodziny, przyjaźnie tu nawiązane, czy w ogóle ludzi.
Cała wymiana trwała sześć dni. Pobyt uczniów z Leck w 
Godziszewie, nie stanowił tylko znakomitej lekcji języka, ale 
również pomógł poznać kultury obu krajów. Godziszewianie 
wykorzystali szanse do zaprezentowania Polski, ukazali ją z 
tej dobrej, często nieznanej Niemcom strony. Przyczynili się 
do tego nauczyciele, w tym pani Olga Żydzianowska, dyrekcja 
szkoły, jak i polscy uczniowie wraz ze swymi rodzinami. 
Pobyt był również możliwy dzięki dotacji organizacji Polsko 
– Niemieckiej Wymiany Młodzieży. W Polsce tak naprawdę 
wszyscy dołożyli wszelkich starań, aby zagraniczni goście nie 
czuli się obco.

tekst Katarzyna Dunajska, foto R.Łangowski

Jeder von uns  würde sicher gerne eine Fremdsprache beherr-
schen und Freunde nicht nur in seinem Heimatland  haben.  So 
eine Möglichkeit hatten die Schűler von der Gesamtschule in 
Godziszewo.
Am frühen Donnerstagmorgen, den 15. Mai,  sind die Jugendli-
chen gemeinsam mit ihren Begleitern aus Leck gekommen, ei-
ner kleiner Stadt in Norddeutschland. Im Laufe der paar Tagen 
haben die Kinder ein paar Sehenswürdigkeiten von Pommern 
besichtigt, unter anderem: Danzig, Marienburg und ein Natur-
lichtmuseum in Wdzydze Kiszewskie.

Eine von den deutschen Schülerinnen hatte in dieser Zeit Ge-
burtstag. Zu dieser Gelegenheit wurde ihr ein Geburtstagslied 
auf polnisch und auf deutsch gesungen. Diesen Moment wird 

sie wohl nicht schnell  vergessen. Außerdem, was uns Polen 
gewundert hat, das die Kinder lieber Bockwürste statt einer ein-
fachen Wurst am Lagerfeuer gebraten haben-Was kann man 
sagen?- Andere Länder, andere Sitten.

Das offizielle Programm hat am Montag stattgefunden, als die 
Jugendlichen gemeinsam mit ihren Begleitern die schönsten 
Ecken von Skarszewy besichtigt haben,  das Johanniterschloss 
und eine Ausstellung der geschichtlichen Gegenstände. Am 
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II Pomorskie Święto 
Produktu Tradycyjnego

W niedzielę 25 maja w Parku Oliwskim 
zgromadziły się najlepsze Koła Gospodyń 
Wiejskich z całego województwa 
pomorskiego. Na święcie produktu 
tradycyjnego Gminę Skarszewy godnie 
prezentowały Panie z  KGW w Koźminie. 
KGW z Koźmina zostało reaktywowane 
19 kwietnia br. Pomimo tak krótkiego 

Oliwa

Dienstag wurden die Gäste aus dem 
Ausland zum Rathaus eingeladen, wo 
sie in dem Konferenzsaal durch den 
Bürgermeister von Skarszewy,  Dariusz 
Skalski, herzlich begrüßt wurden. Auf 
dem Treffen haben die Schűler zwei-
sprachige  Materialien  über die Gemein-
de Skarszewy bekommen. Leider waren 
sie nicht in der deutschen Sprache, aber 
der Bürgermeister von Skarszewy hat 
gesagt, dass er sich bis zum nächsten 
Mal „verbessert“.
Außerdem haben die Jugendlichen noch 
etwas Süßes  bekommen. Die Süßig-
keiten wurden von dem Betrieb „Polska 
Krówka“ spendiert. Die Begleiterin Frau 
Stephanie Riedel hat auch noch ein klei-
nes Buch über die Sicherheit am Wasser 
bekommen. Der Autor von diesem Buch 
ist Dariusz Skalski.

Am Ende wurde noch ein Brief für den 
Bürgermeister  von Leck mit einer Einla-
dung überreicht. 
Das Ambiente in dem Konferenzsaal war 
sehr warm. Der Bürgermeister und der 
Rektor von der Schule haben gesagt: 
„Wir hoffen auf eine Fortsetzung der Zu-
sammenarbeit.“
Die Antwort der Lehrerin Stephanie 

