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Dodatek Specjalny Wymyśl rym na 
ANTY - dym                » 9

Powiat Starogardzki wyżej 
w rankingu         » 3

Starosta wręczył 
„Kociewskie Gryfy”

Józef Olszynka został nagrodzony „Kociewskim Gryfem” w kategorii Twórca Roku.

- Gremia, które dokonały podsumowania osiągnięć ubiegłego roku powinny być zadowolone ze swojej pracy - powiedział przed ogłoszeniem wy-
ników Starosta Leszek Burczyk. - Zaszczyty, nagrody powinny nadejść w życiu artysty, w karierze zawodniczej, czy w rozwoju gospodarczym w tym 
najbardziej odpowiednim momencie, kiedy przyniosą największą wartość dodaną. 
Laureatami zostali: Gospodarka (Średnie i Duże Firmy) - Graso z Kręga, (Mikro i Małe Firmy - Izol-Dach z Jabłowa, Kultura Twórca Roku - Józef Olszyn-
ka, Impreza Roku - XXV Noc Bardów,  Organizacja Pozarządowa Roku - Stowarzyszenie rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne „Dziecko 
miłości” w Kaliskach.  Nagrody Specjalne Starosty Starogardzkiego: Remigiusz Grzela, Zespół Regionalny „Lubichowskie Kociewiaki”, Stowarzyszenie 
Działań Teatralnych „Kuźnia Bracka”. Trener 2017 - Tomasz Janowicz, Sportowiec 2017 Roku - Klara Piętak, Sportowa Impreza Roku 2017 - X Bieg Czte-
rech Jezior organizowany przez Stowarzyszenie Aktywni Kociewiacy w Skórczu. 

Koteże wygrało turniej

Gospodynie z Koteż wygrały XIV Powiatowy Turniej Kół 
Gospodyń Wiejskich w Jabłowie i to one będą 
reprezentowały nas na szczeblu wojewódzkim 
już 7 kwietnia w Żukowie. 
Serdecznie gratulujemy

» 4

Panie po metamorfozie

Za nami druga edycja akcji „Piękna i Zdrowa – Metamor-
foza”. Do udziału w akcji zgłosiło się ponad 60 pań, zaś do 
współpracy zaproszono 5 z nich. Efekty metamorfoz moż-
na było ujrzeć podczas finału w Galerii Neptun.

» 10
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Informator powiatowy

Kociewskie Centrum Zdrowia
ul. dra Józefa Balewskiego 1,
 tel. 58 562 30 31 (centrala), 
58 562 92 00 (sekretariat) 
www.szpital-starogard.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim
ul. Kanałowa 3, tel. 58 562 35 39, 58 562 21 46
www.starogardgdanski.praca.gov.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim
ul. Paderewskiego 11, tel. 58 560 23 20, fax 58 560 23 22
www.pcprstarogard.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  
w Starogardzie Gdańskim
ul. Pelplińska 21, tel. 58 562 40 31, 58 562 36 63 (informacja)
www.pks-starogard.pl

Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9, tel. 58 562 34 61, fax 58 562 34 62
www.pzdstg.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Starogardzie Gdańskim
ul. Hallera 34, tel. 58 562 29 03
www.lo.internetdsl.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej  
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 131, tel. 58 562 30 91
www.2lo.stg.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim
ul. Sobieskiego 6, tel. 58 562 22 49
www.zse.com.pl

Zespół Szkół Zawodowych 
im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Starogardzie Gdańskim
ul. Paderewskiego 11, tel. 58 562 50 81
www.zszstarogard.pl

Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu
ul. Szkolna 6, tel. 58 562 48 25
www.technikumowidz.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Włodzimierza Mykietyna w Skórczu
ul. Kociewska 7, tel. 58 582 42 50
www.zspskorcz.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie
ul. Mickiewicza 1j, tel. 58 587 84 00
www.zspczarnawoda.pl

Zespół Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie
Bolesławowo 15, tel. 58 588 22 36
www.boleslawowo.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
im. K. Kirejczyka w Starogardzie Gdańskim
ul. Chojnicka 70, tel. 58 562 22 69
www.soswstarogard.pl

Zaczęliśmy ciekawy projekt
Jak to mówią, nie chwal dnia 
przed zachodem słońca... Coś 
w tym jest, ale przez skórę czu-
jemy, że będzie to bardzo tra-
fiony pomysł. Przygotowujemy 
niecodzienny projekt, który ma 
sprawić, że każdy z nas inaczej 
spojrzy na pracę ratowników 
medycznych. 

Przed nami sporo wytężonej 

pracy, ale jesteśmy przekonani, 
że przyniesie ona oczekiwane 
rezultaty. Na razie jednak nie 
zdradzimy szczegółów, poza 
jednym - Kociewskie Centrum 
Zdrowia miało niecodziennego 
gościa. Starogardzki szpital od-
wiedził Sławomir Pultyn z Gdyń-
skiej Szkoły Filmowej. Operator, 
fotograf, reżyser, autor filmów 
dokumentalnych i programów 

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
PUNKT INFORMACYJNY - 58 7673 500, 58 7673 501
SEKRETARIAT STAROSTWA - 58 7673 503, 58 7673 504, 58 7673 505 - fax
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG: 
Rejestracja pojazdów - 58 7673 530, 58 
Wydawanie dowodów rejestracyjnych - 58 7673 529
Prawa jazdy - 58 7673 527, 58 7673 528
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW - 58 7673 581
KONSERWATOR ZABYTKÓW POWIATU STAROGARDZKIEGO - 58 7673 570
WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:
Referat Gospodarki Nieruchomościami - 58 7673 574, 58 7673 573, 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej - 58 7673 552, 58 7673 551, 
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - 58 7673 556, 58 7673 553, 
Referat Geodezji i Kartografii - 58 7673 546, 
Referat Ewidencji Gruntów - 58 7673 604, 58 7673 605, tel./fax. 58 7673 607

telewizyjnych przyjrzał się bliżej 
pracy placówki. Ta wizyta ma już 
konkretne skutki. Dwa dni temu 
otrzymaliśmy pierwsze propozy-
cje realizacji naszego pomysłu. 
Co to takiego będzie? Na razie 
milczymy, ale naprawdę warto 
czekać. Powiat Starogardzki ma 
szanse pokazać się z zupełnie in-
nej, niebanalnej strony. Trzymaj-
cie kciuki. 
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Sławomir Pultyn odwiedził Kociewskie Centrum Zdrowia. 
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Powiat Starogardzki wyżej w rankingu!
To bardzo dobra wiadomość! 
Znane są wyniki Ogólnopolskie-
go Rankingu Gmin i Powiatów 
2017 ogłoszonego przez Związek 
Powiatów Polskich. Nasz samo-
rząd awansował o jedno miejsce 
i zajął 7. lokatę. 

