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Budujemy nowoczesny blok operacyjny

Wielki projekt Gazeta

Powiatowa

Podpisanie aktu erekcyjnego

25 czerwca 2019 roku to ważna
data w historii całego projektu.
Tego dnia podpisany został akt
erekcyjny i wmurowano kamień
węgielny pod budowę bloku
operacyjnego wraz z centralną
sterylizatornią.
Powiat Starogardzki pozyskał
blisko na 21 milionów złotych z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Ta gigantyczna kwota zostanie
przeznaczona na niezwykle ważne zadanie związane ze służbą
zdrowia. Jego wartość sięga prawie 50 mln zł. Mowa o rozbudowie i doposażeniu Kociewskiego
Centrum Zdrowia Sp. z. o.o. w
Starogardzie Gdańskim. To historyczny projekt, który pozwoli
na funkcjonowanie placówki na

Blok operacyjny będzie połączony z budynkiem szpitala.

Walczymy z chorobami cywilizacyjnymi

Blok operacyjny w liczbach

Kazimierz Chyła
Starosta Starogardzki

2 - tyle kondygnacji nadziemnych ma
nowo projektowany budynek. Dodatkowo
nadbudowana na dach będzie wentylatornia
2 – tyle sterylizatorów parowych znajdzie się w centralnej sterylizatorni. Ich wartość to 928 714,30 zł
2- tyle myjni dezynfektorów do narzędzi o wartości
793 607,38 zł znajdzie się w Dezynfekcji Szpitalnej
3 – tyle sal operacyjnych będzie posiadał nowoczesny blok operacyjny
828 294,18 – tyle złotych będą kosztowały 3 stoły operacyjne
3 – tyle lamp operacyjnych zostanie zakupionych
na blok operacyjny. Ich koszt to 458 040,39 zł
29 944 373,00 – tyle złotych kosztować będzie
budowa bloku operacyjnego wraz z
centralną sterylizatornią

- Przygotowanie projektu trwało 2,5 roku. Zakres prac
jest obszerny i skomplikowany, ale zadanie sprawi, że
szpital znajdzie się w zupełnie innej rzeczywistości.
Chodzi nam przede wszystkim o zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców,
ale także mieszkańców czterech ościennych powiatów. Inwestycja
opiewa na niespełna 50 milionów złotych, a poziom dofinansowania
wynosi blisko 40 procent. Poziom dofinansowania wynika z epidemiologii, czyli z liczby chorób cywilizacyjnych, bo tylko walka z chorobami
może zostać wsparta w takim zasięgu.

Jakie będą korzyści dla pacjenta?

- możliwość skorzystania z rozszerzonej oferty usług medycznych,
- zwiększenie dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych,
- przyspieszenie realizacji procedur lekarskich,
- krótszy czas oczekiwania na porady specjalistyczne,
- zmniejszenie ryzyka zakażeń bakteryjnych,
- poprawa skuteczności i szybkości zdiagnozowania choroby, co
oznaczać może dla pacjenta krótszy czas pobytu w szpitalu średnio o 5%,
- krótszy czas hospitalizacji.

miarę XXI wieku
- Do tej pory żaden kociewski
samorząd nie pozyskał takich
środków. Projekt pozwoli nam
uzyskać skok cywilizacyjny w
szpitalu. Po zakończeniu tej inwestycji możemy śmiało powiedzieć, że placówka ma zabezpieczoną przyszłość – podkreśla
starosta Kazimierz Chyła.
Celem projektu jest poprawa
jakości, zakresu i dostępności
specjalistycznych usług medycznych. W ramach tego za-

dania przeprowadzone zostaną
inwestycje w pięciu oddziałach
Kociewskiego Centrum Zdrowia.
Dotyczyć będą one oddziału
neurologicznego, kardiologicznego, udarowego, chirurgii ogólnej oraz chorób wewnętrznych.
Dojdzie do rozbudowy szpitala
o blok operacyjny, zakupiony

zostanie sprzęt medyczny, powstaną nowe poradnie specjalistyczne, rozbudowana zostanie
część rehabilitacyjna, centralna
sterylizatornia, zakład diagnostyki obrazowej, a także podniesione zostaną kwalifikacje kadry
medycznej.
Obecnie prowadzone są dwa
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Wielki projekt

i wmurowanie kamienia pod budowę bloku operacyjnego
niezwykle ważne zadania w ramach dużego projektu. Mowa
o budowie bloku operacyjnego
wraz z centralną sterylizatornią
i zagospodarowaniem terenu.
Koszt tego przedsięwzięcia to
niespełna 30 mln zł. Drugie z
zadań o wartości blisko 8 mln zł
zakłada m.in. przebudowę istniejącego bloku operacyjnego
na Ośrodek Rehabilitacji, a także
modernizację i przebudowę 5
oddziałów szpitala: neurologicznego, udarowego, kardiologicznego, chirurgicznego oraz chorób wewnętrznych. Wykonawcą
tych zadań jest firma Hartuna ze
Skarszew.
Do kwietnia 2021 roku budynek
główny szpitala zostanie rozbudowany o nowe skrzydło, gdzie
znajdować się będzie blok operacyjny. – Tak naprawdę ta inwestycja jest dla każdego z nas, niezależnie od wieku, gdyż w ramach
tego zadania dbamy o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu starogardzkiego
– podkreśla starosta Kazimierz
Chyła. - Szpital zmierza w stronę
XXI wieku, na co składa się kilka
inwestycji, a budowa bloku operacyjnego jest najważniejszą z
nich. Bardzo cieszymy się, że zadanie to będzie realizowała firma
Hartuna, która jest sprawdzonym i solidnym wykonawcą, a do
tego lokalną firmą. Wygrała ona
w niełatwej konkurencji.
– Nad tym projektem pracowali-

śmy już w poprzedniej kadencji,
zakończymy ją w obecnej, ale
warto podkreślić, że potrzeba
było bardzo dużo determinacji i
dobrze zrozumianej konsekwencji, za co dziś wszystkim dziękuję
– mówi wicestarosta Patryk Gabriel.
- Sam projekt na blisko 30 mln zł
dotyczy budowy bloku operacyjnego, który jest niezwykle ważny,
bowiem nasz szpital posiada oddziały zabiegowe i tym samym
musi posiadać blok z centralną
sterylizatornią, które są ze sobą
skomunikowane – przyznaje
Maciej Manikowski, dyrektor ds.
ekonomicznych Kociewskiego
Centrum Zdrowia.
Nowo projektowany budynek
składa się z 2 kondygnacji i nadbudowaną na dach wentylatornią. Na poziomie 0 znajdować się
będzie centralna strelizatornia
oraz dezynfekcja szpitalna wraz
z pomieszczeniami technicznymi. Na poziomie +1 mieścić się
będzie blok operacyjny wraz z
częścią administracyjno-socjalną
bloku oraz salami poznieczuleniowymi. Stanowić on będzie
zamkniętą jednostkę obejmującą 3 sale operacyjne, w tym
jedną przeznaczoną do operacji
ortopedycznych z własnym magazynem implantów. Pozostałe
sale zamiennie wykorzystywane
będą w specjalnościach: chirurgicznej, ginekologicznej, okulistycznej, kardiologicznej oraz
neurologicznej.

