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Wygraj darmowy
wyjazd do Brukseli

Smog nas wszystkich dusi, truje
Ja się z tego wypisuję!
Czas rozpocząć walkę z wrogiem,
Niech to będzie mym nałogiem.
Autor pracy
Kinga Kaczorowska
ZSP w Kaliskach
Opiekun pracy:
Joanna Sykutera

Zwycięska praca konkursu pt. „Wymyśl rym na ANTY-dym”

Świetna informacja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Każdy z Was może powalczyć o darmowy wyjazd do
Brukseli. Wystarczy tylko odpowiedzieć na jedno
pytanie.

»2

Usługi medyczne
bardziej dostępne

Podpisano dwie ważne umowy dotyczące informatyzacji
Kociewskiego Centrum Zdrowia, które znacznie poprawią
jakość i dostępność usług medycznych. Wartość
tego przedsięwzięcia to blisko 3,8 mln zł, a dofinansowanie z UE wynosi ponad 3 mln zł.
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Nie przegap

Wymyślili rym na ANTY-dym!
Zakończył się konkurs „Wymyśl
rym na ANTY-dym”, który był adresowany do uczniów klas V i VI
szkół podstawowych z powiatu
starogardzkiego. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięskie
prace. Czyj rym był najlepszy?

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

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2018
r. wybrała zwycięzców konkursu
pt. „Wymyśl rym na ANTY-dym”:
Miejsce I – Kinga Kaczorowska
(p. Joanna Sykutera) – ZSP w Kaliskach,
Miejsce II – Wiktoria Chrzanowska (p. Lidia Sikora) – PSP w Mirotkach,
Miejsce III – Kornelia Rosińska (p.
Janina Kaszubowska) – ZSP w Kaliskach.
O terminie wręczenia nagród powiadomimy wyróżnione osoby.
Gratulujemy!

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-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

Pojedź do Brukseli

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

Świetna informacja dla uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych.
Każdy z Was może powalczyć o
darmowy wyjazd do Brukseli.
Wystarczy tylko odpowiedzieć
na jedno pytanie.

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

Pytanie jest nieskomplikowane i
wiąże się z 14. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
W konkursie mogą wziąć udział
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu starogardzkiego, wśród których wyłonionych

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

zostanie dwóch zwycięzców. Te
dwie osoby w nagrodę pojadą
do Brukseli na zaproszenie Europosła Janusza Lewandowskiego.
Co zatem trzeba zrobić, aby powalczyć o darmowy wyjazd? Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Co Ci dała Unia Europejska?
Taka odpowiedź nie może być
lakoniczna, bo zgodnie z regulaminem konkursu musi składać
się z minimum 3000 znaków, a
maksymalnie z 6000 znaków. Na
Wasze prace czekamy do 7 maja.

Należy je dostarczyć do Starostwa Powiatowego lub przesłać
droga mailową na adres: ewa.
macholla@powiatstarogard.pl
w temacie maila wpisując „14 lat
Polski w UE”.
Więcej informacji o konkursie na
stronie: www.powiatstarogard.
pl oraz na profilu Powiat Starogardzki - Kociewie Czeka na Ciebie i Młodzi Demokraci Starogard
Gdański na Facebooku.

Wszyscy jesteśmy Europejczykami

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

Andrzej Grabowski
pomysłodawca

Bezpłatny miesięcznik,
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
Redakcja: Zespół ds. kontaktów z mediami i komunikacji społecznej
tel. 58767 35 95, biuletyn@powiatstarogard.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania otrzymanych tekstów.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim
ul. Paderewskiego 11, tel. 58 560 23 20, fax 58 560 23 22
www.pcprstarogard.pl
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Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim
ul. Kanałowa 3, tel. 58 562 35 39, 58 562 21 46
www.starogardgdanski.praca.gov.pl
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Kociewskie Centrum Zdrowia
ul. dra Józefa Balewskiego 1,
tel. 58 562 30 31 (centrala),
58 562 92 00 (sekretariat)
www.szpital-starogard.pl
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Powiatowa

- Młodzież powinna być świadoma swoich możliwości, jakie mamy dzięki Unii Europejskiej. Dziś przeciętny młody Europejczyk, jakim bez wątpienia jest też młody
Polak czy Polka, nie wyobrażają sobie życia czy bez strefy Schengen, czy z bardzo
drogimi połączeniami komórkowymi. Warto, aby znali mechanizmy, jakimi rządzi
się UE tak, aby wykorzystywali te możliwości tak samo lub lepiej niż młodzi Czesi,
Niemcy czy Hiszpanie. Służą temu chociażby takie wyjazdy jak te. Wszyscy jesteśmy Europejczykami - korzystajmy z tego!
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Kolejny krok w stronę informatyzacji szpitala
W Starostwie Powiatowym zostały podpisane dwie ważne
umowy dotyczące informatyzacji Kociewskiego Centrum Zdrowia. Przedsięwzięcie to znacznie poprawi jakość i dostępność
usług medycznych.

z integracją z posiadanymi systemami i urządzeniami. Władze
Powiatu Starogardzkiego podpisały umowę z firmą Asseco Poland SA.
- Zależy nam na tym, żeby szpital
miał spektakularne efekty współ-

Asseco Poland SA. - Obserwujemy
w wielu szpitalach ten proces od
samego początku, gdy narzędzia
informacyjne przez wiele ostatnich
lat były przez personel traktowane
jako narzucony obowiązek przez
Narodowy Fundusz Zdrowia. W

sprawozdawczości. To są narzędzia, które prowadzą całą dokumentację medyczną pacjenta. Do
końca roku szpitale muszą zgłosić
gotowość do wdrożenia e-recepty,
od lipca wchodzi obowiązek elektronicznych zwolnień lekarskich.

Władze Powiatu Starogardzkiego podpisały umowę z firmą Asseco
Poland SA.

Pierwsza z umów dotyczy Szpitalnego Systemu Informatycznego
wraz z integracją z posiadanymi systemami i urządzeniami.