Po raz kolejny jury konkursu or-
ganizowanego przez Związek 
Powiatów Polskich wybrało naj-
lepsze, najbardziej rozwojowe 
samorządy. Laureaci typowani są 
w podziale na: powiaty do 60 tys. 
mieszkańców; powiaty od 60 do 
120 tys. mieszkańców; powiaty 

powyżej 120 tys. mieszkańców; 
miasta na prawach powiatu; 
gminy miejskie i miejsko-wiej-
skie oraz gminy wiejskie.
Oceniając rywali, eksperci ZPP 
wydają opinię według wielu 
kryteriów ujętych w dziesięciu 

grupach tematycznych takich 
jak: działania proinwestycyjne i 
prorozwojowe; rozwiązania po-
prawiające jakość obsługi miesz-
kańca oraz funkcjonowania jed-
nostki samorządu terytorialnego; 
rozwój społeczeństwa informa-
cyjnego; rozwój społeczeństwa 

Samorząd

obywatelskiego; umacnianie 
systemów zarządzania bezpie-
czeństwem informacji; promo-
cja rozwiązań z zakresu ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej; 
wspieranie działań na rzecz go-
spodarki rynkowej; promocja 
rozwiązań ekoenergetycznych i 
proekologicznych; współpraca 
krajowa i międzynarodowa; dzia-
łania promocyjne.
Kolejność na liście wyróżnionych 
uzależniona jest od wyników 
osiąganych przez samorząd oraz 
od zrealizowanych działań.
Przed rokiem Powiat Starogardz-
ki zajął 8. miejsce, obecnie awan-
sował na 7. lokatę. W aktualnej 
edycji konkursu otrzymał 41 730 
punktów, podczas gdy przed ro-
kiem uzbierał ich 34 360. Maksy-
malną liczbę punktów jury przy-
znało m.in. za ilość pozyskanych 
środków finansowych pochodzą-
cych z funduszy zewnętrznych, 
za stronę www urzędu speł-
niającą standardy dostępności 
WCAG 2.0, za wielkości środków 
finansowych wydatkowanych 
na szkolenie kadry, za wielkość 
środków finansowych wydatko-
wanych na realizację zadań pu-
blicznych przez 

 

Powiaty 
powyżej 120 tys. mieszkańców

Powiat Kartuski ex aequo Powiat Kielecki 
Powiat Cieszyński
Powiat Wodzisławski
Powiat Myślenicki
Powiat Poznański
Powiat Żywiecki
Powiat Starogardzki
Powiat Bielski (woj. śląskie)
Powiat Wejherowski
Powiat Chrzanowski

Praca nas wszystkich
Leszek Burczyk
Starosta Starogardzki
- To, że kolejny rok awansujemy w rankingu, motywuje nas do dalszego działania. 
Jeszcze kilka lat temu Powiat Starogardzki plasował się na miejscach poza pierwszą 
dziesiątką, obecnie systematycznie jest w gronie najlepszych. Na ocenę i miejsce w 
rankingu składa się wiele czynników, m.in. działania proinwestycyjne, rozwiązania 
poprawiające jakość obsługi mieszkańców, promocja rozwiązań z zakresu ochrony 
zdrowia oraz edukacji i sportu. Na ostateczny wynik pracujemy przez cały rok i jest to praca nas wszystkich.. 
Dziękuję Wydziałom Starostwa i Jednostkom Organizacyjnym Powiatu Starogardzkiego za pomoc i przygo-
towanie dokumentów, które zapewniły nam sukces. 

Konsekwencja w działaniu 

Działania władz Powiatu zostały 
docenione przez Gminę Kaliska. 
W rezultacie Zarząd otrzymał... 
Słonecznika!
- To bardzo miły gest ze strony 
Kapituły i Wójta Gminy Kaliska 
w stosunku do Powiatu Staro-
gardzkiego - przyznaje Starosta 
Leszek Burczyk. - Kaliskiego Sło-
necznika w kategorii „Inicjatywa 
Roku” otrzymał Zarząd Powiatu 
Starogardzkiego za inwestycje 
związane z bezpieczeństwem na 
trasie Kaliska - Płociczno, w tym 
budowę ścieżki rowerowej Kali-
ska - Cieciorka.

Słonecznik 
dla Zarządu Powiatu!

Serdecznie gratulujemy! 
 

Powiat Starogardzki od lat sta-
wia na trzy obszary. To zdrowie, 
edukacja i inwestycje drogowe. 
Mamy więc bardzo dobrą infor-
mację dla mieszkańców miejsco-
wości Borzechowo i Wirty. 
Właśnie rozpoczęły się roboty 
przygotowawcze i ziemne w ra-
mach inwestycji Powiatu Staro-
gardzkiego pn. „Rozbudowa pasa 
drogowego drogi powiatowej nr 
2704G łączącej miejscowości Bo-
rzechowo i Wirty w zakresie bu-
dowy ciągu pieszo-rowerowego, 
zatok autobusowych oraz przejść 
dla pieszych“. 
Zatem niebawem na drodze bę-
dzie przede wszystkim bezpiecz-
niej,  a miłośnicy dwóch kółek zy-

skają kolejny odcinek dla swoich 
rowerowych wypraw. 
- To kolejna tego typu inwesty-
cja, bowiem kilka miesięcy temu 
oddana została do użytku oświe-
tlona ścieżka rowerowa łącząca 

Kaliska z Cieciorką - podkreśla 
Starosta Leszek Burczyk. - Zależy 
nam przede wszystkim na po-
prawie bezpieczeństwa miesz-
kańców.

Na odcinku z Borzechowa do Wirt zaczęły się prace. 
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Gospodynie z Koteż wygrały XIV 
Powiatowy Turniej Kół Gospo-
dyń Wiejskich w Jabłowie i to 
one będą reprezentowały nas 
na szczeblu wojewódzkim już 7 
kwietnia w Żukowie. Serdecznie 
gratulujemy!
Impreza w Jabłowie cieszyła się 
dużym zainteresowaniem. Do 
miejscowej szkoły przyjechali 
parlamentarzyści, samorządow-
cy, przedstawiciele różnych insty-
tucji oraz organizacji. Przybyłych 
powitali: Małgorzata Siemień-
ska, dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Jabłowie, Alina Jeleń, prezes 
Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty 
Kociewia, a w imieniu samorzą-
du powiatu patron honorowy 
imprezy Kazimierz Chyła, wice-
starosta starogardzki. To organi-
zatorzy przedsięwzięcia.
- Bardzo cieszymy się, że po raz 
kolejny bierzecie udział w tej 
wspaniałej imprezie, która do-
skonale integruje całe środo-
wisko gospodyń wiejskich i po-
zwala zaprezentować talenty na 
najwyższym poziomie - mówili.
Po okolicznościowych wystąpie-
niach przyszedł czas na występy 
miejscowych uczniów i rywaliza-
cję wśród pań. Zaprezentowały 
się w kilku kategoriach, a każda 

Panie z KGW Koteże powalczą w województwie

z nich sprawiała radość nie tyl-
ko samym uczestniczkom, ale 
przede wszystkim publiczności. 
Ta miała jeszcze okazję spróbo-
wać smakołyków przygotowa-
nych przez KGW i bezpośrednio 
wziąć udział w różnych zaba-
wach w czasie przerw. Były tań-
ce, śpiewy, krótko mówiąc - wiel-

ka integracja na parkiecie. Po 
naradach jury przyszedł czas na 
ogłoszenie wyników i wręczenie 
cennych nagród. Cały turniej wy-
grały panie z Koteż. 
- Nasze przygotowania trwały 
trzy tygodnie - przyznaje Elżbie-
ta Gdaniec z KGW Koteże. - Pod-

czas przygotowań mogłyśmy się 
pośmiać, zmagania turniejowe 
wymagały juz od nas skupienia. 
Było trochę stresu, ale na turnie-
je jedziemy się bawić. 
W konkurencji plansza ,,Nasi 
bracia mniejsi” najlepsze okaza-
ło się KGW Lalkowy, w Pisance i 

Mazurku KGW Bolesławowo, w 
wokalnej ,,Mega babki to my” 
KGW Czarnylas, w modzie ,,Desz-
czowa kreacja” KGW Białachowo, 
w tanecznej dowolnej KGW Bo-
bowo, a wyróżnienie przypadło 
KGW Osówek.

Panie z KGW Koteże wygrały turniej powiatowy.