Riedel war:  „Von Tag zu Tag wurden 
die Freundschaften immer fester, wir 
sind sehr zufrieden mit dem Aufenthalt 
in Polen, es hat uns allen gefallen und 
wir kommen alle gerne wieder.  Und die 
Jugendlichen, auf die Frage, was sie in 
Erinnerung behalten werden nach dem 
Besuch in der Gemeinde Skarszewy, ha-
ben geantwortet: Familien, Freundschaf-
ten, die hier geschlossen wurden, oder 
überhaupt Menschen. Der ganze Ju-
gendaustausch hat sechs Tage gedauert. 
Die Veranstaltung war nicht nur ein aus-
gezeichneter Fremdsprachenunterricht, 
sie hat auch dabei geholfen die Kultur 
der beiden Länder kennenzulernen. Die 

okresu działalności Panie pokazały, że 
jeżeli się chce to na wszystko można 
znaleźć czas. Gratulujemy wielkiego 
zaangażowania w promocję wsi Koźmin 
i naszej gminy.
     
 Tekst R.Łangowski

 foto KGW Koźmin

Einwohner von Godziszewo haben die 
Gelegenheit genutzt und haben Polen 
von der guten Seite gezeigt. Die Schűler, 
Familien und Lehrerinnen Frau Olga 
Żydzianowska und Beata Rehmus haben 
zu dem beigetragen.  Die Veranstaltung 
war auch möglich dank dem  Zuschuss 
vom „Deutsch-Polnischen Jugendwerk“. 
Wir haben uns alle viel Mühe gegeben, 
um unseren Gästen aus Deutschland 
klar zu machen, dass sie bei uns herzlich 
willkommen sind.

tekst Katarzyna Dunajska 
foto R.Łangowski
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Mały jubileusz – 5 lat
Współpraca polsko – turecka

DZIEŃ OTWARTY
W Publicznym Przedszkolu Gminnym 
Nr 2 w Skarszewach organizowanie 
Dnia Otwartego stało się już tradycją. 
Dwudziestego pierwszego maja 2008 r. 
do przedszkola zaproszeni zostali rodzice 
z dziećmi, które w nowym roku szkolnym 
rozpoczną edukację przedszkolną. 
Dyrektor, Barbara Socha, serdecznie 
przywitała przybyłych gości i oddała 
głos przedszkolakom, które pod opieką 
nauczycielek przygotowały program 
artystyczny. 
Ich umiejętności recytatorskie, aktorskie, 
wokalne i taneczne zachwyciły wszystkich 
zgromadzonych, czego dowodem były 
gromkie brawa. Wręczone zostały również 
dyplomy, książki i słodycze – nagrody 
za udział w konkursach recytatorskim 
i plastycznym, zorganizowanych w 

zwiedzić przedszkole, ale również mogli 
uczestniczyć w zajęciach i zabawach 
zorganizowanych przez nauczycielki w 
poszczególnych grupach. 
Organizowanie tego typu spotkań jest 
jedną z form ułatwiających dziecku 
zaadaptowanie się w przedszkolu. 
Dzieci i ich rodzice mają możliwość 
zapoznać się z placówką, porozmawiać z 
przyszłymi nauczycielami oraz wspólnie 
uczestniczyć w zabawach. Jest to też 
świetna okazja, by  przełamać u dzieci 
lęk i nieśmiałość w stosunku do nowego 
otoczenia i sytuacji.

                            tekst Elwira Martyn
foto Katarzyna Cylwik

Dnia 7 czerwca br. w Zamku Joannitów 
odbyła się sesja popularnonaukowa pt. 
„Współpraca polsko – turecka”, której 
przewodniczył Czesław Skonka, członek 
Zarządu Stowarzyszenia Miłośników 
Tradycji „Mazurka Dąbrowskiego”w 
Gdańsku.
Ponadto, w spotkaniu uczestniczyli: 
Zygmunt Wiecki, Wiceburmistrz 
Skarszew, Tomasz Wiczyński, 
przedstawiciel z Wydziału Kultury, Sportu 
i Promocji Regionu, Andrzej Piniński, 
kpt. ŻW, potomek posła polskiego do 
Parlamentu Austro - Węgier, Barbara 
Thrun, sekretarz Towarzystwa Polsko – 
Austriackiego, Marian Giełdon, działacz 
Stow. Miłośników Tradycji „Mazurka 
Dąbrowskiego” oraz dr Ryszard 
Sitek, historyk, publicysta i działacz 
Towarzystwa Neonatologicznego.
 Czesław Skonka w swojej 
wypowiedzi powiedział, iż: - Dzisiaj 
obchodzimy mały jubileusz, bo już mija 
piąty rok z kolei, jak współpracujemy z 
Turcją. Naszymi sesjami zachęcamy do 
rozwoju i współpracy polsko – tureckiej 
i szczególnie zachęcamy mieszkańców 
wszystkich miast woj. pomorskiego, aby 

zainteresowali się tą tematyką. Turcja jest 
niezwykłym partnerem gospodarczym, 
mówił dalej pan Czesław. Na świecie 
mówi w tym języku blisko 200 mln 
ludzi. Polsce potrzebna jest Turcja, a 
Turcji potrzebna jest Polska, m.in. na 
usytuowanie geopolityczne. Zachętą 
do współpracy powinno być również 
poznanie historii tureckiej, a mamy duże 