Podniesiemy standard naszych usług
Patryk Gabriel
Wicestarosta starogardzki

- Zadanie p.n.: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim” to duży projekt Starostwa z zakresu ochrony zdrowia. Zadanie to
zostało przygotowane do realizacji z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb, z jakimi boryka się szpital.
Zrealizowanie tego projektu zapewni podniesienie standardu obsługi i pobytu pacjenta oraz jakość świadczonych usług medycznych i przepisów Ministerstwa Zdrowia. W zakresie realizacji projektu szczególną rolę
odgrywa dobudowa nowego skrzydła na cele bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią. Szpital
zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zniesienie barier architektonicznych.

W nowo wybudowanym bloku znajdować się będą m.in. trzy nowoczesne sale operacyjne.

Wielki projekt

Trwa budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią.

25 czerwca 2019 r.

Realizacja wielkiego projektu „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych” jest
wręcz niezbędna. Trzeba pamiętać, że Kociewskie Centrum Zdrowia, którego właścicielem jest Powiat
Starogardzki, przyjmuje pacjentów nie tylko z naszego powiatu, ale i z 4 powiatów ościennych. Rocznie placówka udziela 50 tys. świadczeń medycznych, a na oddziały szpitalne trafia ponad 14,5 tys.
pacjentów. Niestety, na naszym terenie na tle województwa pomorskiego mamy kilka niekorzystnych
wskaźników. W zakresie umieralności w powiecie starogardzkim wynoszą one 1,10, a w województwie
0,95. Wskaźniki dotyczące chorób płuc są wyższe aż o 78 procent w porównaniu z danymi z kraju. Jeśli
zaś chodzi o wskaźniki dotyczące nowotworów złośliwych płuc, to na naszym terenie są one wyższe o 40 procent niż dane ogólnopolskie. W KCZ brakuje poradni specjalistycznych. Personel pracuje
na wyeksploatowanym sprzęcie medycznym. Brakuje ośrodka rehabilitacyjnego oraz nowoczesnego bloku operacyjnego. Realizacja projektu pozwoli w ogromnym stopniu unowocześnić placówkę,
zwłaszcza na oddziałach: neurologicznym, kardiologicznym, udarowym, chirurgii ogólnej oraz chorób
wewnętrznych. Powstaną poradnie specjalistyczne: diabetologiczna, neurologiczna, rehabilitacyjna,
urologiczna, chirurgii onkologicznej, proktologiczna, preluksacyjna, leczenia bólu, które będą wsparciem procesu skutecznego leczenia w systemie przed- i pohospitalizacyjnym. Zwiększona zostanie
liczba łóżek na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Neurologicznym, przez co skróci się czas oczekiwania pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Powstanie nowoczesny blok operacyjny. Warto
zauważyć, że 40 procent pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym to pacjenci z oddziału
kardiologicznego oraz chirurgii ogólnej. W ramach projektu powstanie centralny system sterylizacji
narzędzi medycznych, uruchomiony zostanie ośrodek rehabilitacji, a kompetencje kadry medycznej
zostaną podniesione poprzez szereg specjalistycznych szkoleń.

Informator Powiatu Starogardzkiego
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Dbamy o środowisko w naszym powiecie

W Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku trwa projekt termomodernizacyjny.
Dom Pomocy Społecznej w
Szpęgawsku zyskuje nowe życie. Innowacja placówki jest
realizowana w ramach dużego
projektu termomodernizacji
obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i
usprawnieniem źródeł ciepła
i energii na terenie Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego.
Podlegający procesowi termomodernizacji Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
jest jednym z dwóch ostatnich
obiektów biorących udział z ramienia Powiatu Starogardzkiego

w projekcie pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł
ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Starogardu Gdańskiego”.
- Na tym obiekcie skończymy
całe przedsięwzięcie, ale to nie
tylko nasze obiekty, czyli II Liceum Ogólnokształcące, Zespół
Szkół Zawodowych, Technikum
im. Hallera w Owidzu. Prace toczą się jeszcze w DPS-ie oraz w
Starostwie Powiatowym – wylicza starosta Kazimierz Chyła.

– To bardzo ważny projekt, bo
dzięki niemu mamy niższe koszty eksploatacyjne.
Dom Pomocy Społecznej w
Szpęgawsku został założony
w 1962 roku i obecnie jest największą tego typu placówką na
Pomorzu. Od 2007 roku posiada
zezwolenie na działalność domu
na czas nieokreślony.
- Dom Pomocy Społecznej w
Szpęgawsku jest domem przeznaczonym dla osób przewlekle
chorych psychicznie – wyjaśnia
Anna Szwedowska, dyrektor
placówki. – Obecnie przebywa
w nim 216 mieszkańców, pracuje 140 pracowników. Zajmujemy
się tworzeniem domu dla osób,
które w nim przebywają. Wszyscy pracujemy nad tym, by nasi
mieszkańcy czuli się tutaj jak w
swoim prawdziwym, rodzinnym
domu.
Prace są już bardzo mocno zakrojone. – Przewidziane jest wykonanie dwóch zestawów pomp
ciepła o mocy około 150 kilowatów na jeden zestaw – mówi
Grzegorz Tymirski, kierownik
robót. – Jeden zestaw jest montowany w budynku dworku, a
drugi w pawilonach. Dodatkowo
wykonane jest źródło dolne, czyli
po 25 odwiertów po 100 metrów
na jeden zestaw pomp ciepła.
Koszt wykonania pomp ciepła
do tych dwóch zestawów kształtuje się w kwocie 1,1 mln zł.
Oprócz polepszenia komfor-

tu i wyraźnych oszczędności
wdrożone inwestycje to przede
wszystkim projekt proekologiczny. - Dzięki temu tylko w
największe mrozy będziemy
musieli dołączyć dodatkowe źródło ciepła, którym docelowo ma
być gaz – zauważa wicestarosta
Patryk Gabriel. – Spowoduje to
dwie rzeczy. Po pierwsze da to
nam oszczędności. A drugą kwestią równie ważną, a w perspektywie dla nas i ważniejszą, jest
wielka oszczędność ekologiczną.
Takie budynki emitują ogromne
ilości CO2. Dzięki temu, że będziemy mieli odnawialne źródło
ciepła tego CO2 nie będzie. Jest
to czysta energia, co jest bardzo
ważne.
Wartość projektu realizowanego
w Szpęgawsku to 2 600 0000zł.
Wykonawcą prac budowlanych
w drodze przetargu wybrana

została firma ‘Przedsiębiorstwo
Handlowe „Stella” Andrzej Stella’
ze Starogardu Gdańskiego.
W całym projekcie brały udział
cztery jednostki samorządu terytorialnego tj. Powiat Starogardzki, będący Liderem Projektu,
Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański i
Gmina Bobowo będące Partnerami Projektu, które razem tworzą Miejski Obszar Funkcjonalny
Starogardu Gdańskiego (MOF).
Przedmiotem projektu była termomodernizacja 26 budynków
użyteczności publicznej z obszaru MOF. Były to obiekty, które nie
spełniały obowiązujących norm
w zakresie energochłonności i
charakteryzowały się wysokim
stopniem utraty ciepła. Szacuje
się, że łącznie straty energii w budynkach wynosiły blisko 52 %.