Wydarzenia
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Jak zatrudnić cudzoziemca?
W Starostwie Powiatowym odby-
ło się spotkanie informacyjne dla 
pracodawców z terenu działania 
Powiatowego Urzędu Pracy w 
Starogardzie Gdańskim dotyczą-
ce zmian w przepisach prawnych 
związanych z zatrudnianiem cu-
dzoziemców po 1 stycznia 2018 
roku.
Spotkanie otworzył Wicestarosta 
Starogardzki Kazimierz Chyła. - 
Od kilku lat rośnie zapotrzebo-

Kazimierz Chyła mówił lokalnym rynku pracy. 

wanie na pracowników, którego 
lokalny rynek pracy nie jest w 
stanie zapewnić. Pracodawcy 
coraz częściej zgłaszają się do tu-
tejszego Urzędu Pracy o zezwo-
lenie na pracę cudzoziemców i 
tak w 2016 roku wpłynęło 715 
wniosków, w 2017 ponad 5000, 
a przez dwa miesiące bieżącego 
roku było ich już ponad 700 - 
przyznał Kazimierz Chyła. 
Joanna Witkowska, dyrektor 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Gdańsku, omówiła aktualną 
sytuację na rynku pracy, gdzie 
dynamika spadku bezrobocia 
w powiecie starogardzkim jest 
najwyższa w województwie po-
morskim. Mówiła również o oby-
watelach Ukrainy na pomorskim 
rynku pracy. Była także mowa o 
zezwoleniach na pracę sezono-
wą jako nowa forma zatrudnia-
nia cudzoziemców oraz o zmia-

nach w przepisach, jeśli chodzi 
o rejestrację oświadczeń o po-
wierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi. St. chor. sztab. 
Tomasz Glegola z placówki Stra-
ży Granicznej w Gdańsku oraz 
st. chor. sztab. Wojciech Sadow-

ski z Wydziału ds. Cudzoziem-
ców Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej poruszyli kwestie 
kontroli pobytu i zatrudnienia 
cudzoziemców. Sporo uwagi po-
święcono również kontroli legal-
ności zatrudnienia. 

W spotkaniu wzięli udział głównie pracodawcy z terenu powiatu 
starogardzkiego. 
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14 marca w auli I Liceum Ogól-
nokształcącego w Starogardzie 
Gdańskim poznaliśmy laureatów 
Nagrody Starosty Starogardzkie-
go „Kociewski Gryf”. Kto został 
wyróżniony?
- Podsumowujemy cały poprzed-
ni rok działalności bardzo wielu 
osób w ważnych dziedzinach 
życia na terenie całego powiatu 
starogardzkiego. Tam, gdzie są 
ludzie, wyjątkowi ludzie, gdzie 
są nagrody, wybory, tam też są 
emocje - przyznaje Starosta Sta-
rogardzki Leszek Burczyk. - W 
Kociewiakach tkwi wielki po-
tencjał. Jeżeli Kociewskie Gryfy 
przyczyniają się do aktywności 
naszych mieszkańców, zachęca-
ją do rozwijania talentów, to cel, 
dla którego Gryfy zostały przed 
19 laty ustanowione, został osią-
gnięty.
Przypomnijmy, że Starosta Sta-
rogardzki honoruje nagrodą w 

Kociewskie Gryfy rozdane!
dziedzinie kultury (twórca roku, 
impreza roku, organizacja po-
zarządowa), sportu oraz gospo-
darki. Jeśli chodzi o tą pierwszą 
kategorię, to najpierw przyjmo-
wane są zgłoszenia kandyda-
tów. Następnie kapituła złożona 
z ludzi kultury, władz powiatu 
oraz przedstawicieli lokalnych 
mediów wybiera laureatów. W 
dziedzinie sportu oceny doko-

ne zostały też trzy nagrody spe-
cjalne. 
- W ramach wstępu do uroczy-
stości chciałbym opowiedzieć o 
wydarzeniu sprzed ponad 20 lat, 
kiedy to obaj byliśmy uczniami 
pani profesor Teresy Jankowskiej 
- tak o laureacie nagrody specjal-
nej mówi Patryk Gabriel, Czło-

nek Zarządu Powiatu. - Wów-
czas pani Teresa powiedziała, że 
w przyszłości ta osoba będzie 
wielkim, awangardowym pisa-
rzem i okazało się, że miała rację. 
Dziś Remigiusz Grzela, bo o nim 
mowa, jest uznanym, klasycz-
nym pisarzem, a my wszyscy sta-
rogardzianie, jako jego koledzy, 
jesteśmy bardzo dumni. 
Remigiusz Grzela otrzymał na-
grodę specjalną za wybitną dzia-
łalność dziennikarską i literacką, 
a w szczególności za wydanie 
książki „Podwójne życie reporter-
ki. Fallaci. Torańska”, która otrzy-
mała główną nagrodę Magazynu 
Literackiego „Książka Roku 2017”

nują trenerzy, działacze sportowi 
oraz samorządowcy. Laureatów 
w dziedzinie gospodarki wyła-
nia Starogardzki Klub Biznesu - 
Związek Pracodawców oraz Cech 
Rzemiosł Różnych.
W kategorii Gospodarka (Śred-
nie i Duże Firmy) statuetką uho-
norowano firmę Graso. - To so-

lidny i uczciwy przedsiębiorca 
oraz pracodawca - podkreśla 
Grzegorz Borzeszkowski, prezes 
Starogardzkiego Klubu Biznesu 
Związku Pracodawców. 
Wśród Mikro i Małych Firm wy-
różniony został Izol-Dach z Ja-
błowa. - To firma rzemieślnicza 
odnosząca sukcesy na rynku, jest 
innowacyjna, nowatorska i ekolo-
giczna - zauważa Zbigniew Świa-
dek z Cechu Rzemiosł Różnych. 
- Poza działalnością biznesową, 
firma wspiera lokalną społecz-
ność. 
W dziedzinie kultury w katego-
rii Twórca Roku nagrodę otrzy-
mał Józef Olszynka. - To postać 

niezwykła, przyjacielska, twór-
cza, moim zdaniem należąca do 
czołówki akwarelistów w Polsce 
- podkreśla Adam Haras ze Staro-
gardzkiego Centrum Kultury.
Imprezą Roku została XXV Noc 
Bardów im. Ryszarda Rebelki. - To 
bardzo ważna impreza, bo oprócz 
tego, że ma walory edukacyjne, 

to dodatkowo młodzież wspólnie 
z mistrzami sceny poezji śpiewa-
nej występuje na tej samej scenie 
- przyznaje Stefan Galiński ze 
Starostwa Powiatowego w Sta-
rogardzie.
W kategorii Organizacja Pozarzą-
dowa statuetkę otrzymało Sto-
warzyszenie rodziców wychowu-
jących dzieci niepełnosprawne 
„Dziecko miłości” w Kaliskach. 
- Stowarzyszenie zrzesza 35 ro-
dziców wychowujących 42 dzieci 
od 3. do 56. roku życia - przyzna-
je Mirosława Borucka, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Kaliskach. 
Podczas uroczystej gali wręczo-

Nagrody

Organizacją Pozarządową Roku wybrano Stowarzyszenie rodzi-
ców wychowujących dzieci niepełnosprawne „Dziecko miłości”

W dziedzinie gospodarki „Kociewskie Gryfy” zostały przyznane firmom Izol-Dach oraz Graso.

Imprezą Roku wybrano Noc Bardów.