 Po tych wzniosłych słowach, 
Zygmunt Wiecki przedstawił prezentację 
dot. miasta i gminy oraz Tomasz 
Wiczyński omówił najpiękniejsze walory 
turystyczne oraz zabytki Kociewia, w 
tym powiatu starogardzkiego. Następnie 
wszyscy uczestnicy złożyli wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem Józefa 
Wybickiego. 
Po tej oficjalnej części przyszedł czas na 
zwiedzanie okolic Skarszew. Przed tym 
jednak zaproszeni goście zjedli przysmak 
turecki, czyli kebab. Potem uczestnicy 
pojechali zwiedzać okoliczne atrakcje, 
w tym Borówno Wielkie, Cmentarz 
Żydowski i posąg Napoleoński. Na 
zakończenie wizyty, pan Czesław Skonka 
wręczył wszystkim zaproszenie na festyn 
pt. „Józef Wybicki – twórca Mazurka 
Dąbrowskiego”, który ma się odbyć 14 
czerwca br. w Kamieńcu.

tekst KD, foto A.Cylwik
zaległości w tej dziedzinie. Mianowicie 
zapominamy o Turcji, a przecież tam 
też w okresie zaborów, niewoli, była 
wielka aktywność niepodległościowa, 
kulturalna, naukowa, ale prawie nikt w 
Polsce o tym nie wie.

W Publicznym Przedszkolu Gminnym nr 2

kwietniu i maju na terenie placówki. Prace 
plastyczne biorące udział w konkursie 
„Ulubieni bohaterowie książek dla dzieci” 
można było obejrzeć na wystawie w holu 
głównym przedszkola. 
Podczas Dnia Otwartego, rodzice 
wraz z dziećmi, nie tylko mieli okazję 
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Składamy podziękowanie Wszystkim tym Państwu , którzy brali udział w ostatniej 
drodze naszej kochanej Mamusi św.†p.  Ireny Marjanowskiej  nauczycielki i z-cy 
dyrektora w Zespole Szkół Rolniczych w Bolesławowie  w dniu 19.04.2008r.  na  
Cmentarzu Komunalnym w Sopocie  w szczególności Panu Dyrektorowi Alfredowi 
Portee, Dyrekcji,   Radzie Pedagogicznej, pracownikom, emerytowanym nauczycielom, 
absolwentom, w szczególności absolwentom rocznika 1962-1967 TR, uczniom z 
Zespołu Szkół Rolniczych w Bolesławowie za okazaną pamięć i słowa współczucia. 

Podziękowanie

Dziękujemy także Panu Dyrektorowi Alfredowi Portee, nauczycielom i pracownikom, emerytom z 
Zespołu Szkół Rolniczych w Bolesławowie, absolwentom rocznika 1962 – 1967 Technikum Rolniczego 
w Bolesławowie, absolwentom innych roczników  oraz Wszystkim, którzy uczestniczyli   w dniu 
17.05.2008r. w mszy św. w Sopocie poświęconej   św.†p.  Irenie oraz  w wieczornicy poświęconej 
pamięci i twórczości poetyckiej św.†p.  Ireny Marjanowskiej. Dzięki Wam drodzy Przyjaciele pamięć o 
naszej kochanej Mamusi  Irenie Marjanowskiej  będzie trwać.

                                                             Wdzięczni Synowie: Janek i Andrzej z Rodzinami 

Bogactwo energetyczne natury
II miejsce: Justyna Armatorska- ZSR 
CKP Bolesławowo
III miejsce: Angelika Dam- I LO
Poziom przedstawianych prac był 
bardzo wysoki a uczniowie wykazali 
się dużą wiedzą i samodzielnością. W 