Oszczędności w szkołach
i nie tylko
Modernizacji poddano: 4 budynki II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, Zespół Szkół Zawodowych im. mjr H. Dobrzańskiego w Starogardzie Gdańskim, Kociewskie Centrum
Kształcenia Ustawicznego, Technikum im. Józefa Hallera w Owidzu, Budynek Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku (budynek Dworku i budynek Pawilonów).

Na czym polega
Strategia Pomorskie 2030?
W Starostwie Powiatowym
odbyło się inauguracyjne posiedzenie
Nadwiślańskiego
Subregionalnego Zespołu Roboczego, który zajmie się pracami nad Strategią Pomorskie
2030. Jakie są najważniejsze
cele stawiane przed pięcioma
powiatami?
Spotkanie otworzył Kazimierz
Chyła, starosta starogardzki,
który pełni też funkcję przewodniczącego Subregionalnego
Zespołu Roboczego (SZR), a Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego
dość wyraźnie zasygnalizował
problemy, z jakimi będzie musiał
się zmierzyć Zespół Roboczy.
- Za nami pierwsze spotkanie w
ramach Nadwiślańskiego Subregionalnego Zespołu Roboczego,
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Starosta Kazimierz Chyła pełni funkcję przewodniczącego
Subregionalnego Zespołu Roboczego.
który obejmuje część Kociewia
oraz powiaty za Wisłą – wyjaśnia
Kazimierz Chyła. – Diagnozujemy problemy, nad którymi należy pracować. Muszę przyznać,

że nie robimy tego dla siebie,
bowiem działamy dla naszych
dzieci, a nawet wnuków.
Radomir Matczak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu
Marszałkowskiego, przedstawił
zasady funkcjonowania SZR.
- Samorządowcy, organizacje
pozarządowe, pracodawcy i inni
partnerzy społeczni oraz gospodarczy tworzą takie zespoły, które wspólnie z nami opracowują
mapę problemów, barier oraz
niewykorzystanych potencjałów,
a także planują jakie działania
należy podjąć w horyzoncie roku
2030, aby jakość życia mieszkańców wzrosła, aby sposób prowadzenia działalności gospodarczej
poprawić, by w ten sposób przyciągać nowych mieszkańców,

W Zespole pracują przedstawiciele pięciu Powiatów: Kwidzyńskiego, Malborskiego, Sztumskiego, Tczewskiego i Starogardzkiego.
przedsiębiorców i turystów. Robimy to też po to, by być nadal
najmłodszym regionem w Polsce
– podkreśla Radomir Matczak.
Każdy z pięciu Powiatów: Kwidzyński, Malborski, Sztumski,

Informator Powiatu Starogardzkiego

Tczewski i Starogardzki przedstawił swoją identyfikację potencjałów i problemów subregionu,
a także scenariusz rozwoju oraz
cele i kierunki interwencji publicznej.
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Rada gospodarcza zaczęła pracę
Starosta Kazimierz Chyła powołał Powiatową Radę Gospodarczą Powiatu Starogardzkiego
przy Staroście Starogardzkim.
Do głównych zadań Rady, w
której zasiadają lokalni przedsiębiorcy,
należeć
będzie
wsparcie działań starosty poprzez wiedzę, doświadczenie
oraz znajomość problemów, w
kształtowaniu polityki gospodarczej.

jako regionu o wysokim potencjale gospodarczym, odpowiedniego miejsca do lokowania biznesu, a także wspieranie procesu
pozyskiwania inwestorów.
Członkami Rady zostali: Leszek
Burczyk, właściciel Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa, Grzegorz
Chudzik, właściciel firmy Gregor
Trans, Zbigniew Ciecholewski,
prezes Zarządu „Ciecholewski
Wentylacje”, Krzysztof Czapiew-

Zbigniew Świadek, starszy Cechu Rzemiosł Różnych, Andrzej
Małkowski, skarbnik Powiatu
Starogardzkiego.
Na pierwszym posiedzeniu wręczone zostały nominacje, omówiono podstawowe zadania
Rady, ale najwięcej uwagi poświęcono wydarzeniom, które
rozegrały się w Skórczu w nocy z
26 na 27 maja. Mowa o ogromnym pożarze, który strawił halę

W Radzie Gospodarczej przy Staroście Starogardzkim zasiadają lokalni przedsiębiorcy.
- Bardzo się cieszę, że mogliśmy
powołać taką Radę, bo chcemy korzystać z doświadczenia
przedsiębiorców –
podkreśla starosta Kazimierz Chyła. –
Chciałbym, aby rada była organem doradczym. Do zadań Rady
w szczególności należeć będzie
kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu Starogardzkiego,

ski, właściciel firmy Tele-sat,
Marek Podolski, prezes zarządu
Paktainer, Elżbieta Remiasz, właściciel firmy Remiasz, Tadeusz
Rocławski, właściciel „Rokmedu”, Zenon Sobiecki, właściciel
firmy Graso, Mirosław Stosik,
właściciel firmy AB Uni Serwis,
Tadeusz Włodarczyk, przewodniczący Rady Nadzorczej Iglotex,

produkcyjną Iglotexu i z dnia na
dzień 700 osób zostało pozbawionych swojego miejsca pracy. Wsparcie właścicielom firmy
okazali członkowie Rady, którzy
zadeklarowali konkretną pomoc
– od transportu, po użyczenie
pomieszczeń biurowych, czy
magazynowych.