Nagrodę w kategorii Twórca Roku otrzymał Józef Olszynka.
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To coś więcej niż zbieg okoliczności
Remigiusz Grzela
laureat Nagrody Specjalnej Starosty Starogardzkiego, autor książki „Podwójne życie reporterki. 
Fallaci. Torańska”

- To dość krępujące znaleźć się w murach mojego 
liceum, które skończyłem ponad 22 lata temu, w 
auli, w której stawiałem swoje pierwsze kroki jako... 
aktor. Ale zostałem autorem. Kilka dni temu by-
łem gościem klas humanistycznych w liceum 
w Otwocku. Opowiedziałem, że kiedy zdałem 
do liceum, nasza wychowawczyni profesor 
Teresa Jankowska prosiła, żebyśmy napisali na 
kartkach, kim będziemy w przyszłości. Oddała 
nam je po maturze. Na mojej było słowo „dzienni-
karz”, a potem trzy kropki. Ta samospełniająca się 
przepowiednia poszerzyła i nadal poszerza zakres 
działań, twórczych prac i wątpliwości. Takich zna-
ków w życiu człowieka jest wiele. Kiedy jechałem 
pociągiem na egzaminy na Wydział Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Warszawskiego czytałem „Hipnozę” 
Hanny Krall, wielkiej reporterki, z której lek-
tury „Zdążyć przed Panem Bogiem” u pani 
profesor Jankowskiej dostałem trzy minus. 
Siedzący naprzeciw ks. profesor Józef Ti-
schner zadał pytanie, dlaczego to czytam. 
„Bo jadę na egzaminy na dziennikar-
stwo” - odpowiedziałem. 
„Zdasz” - powiedział. I tak 
się stało. Do dziś mam eg-
zemplarz książki z jego de-
dykacją, o którą poprosiłem 
w przedziale. W tym liceum 
założyłem szkolną gazetkę. 
Nazywała się „Cogito ergo”, 
nie „sum”, tylko „plum”. I to 
plum jest też jak te trzy kropki. 
Kiedy dziennikarstwa uczyła mnie 
wielka humanistka Halina Bortnow-
ska, mówiła: „Ty jesteś taki ptak - błazen” i chyba miała rację. Zawsze poważnie opowiadałem świat, ale 
nie zapomniałem, że świat ma również poczucie humoru. Takie plum. To jest druga ważna nagroda, 
jaką dostaję w murach tej szkoły. W liceum nie dostałem... żadnej, więc przed maturą Krysia Graban, 
prowadząca bibliotekę, podarowała mi „Pasję życia” o van Goghu. Sama dla mnie tę nagrodę ufun-
dowała i dodała, że to nagroda za całokształt. Później nie chciałem tu przyjeżdżać, jednak za moich 
czasów rygor tej szkoły był pamiętny, ale przełamała mnie fenomenalna dyrektorka Wiesława Górska 
zapraszając na jubileusz szkoły. Jestem szczęśliwy, że wówczas przyjechałem. Dzisiaj odbieram nagro-
dę starosty starogardzkiego. To wielki zaszczyt. Bardzo serdecznie dziękuję panu staroście Leszkowi 
Burczykowi i kapitule, która przyznała mi tę nagrodę. Mówią: „Nie jesteś prorokiem we własnej spra-
wie”. Teraz nie wiem. Za miesiąc odbiorę w Starogardzie medal za zasługi dla miasta. Przecież miasta 
wyjątkowego, które w niełatwych czasach potrafiło uhonorować ulicą bohaterkę Gertrudę Babilińską, 
chrześcijankę, która uratowała życie żydowskiemu chłopcu i właściwie poświęciła mu je wychowując 
go w Izraelu. Byłem bardzo wzruszony i bardzo szczęśliwy, kiedy kilka lat temu w chrześcijańskie świę-
to Wszystkich Świętych odwiedziłem jej grób na żydowskim cmentarzu w Tel-Awiwie w towarzystwie 
tego uratowanego chłopca pana Michała Stołowickiego z Nowego Jorku i autora biografii Gertrudy 
Babilińskiej Rama Orena. Stołowicki stojąc nad jej grobem powiedział po polsku: Mamusia, zobacz 
kogo Ci ze Starogardu przywiozłem”. Wyjątkowe to miasto, które potrafiło uhonorować ulicą żydow-
skiego filantropa, dawnego wiceburmistrza Arie Izaaka Goldfarba. Wyjątkowe, bo potrafiące spojrzeć 
na swoją przeszłość w  całej jej złożoności, we wszystkich jej barwach, pamiętać o społeczności ewan-
gelickiej, mojżeszowej, chrześcijańskiej. Pamiętać o mieszkających tu Niemcach, Żydach, Rosjanach. 
Wyjątkowe w czasach odwrotu od różnorodności, podziałów, a nie łączenia, zrywania relacji, a nie 
dialogu. Pisanie jest to naiwną i być może beznadziejną ze sztuk, której celem jest dialog, prowadze-
nie rozmowy, poszerzanie horyzontów, otwieranie głów. Moja książka łączy wschód i zachód, świat 
podzielony żelazną kurtyną, a jego bohaterki Teresa Torańska i Oriana Fallaci są wybitnymi przedsta-
wicielkami tego świata, wizjonerkami, byle umieć wyciągnąć z ich tekstów lekcję. Ta książka ukazała 
się w wydawnictwie Prószyński i spółka, moją wydawczynią jest Anna Derengowska, której ojciec 
Henryk Derengowski, syn Jadwigi i Klemensa urodził się w 1935 roku w Starogardzie Gdańskim. Mój 
tato wychował się w sąsiedztwie Derengowskich, na ul. Gdańskiej. Traktuję takie znaki, jako coś więcej 
niż zbieg okoliczności. 

Nagrodę Specjalną przyznano Zespołowi Regionalnemu  
„Lubichowskie Kociewiaki”.

Nagrodę Specjalną otrzymał Teatr „Kuźnia Bracka”.

Drugą nagrodę specjalną otrzy-
mał Zespół regionalny „Lubi-
chowskie Kociewiaki” za 25- 
letnią działalność promującą  
Kociewie, a w szczególności za 
kultywowanie i przekazywanie 
młodym pokoleniom historii 
dawnych obyczajów, tańców, 
gadek i  przyśpiewek naszego 
regionu. - To właśnie w progach 
Gminnego Ośrodka Kultury 
swoją działalność rozpoczął ze-
spół Lubichowskie Kociewiaki - 

przypomina Franciszek Lewicki, 
kierownik GOK w Lubichowie. 
- Dzięki wytrwałej pracy pani Bo-
gumiły Fiałkowskiej zespół osią-
ga znakomite rezultaty. 

Trzecia nagroda specjalna zo-
stała przyznana Stowarzyszeniu 
Działań Teatralnych , które jest 
realizatorem Teatru Kuźnia Brac-
ka za promocję powiatu staro-
gardzkiego poprzez działalność 
teatralną oraz prezentowanie 
programów poetycko-muzycz-
nych. - Kuźnia Bracka już od 16 lat 
obdarowuje publiczność poezją 
i muzyką - przyznaje Monika Ja-
neczek, członek Teatru. - Co roku 
jest nagradzana i dostrzegana, 

ale co najważniejsze uwielbiana 
przez publiczność starogardzką. 
O wyróżnionych sportow-
cach czytaj na stronie 12.

Na scenie wystąpił zespół Bass & Cello.
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14 uczniów z Technikum im. gen. 
J. Hallera w Owidzu wraz  z na-
uczycielem języka angielskiego 
- Anną Dymerską wzięło udział 
w projekcie szkoleniowym Euro-
Week-Szkoła Liderów. Spotka-
nie to odbyło się w malowniczej 
miejscowości położonej na Ziemi 
Kłodzkiej, jaką jest Lądek Zdrój.
W trakcie 5-dniowego szkole-
nia uczestnicy tego projektu 
edukacyjnego wzięli udział w 
wielu interaktywnych warsz-
tatach, grach symulacyjnych i 
praktycznych ćwiczeniach, ta-

kich jak m.in.: pisanie CV i listu 
motywacyjnego, prowadzenie 
negocjacji w języku obcym czy 
autoprezentacja. Wszystkie za-
jęcia prowadzone były w języku 
angielskim przez wolontariuszy 
pochodzących z bardzo odle-

głych miejsc na kuli ziemskiej, ta-
kich jak m.in. Indonezja, Filipiny, 
Peru, Uganda, Kolumbia, Ukra-
ina. Wyznaczone przez wolonta-
riuszy zadania realizowane były  
w mieszanych grupach składa-
jących się z przedstawicieli szkół 
z sześciu różnych miast Polski 