- Jest to drugi z trzech bardzo ważnych projektów realizowanych
na terenie szpitala - podkreśla
Patryk Gabriel, Członek Zarządu Powiatu. - Za kilkanaście dni
zostanie ogłoszony duży przetarg
związany z budową bloku operacyjnego, powstaniem centralnej
sterylizatornią i modernizacją placówki. Jest to długofalowy plan
skierowany na to, aby nasz szpital
był jednym z najlepszych szpitali
powiatowych w województwie.
Informatyzacja to proces konieczny, bowiem przepływ informacji
pomiędzy oddziałami, poradniami, diagnostyka, zdalna pomoc to
kwestia kluczowa.
Pierwsza z umów dotyczy dostawy i wdrożenia Szpitalnego
Systemu Informatycznego wraz

chwili obecnej to już nie są tylko
i wyłącznie systemy służące do

pracy z nami - przyznaje Adam
Michałek, Dyrektor Handlowy

Druga umowa została podpisana z z Grupą N sp. z o.o. i dotyczy
dostawy sprzętu do szpitala.

Generalnie wraz z informatyzacją
pojawia się coraz więcej korzyści i
dla lekarzy, i dla pacjentów. Docelowo bowiem elektroniczna dokumentacja medyczna ma zastąpić te
tony papieru, które spoczywają w
archiwach. Zarządzanie informacją będzie dużo łatwiejsze i zajmie
zdecydowanie mniej czasu. Korzyści dla pacjenta będzie naprawdę
dużo. W łatwy sposób będzie mógł
komunikować się ze szpitalem, nie
będzie już uzależniał się od wykonania telefonu do placówki, ale
będzie mógł sam zarejestrować
się elektroniczne na konkretny termin, a następnie otrzyma przypomnienie o zbliżającym się terminie
wizyty. Jak będzie potrzebny odpis
dokumentacji medycznej z pobytu
w szpitalu, to pacjent złoży wnio-

sek drogą elektroniczną i w ten
sam sposób go otrzyma. Bez jeżdżenia do szpitala, bez czekania w
kolejkach.
Druga umowa dotyczy dostawy
sprzętu do szpitala. Zakup urządzeń pozwoli na dostosowanie
sprzętu informatycznego do wymogów aplikacji medycznych.
- W ramach umowy naszym zadaniem jest dostarczenie sprzętu
komputerowego i serwerowni mówi Piotr Nawrocki Dyrektor
Handlowy Grupa N Sp. z o. o.
– Staraliśmy się dobrać sprzęt renomowanych firm, dlatego mam
nadzieję, że sprzęt będzie długo
służył szpitalowi.
Jak zauważył Adam Magiełka,
Prezes Kociewskiego Centrum
Zdrowia, obecnie zamyka się pewien etap w działalności szpitala.
- Mam nadzieję, że sprawnie przejdziemy przez proces wdrożeniowy,
a dokumentacja medyczna zyska
nowy wymiar - mówił Adam Magiełka.
Przypomnijmy, że zadanie jest
realizowane w ramach projektu
„Poprawa jakości świadczonych
usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w Kociewskim Centrum Zdrowia sp. z
o.o. w Starogardzie Gdańskim.”
Wartość tego przedsięwzięcia to
blisko 3,8 mln zł, a unijne dofinansowanie wynosi ponad 3 mln
zł. Szpital zyska sprzęt oraz nowe
funkcjonalności, które umożliwią zarządzanie placówką,
usprawnią obieg dokumentacji
medycznej i administracyjnej, a
także pozwolą na utworzenie eplatformy Zdrowia.

Hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej
Przed zbiorową mogiłą starogardzian – ofiar II wojny światowej
na Starym Cmentarzu w Starogardzie Gdańskim w 78. rocznicę
Zbrodni Katyńskiej oddano hołd
jej ofiarom.
Katyń jest dla Polaków symbolem zbrodniczej polityki systemu
sowieckiego. To mord dokonany
na blisko 22 tysiącach obywatelach państwa polskiego, których
wzięto do niewoli lub aresztowano. Na podstawie tajnej decyzji
Biura Politycznego Komitetu
Centralnego Wszechzwiązkowej
Komunistycznej Partii z 5 marca 1940 r. zgładzono strzałem w
tył głowy około 15 tysięcy jeń-
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ców przetrzymywanych wcześniej w obozach specjalnych
NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz 7 tysięcy
osób osadzonych w więzieniach
zachodnich obwodów republik
ukraińskiej i białoruskiej. Ofiarami byli głównie znaczący
obywatele państwa polskiego:
oficerowie Wojska Polskiego i policji, urzędnicy administracji państwowej oraz przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit
Zginęli zakopani bezimiennie w
masowych dołach cmentarnych.
Sprawa „katyńska” była przez
cały okres ZSRR jedną z najściślej
strzeżonych tajemnic Kremla. 13
kwietnia 1990 roku władze ZSRR

oficjalnie przyznały, że była to
„jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych z
tą zbrodnią nie zostało jak dotąd
wyjaśnionych.
13 kwietnia, jak co roku na cmentarzu przy ul. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gd. samorządowcy,
przedstawiciele najważniejszych
instytucji, a także licznie zgromadzona młodzież oraz przedstawiciele stowarzyszeń i wojsko oddali hołd ofiarom tej tragicznej
zbrodni. Delegacje, w tym delegacja władz Powiatu Starogardzkiego, złożyły wiązanki kwiatów.
Delegacja Powiatu Starogardzkiego oddała hołd ofiarom.

Informator Powiatu Starogardzkiego
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Konsekwentnie inwestujemy w edukację
Młodzież ucząca się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych Powiatu Starogardzkiego
jest najlepszym ambasadorem
tych wszystkich zmian, które
obecnie zachodzą w placówkach.
Uczniowie otwarcie przyznają,
że wybór ich szkół był właściwy,
a oferta edukacyjna spełnia ich
oczekiwania. Takie ważne słowa
ze strony uczniów padły podczas
wizyty władz Województwa Pomorskiego.