Aktualności

Bezpieczny senior
to świadomy senior
W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie skierowane
do osób w starszym wieku pod
hasłem „Bezpieczny Senior”, na
którym o różnych zagrożeniach
mówili przedstawiciele Urzędu
Komunikacji Elektronicznej w
Gdańsku, Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gd.
oraz programu „Bankowcy dla
edukacji”.
Uczestnicy nie tylko dowiedzieli
się na co należy zwracać uwagę
przy podpisywaniu umów, ale
także jak bezpiecznie zarządzać
swoimi pieniędzmi oraz jak nie
dać się oszukać.
O tym jak ważne są to informacje
mówiła również Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, członek
Zarządu Powiatu, która zaprosiła
wszystkich do wysłuchania niezwykle cennych porad i wskazówek przygotowanych przez
prelegentów. Każdy z nas może
stać się ofiarą nieuczciwych handlowców, którzy podczas wizyty
w domu skorzystają z naszego
roztargnienia lub niewiedzy i
podsuną do podpisania umowę
zawierającą inne zapisy, niż te
przedstawione w czasie rozmowy. Skutkiem może być np. niezamierzone zerwanie przez nas

umowy z dotychczasowym operatorem i tym samym naliczenie przez niego kary umownej.
Według posiadanych przez UKE
danych osoba, która pada ofiarą nieuczciwych handlowców,
musi ponieść średnio koszt kary
umownej w wysokości ok. 500 zł.
Dlatego UKE prowadzi szeroko
zakrojoną kampanię edukacyjną „Wiem, co podpisuję”. Z kolei
przedstawiciele policji zwrócili
uwagę na sprawy bezpieczeństwa seniorów, a także włączenie
środowiska lokalnego do wypracowania propozycji mogących
mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Podczas spotkania omówione zostały również
kwestie związane z funkcjonowaniem programu „Dzielnicowy
bliżej nas” oraz „Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa” jako
narzędzia umożliwiającego lokalnej społeczności szybkie i
anonimowe informowanie policji o miejscach zagrożonych.
Przypominamy, że aby nie stać
się „ofiarą na policjanta” nie należy dzwonić pod numer 997, bo
ten numer już nie działa. By wezwać policję, należy zadzwonić
pod numer stacjonarny danej
jednostki lub pod 112.

Wpływ na rozwój gospodarki
Kazimierz Chyła
Starosta starogardzki
- Rada Gospodarcza ma sprawować funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym Powiatu Starogardzkiego.
Wśród jej zadań jest wsparcie działań starosty poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów, mając na względzie zapewnienie udziału przedstawicieli środowiska gospodarczego
w kształtowaniu polityki gospodarczej Powiatu
Starogardzkiego, a także rozwoju przedsiębiorczości na jego obszarze. Rada ma reprezentować
lokalne środowiska przedsiębiorców. W swojej działalności Rada zajmować ma się również
upowszechnianiem zasad kultury otwartości w
biznesie na rzecz wprowadzania i doskonalenia rozwiązań innowacyjnych. Zależy mi
także na tym, aby Rada była uprawniona do wyrażania opinii, ale też podejmowania
inicjatyw oraz rozwiązań, które wpłyną na rozwój gospodarki Powiatu Starogardzkiego.
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O tym, że każdy z nas może stać się ofiarą nieuczciwych handlowców, przestrzegały przedstawicielki Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Marcin Wąsik-Wiszniewski z programu „Bankowcy dla edukacji”
mówił o licznych zagrożeniach dotyczących finansów.

Informator Powiatu Starogardzkiego
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Życzymy udanego wypoczynku i wakacji
Miesiące ciężkiej pracy, wytężonej nauki, wiele przeczytanych książek i notatek, masa sprawdzianów, kartkówek i prac klasowych. I nareszcie koniec. Nadszedł czas zasłużonego odpoczynku. 19 czerwca 2019 roku rozpoczęły się wakacje dla 3943 uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Starogardzki. Życzymy udanych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
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Zdolni są wśród nas

Edukacja

Uczniom na zdrowie
W I Liceum Ogólnokształcącym
przy wsparciu Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim odbył się
Dzień Zdrowia.
To wieloletnia akcja edukacyjna
z zakresu profilaktyki zdrowotnej, prawidłowego odżywiania,
kształtowania i utrwalenia właściwych nawyków i zachowań,
utrzymania sprawności fizycznej.
Entuzjazm zwiedzających udzielał się każdemu: niektórzy byli
zachwyceni masażami, inni mierzyli sobie ciśnienie, sprawdzali
poziom cukru, czy wydolność zadymienia płuc. Trzeba przyznać,
że Dzień Zdrowia, który odbył się
już po raz jedenasty, cieszył się
dużym zainteresowaniem młodzieży. Dziękujemy za tak liczne
przybycie!

Podczas Dnia Zdrowia można
było sprawdzić swój wzrost oraz
wagę, a także porozmawiać o
właściwym odżywaniu.

Dawid Dudek i Jan Bejma zajęli drugie miejsce w wojewódzkim konkursie projektów „Zdolni z Pomorza”.
Młodzież to nasza przyszłość,
więc powinniśmy dbać o jej rozwój. W I Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gd.,
gdzie mieści się Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego,
odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Zdolni z Pomorza - powiat starogardzki”,
w którym uczestniczyli uczniowie i rodzice osób biorących już
udział w projekcie, ale również
zainteresowani przystąpieniem
do niego.
- W projekcie biorą udział osoby
posiadające szczególne uzdolnienia, które są prowadzone
przez specjalnie wybranych do
tego celu nauczycieli – wyjaśnia
wicestarosta Patryk Gabriel. – Jesteśmy bardzo dumni z ich osiągnięć.
Na spotkaniu można było nie
tylko dowiedzieć się, według jakiego klucza są wybierani zdolni
uczniowie, na co zwracać uwagę,
gdy nasze dziecko przejawia nieprzeciętne zdolności, ale także
przekonać się na własne oczy,
czego uczą się uczestnicy projektu.
- Te zdolności określane są na
podstawie m.in. testów inteligencji, które przeprowadza
psycholog – wyjaśnia Joanna
Makiła – Mazurowska, psycholog w Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Starogardzie
Gdańskim. – Rokrocznie zgłaszają się do nas uczniowie z całego
powiatu, więc mamy nadzieję, że
tak będzie także w tym roku.
Podczas spotkania była więc
mowa m.in. o aplikacji badającej
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Podczas spotkania była okazja, aby podziękować nauczycielom
zaangażowanym w projekt.

Podczas spotkania była okazja, aby podziękować nauczycielom
zaangażowanym w projekt.
poziom smogu w naszym mieście, niezwykłej instalacji oraz
nie zabrakło pokazu umiejętności utalentowanych chemików.
Sporą atrakcją okazały się łamigłówki matematyczne, które dla
sporej części osób okazały się
być... łatwe!
- W naszej szkole, gdzie mieści
się siedziba LCNK, odbyło się
podsumowanie projektu, w którym udział bierze 128 uczniów, z
czego 110 z naszego liceum – nie
kryje radości Wiesława Górska,
dyrektor I LO. – Jesteśmy bardzo
dumni z pracy uczniów. Dawid
Dudek, który właśnie zakończył
edukację w naszej szkole, zdobył
II miejsce w województwie.
Wspomniany Dawid wraz z kolegą Janem Bejmą przedstawił
projekt „Zatrzymajmy smog czyli spróbujmy złapać oddech”,
w którym stworzył stronę internetową, aplikację na androida
oraz wykonał 135 tys. pomiarów

emisji pyłów, potocznie zwanych
smogiem.
- Jest to ogromna radość i duma
z syna – podkreśla Anna Dudek,
mama Dawida. – Dawid poświęcił dużo czasu na poszerzanie
swojej wiedzy, czytał mnóstwo
książek.
Projekt trwa od 2016 roku. – Do
tej pory przeprowadzono ponad
2,5 tysiąca godzin zajęć pozalekcyjnych z sześciu przedmiotów
oraz 120 godzin zajęć z psychologiem – podsumowuje Daria
Laser, koordynatorka projektu
„Zdolni z Pomorza” z ramienia
powiatu starogardzkiego. – W
ramach projektu zakupiliśmy pomoce dydaktyczne do pracowni
fizyki za 16 tysięcy złotych, a w
następnym roku planujemy doposażyć pracownię biologiczną.
Spotkanie w I LO było również
dobrą okazją, by przekonać się
jak świetnie wyposażona jest
pracownia chemiczna.