O negocjacjach z Kolumbijczykiem
(wśród nich m.in.: Zgierz, Łowicz, 
Wrocław, Inowrocław, Włocła-
wek i nasza szkoła-Technikum w 
Owidzu). Dzięki temu warsztaty 
były świetną szansą zarówno na 
nawiązanie nowych znajomości, 
jak i na prowadzenie konwersa-
cji w języku angielskim, a tym 
samym sprawdzeniem i udosko-
naleniem swoich kompetencji 
w zakresie posługiwania się tym 
językiem. 
- EuroWeek zrobił na mnie bardzo 
duże wrażenie. Miałem okazję spo-
tkać się z osobami z całego świata, 

poznać ich kulturę i obyczaje. Przez 
cały czas trwania warsztatów 
towarzyszyła nam niesamowita 
atmosfera. Wyjazd zmotywował 
mnie do nauki języka angielskiego. 
Zachęcam wszystkich do wzięcia 
udziału w EuroWeek! - przyznaje 

Szymon z kl. II TE. 
Ponadto uczniowie mieli możli-
wość bliższego poznania krajów, 
z których pochodzili wolonta-
riusze prowadzący zajęcia. W 
trakcie prezentacji zatytułowa-
nych „Poznaj mój kraj”, uczest-
nicy szkolenia poznali również 

muzykę, tańce, stroje ludowe i 
podstawowe zwroty używane w 
komunikacji, w języku rodzimym 
danego wolontariusza. 
- Euroweek był świetną okazją do 
sprawdzenia swojego poziomu ję-
zyka angielskiego, ale też rozwoju 
kreatywności. Najbardziej podo-
bała mi się atmosfera, która była 
bardzo pozytywna przez cały czas 
i energia. Pomimo tego, że grafik 
był bardzo napięty i zajęcia odby-
wały się całymi dniami, z zaledwie 
kilkuminutowymi przerwami, nie 
odczuwałam takiego zmęczenia 
jak po kilku godzinach w szkole. 
Wolontariusze byli bardzo otwarci 
oraz optymistyczni, ich postawa 
była zaraźliwa. Ci, którzy nie po-
jechali mogą żałować, że stracili 
okazję do poznania wielu kultur, 
ale przede wszystkim do zdobycia 
nowych, cennych doświadczeń i 
wspomnień, które zostaną na za-
wsze - podkreśla Wiktoria (kl. I 
TG)
Każdy dzień zajęć dostarczał 
uczniom nowych wrażeń zwią-
zanych z realizacją kolejnych 
ambitnych zadań i wyzwań, ta-
kich jak np.: wyreżyserowanie 
i nagranie krótkich filmów w 
narzuconych kolejnych grupom 
kategoriach, prezentacja swo-
jego miasta i szkoły, odegranie 
licznych scenek sytuacyjnych, 
przedstawianie stereotypów.
- These were special five days for 
me. I learnt a lot of about other 
cultures, nationalities and tradi-
tions. The volunteers and people 
I met there were very friendly and 
funny. I made friends with some 
people and for sure that wasn’t a 
wasted time. Now I can say that I 
can communicate abroad witho-
ut any problems. This trip chan-
ged my view of the world a bit.- 
zauważa Jakub z kl. I TOT
- Bardzo podobało mi się to, w jaki 
sposób prowadzone były zajęcia. 
Nawet jeżeli ktoś nie jest „orłem” 
z angielskiego i tak bez proble-
mu mógłby się dogadać. Świetna 
była też atmosfera - każdy siebie 
szanował, nikt się nie śmiał, gdy 
popełniane były błędy. Warsztaty 
EuroWeek były super, a dla wszyst-
kich którzy mają wątpliwości czy 
pojechać na takie szkolenie,  moim 
zdaniem warto; można poznać su-
per ludzi, podszkolić swój angielski 
i przełamać barierę w rozmowie z 
ludźmi w języku obcym. Niesamo-
wici wolontariusze i niezapomnia-
ne wspomnienia! - dodaje Wiole-
ta z kl. I TH.
Po zakończeniu szkolenia każdy 
uczestnik otrzymał certyfikat 
potwierdzający uczestnictwo w 
tym projekcie.

/Anna Dymerska/

Edukacja

Spotkanie to odbyło się w malowniczej miejscowości, jaką jest Lą-
dek Zdrój.

Euroweek był świetną okazją do sprawdzenia poziomu języka an-
gielskiego, ale też rozwoju kreatywności. 

Rozmawiamy z Klaudią Osow-
ską i z Marcinem Wielewickim, 
uczniami IV klasy Technikum nr 
2 w Zespole Szkół Zawodowych 
im. majora Henryka Dobrzań-
skiego „HUBALA” w Starogardzie 
Gdańskim. 
- Zapytam wprost: skąd się tu 
wzięliście?
Klaudia: -To była moja szkoła dru-
giego wyboru, ale nie żałuję, że tu 
ostatecznie trafiłam. Mogę się tu 
uczyć ciekawego zawodu, nie ta-
kiego, jaki powtarza się w wielu in-
nych szkołach. Tutaj mogę zostać 
technikiem budowlańcem.
Marcin: - Dziadek był elektrykiem. 
Zawsze mu pomagałem, pomy-
ślałem, że pod tym kątem będę 
się kształcił. Nie chciałem być  w 
domu trzecim ekonomistą, dlate-
go postanowiłem zostać techni-
kiem elektrykiem.
- Nie żałujecie swojego wyboru 
po tych czterech latach?
M:  - Nie!
K: - Zawód bardzo mi się podoba, 
choć w szkole są sprawy, które 
mnie drażnią… Ale nie, nie żałuję.
- Myślicie, że macie szansę na do-
brą pracę po skończeniu szkoły? 
To już niedługo…
M: - Tak, mam duże szanse, żeby 
dostać pracę w Enerdze, połączyć 
przyjemne z pożytecznym.
K: - Mam nadzieję, że uda mi się 
znaleźć pracę w swoim zawodzie. 
Nie wszystkie firmy chcą zatrud-
niać kobiety – budowlańców…  
Tylko jeden zakład  w okolicy zgo-
dził się przyjąć mnie na praktyki. 
Dyskryminacja ze względu na płeć 
w tym wypadku to niestety nie jest 
fikcja….
- Jakie mocne strony szkoły mo-
glibyście wskazać?
K: - Ciekawe praktyki. No i dla 
mnie plusem jest to, że mam w 
klasie samych kolegów! Z chłopa-
kami lepiej się umiem dogadać niż 
z dziewczynami, są bardziej kon-
kretni.
M: - Przede wszystkim patronaty 
dużych firm, pożyteczne kursy, 
stypendia… J̀eśli ktoś jest praco-
wity, może wiele korzyści odnieść z 
nauki właśnie tutaj.
- A nie narzekacie na osławione 