„Aktywni Pomorzanie” w ramach
realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku
pracy - zauważa Starosta Leszek
Burczyk. - Do zadań tej komisji
należy m.in. przegląd działań realizowanych przez organy prowadzące pod kątem ich zgodności
z przyjętym wcześniej zakresem.
Jednym z etapów prac komisji są

Wizyta władz Województwa Pomorskiego była podzielona na trzy
etapy.
Na trzy etapy była podzielona
wizyta, która odbyła się w ramach programu strategicznego
„Aktywni Pomorzanie”. Goście
odwiedzili nie tylko Starostwo
Powiatowe, gdzie omawiana
była realizacja dwóch ważnych
programów, ale też na własne
oczy mogli się przekonać jak
wyglądają prace przy tworzeniu dwóch centrów kształcenia
ustawicznego i praktycznego - w
Starogardzie Gdańskim oraz w
Bolesławowie.

tzw. wizyty studyjne. Samorząd
powiatowy jest właśnie w trakcie
takiej wizyty.
Z wizytą przyjechali więc członkowie komisji na czele z Wicemarszałkiem Ryszardem Świlskim, Dariuszem Męczykowskim,
Przewodniczącym Komisji Edukacji Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Teresą Szakiel,
dyrektor Departamentu Edukacji
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. W spotkaniu
wzięły również osoby reprezen-

we zadania związane z edukacją
- projekt „Przebudowa i remont
wraz z wyposażeniem obiektów
dwóch centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach
kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych”
oraz „Wybieram przyszłość zawodową - podniesienie jakości
szkolnictwa zawodowego w
Powiecie Starogardzkim”. Oznacza to powstanie dwóch nowo-

znaleźć się na rynku pracy. Nie ma przecież nic
ważniejszego niż kształcić się, ale kształcić się
na tyle, by potem umiejętności, które nabywamy, umieć wykorzystać. Wierzę,
że Powiat Starogardzki stanie się
taką wizytówką dobrego wykorzystania tych zasobów.
W trakcie spotkania była szczegółowa mowa o realizowanych
przez nasz powiat projektach.

Istotny głos w dyskusji zabrali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
czesnych placówek oraz staże,
kursy, szkolenia dla uczniów, nauczycieli i osób dorosłych. Wartość tych dwóch zadań to ponad
21 mln zł.
- Projekt „Aktywni Pomorzanie”
jest realizowany na terenie powiatów naszego województwa i
opiewa na kwotę blisko 365 mln
zł - wyjaśnia Ryszard Świlski. - Nie
zapominamy o ludziach, bo jest to
projekt realizowany do mieszkańców - do nauczycieli, do młodzieży, do osób dorosłych. Rynek pra-

- W tym przedsięwzięciu biorą
udział cztery nasze szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Zawodowych, Technikum w Owidzu oraz Zespół Szkół
Rolniczych Centrum Kształcenia
Praktycznego w Bolesławowie
- przyznaje Małgorzata Stangel,
Zastępca Naczelnika Wydziału
Edukacji w Starostwie Powiatowym.
O szczegółach projektu bardzo
precyzyjnie mówiła Natalia Wutrych z Wydziału Polityki Gospo-

Goście zobaczyli Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Starogardzie Gd.

Delegacja odwiedziła także Zespół Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie.

- Zarząd Województwa Pomorskiego w czerwcu 2017 roku podjął uchwałę o powołaniu komisji
działającej przy kierowniku regionalnego programu strategicznego

cy obecnie przechodzi absolutną
rewolucję. Jeżeli nie dostosujemy
się do zmian, które są w naszym
kraju, to zostaniemy daleko w tyle.
Ten program powstał po to, żeby

4

tujące różne środowiska, poczynając od pracodawców, poprzez
dyrektorów szkół, nauczycieli, a
na uczniach kończąc. Powiat Starogardzki realizuje dwa kluczo-

darczych i Funduszy Europejskich.
Sporą część spotkania zdominowały pytania przedstawicieli
Urzędu Marszałkowskiego skie-
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rowane głównie do uczniów.
Młodzież zabrała głos m.in. w
sprawie wyjazdów na uczelnie
wyższe oraz tego, co takie wyjazdy dają.
- Byliśmy w Elblągu na uczelni i był
to bardzo dobry wyjazd, bowiem
mogliśmy zobaczyć nauczanie w
uczelniach wyższych z zupełnie
innej perspektywy - przyznała
jedna z uczennic z Zespołu Szkół
Ekonomicznych. - Wcześniej mogliśmy takie informacje jedynie
sprawdzać w internecie, czy też
domyślać się jak to wszystko wygląda. Wyjazd na uczelnię był połączony z wykładem, co też było
dla nas nowym doświadczeniem,
gdyż dzięki temu mamy jasny
obraz tego jak niebawem będzie
wyglądała nasza dalsza edukacja.
Projekt jest jak najbardziej dopasowany do naszych potrzeb.
- Nasza szkoła bardzo fajnie
podchodzi do takich wyjazdów podkreśla Jakub z Technikum w
Owidzu. - Mieliśmy najwięcej wyjazdów na Politechnikę Gdańską,
gdzie dużo dowiedzieliśmy się od
wykładowców, czego oczekują
od swoich studentów. To znacznie
ułatwia nam wybór uczelni po zakończeniu nauki w technikum. To
pokazuje nam, jakie perspektywy
daje nam wybieranie takich kierunków, jak informatyka, telekomunikacja, czy podobnych.
- Te wyjazdy na uczelnie są dostosowane do kierunków naszego
kształcenia - wyjaśniała uczennica z Bolesławowa. - Byliśmy w
Olsztynie i w Bydgoszczy na konkretnych wykładach, gdzie wykładowcy pokazywali nam, jak
wygląda nauka, czego możemy
się nauczyć i jakie osoby na taką
uczelnię powinny trafić.
Goście zobaczyli na własne oczy,
na jakim etapie obecnie są prace przy tworzeniu Kociewskiego
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starogardzie (po byłym
budynku Wega), a także w Zespole Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Praktycznego. W tej
pierwszej placówce zakończył
się etap związany z przebudową
i termomodernizacją o wartości ponad 4,3 mln zł. Na kursy i
szkolenia przeznaczonych zostało 600 tys. zł, a na wyposażenie
KCKU, z którego korzystać będą
uczniowie trzech szkół: ZSZ, ZSE
oraz Technikum w Owidzu, wydane zostaną ponad 2 mln zł.
Prace w Bolesławowie kosztować
będą ponad 10,6 mln zł.
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Wydarzenia

Kuchnia z prawdziwego zdarzenia Czy bezpieczeństwo
jest ważne?