II LO najlepsze
w województwie!

Cieszymy się wspólnie ze sportowcami z II LO z osiągniętych sukcesów.
To bardzo dobra wiadomość.
II Liceum Ogólnokształcące w
Starogardzie Gdańskim wygrywa sportową rywalizację szkół
ponadgimnazjalnych w ramach
wojewódzkiej licealiady. Sklasyfikowanych zostało 120 szkół, a
placówka prowadzona przez Powiat Starogardzki okazała się najlepsza! Więcej informacji można

Informator Powiatu Starogardzkiego

znaleźć na stronie:
http://www.wszs.pomorze.pl/
klasyfikacja
Serdecznie gratulujemy wszystkim sportowcom i nauczycielom,
którzy przyczynili się do tego
sukcesu. Ogromne brawa dla dyrekcji, która całym sercem wspiera sport w szkole i z zaangażowaniem kibicuje.
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Niezwykła flaga w niezwykłą rocznicę
szym starostwem powstała piękna, biało-czerwona flaga, którą
stworzyli uczniowie naszych
szkół. Chcemy
bowiem
n a -

Tak flaga prezentowała się w samo południe 30. rocznicy częściowo
wolnych wyborów.

W niecodzienny sposób Starostwo Powiatowe w Starogardzie
Gdańskim postanowiło świętować 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów. Do wspólnego

święt o wania
zaproszeni
zostali mieszkańcy
powiatu
starogardzkiego, a przede
wszystkim uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Starogardzki.
- Dla mnie, dla mojego pokole-

Do stworzenia flagi unijnej potrzebne były również specjalnie
przygotowane gwiazdy.

8

nia jest to bardzo ważne święto
– podkreśla Kazimierz Chyła, starosta starogardzki. – Część życia
przeżyłem w poprzednim systemie. 30 lat temu częściowo wolne wybory okazały się wielkim
przełomem, nie tylko w Polsce,
ale i w Europie. Był to początek
końca systemu socjalistycznego.
Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy,
że spotka nas tyle wspaniałego.
Jestem dumny z tego, że mogę
żyć w świecie wolności i demokracji. Jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy wtedy walczyli o
zmianę systemu.
Punktualnie w południe od-

śpiewany został hymn Polski, a
po nim hymn Unii Europejskiej.
Tworząc żywą flagę Polski, najpierw w obrysie naszego kraju
pojawiły się biało-czerwone barwy, które następnie zamienione zostały we flagę Unii. W ten
sposób pomysłodawcy akcji nawiązali do tego, że obchodzimy
15-lecie przystąpienia Polski do
europejskiej wspólnoty.
- W Polsce mamy taki kłopot,
że wiele ważnych świąt dla nas,
Polaków przypada na jesień, czy
zimę. Mamy też święto, 4 czerwca,
które postanowiliśmy w niezwykły sposób obchodzić. Przed na-

W akcji uczestniczył starosta Kazimierz Chyła i wicestarosta Patryk Gabriel.

Informator Powiatu Starogardzkiego

szą
młod z i e ż
uczyć tego, że
nie zawsze wszystko jest dane,
że nie wszystko jest na zawsze,
że trzeba wierzyć siebie, w naszą
ojczyznę i zjednoczoną Europę
– przyznaje wicestarosta Patryk
Gabriel .
W akcji wzięli udział uczniowie I
oraz II Liceum Ogólnokształcącego, a także Zespołu Szkół Ekonomicznych.
- Młodzież, którą dziś gościliśmy,
znają tę historię z lekcji albo z
opowiadań swoich rodziców
czy dziadków – zauważa Wioleta Strzemkowska-Konkolewska,
członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego. – Takie inicjatywy
skłonią młodych ludzi do tego,
by bardziej zagłębiać się w naszą
historię.
Wydarzenie to świetnie wpisało się w Rok Wolności, bowiem
uchwałą Rady Powiatu Rok 2019
został ogłoszony Rokiem Wolności.
- Ta dzisiejsza flaga i jej wspólne
tworzenie oznacza dla nas jedność, braterstwo i taką wspólną
siłę, którą mamy – mówią uczniowie.
Dziękujemy wszystkim za udział
w naszej akcji. Dziękujemy za
wspólne świętowanie wolności.

W akcji wzięli udział uczniowie
starogardzkich szkół.
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Potrzebna była dogrywka, by wyłonić mistrza
Za nami szósta edycja Mistrzostw Pierwszej Pomocy
Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Starogardzkiego. To była
bardzo zacięta rywalizacja,
wszystkie drużyny, a było ich 8,
stanęły na wysokości zadania.
Kto zdobył mistrzowski tytuł?
Świetnie radzą sobie nawet w

dzę praktyczną i teoretyczną
uczestników podczas czterech
ognisk urazowych. Pierwsza
scenka dotyczyła nieszczęśliwego wypadku przy ognisku.
Do naszych młodych ratowników podbiegło kilka osób, które
krzyczały, że nastąpił wybuch i
ich kolega potrzebuje pomocy.

Pierwsza scenka dotyczyła nieszczęśliwego wypadku przy ognisku.

Drużyna Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie zwyciężyła w tegorocznej edycji mistrzostw.
najtrudniejszych sytuacjach. A o
to, by nie były one łatwe, zadbali
ratownicy Kociewskiego Centrum Zdrowia, którzy pełnili też
rolę sędziów.
- Na pewno przygotowane przez
nas scenki były dla uczniów wyzwaniem, ale postaraliśmy się
również o to, by mogli w praktyce poćwiczyć to, czego uczą się
na lekcjach – zauważa Joanna
Pacer, główny sędzia zawodów.
Tym razem sprawdzaliśmy wie-

Podczas drugiej scenki uczniowie musieli poradzić sobie z
przypadkiem leżącej nad brzegiem jeziora, przytomnej młodej
kobiety, która wypiła sporą ilość
alkoholu. Świadkowie zdarzenia
nie wiedzieli, co się stało, a do
tego sami byli pod wpływem...
Trzecia scenka była dość drastyczna. Drużyny znajdowały
bowiem pracownika leśnego
w środku lasu, który leżał pod
drzewem, próbował wstać i był