Tutaj kształcą 
profesjonalistów 

kapcie?
K: - Kapcie są ok! Dzięki temu od 
razu widać,  kto w szkole jest swój, 
a kto obcy. Jest czyściej – i spokoj-
niej. 
- Czyli czujecie się tu bezpiecz-
nie?
M: - Tak. Pod wieloma względami 
jest w naszej szkole bezpiecznie.
- Nie wydaje się wam, że jak na 
dzisiejsze czasy rygor jest tro-
chę za duży? Przecież uczniowie 
szkoły ponadgimnazjalnej to 
prawie dorośli i dorośli ludzie – a 
tu kapcie, sprowadzanie do szat-
ni, nieustanna kontrola frekwen-
cji...
K:  - Wcale tego tak nie odbieram. 
No – gdyby ktoś chciał wagaro-
wać, to będzie miał kłopot! Ale jeśli 
przychodzi się tu po naukę, to nie 
ma problemu. Śmieszy mnie, gdy 
ktoś mówi, że „w budowlance nie 
trzeba się uczyć”. Jak ktoś chce coś 
osiągnąć, to musi się uczyć, cza-
sami nawet więcej niż w innych 
szkołach, ogólnokształcących,  
bo ma przedmioty zawodowe.  
Nauczyciele starają się przekazać 
nam wiedzę w sposób przystępny, 
szkoła daje dobre przygotowanie 
zawodowe. Potrafią nawet pomóc 
w znalezieniu pracy.
- M: Niektórzy myślą, że tu jest tyl-
ko szkoła branżowa, czyli dawniej: 
„zawodówka”. A tu jest kilka kie-
runków w technikum, do wyboru.
 - Komu byście polecili swoją 
szkołę?
M: - Komuś, kto ma swój wymarzo-
ny zawód. Jeżeli jest zainteresowa-
ny, niech odwiedzi stronę szkoły: 
zszstarogard.pl, gdzie zapozna się 
z ofertą edukacyjną mojej szko-
ły oraz dowie się co dzieje się w 
społeczności szkolnej, a dzieje się 
dzieje.
K: - Myślę, że to jest dobra szkoła 
także dla kogoś, kto nie do końca 
jest zdecydowany, co chce w ży-
ciu robić.  Jeśli zda maturę, może 
próbować swoich sił na różnych 
kierunkach studiów, nie tylko 
związanych z jego kierunkiem w 
technikum. A  jeśli coś mu nie wyj-
dzie, czy po prostu zmieni plany  
- zawsze ma jakiś zawód, jakieś 
umiejętności. 
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Anglicy chwalą naszą młodzież!
Gościem władz powiatu był Raja 
Ali, prezes IBD Partnership w 
Portsmouth, który opowiedział 
o swoich doświadczeniach zwią-
zanych ze współpracą z młodzie-
żą z Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych w Starogardzie Gdańskim. 
Pogratulował sukcesów, zwłasz-
cza jeśli chodzi o tzw. projekty 
miękkie. Radża zasiada w Radzie 
Doradczej ds. Edukacji  przy Pre-
mierze Wielkiej Brytanii. 

- Organem prowadzącym Zespół 
Szkół Ekonomicznych jest Powiat 
Starogardzki i bardzo cieszymy 
się, że ta placówka ma takie dobre 
kontakty z pracodawcami w róż-
nych częściach Europy - przyznał 
Wicestarosta Starogardzki Kazi-
mierz Chyła. - Dzięki temu mło-
dzież ma możliwość odbywania 
praktyk zawodowych za granicą, 
co znacznie ułatwia późniejszy 
start w dorosłe życie. 
Gość był pod ogromnym wraże-
niem młodzieży, która kształci 
się w „ekonomiku”. 
- Uczniowie, którzy reprezentują 
powiat, są niesamowici. Wszyst-
ko robią z wielką pasją. Praco-
dawcy podkreślają, że chcieliby 
mieć takich pracowników. Mło-
dzież z Państwa szkół jest praw-
dziwym ambasadorem Polski, 
powiatu oraz szkoły - przyznał 
Raja Ali, prezes IBD Partnership 
w Portsmouth. 
Gość lepiej poznał powiat. Jak 
wyjaśnił mu Wicestarosta Kazi-
mierz Chyła, nasz samorząd jest 
drugim stopniem samorządowej 
administracji. - Powiat liczy 127 
tysięcy mieszkańców. Znajduje-
my się na Kociewiu, region ten 
tworzą trzy powiat: starogardzki, 
tczewski i świecki, a stolica Ko-
ciewia jest Starogard Gdański, w 
którym się znajdujemy. 
Gość poznał też lepiej system 
szkolnictwa na szczeblu powia-

towym, czyli placówki prowa-
dzone przez Powiat Starogardz-
ki. - Mamy, podobnie jak w całej 
Europie, niż demograficzny - za-
uważył Marek Gabriel, Naczelnik 
Wydziału Edukacji w Starostwie 
Powiatowym. - Kiedyś w na-
szych szkołach uczyło się 8 tysię-
cy uczniów, obecnie mamy ich 
4200. Mamy pięć techników, trzy 
szkoły branżowe i te dwa typy 
szkół to szkoły zawodowe. Mamy 

dwa licea ogólnokształcące oraz 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy, gdzie kształcimy i 
opiekujemy się dziećmi niepeł-
nosprawnymi intelektualnie. 
Powiat ma jeszcze dwie waż-
ne placówki. To Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej i Międzyszkolny 
Ośrodek Sportu. Te dwie insty-
tucje dbają o rozwój kulturalny 
oraz sportowy naszej młodzieży. 
Nasze władze zawsze uważały, 
że oprócz tego, iż trzeba dbać o 
poziom wykształcenia, to jeszcze 
trzeba dbać o kondycję fizyczną 
młodzieży i rozwój duchowy. 
Nasi uczniowie osiągają bardzo 
dobre wyniki nauczania. Przykła-
dowo w ubiegłym roku zanoto-
waliśmy drugie miejsce w całym 
województwie, jeśli chodzi o 
zdawalność matur. 
Raja Ali pogratulował wyników 
i życzył kolejnych sukcesów. 
Zauważył, że w młodzieży jest 
ogromna siła i trzeba w nią jak 
najbardziej inwestować. Był za-
chwycony polityką władz  po-
wiatu w kontekście projektów 
unijnych. - Wykonujecie świetną 
pracę, jeśli chodzi o kształcenie i 
wychowanie młodzieży - chwalił. 
- Jestem przekonany, że polska 
młodzież już niebawem będzie 
podejmować ważne decyzje w 
Europie i dla Europy. Na pewno 
będzie ważną siłą. Współpra-
cujemy z uczniami z 21 krajów i 

życzyłbym sobie, żeby młodzież 
z pozostałych krajów miała taką 
samą motywację i poświęcenie 
jak młodzież z Polski.
- Jeśli chodzi o pozyskiwanie 
środków unijnych, to jesteśmy 
w bardzo dobrym momencie - 
wyjaśnił Rafał Kosecki, Naczelnik 
Wydziału Polityki Gospodarczej 
i Funduszy Europejskich. - Pro-
gram na lata 2014-2020 taką 
możliwość nam stworzył. W tej 

chwili realizujemy trzy rodzaje 
projektów. Pierwsze to projek-
ty edukacyjne, a w ich ramach 
projekty infrastrukturalne i tzw. 
miękkie, społeczne, kolejne to z 
zakresu służby zdrowia oraz in-
westycje drogowe. W sumie łącz-
na kwota pozyskanych przez nas  
środków to 20 milionów euro. 
Dla przykładu, w jeden z projek-
tów miękkich jest zaangażowa-
nych 1000 osób. To 25 procent 
wszystkich uczniów uczęszcza-
jących do szkół prowadzonych 
przez Powiat Starogardzki. 
Raja Ali nie krył pozytywnego 
zaskoczenia. - Szczególnie gra-
tuluję pozyskiwania środków na 
te projekty miękkie. Dzięki temu 
młodzież może się rozwijać, a 
widać, że władze doskonale za-
uważają taką potrzebę - przy-
znał. - Pierwszy raz, a podróżuję 
po wielu krajach, dowiaduję się 
o takim patrzeniu na młodzież i 
inwestowaniu w jej umiejętno-
ści. Jestem zachwycony waszym 
podejściem. Świat robi się co-
raz mniejszy i tylko osoby, które 
mają otwarte umysły, mogą w 
ten sposób podchodzić w spra-
wy młodzieży. 
Na zakończenie wizyty gość 
otrzymał podarki, które będą mu 
się kojarzyły z naszym powiatem. 
Dziękujemy za spotkanie! 

Gościem władz powiatu był Raja Ali, prezes IBD Partnership w Portsmouth. 

Wymyśl rym 
na anty-dym!