Zakończył się remont kuchni
szpitalnej. Modernizację przeprowadziła firma, która świadczy usługi żywienia pacjentów
Kociewskiego Centrum Zdrowia.
Placówka zyskała też nowe łóżka.
- Obecnie zakończono jedną z największych inwestycji związanych
ze świadczeniem usług gastronomicznych po podpisaniu kontraktu na żywienie zbiorowe dla
Kociewskiego Centrum Zdrowia
w Starogardzie Gdańskim – informuje Andrzej Majka, współwłaściciel
restauracji „Gościniec Konopielka”. - Wiązało się
to z kompleksowym remontem
kuchni szpitala na własny koszt.
Zakres prac obejmował wymianę
wszystkich instalacji sanitarnych,
CO, gazu i elektrycznych wraz z
wymianą źródeł światła, włączników i gniazd. Wykuto stare tynki
oraz armaturę we wszystkich pomieszczeniach nieremontowanej
kuchni od ponad 40 lat. Inwestycja
ta miała na celu spełnienie najlepszych standardów i wymogów ale
przede wszystkim oczekiwań pacjentów. Podstawową zaletą przygotowywania posiłków na miejscu
jest jakość, świeżość i temperatura
serwowanych posiłków.
Pacjenci przebywający w oddziałach szpitalnych otrzymują średnio 3 - 5 posiłków dziennie spośród kilkunastu diet. Dziennie
wydawanych jest ok. 600 posiłków (śniadania, obiady i kolacje).
- Żywienie medyczne jest integralną częścią terapii. Jego celem

jest poprawa i/lub utrzymanie
stanu odżywienia pacjenta - jest
to bardzo ważny element procesu terapeutycznego, dlatego
u każdego pacjenta przebywającego w oddziale lekarz zaleca

podawane w sposób estetyczny.
76% pacjentów odpowiedziało,
że posiłki są smaczne, zaś 22 % bardzo smaczne – wylicza Maciej
Manikowski, Dyrektor ds. Ekonomicznych.

Szpital posiada wyremontowaną kuchnię.
odpowiednią dietę, stosowną do
wieku i stanu zdrowia – wyjaśnia
lek. Robert Wierzba, Naczelny
Lekarz.
Chcąc zapewnić pacjentom najwyższą jakość, personel szpitala
cyklicznie monitoruje i kontroluje posiłki szpitalne pod względem jakościowym i ilościowym.
Dodatkowo przeprowadzane są
wśród pacjentów ankiety oceniające jakość posiłków. - Przeprowadzona w 2017r. ankieta
oceniająca prezentuje pozytywne opinie pacjentów: 100 % ankietowanych twierdzi, że posiłki
są świeże, 96% uważa że dania są

Podczas przygotowania posiłków
dla pacjentów trzeba również pamiętać o zaleceniach dietetycznych wspomagających leczenie
szpitalne. Diety sporządzane są
wg zasad Instytutu Żywności i
Żywienia w Warszawie. - Obecnie przygotowujemy do 14 diet.
Obok diety podstawowej, najczęstszymi są lekkostrawna, cukrzycowa, wątrobowa, wysokobiałkowa, zmiksowana. Coraz
częściej pojawiają się również:
bezglutenowa i bezmleczna –
mówi Natalia Makowska, dietetyk.

Nowe sprzęty dla szpitala
Dodatkowe wyposażenie medyczne o wartości
blisko 60 tys. zł trafiło do Kociewskiego Centrum
Zdrowia, a to dzięki darczyńcom: firmie Polpharma, Fundacji Szpitala św. Jana oraz firmie Steico.
Wszystkie przekazane sprzęty zostały umieszczone
w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Oddział
wyposażono w 18 nowych łóżek dla pacjentek. Teraz szpital będzie mógł zapewnić pacjentkom wygodne i komfortowe warunki pobytu.
Łóżka szpitalne to nie jedyny sprzęt przekazany do
szpitala. Oddział Ginekologiczno-Położniczy otrzymał dodatkowo od Fundacji Szpitala św. Jana aparat EKG oraz Lifepack 20E - zaawansowany klinicznie
defibrylator, zaopatrzony w liczne funkcje umożliwiające lekarzom i ratownikom szybkie i łatwe zastosowanie terapii.
Zarząd Kociewskiego Centrum Zdrowia serdecznie dziękuje darczyńcom za przekazane sprzęty
medyczne, które przysłużą się polepszaniu jakości
i bezpieczeństwa leczenia oraz zapewnią pacjentkom komfortowe warunki pobytu.
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Na piątek, 11 maja zostało zaplanowane seminarium naukowe „Bezpieczeństwo, medycyna,
zdrowie i kultura fizyczna. Wybrane zagadnienia”. Spotkanie
w auli Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie odbędzie się
pod patronatem Starosty Starogardzkiego. Jest to druga edycja
konferencji.
O tym, że bezpieczeństwo jest ważne, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Uczestnicy tegorocznej
edycji seminarium spojrzą na tematykę bezpieczeństwa z różnych
perspektyw. Będzie więc mowa o
tym co bezpieczeństwie nad wodą
sądzą mieszkańcy, jak wyglądają
kwestie bezpieczeństwa od strony policji, a także jakie wyzwania
stoją przed samorządami. Nie zabraknie też zagadnień związanych
z pierwszą pomocą.