Drużyny znajdowały pracownika leśnego w środku lasu, który
podczas pracy z użyciem piły spalinowej odciął sobie dłoń.
bardzo nerwowy. Okazało się, że
mężczyzna podczas pracy z użyciem piły spalinowej odciął sobie
dłoń.
- Każda z drużyn, która pojawiła
się na moim stanowisku, gdzie

trzeba było pomóc poszkodowanemu pracownikowi leśnemu, pokazała co innego, ale tak
naprawdę wszystkie udowodniły, że chęć niesienia pomocy jest
niezwykle istotna – przyznaje

Wojciech Ners, jeden z sędziów.
Czwarta sytuacja dotyczyła młodego chłopaka, który chodził po
lesie pobudzony, był agresywny,
trzymał w ręku jakieś grzyby i
nagle dostał napadu drgawkowego.
- W takich sytuacjach, gdy komuś zdarzy się przykładowo
przesadzić z używkami, czy też
w innych sytuacjach niebezpiecznych, chcemy aby nasza
młodzież wiedziała jak się zachować i jak reagować – podkreśla
Patryk Gabriel, wicestarosta starogardzki. – Jesteśmy realistami
i chcemy, żeby młodzież umiała
sobie pomóc.
Po zakończeniu zmagań okazało się, że dwie drużyny - Zespół
Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie oraz I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie mają
taką samą liczbę punktów. Potrzebna była dogrywka. Tym razem w rolę sędziów wcieliły się
te drużyny, które zdobyły nieco
mniej punktów. Zespoły zadawały po jednym pytaniu dotyczącym ratownictwa medycznego.
Lepiej presję znieśli uczniowie z
Bolesławowa.
- Choć za rok będziemy już maturzystami, to chcemy naszą
wiedzę przekazać młodszym koleżankom, z którymi dziś stworzyliśmy drużynę – mówią Mateusz Łapski i Paweł Kordecki z ZSR
CKP w Bolesławowie. W zwycięskiej ekipie była również Julia
Szulc i Aleksandra Kosznik.

Strażacy z Kręga są najlepsi w ćwiczeniach bojowych

W trakcie zawodów strażacy musieli wykazać się dużą zwinnością
podczas ćwiczeń bojowych.
W Kaliskach odbyły się XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży
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Pożarniczych i XV Mistrzostwa
Ratownictwa
Medycznego
Ochotniczych Straży Pożarnych

Powiatu Starogardzkiego.
W zawodach sportowo-pożarniczych OSP udział wzięło 15 drużyn, w tym 4 drużyny kobiece,
reprezentujące gminy powiatu
starogardzkiego. Komisję sędziowską powołał st. bryg. Dariusz Śmiechowski - Komendant
Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, a sędzią głównym zawodów sportowo-pożarniczych był
mł. kpt. Łukasz Klak.
Zawody rozegrane zostały w
konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza. Po
ogłoszeniu wyników nastąpiło
rozdanie nagród, których fundatorem było Starostwo Powiatowe
w Starogardzie Gdańskim. Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w
Starogardzie Gdańskim ufundował statuetki i nagrody dla
najlepszych drużyn. Członkowie

najlepszych drużyn otrzymali
puchary, dyplomy, karty prezentowe i nagrody rzeczowe.
W mistrzostwach ratownictwa
medycznego udział wzięło 9
drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych reprezentujących gminy
powiatu starogardzkiego. Sędzią
głównym mistrzostw, powołanym przez Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gdańskim był asp. Sebastian Żywicki.
Najlepsze drużyny mistrzostw
nagrodzono bonami towarowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie
Gdańskim. Wszystkie drużyny
otrzymały zestawy uzupełniające do torby medycznej. Ponadto najlepsze drużyny otrzymały
upominki od Wydziału Studiów
Społecznych w Gdańsku, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.

Informator Powiatu Starogardzkiego

Uczestnikom zawodów i mistrzostw towarzyszył gorący doping, piękna pogoda oraz współzawodnictwo zgodne z zasadami
walki fair play. Tradycyjnie serwowano strażacką grochówkę.
O oprawę kulinarną zawodów
zadbał Gospodarz – Gmina Kaliska, którym składamy serdeczne podziękowania! Dziękujemy
również Dyrekcji oraz Pracownikom Szkoły Podstawowej w Kaliskach za udostępnienie obiektu
i pomoc w przeprowadzeniu zawodów.
Organizatorem zawodów i mistrzostw była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim i
Zarząd Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Starogardzie Gdańskim oraz Gmina Kaliska.
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Bezpłatne badania w Parku Zdrowia
29 czerwca na placu przed
Starostwem Powiatowym w
Starogardzie Gd. w specjalnie
zaprojektowanym
namiocie
odbywać się będą bezpłatne
badania kardiologiczne, endokrynologiczne, pulmonologiczne i okulistyczne. To obecnie
jedyna, prowadzana na taką
skalę akcja bezpłatnych badań
dla pacjentów. Akcja organizowana jest już po raz piąty przez
Polpharmę oraz Kociewskie
Centrum Zdrowia.
Akcja rozpocznie się o godz. 8 i
potrwa do 16. Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego i okolic w
ramach Strefy na Zdrowie Polpharmy będą mogli wykonać
bezpłatne badania: kardiologiczne, czyli badanie cholesterolu, glukozy, badanie wieku serca
oraz konsultacje kardiologiczne,
badania
endokrynologiczne,
czyli badanie TSH, konsultacje
endokrynologiczne,
badania
pulmonologiczne, czyli badanie spirometryczne, konsultacje
pulmonologa oraz badania okulistyczne, czyli badania przesiewowe w kierunku jaskry: pomiar
ciśnienia w gałce ocznej i badanie dna oka, konsultacje okulistyczne.
- Ideą akcji Strefa na Zdrowie Polpharmy jest ułatwienie dostępu do badań, porad lekarskich i
edukacji zdrowotnej pacjentom
powyżej 40 roku życia. Jest to
także odpowiedź na długi czas
oczekiwania w Polsce na wizytę
u specjalisty, czym podyktowany jest wybór oferowanych przez
nas badań i konsultacji – mówi
Marta Gawrylik, koordynator akcji z ramienia Polpharmy.
Jeśli chodzi o dostęp do lekarzy
specjalistów – średnio w Polsce
na wizytę czeka się 4 miesiące.
Jednak na wizytę u endokrynologa oczekuje się średnio aż 24
miesiące. Wg danych Barometru
Fundacji WHC to specjalizacja,
do której najtrudniej dostać się
polskiemu pacjentowi. Jeśli chodzi o dostęp do świadczeń zdrowotnych (leczenie, zabiegi i inne)
– tu także najdłużej pacjenci czekają w dziedzinie endokrynologii – średnio aż 11,6 miesiąca. W
przypadku kardiologii jest to 2,2
miesiąca, a okulistyki – prawie 4
miesiące. W samym Starogardzie
Gdańskim wg danych Informatora o Terminach Leczenia na wizytę w poradni okulistycznej czeka
się nawet pół roku.
- Kolejny raz mieszkańcy mają
okazję do przebadania się na
okoliczność tych chorób, które
według statystyk Światowej Or-
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ganizacji Zdrowia są głównymi
przyczynami śmierci – zauważa
Robert Wierzba, naczelny lekarz
Kociewskiego Centrum Zdrowia.
– Czujemy się odpowiedzialni
za mieszkańców, za naszych pacjentów i dlatego co roku oferujemy dzień profilaktyki.