Zachęcamy uczniów klas piątych 
i szóstych szkół podstawowych 
do udziału w konkursie „Wymyśl 
rym na ANTY-dym”. Jego zasady 
są bardzo proste. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody!
Przedmiotem konkursu jest na-
pisanie rymowanki zwracają-
cej uwagę na problem smogu. 
Chcemy w ten sposób podnieść 
świadomość ekologiczną wśród 
dzieci, a także zachęcić je do 
tego by zaczęły dbać o środowi-
sko. Zależy nam na tym, aby pro-
mować działania, które zmierza-
ją do wyeliminowania spalania w 
paleniskach domowych. Wszy-
scy musimy poczuć się odpo-
wiedzialni za jakość powietrza, 
którym oddychamy. 
Warto spróbować swoich sił w 
konkursie, bowiem przygotowa-

liśmy atrakcyjne nagrody:
za I miejsce -  karta podarunkowa 
o wartości 500 zł,
za II miejsce - karta podarunko-
wa o wartości 400 zł,
za III miejsce - karta podarunko-
wa o wartości 300 zł.

Na Wasze prace czekamy do 11 
kwietnia 2018 r. pod adresem:
Wydział Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa, Starostwo Powiato-
we w Starogardzie Gdańskim,  
ul. Kościuszki 17, 83-200 Sta-
rogard Gdański, z dopiskiem:  
Konkurs – „Wymyśl rym na AN-
TY-dym”. 

Regulamin konkursu dostęp-
ny jest na stronie internetowej 
powiatstarogard.pl oraz face-
book.com/najrzy
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Panie wiedzą, gdzie szukać drogi do piękna 

Za nami druga edycja akcji „Pięk-
na i Zdrowa – Metamorfoza”. 
Do udziału w akcji zgłosiło się 
ponad 60 pań, zaś do współpra-
cy zaproszono 5 z nich. Efekty 
metamorfoz można było ujrzeć 
podczas finału w Galerii Neptun. 
Wybrane przez jury panie prze-
szły badania laboratoryjne, 
spotkały się z dietetykiem oraz 
stylistką, a także szlifowały for-
mę podczas zajęć sportowych. 
Wcześniej jednak dzięki firmie 
Decathlon uzupełniły swoją gar-
derobę o stosowny strój sporto-
wy.  Zakończeniem metamorfoz 
była zmiana fryzur w HAIR M 
Club.
Panie przeżyły przygodę, ale też 
dowiedziały się wiele o sobie i 
nabrały pewności siebie – i o to 
tak naprawdę chodziło organi-
zatorom akcji, czyli Starostwu 
Powiatowemu, Kociewskiemu 
Centrum Zdrowia oraz Galerii 
Neptun.
Panie nie kryły entuzjazmu, de-
terminacji oraz radości z faktu, że 
biorą udział w projekcie. Podkre-
ślały, że robią to tylko i wyłącznie 
dla siebie - dla swojego zdrowia i 
urody, a zatem w myśl hasła akcji 
„Piękna i Zdrowa”.
- W ubiegłym roku zdecydo-
wałam się na poważny krok i w 
rezultacie schudłam 40 kilogra-

mów. Zgłoszenie do projektu 
„Piękna i Zdrowa - Metamorfoza” 
traktuję jako zwieńczenie tego 
trudu, taką wisienkę na torcie - 
przyznaje Mirela Murawska.
Z kolei Irena Małecka uznała, że 
jest w takim wieku, że chce bar-
dziej dbać o siebie. - Czegoś mi 
brakuje, czuję niedosyt, bo nie 
mam swojego stylu - wyjaśniała 
powód, dla którego zdecydowa-
ła się zgłosić.
Zupełnie inną motywację mia-
ła Emilia Fryszka, która blisko 5 
miesięcy temu została po raz 
drugi mamą. - Jeszcze zanim zo-
baczyłam plakat informujący o 
naborze do projektu, uznałam, 
że pora wziąć się za siebie - mówi 
Emilia. - Chciałam się poczuć bar-
dziej kobieco, bo wstyd przyznać, 
ale u fryzjera byłam ostatnio rok 
temu. Zdaję sobie też sprawę z 
tego, że czasami człowiek je byle 
co, więc spotkanie z dietetykiem 
bardzo się przyda.
Kolejna z finalistek - Magdalena 
Tkaczyk - chciała przede wszyst-
kim lepiej poznać swoje mocne 
strony, a także zacząć prowadzić 
zdrowy styl życia. - Stwierdziłam, 
że najwyższa pora zrobić coś dla 
siebie, zadbać o swoje zdrowie - 
podkreśla Magdalena Tkaczyk.
Podobnego zdania była Żaneta 
Szulc. - Czułam się zmęczona, 

potrzebuję bodźca do zmiany - 
przyznaje Żaneta.
Ta akcja, oprócz zmiany stylu 
ubierania czy fryzury miała rów-
nież na celu zwrócenie uwagi ko-
biet na to, jak ważne jest dbanie 
o własne zdrowie oraz jak istot-

Nasze akcje

Przed publicznością wystąpiły grupy taneczne z Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej. 

Podziękowaliśmy osobom i instytucjom, które współ-
pracowały z nami podczas akcji. 

Przed wielkim finałem panie odwiedziły siłownię Nep-
tun Gym Fitness.

Serdeczne podziękowania
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Douglas Polska Sp. z o.o.
Dobry Dietetyk Maciej Ciechanowski
Hair M Club
Neptun Gym Fitness
Mydlarnia u Franciszka
Decathlon Kartuska
Zamek Gniew Sp. z o.o.
Słodko Słone
Młodzieżowa Rada Powiatu Starogardzkiego
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Zespół Szkół Zawodowych
SP ZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim
Medpharma Zakład Opieki Zdrowotnej S.A.
Em Nail Professional
TEB Edukacja, 
a także: Kwiaciarnia Firmowa, Kwiaciarnia Marzenie, Kwiaciarnia Stokrotka, Kwiaciarnia Camelia, Kwia-
ciarnia Halina, Pracownia fryzjerska Hanna Bukowska, Salon fryzur Joanna Cabaj, Studio fryzur Paulina 
Gawlik, Studio fryzur Katarzyna Mazur, Studio urody Barbara Baske, Gabinet kosmetyczny JOANNA, 
M-2 Salon kosmetyczny, studio tatuażu Marlena Górska, Stylizacja paznokci i rzęs Paulina Szulc, Studio 
kosmetyczne ANIA Anna Kowalska, Gabinet kosmetyczno-fryzjerski BeBeauty, Salon urody RÓŻA Ka-
tarzyna Ochocka, Usługi kosmetyczne ODNOVA, Makijaż permanentny Mariola Derda, Escape Room 
Starogard Gdański, Studio Figura Starogard Gdański, Myjnia i serwis opon TDK w Skórczu, Tomasz i 
Dawid Kłos, Kula Bowling Starogard Gdański, Club Concordia Skarszewy, Centrum Rozrywki Piętro Sta-
rogard Gdański. 

Nasze finalistki i osoby, które zadbały o ich zmiany. Podczas finału można było m.in. sprawdzić poziom cu-
kru oraz zmierzyć ciśnienie. 

Tegoroczne finalistki spotkały się z Marzeną Okrój, która 
brała udział w akcji przed rokiem. 

ne jest dobre samopoczucie. 
Podczas badań laboratoryjnych 
przeprowadzonych w szpitalu 
okazało się, wyniki niektórych 
Pań nie mieszczą się w granicach 
normy i konieczne jest aby po-
głębiły diagnostykę, wykonały 

dodatkowe badania i zgłosiły 
się do lekarza. Jak same mówią, 
będą teraz już regularnie dbały 
o profilaktykę. A wszystko po to, 
by, zgodnie z hasłem akcji, być 
piękną i zdrową.
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Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie i wygrać atrakcyjną 
nagrodę, którą jest bon o wartości 150 złotych do salonu EMPIK. Osoby, 
które chcą wziąć udział w konkursie, powinny zaznaczyć prawidłową 
odpowiedź, wypełnić kupon i wysłać na adres: Zespół ds. kontaktów 
z mediami i komunikacji społecznej Starostwo Powiatowe, ul. 
Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański. Kupony można również 
dostarczać do punktu informacyjnego Starostwa Powiatowego lub 
wysyłać drogą mailową na adres: ewa.macholla@powiatstarogard.
pl w temacie maila wpisując „PYŁ”. Na odpowiedzi czekamy do 12 
kwietnia 2018 r. 