Seminarium, które odbędzie się
11 maja w auli Pomorskiej Szkoły
Wyższej w Starogardzie Gdańskim,
rozpocznie się o godz. 11. Oficjalnego otwarcia konferencji „Bezpieczeństwo, medycyna, zdrowie i
kultura fizyczna. Wybrane zagadnienia” dokonają: Wiesław Wika,
rektor PSW w Starogardzie, Leszek
Burczyk, Starosta Starogardzki
oraz Dariusz Skalski. W programie są 10-15-minutowe wystąpienia zaproszonych gości, wśród
których jest m.in. Dariusz Skalski,
Piotr Lizakowski, Sławomir Dębski,
Magdalena Formela, Andrey Lymar oraz Adrian Cichawa.
Osoby zainteresowane udziałem
w seminarium naukowym mogą
się zgłaszać do 9 maja wysyłając
maila na adres: Ewa.Macholla@
powiatstarogard.pl (w temacie
maila wpisując „seminarium”).

Wzajemne relacje
Dr Dariusz Skalski
pomysłodawca seminarium

- Pomysł zorganizowania seminarium zrodził
się przed rokiem podczas rozmów ze studentami Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim oraz studentami Akademii
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Naszym celem jest ponadlokalny projekt,
a ta konferencja jest jednym z jego elementów. Chodzi o współpracę pomorskich uczelni - Akademii Wychowania Fizycznego
i Sportu, Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz Akademii Marynarki
Wojennej, gdzie pracownicy naukowi tworzą świetną platformę do wymiany doświadczeń. Niezwykle ważne stało się dla nas
zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy bezpieczeństwem,
zdrowiem i sprawnością fizyczną. Zwiększająca się świadomość
społeczeństwa w kwestiach poczucia bezpieczeństwa, świadczeń
medycznych i treningu fizycznego zachęciła nas do poszukiwania nowych problemów badawczych łączących te zagadnienia.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy zyskał
18 nowych łóżek
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Podziały polityczne są nikomu niepotrzebne

Rozmowa z Wiesławem Brzoskowskim, Radnym Rady Powiatu Starogardzkiego V kadencji.

Czy mógłby Pan przybliżyć czytelnikom swoją sylwetkę?
- Generalnie nie cierpię udzielać
wywiadów na swój temat. To zawsze wygląda na autoreklamę,
a ta z reguły nie ma wiele wspólnego ze zwykłą skromnością. Z
drugiej strony porzekadło głosi, że
zbytnia skromność może świadczyć o zarozumiałości. W związku
z tym uważam, że w życiu warto
balansować między tymi przeciwstawnymi pojęciami – oczywiście
z zachowaniem zasady umiary.
Nawiązując do pytania mogę powiedzieć, że z krwi i kości jestem
skarszewiakiem, a historycznie
rzecz ujmując – japanem. Świadomie używam lokalnej formy mieszkańca Skarszew – ponoć zgodnie z
polską gramatyką powinno być
„skarszewianinem”, ale chyba gorzej to brzmi.
20 listopada 1954 roku ujrzałem
światło dzienne w skarszewskiej
izbie porodowej, a pierwszą osobą, którą ujrzałem była miejscowa

akuszerka. Tu w Skarszewach pobierałem nauki elementarne (nie
chodziłem do przedszkola), przez
cztery lata pociągiem dojeżdżałem do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie – Skłodowskiej
w Starogardzie Gd., a po maturze
udałem się na studia uniwersyteckie w Gdańsku (kierunek historia).
Odbyłem roczną służbę wojskową (Szkoła Oficerów Rezerwy w
Elblągu – stopień podporucznik),
po czym na stałe wróciłem do
grodu nad Wietcisą. Moje cechy
charakteru pozostawiam ocenie
innych. Po dzień dzisiejszy żyję z
przeświadczeniu, że na mojej drodze nie spotkałem wrogów, co wynika z tego, iż nigdy zbytnio o nich
nie zabiegałem. Wydaje mi się, że
mam dar szybkiego zapominania
i przebaczania. Ponadto w każdym człowieku staram się dostrzec
więcej dobra niż zła.
Czym się Pan zajmuje na co
dzień?
- Od 1977 roku pracą zawodową
jestem związany ze skarszewskim szkolnictwem. Przez 14 lat
pełniłem obowiązki nauczyciela
historii, a od 1991 roku dyrektora
Zespołu Szkół Publicznych w Skarszewach, w skład którego wchodziło gimnazjum oraz zasadnicza
szkoła zawodowa. Przeżyłem kilka
reform oświatowych, ale tą ostatnią z 2017 roku jestem szczególnie
zaniepokojony, gdyż o jej wprowadzeniu zadecydowała polityka, a
nie zdrowy rozsądek.
Czy posiada Pan rodzinę?
- Z natury rzeczy jestem domatorem, nie lubię długich podróży, a