Przez jeden dzień w specjalnie
zaprojektowanym namiocie z
poczekalnią, komfortowymi i zapewniającymi intymność gabinetami specjaliści sprawdzą stan
zdrowia oraz podpowiedzą jak o
nie dbać. Każdy pacjent oprócz
badania otrzyma fachową pora-

dę lekarza specjalisty oraz ewentualne wskazania do dalszego
leczenia. Osoby zainteresowane
będą mogły także wysłuchać
prowadzonych przez lekarzy pogadanek na temat zawału serca,
cukrzycy i stanu przedcukrzycowego, POChP oraz jaskry. Aby

skorzystać z badań i porady specjalisty nie jest wymagane skierowanie.
Dla odwiedzających zostały
również przygotowane zajęcia
z pierwszej pomocy przedmedycznej, a dla najmłodszych gry,
zabawy i konkursy.

POLPHARMY

Informator Powiatu Starogardzkiego
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Jedyne takie wyróżnienie
Pielęgniarki i położne otrzymały z rąk wiceprzewodniczącej
Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Gdańsku Marzeny Olszewskiej-Fryc odznaczenia „Złoty Czepek” i Dyplomy
Uznania. „Złoty Czepek” to wyjątkowa nagroda, którą można
otrzymać tylko raz w życiu zawodowym, przyznawana jest
pielęgniarkom zasłużonym w
pracy w służbie zdrowia oraz
na rzecz środowiska pielęgniarskiego.
Ktoś kiedyś bardzo pięknie powiedział, że pielęgniarki towarzyszą człowiekowi od chwili
jego narodzin, aż po śmierć.
Spotykamy je przecież w ośrodkach zdrowia, w szpitalnych salach, na blokach operacyjnych,
na oddziałach położniczych, w
szkołach, w zakładach opiekuńczo – leczniczych, hospicjach,
sanatoriach, a gdy zajdzie taka
potrzeba, również w domu chorego. Pielęgniarka musi być cierpliwa, współczująca, pogodna…
I taka jest.
- Podczas ważnej uroczystości
wręczone zostały odznaczenia
„Złote Czepki” oraz dyplomy
uznania dla wyróżnionych Pań.
„Złoty Czepek” to wyjątkowa
nagroda, którą można otrzymać
tylko raz w życiu zawodowym,
przyznawana jest pielęgniarkom
i położnym zasłużonym w pracy
w służbie zdrowia oraz na rzecz
środowiska pielęgniarskiego –
podkreśla starosta Kazimierz
Chyła.
- Takim zwieńczeniem współpracy z samorządem pielęgniarskim jest coroczna uroczystość
wręczenia nagród i wyróżnień
– zauważa wicestarosta Patryk
Gabriel. – Już po raz kolejny uroczystość, na której Okręgowa
Izba Pielęgniarek i Położnych
wręcza paniom najwyższe wyróżnienie „Złoty Czepek”, odbywa się w Starostwie Powiatowym. To wielki dzień dla pań
pielęgniarek i położnych, ale też
zasłużona nagroda za ich ciężki
trud codziennej pracy.
- Jest to nagroda za bardzo dobrą
pracę – mówi Marzena Olszewska-Fryc, wiceprzewodnicząca
Okręgowej Izby Pielęgniarek i
Położnych w Gdańsku. – O tę nagrodę zazwyczaj wnioskuje pracodawca, następnie zbiera się
kapituła, która sprawdza wszystkie wnioski. Jest nam niezmiernie miło, że możemy wręczać
nagrody i wyróżnienia. Są one za
długoletnią, sumienną i etyczną
pracę.
- „Złote Czepki” oraz wyróżnie-
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„Złote Czepki” zostały przyznane siedmiu paniom, wręczono także osiem wyróżnień.
nia to cenny dowód uznania –
przyznaje Wioleta Pawłowska,
naczelna pielęgniarka w Kociewskim Centrum Zdrowia. – Jest to
prestiżowa nagroda.

Pielęgniarka i położna to z pewnością jeden z trudniejszych zawodów. Wymagający bowiem
specjalistycznej wiedzy, konkretnych umiejętności, psychicznej i

fizycznej odporności, a także - a
może przede wszystkim – czystej, ludzkiej życzliwości.
- Aby otrzymać wyróżnienie
trzeba dobrze wykonywać swoją

pracę – nie kryje Brygida Szulc –
Glinkowska, pielęgniarka oddziału okulistycznego KCZ. – Idąc do
szkoły pielęgniarskiej, trzeba
wiedzieć, po co się tam idzie i że
ten zawód ma być wykonywany
do emerytury.
- Praca pielęgniarki oznacza solidną, ciężką pracę i poświęcenie
dla zakładu pracy – przyznaje
Elżbieta Flissikowska, kierownik
bloku operacyjnego w KCZ. –
Trzeba tę pracę po prostu lubić.
Praca pielęgniarki to wiele wyrzeczeń, to dostosowanie życia
całej rodziny do zmiennego trybu pracy. Odpowiedzialność,
którą ponoszą osoby pracujące
w tym wymagającym zawodzie,
nieustannie wzrasta.
- Panie pielęgniarki i położne
są filarem systemu państwowej
służby zdrowia, a szczególnie tej
jego części, która nazywa się szpitalnictwem – podkreśla Adam
Magiełka, prezes Kociewskiego
Centrum Zdrowia. – Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie
jakiegokolwiek oddziału szpitalnego, który by nie dysponował
odpowiednią liczbą wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego. Od pań pielęgniarek i położnych wymaga się wysokich
kwalifikacji zawodowych, które
na dodatek trzeba systematycznie uzupełniać i pogłębiać.

„Złoty Czepek” otrzymały:
- Elżbieta Flissikowska (blok operacyjny - KCZ)
- Brygida Szulc-Glinkowska (oddział okulistyczny - KCZ)
- Helena Dawicka (oddział ginekologiczno-położniczy - KCZ)
- Ewa Ciesielska (oddział kardiologiczny - KCZ)
- Danuta Bonda (oddział chirurgii ogólnej - KCZ)
- Celina Pająk - Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
Do stworzenia flagi unijnej potrzebne były również specjalnie
przygotowane gwiazdy.

- Beata Waśniewska - Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku
Wyróżnienia wręczone zostały: Małgorzacie Kłos (oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu), Grażynie Knuth (oddział
neonatologii), Lucynie Światczyńskiej (blok operacyjny), Danucie
Januszewskiej (oddział chorób wewnętrznych), Beacie Klaman (oddział okulistyczny), Katarzynie Dąbrowskiej-Szambowskiej (oddział
chirurgii ogólnej), Alicji Flaga (szpitalny oddział ratunkowy) i Annie
Stormowskiej (neurologia z pododdziałem udarowym).