W poprzednim numerze „Gazety Powiatowej - Informatora Powiatu 
Starogardzkiego” pytaliśmy o to, jakie warunki atmosferyczne sprzyjają 
powstawaniu smogu. Prawidłowa odpowiedź to duża wilgotność i 
brak wiatru. Zwyciężczynią została Janina Odya. Gratulujemy!

PYTANIE KONKURSOWE

Pył zawieszony  PM2,5 jest groźny dla zdrowia, bo:
a)      przenika przez pęcherzyki płucne i dostaje się do krwioobiegu,
b)      na powierzchni pyłu przenoszone są toksyczne związki chemiczne 
niebezpieczne dla zdrowia i substancje rakotwórcze,
c)      z krwią trafia do narządów wewnętrznych i osłabia je,
d)      przyczynia się do rozwoju wielu chorób np. astmy, przewlekłej 
obsturacyjnej choroby płuc czy alergii,
e)      wszystkie powyższe.

KUPON

..........................................................

(imię i nazwisko)

..........................................................

(adres zamieszkania)

.......................................................

(numer telefonu)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb 
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

..................................................

(podpis)

ODPOWIEDŻ

Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!
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ka Klubu TRI Starogard i bardzo 
modnej ostatnio dyscypliny 
sportowej, jaką jest triathlon. 
III zajęła Monika Dubiela – za-
wodniczka LLKS Ziemi Kociew-
skiej w Skórczu. 
II miejsce zdobył Adrian Sulewski 
- zawodnik Kick-boxingu Klubu 
Beniaminek 03 Starogard. 

I miejsce i tytuł Najlepszego Spor-
towca a właściwie Sportsmenki 
2017 roku zdobyła Klara Piętak, 
przedstawicielka kick-boxingu 
Klubu Beniaminek 03 Starogard. 
Rok 2017 był niezwykle udany dla 
Klary. Lista jej osiągnięć jest dłu-
ga, a najwartościowsze z nich to I 
miejsce w Mistrzostwach Europy 

Za najlepszą imprezę sportową uznano Bieg Czterech Jezior w 
Skórczu.

Trenerem Roku 2017 został Tomasz Janowicz, który szkoli m.in. 
Klarę Piętak.

Starosta wyróżnił 10 najbardziej utalentowanych sportowców. Pierwsze miejsce zdobyła Klara Piętak.

Najlepszego sportowca wybra-
no spośród 51 zawodniczek i za-
wodników reprezentujących 12 
dyscyplin sportowych.  
Decyzją kapituły X miejsce zdo-
była Karolina Urban - zawodnicz-
ka Klubu UKS Ósemka 
IX miejsce zdobył Szymon Adam-
czyk - zawodnik piłki siatkowej 

UKS SET Starogard. 
VIII miejsce zdobył Szymon Gaj-
da- zawodnik Klubu LLKS Ziemi 
Kociewskiej w Skórczu, przedsta-
wiciel LA. Szymon w ubiegłym 
roku wywalczył srebrny medal 
w Mistrzostwach Polski LZS w 
rzucie młotem. Zawody odbyły 
się w Pile. Jego trenerem jest Ry-

szard Różycki. 
VII miejsce zajął Marcin Flieger 
- jeden z najlepszych zawodni-
ków rozgrywek Polskiej Ligi Ko-
szykówki w sezonie 2016/2017. 
Kapitan Zespołu Polpharma Sta-
rogard. Dzięki jego dobrej grze 
Polpharma awansowała do fazy 
play - off. 

VI miejsce zdobyła Wiktoria 
Wierzba – przedstawicielka pię-
cioboju nowoczesnego UKS 
Ósemka Starogard. 
V miejsce zajął Robert Czerwiak- 
triathlonista i lekkoatleta Klubu 
TRI Starogard. 
IV miejsce zdobyła Magdalena 
Lenz - kolejna przedstawiciel-

Juniorów w formule Kick-Light  
w Skopje, I miejsce w Pucharze 
Świata w formule Light-Cont  
w Rimini, I miejsce w Pucharze 
Świata Juniorów w formule Kick- 
Light w Budapeszcie, I miejsce w 
Mistrzostwach Polski Juniorów 
w Formule Light- Cont. Trenerem 
Klary jest Tomasz Janowicz. 

- Klara po raz drugi w ubiegłym 
sezonie zdobyła Mistrzostwo 
Europy i po raz drugi odbiera Ko-
ciewskiego Gryfa - zauważa tre-
ner Tomasz Janowicz. - Myślę, że 
może osiągnąć wszystko, a cele, 
które sobie wyznaczy, zależą już 
tylko od niej i jej determinacji. 
Trenerów wybierano spośród 22 

kandydatów reprezentujących 12 
dyscyplin sportowych. Decyzją 
kapituły V miejsce zajął Krzysztof 
Kamysz - przedstawiciel Sztuk i 
Sportów Walki. 
IV miejsce zajął Piotr Szurgot - 
trener tenisa stołowego w Klubie 
Beniaminek 03 Starogard. 
III miejsce zajął Mariusz Fryźle-

wicz - trener piłki siat-
kowej w Uczniowskim 
Klubie Sportowym SET 
Starogard Gdański.
II miejsce zdobyła Gra-
żyna Czapiewska - tre-
nerka LLKS Ziemi Ko-
ciewskiej w Skórczu. I 
miejsce i tytuł Najlep-
szego Trenera w Po-
wiecie Starogardzkim 
w 2017 roku zdobył To-
masz Janowicz - trener 
kickboxingu w Klubie 
Beniaminek 03 Staro-
gard. Pan Tomasz jest 
również trenerem Ka-
dry Narodowej Junio-
rów. Jego podopieczni 
zdobywają co roku wie-
le medali na zawodach 
różnego szczebla z 
Mistrzostwami Świata, 
Europy i Polski włącz-
nie. Jego zawodnicz-
ka Klara Piętak została 
wybrana najlepszym 
Sportowcem Powiatu 
Starogardzkiego w 2017 
roku, a Adrian Sulewski 
zajął II miejsce. 
- Sukcesu nigdy nie od-
niesiemy sami - pod-

kreśla Klara Piętak, zawodniczka 
trenera Janowicza. - Na drodze 
do niego stoją ludzie, którzy w 
nas wierzą i pragną, żebyśmy 
osiągnęli jak najwięcej. Taką oso-
bą jest właśnie trener Tomasz Ja-
nowicz, którego zaangażowanie 
przyczyniło się do sukcesów wie-
lu młodych ludzi. Bez wątpienia 
mogę go nazwać ojcem staro-
gardzkiego kickboxingu. 
Kapituła wybrała również naj-
lepszą imprezę sportową 2017 
roku  Na liście nominowanych 
znalazły się 24 imprezy i zawody 
sportowe. Tytuł Najlepszej Im-
prezy 2017 roku zdobył X Bieg 
Czterech Jezior zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Aktywni 
Kociewiacy w Skórczu. 
- To wspaniała impreza spor-
towo-rekreacyjna, w której w 
ubiegłym roku wzięło udział 
ponad 800 osób - zauważa Ja-
nusz Kosecki, burmistrz Skórcza. 
- Malownicze tereny, pięknie po-
łożone szutrowe drogi i ścieżki 
rowerowe wśród czterech jezior 
to atrakcja Borów Tucholskich. 
Gratulujemy wszystkim laure-
atom!

Nagrody „Kociewskie Gryfy” dla sportowców