Ostatnia z książek autorstwa
Wiesława Brzoskowskiego „Pogranicze” jest pierwszą
próbą literackiego opowiadania.
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do repertuaru moich ulubionych
powiedzeń należy zdanie: „Jak 3
dni nie widzę wieży mojego gotyckiego kościoła, to się źle czuję”.
Zdaję sobie sprawę, że na tym cierpi moja żona Mariola i dwie córki
Kamila i Natalia. Pierwsza poszła
w moje ślady i jest nauczycielką
języka angielskiego, a druga dyplomową położną w warszawskim szpitalu. Ostatnio oczkiem w
głowie mojej żony i trochę moim
jest nasza jedyna 9-miesięczna
wnuczka Nadia.
Jak spędza Pan wolny czas?
Wolny czas. Przyznam się, że tej
sztuki po dzień dzisiejszy jakoś się
nie nauczyłem, a zwykła bezczynność dla mnie jest męczarnią. Z
uprawianych sportów pozostało
tylko rzadkie wędkowanie, szachy,
bilard i gry karciane. Kiedyś próbowałem rzeźbić, a ostatnio każdą
wolną chwilę poświęcam nałogowi pisania. Prawie przez dziesięć
lat redagowałem lokalną gazetę
„Dziennik Skarszewski”, a później
zająłem się badaniem bogatych
dziejów gminy Skarszew. W sumie
wydałem 18 pozycji książkowych
z zakresu historii skarszewskiego
mikroregionu. Ostatnia z nich „Pogranicze” jest pierwszą próbą literackiego opowiadania.
Co uznaje Pan za swój największy sukces osobisty oraz w pracy
zawodowej i społecznej?
- Moim największym sukcesem zawodowym jest chyba to, że przez
27 lat miałem możliwość bezkonfliktowego kierowania zespołem
nauczycielskim. W swoim dyrektorowaniu nikomu rygorystycznie nic nie nakazywałem, gdyż
wiedziałem, że stawiane zadania
zostaną profesjonalnie wykonane. W tej mierze prawie nigdy się
nie pomyliłem. Do tego dodam,
że współpraca z gronem pedagogicznym wiele mnie nauczyła. Z
kolei sukcesem społecznym może
być przyznanie szeregu nagród i
wyróżnień, które otrzymałem za
działalność na rzecz wielu organizacji pożytku publicznego oraz
za działalność publicystyczną, z
czego najbardziej sobie cechuję:
„Kociewskie Pióro” o „Pierścień
Mahtyldy”.
Dlaczego postanowił Pan zostać
radnym? Co konkretnie zaważyło na Pana decyzji o kandydowaniu?
- Decyzja o kandydowaniu na radnego powiatowego to już odległa
historia. Wcześniej jedną kadencję
sprawowałem funkcję radnego
gminy Skarszewy, a gdy zostałem
dyrektorem szkoły, to nie mogłem

startować
w
wyborach do
tego szczebla
samorządu i
stąd
decyzja
uczestnictwa w
wyborach do
Rady Powiatu
Starogardzkiego. Z natury jestem hazardzistą i stąd każde
wybory traktuję Jedną z pasji Wiesława Brzoskowskiego jest rzeźjako swoisty ple- bienie.
biscyt, w którym
poddaję się weryfikacji i osądowi go, a sukcesy w tej mierze idą na
społecznemu moich wyborców. konto włodarzy poszczególnych
Dotychczas w tych głosowaniach gmin. Temat szkolnictwa powiawypadałem nie najgorzej. By- towego można skwitować jednym
cie radnym stwarza możliwości wyrazem – rewolucja. Każda ze
podejmowania działań na rzecz szkół obecnie dysponuje nowolokalnej społeczności, co daje ol- czesną bazą dydaktyczną, zajęcia
odbywają się w profesjonalnych
brzymią satysfakcję osobistą.
Jakimi sprawami zajmuje się Pan pracowniach (tablice interaktywjako radny Rady Powiatu Staro- ne, rzutniki multimedialne itp.).
gardzkiego? Czy pełni Pan w niej W budynkach szkolnych przeprowadzono kapitalne remonty, a
jakieś dodatkowe funkcje?
- Od kilku kadencji pełnię funkcję baza sportowo – rekreacyjna jest
przewodniczącego Rady Powiatu na wysokim poziomie. Obecnie
Starogardzkiego, a dodatkowo realizowane są wielomilionowe
obecnie jestem członkiem Komisji inwestycje w Zespole Szkół EkoInfrastruktury. Do moich obowiąz- nomicznych oraz Zespole Szkół
ków należy reprezentowanie Rady Rolniczych w Bolesławowie, dzięki
na zewnątrz oraz organizacja pra- którym powstaną profesjonalne
cy Rady, w tym przewodniczenie centra praktycznej nauki zawodu.
sesjom, które średnio odbywają Rozpoczęliśmy realizację bardzo
się raz w miesiącu. Podczas nich kosztownego projektu, dzięki któpodejmowane są uchwały, najczę- remu powstanie supernowocześciej dotyczące powiatowych in- sny kompleks chirurgiczny przy
westycji. Przy tej okazji często do- naszym szpitalu.
chodzi do ostrej dyskusji, a moim Jakie widzi Pan szanse i zagrozadaniem jest czuwanie nad tym, żenia dla rozwoju swojej Gminy,
aby nikt z radnych nie przekroczył jak również dla Powiatu Starojej kulturalnych ram. General- gardzkiego? Jakimi sprawami
nie staram się nie dzielić radnych chciałby się Pan zająć przede
na tych z tzw. koalicji i opozycji. wszystkim jako radny do upływu
Uważam, że na szczeblu samo- obecnej kadencji?
rządowym podziały polityczne są - Większych zagrożeń nie widzę.
nikomu niepotrzebne, a to że są, Do końca kadencji pozostało już
jest wynikiem złej ordynacji wy- niewiele czasu, ale te kilka miesięcy
zapowiadają się na realizację ważborczej.
Jakie, Pana zdaniem są najpil- nych inwestycji powiatowych dla
niejsze i priorytetowe sprawy do mojej gminy Skarszewy. Jesteśmy
rozwiązania wśród społeczności już po przetargu, w którym wyłolokalnej, którą Pan reprezentuje, niono firmę do wykonania kapiz punktu widzenia interesów Po- talnego remontu mostu w Pogódkach. W tej wsi prawdopodobnie
wiatu Starogardzkiego?
- W obecnej kadencji rangę po- rozpocznie się długo oczekiwana
wiatowego priorytetu mają trzy naprawa ul. Jeziornej lub zostanie
zagadnienia: szpital, szkolnictwo położona nowa nakładka asfalponadgimnazjalne oraz drogi po- towa na trasie Pogódki – Malary.
wiatowe. W ostatnich latach na Planuje się również wyprofilowaterenie naszego powiatu wyraź- nie skrzyżowania ul. Drogowców
nej poprawie uległ stan dróg, co z ul. Gdańską w Skarszewach oraz
mogą potwierdzić ich użytkow- pozimową naprawę drogi Skarszenicy. Niestety wielu mieszkańców wy – Starogard Gd.
nie rozróżnia kategorii dróg i stąd
często niedoceniany jest olbrzymi
wysiłek samorządu powiatowe-
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Wspieramy na niebiesko

Uczestnicy Niebieskiego Marszu przeszli ulicami miasta.
Choć Światowy Dzień Autyzmu
obchodzony jest 2 kwietnia, to
Starostwo Powiatowe na znak
solidarności z osobami cierpiącymi na autyzm przez cały tydzień
podświetlone było na niebiesko.