Do stworzeni były również specjalnie przygotowane gwiazdy.

Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy.

Informator Powiatu Starogardzkiego
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Biegają, bo lubią… lasy
Za nami druga edycja imprezy, która łączy w sobie piknik
rodzinny z aktywnym spędzaniem wolnego czasu. A wszystko za sprawą organizatorów,
czyli Starogardzkiego Klubu
Lekkoatletycznego Filippides.

które niekorzystnie wpływają na
stawy biegaczy, proponujemy
nieco inną imprezę dla całych
rodzin. Zdając sobie sprawę z
mocno zanieczyszczonego powietrza w Starogardzie Gdańskim, chcemy zachęcać ludzi,

zaplanowane zostały również
biegi towarzyszące SportGeneracja dla dzieci na 300 m (kat. do
7 lat) i 600 m (kat. 8-11 lat) oraz
bieg dla niepełnosprawnych
na 600 m w ramach Mistrzostw
Powiatu Starogardzkiego Osób
Niepełnosprawnych. Gościem
specjalnym imprezy był Tomasz
Czubak - czterokrotny mistrz
Polski i rekordzista kraju w bie-

wzięły też udział siostry Dubiella - Karolina i Monika oraz inne
znane rodzeństwo - Patryk i Łukasz Gabriel, a także małżeństwa
- Brygida i Mirosław Nowaccy.
Największy szacunek i zarazem
gromkie brawa od wszystkich
zawodników otrzymał pan Jacek Badurski, 83-letni biegacz,
który wziął udział w ponad 700
startach! Na mecie na wszyst-

Wśród startujących nie mogło
zabraknąć wicestarosty Patryka
Gabriela i jego brata Łukasza.

W biegu głównym na dystansie 5 km wystartowało ponad 180 zawodników.
Wychodząc naprzeciw dużej i
wciąż rosnącej popularności biegania pragniemy zaproponować
imprezę sportową na terenach
leśnych. Uciekając od zanieczyszczeń miejskich, twardej nawierzchni chodników i asfaltów,

by korzystali z „zielonych płuc”,
które mają nieopodal - przyznaje Lucyna Petka, szefowa Klubu.
Zawodnicy startujący w biegu
głównym mieli do pokonania
trasę na dystansie 5 km. Podczas
imprezy „Biegam, bo lubię lasy”

Najstarszym i najbardziej doświadczonym biegaczem, do tego
niezwykle sympatycznym, był pan Jacek Bandurski.
gu na 400 m.Wśród startujących
nie zabrakło znajomych twarzy
- bieg wygrał starogardzianin
Mateusz Niemczyk, w rywalizacji

kich czekały oczywiście medale,
które wręczali: wspomniany już
Tomasz Czubak w towarzystwie
Wiolety Strzemkowskiej-Konko-

lewskiej, członka Zarządu Powiatu Starogardzkiego oraz Magdaleny Forc-Cherek, wójta gminy
Starogard Gdański. Były również
nagrody w różnych kategoriach
wiekowych, a także losowanie
nagród pośród wszystkich biegaczy. Nie zabrakło też pysznej
strawy - od domowych ciast, na
pysznym bigosie i gulaszu skończywszy. II edycja Biegam, bo lubię lasy przeszła do historii. Brawa dla wszystkich!

Wielka radość na mecie Swimrun Sumin

Na starcie tegorocznej edycji stanęło w sumie ponad 150 osób.
Za nami trzecia edycja niezwykłych zawodów - Swimrun Sumin. Tradycyjnie już areną zmagań były okolice Sumina, gdzie
sprawdzić siebie chciało ponad
150 śmiałków. W tym gronie
były też oczywiście panie, które
radziły sobie znakomicie.
Swimrun - jak sama nazwa wskazuje - to rywalizacja, w której
zawodnicy pływają i biegają. Do
wyboru były trzy trasy. Najtwardsi wybrali dystans maraton, w
którym do pokonania były aż
42 kilometry (pływanie jeziorem
Borzechowskim Wielkim oraz
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jeziorem Szteklin). Sprint to 27,7
km, a super sprint to niespełna 14 km. Na mecie panowała
wielka radość, co zresztą było
zrozumiałe. Oprócz radości były
też medale. Te wręczała Wioleta Strzemkowska-Konkolewska,
członek Zarządu Powiatu oraz
Tomasz Rogalski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
- Zarząd Powiatu Starogardzkiego wsparł tę inicjatywę, a jak
widać po frekwencji ta dyscyplina sportu cieszy się dużym
uznaniem – podkreśla Wioleta
Strzemkowska-Konkolewska. –

O randze tej imprezy świadczy
również fakt, że została ona uhonorowana nagrodą starosty starogardzkiego „Kociewski Gryf”.
Wśród startujących udało nam
się wypatrzeć kilkanaście znajomych twarzy, jak choćby Grzegorz Oller, dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej, muzyk Krzysztof
Paul, wicestarosta Patryk Gabriel,
któremu ramię w ramię towarzyszył młodszy brat Łukasz, a
także jeden z weteranów tego
typu zmagań Robert Czerwiak.
Po wszystkim oczywiście była
okazja, aby się odpowiednio posilić. Startujący chwalili nie tylko
trasę i świetną organizację, ale
również wyjątkową atmosferę
panującą na zawodach.
- Zawody traktujemy na luzie,
przyjechaliśmy popływać i trochę pobiegać – mówi wicestarosta Patryk Gabriel. – Zawody
zostały przygotowane bardzo
dobrze, dopisała też pogoda.
Cieszę się, że tyle osób wybiera aktywne spędzanie wolnego
czasu.
Trzecia edycja, która przyciągnęła zawodników z całej Polski, czyli TRI Starogard.
- W pierwszej edycji wzięło udział

50 zawodników, dziś
jest ich aż 150 – cieszy się Maciej Gabryel, organizator
zawodów. – Swim-

wania) wywalczył Piotr
Łazaronek,
a wśród pań
pierwsza metę

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale.
run bardzo mocno rośnie w siłę.
Cieszymy się, że ludzie do nas
przyjeżdżają i chcą brać udział
w naszych zawodach. Jest grupa
zawodników, dla których ważna
jest rywalizacja, ale jest też sporo
osób, które przyjeżdżają z rodzinami i chcą się po prostu dobrze
bawić.
Pierwsze miejsce supersprincie
(11,6 km biegania i 2,2 km pły-
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przekroczyła Marta KalinowskaBiegała (2 w ogólnej klasyfikacji).
W sprincie, czyli 22,5 km biegania
i 4,8 km pływania, wygrała para
Piotr Różalski – Marta Maksymiuk. Na najdłuższym dystansie
– 35 km biegania i 7 km pływania
– najlepsza okazała się para Artur
Kurek – Marek Szymczak.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
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