Konkurs

W ZSR CKP Bolesławowo odbyły się 
eliminacje powiatowe konkursu dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
„ Bogactwo energetyczne natury”. 
Organizatorem konkursu jest Fundacja 
Poszanowania Energii w Gdańsku. 
W konkursie wzięły udział 3 szkoły 
: I LO Starogard Gd., Zespół Szkół 
Ekonomicznych Starogard Gd., ZSR CKP 
Bolesławowo.
Uczniowie indywidualnie przedstawiali 
własne prace wykonane po kierunkiem 
swoich nauczycieli- opiekunów. Prace 
oceniała komisja w składzie: 
Przewodniczący komisji: Janusz Urban – 
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Starogardzie 
Gd.
Członek komisji: Jadwiga Chys- Zespół 
Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo 
– Usługowych im Władysława Szafera w 
Gdańsku
Członek komisji: Dariusz Kellas- Radny 
Rady Miejskiej W Skarszewach
Wyniki konkursu:
I miejsce: Janina Szemiel- Zespół Szkół 
Ekonomicznych

konkursie wojewódzkim nasz powiat 
reprezentować będą: Janina Szewiel i 
Justyna Armatowska.

tekst Danuta Bławat 
foto Sabina Spierewka



Nr 12 (11) 20 czerwca 2008
egzemplarz bezpłatny

PANORAMA SKARSZEW
22

strona

ZDROWIE

Nowi Specjaliści w GOZ-ie!!!

Od 1 czerwca dostaliśmy nowe kontrakty na:
1) NEUROLOGA – dr Marek Rudel,

dni przyjęć: wtorek: 10.00 – 15.00, czwartek: 14.30 – 18.00
WAŻNE: Musi być skierowanie od lekarza ogólnego.

2) DERMATOLOGA – dr Aneta Drożdżowska,
dni przyjęć: wtorek: 15.00 – 17.30

WAŻNE: Bez skierowania.
3) LOGOPEDĘ – mgr Aleksandra Grzyb,

dni przyjęć: wtorek: 15.30 – 18.00, piątek: 13.30 – 18.00

Rejestracja jest na umówione godziny!
WSZYSTKIE PORADY SĄ BEZPŁATNE

WAŻNE INFORMACJE !!!
Od 1 czerwca br. z miesięczną przerwą rozpoczęła pracę poradnia „K”. Przerwa spowodowana była brakiem 
umowy z Narodowym Fundusz Zdrowia, za którą odpowiedzialny był sam fundusz – poinformowała 
kierownik GOZ-u, dr Joanna Mastalerz. Brak umowy na poradnię ginekologiczno – położniczą w miesiącu 
maju dotyczyło nie tylko ośrodka zdrowia w Skarszewach, ale również wielu ośrodków w całym woj. 
pomorskim. Informowały o tym media, zarówno prasa ogólnopolska, jak i telewizja publiczna. W naszym 
powiecie został ogłoszony dodatkowo konkurs, głównie dzięki ogromnemu współudziałowi Burmistrza 
Skarszew, Dariusza Skalskiego, za co Gminny Ośrodek Zdrowia serdecznie dziękuje. Pani Joanna Mastalerz 
dodała również: - W pierwszych miesiącach tego roku, czyli do kwietnia, poradnia „K” przyjmowała pacjentki 
w ramach możliwości czasowych, mimo ograniczeń z NFZ. Efektem tego jest to, iż NFZ nie zapłacił 23 tys. 
zł za nadlimitowo przyjętych pacjentów. Z tego też powodu, musimy rejestrować elektronicznie i gdy nie 
ma miejsca na dany dzień, to pacjent musi czekać dłużej, by dostać się do specjalisty.
Gminny Ośrodek Zdrowia pragnie poinformować o wymianie kaloryferów zgodnie z wymaganiami 
sanepidu.
W związku z zamontowaniem bramy i zamykaniem ośrodka zdrowia kierownictwo i personel pracowniczy 
proszą o nieparkowanie w godzinach wieczornych i nocnych, w dni powszednie oraz w weekendy na 
przejeździe, jak i samym placu parkingowym przy GOZ-ie.
Zbliża się okres urlopowy. W związku z tym na gabinetach lekarskich będą wywieszone plany urlopu 
poszczególnych lekarzy.

ZAPROSZENIE!!!

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach serdecznie zaprasza pacjentów na program profilaktyki chorób 
układu krążenia finansowanego przez NFZ raz na 5 lat. Przyjmowani będą do końca 2008 r. pacjenci z 
roczników: 1953, 1958, 1963, 1968, 1973. W ramach tego programu jest: lipodogram, glukoza, pomiar 
ciśnienia, oznaczenie BMI i kwalifikacja do grupy ryzyka chorób krążenia. Warto dodać, że w każdym roku 
program obejmuje inne roczniki.
Gminny Ośrodek Zdrowia zaprasza na program raka szyjki macicy, w którym przeprowadza się cytologię. 
Skierowany jest on do kobiet w latach: od 25 r. ż. do 59 r. ż., które przez ostatnie trzy lata nie miały 
robione cytologii. Program finansowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
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