Nie mogło też przedstawicieli samorządu powiatowego zabraknąć na Niebieskim Marszu.
2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Autyzmu. Jego celem
jest podnoszenie świadomości

ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu. W
tym dniu najważniejsze budynki
są podświetlone na niebiesko.
Akcja ta nazywa się „Light in up
blue”. W ten sposób pokazujemy wsparcie i jedność z osobami
cierpiącymi na autyzm oraz ich
rodzinami.
Przez tydzień budynek Starostwa
Powiatowego w Starogardzie Gd.
był podświetlony na niebiesko
napisem „Autyzm. Poznaj zanim
ocenisz”, a 7 kwietnia ulicami
miasta przeszedł Niebieski Marsz.
Pamiętajmy, że osoby dotknięte autyzmem bardzo chcą być
doceniane w społeczeństwie, a
przede wszystkim nie chcą czuć
się samotne. 7 kwietnia na pewno się tak nie czuły.
- Jako samorząd bardzo mocno
wierzymy w to, że wszelkie inicja-

Służby przygotowane na ASF
O tym, jak należy postępować w
przypadku zdarzeń związanych
z udziałem dziko żyjących zwierząt, była mowa podczas spotkania w Starostwie Powiatowym.
Służby wypracowały konkretne
procedury działania, a wszystko
z powodu zagrożenia wirusem
afrykańskiego pomoru świń
(ASF).
Pod koniec marca trzy padłe dziki
zostały wyłowione w jednym ze
zbiorników pożarowych w pobliżu Czarnkowa w Wielkopolsce. W
tym regionie hodowanych jest
aż 36 procent wszystkich świń w
Polsce. I choć choroby nie wykryto jeszcze na Pomorzu, to trzeba
być przygotowanym na wszelkie
okoliczności.
- Jesteśmy w gronie instytucji i
służb, które gdy dojdzie do niepokojącej sytuacji związanej z ASF,
będą miały do wykonania różne
czynności. Musimy się do nich
przygotować - przyznał na początku spotkania Starosta Leszek
Burczyk.
Tomasz Ołtarzewski, powiatowy lekarz weterynarii, omówił
postępowanie powiatowych i
gminnych służb powołanych do
reagowania w określonych zdarzeniach kryzysowych z udziałem zwierząt.
- Przedstawiciele służb decydujący
o losie zwierzęcia muszą brać pod
uwagę swoje bezpieczeństwo, by
nie narazić się na uraz fizyczny lub
odzwierzęcą chorobę - podkreślił
lek. wet. Tomasz Ołtarzewski. Utrzymanie porządku i czystości
należy do zadań własnych gminy,
w tym także zapewnienie zbiera-
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W sytuacji masowych upadkach zwierząt należy natychmiast i bezpośrednio powiadomić powiatowego lekarza weterynarii - podkreśla Tomasz Ołtarzewski.
nia, transportu i utylizacji zwłok
bezdomnych i dziko żyjących
zwierząt. Uzasadnione jest powiadomienie o zaistniałym przypadku inspekcji weterynaryjnej
za pośrednictwem lekarza wolnej
praktyki oraz właściwego nadleśnictwa lub dzierżawcy obwodu
łowieckiego. W sytuacji masowych
upadkach zwierząt należy natychmiast i bezpośrednio powiadomić
powiatowego lekarza weterynarii
w Starogardzie Gd.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele policji, straży pożarnej, nadleśnictwa oraz zarządcy
dróg.
W Polsce po raz pierwszy wirus
ASF u padłych dzików wykryto
w 2014 roku. Do końca 2015 roku
wszystkie stwierdzone na terenie
kraju przypadki ASF zlokalizowane były w pobliżu granicy z Białorusią, a w 2016 roku choroba

rozszerzyła się także wschodnie
części województwa mazowieckiego i północne lubelskiego.
Nosicielem wirusa jest dzik, jednak chorują świniowate czyli świnie, dziki oraz guźce. Jak podaje
Główny Inspektorat Weterynarii,
objawy afrykańskiego pomoru
świń mogą być niespecyficzne,
podobne do innych chorób lub
zatruć, mogą być różne w różnych stadach. Następujące objawy zawsze powinny zaniepokoić
hodowcę: nagłe padnięcia świń
- bez innych objawów towarzyszących; wzrost wewnętrznej
ciepłoty ciała (do 40,5-42°C), któremu mogą nie towarzyszyć inne
symptomy (gorączkujące świnie
mają czasem zachowany apetyt,
poruszają się na ogół normalnie);inne objawy kliniczne, które
mogą dołączyć do gorączki.

W akcję włączył się Zespół Szkół Zawodowych.
tywy, które pomagają łączyć ludzi
i wspierać ich w sytuacjach problemowych, są szczególnie ważne i należy je wzmacniać - mówi
Patryk Gabriel, Członek Zarządu
Powiatu Starogardzkiego. - Naszym zadaniem jest pokazywać
mieszkańcom, że należy być razem
i że nie wolno bać się autyzmu.
Pomysłodawcą marszu było Stowarzyszenie Niebieski Balonik.
Akcję wsparł również m.in. Zespół
Szkół Zawodowych. Uczniowie

i nauczyciele założyli ubrania w
niebieskim kolorze – bo niebieski
to symboliczny kolor tego dnia.
Po co takie akcje? – Chcieliśmy w
ten sposób pokazać swoją solidarność z osobami dotkniętymi autyzmem i z ich bliskimi – tłumaczą
organizatorki akcji Gabriela Jędrzejczyk i Daria SandomierskaMuzioł. Nasze niebieskie ubrania
to nie tylko pusty symbol, ale znak
gotowości do niesienia pomocy.

Młodzież zapobiega
pożarom
Za nami powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej w Starogardzie Gdańskim. Najlepsi uczestnicy za swoją
wiedzę otrzymali nagrody.
W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej odbył się coroczny turniej
pożarniczy, w którym swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa sprawdzali młodzi adepci pożarnictwa z Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu Powiatu Starogardzkiego.
W wyniku rozgrywek finałowych w:
- pierwszej grupie wiekowej (10 – 13 lat)
I miejsce zajął Maksymilian Pater ze Skórcza
II miejsce zajęła Tamara Szturmowska z Czarnej Wody
III miejsce zajęła Agata Trepkowska z Lubichowa
- drugiej grupie wiekowej (14 – 16 lat)
I miejsce zajęła Agnieszka Liss ze Starogardu Gdańskiego
II miejsce zajął Miłosz Kinder ze Smętowa Granicznego
III miejsce zajął Marek Madziara z Gminy Starogard Gdański
- trzeciej grupie wiekowej (17-19 lat)
I miejsce zajął Paweł Kęsicki ze Starogardu Gdańskiego
II miejsce zajął Maciej Stolc z Gminy Starogard Gdański
III miejsce zajął Stanisław Oksentowicz z Czarnej Wody
Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali upominki a nagrodzeni bony upominkowe do sieci Empik.
Gratulujemy!

Dla najlepszych adeptów pożarnictwa przewidziano nagrody.

Informator Powiatu Starogardzkiego
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Wielki sukces Kamila
Kamil Szwarc, uczeń Zespołu
Szkół Ekonomicznych został laureatem II Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej.
Gratulujemy!
Transport, spedycja i logistyka
- wiedzą z tych dziedzin musieli się popisać uczestnicy finału
II Ogólnopolskiej Olimpiady
Spedycyjno-Logistycznej, który
odbył się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Podczas finału
Zespół Szkół Ekonomicznych w
Starogardzie Gdańskim dzielnie
reprezentowała uczennica klasy 4 TeL – Agnieszka Piesik oraz

Powiatowa

Tłumy gimnazjalistów na targach

uczeń klasy 4 Td - Kamil Szwarc.
Przypomnijmy, do rywalizacji
przystąpiło 61 finalistów wyłonionych spośród 2,8 tysiąca
uczestników z całego kraju. Od
10 października 2017 roku do 9
marca 2018 roku przeprowadzono dwa etapy konkursu: szkolny
i okręgowy. Etap finałowy wyłonił laureatów olimpiady. W tej
elitarnej grupie jest uczeń „Ekonomika” - Kamil Szwarc, który
zajął 2 miejsce. Jest to wielki
sukces ucznia, biorąc pod uwagę poziom trudności olimpiady
oraz liczbę osób biorących w niej
udział. Gratulacje!

W Powiatowych Targach Edukacyjnych i Pracodawców wzięło udział blisko 1300 uczniów.
Już po raz dziesiąty odbyły się
Powiatowe Targi Edukacyjne
i Pracodawców, w trakcie których gimnazjaliści mogli lepiej
poznać ofertę szkół średnich
prowadzonych przez Powiat Starogardzki, a także spotkali się z
pracodawcami.

cji, jest to trafiony pomysł. Dajemy
młodzieży możliwość poznania
lepiej naszych szkół, a także pracodawców, którzy są skupieni w
Starogardzkim Klubie Biznesu Związku Pracodawców oraz w Cechu Rzemiosł Różnych. Uczniowie
gimnazjów mogą poszerzyć swoją

Kamil Szwarc zajął II miejsce podczas II Ogólnopolskiej Olimpiady
Spedycyjno-Logistycznej.

Szkoły stanęły na wysokości zadania i poszczególne stoiska były
bardzo dobrze przygotowane.
- Targi odbywają się we współpracy z pracodawcami i towarzyszy
im hasło „Wybieram przyszłość
zawodową” - wyjaśnia Starosta

wiedzę na temat poszczególnych
szkół. Część osób pewnie jeszcze
się waha, a przecież za kilka tygodni gimnazjaliści będą musieli

OHWQLPLOHWQLP
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Podczas targów uczniowie opowiadali, jak wygląda nauka w systemie dualnym.
Leszek Burczyk. - Jest to dziesiąta,
jubileuszowa edycja tego przedsięwzięcia, i jak widać po frekwen-
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podjąć jedną z ważniejszych decyzji w swoim życiu.
Targi cieszyły się ogromnym

Informator Powiatu Starogardzkiego

zainteresowaniem młodzieży.
Imprezę odwiedziło blisko1300
uczniów! Śmiało można przyznać, że szkoły stanęły na wysokości zadania i poszczególne
stoiska były bardzo atrakcyjne,
oryginalne i pokazywały to, czego w danej placówce można się
nauczyć. Gimnazjaliści mogli zadawać pytania swoim starszym
kolegom, a wszystko po to, by za
moment znać odpowiedź na pytanie, którą ze szkół wybierają.
- Chodzi nam przede wszystkim o
to, by przybliżyć gimnazjalistom
ofertę naszych szkół, aby potem
świadomie dokonywali wyborów
- podkreśla Wicestarosta Kazimierz Chyła. - Ten wybór staramy się ułatwić, bowiem młodzież
może też porozmawiać z pracodawcami, poznać ich lepiej, a także poszczególne zawody.
Od lat pracujemy nad rozwojem
oferty naszych szkół - podkreśla
Patryk Gabriel, Członek Zarządu
Powiatu Starogardzkiego. - W
ten konsekwentnie prowadzony
proces zaangażowane są dyrekcje,
grona pedagogiczne, nasi partnerzy reprezentujący rodziców oraz
środowisko przedsiębiorców. Co
warte podkreślenia, ten kurs znajduje akceptację wśród radnych
powiatu. Właśnie dzięki temu,
nasi uczniowie stanowią absolutną czołówkę na pomorskiej mapie edukacji ponadgimnazjalnej.
Warto zwrócić uwagę, że około
30% naszych uczniów zdobywa
wykształcenie ogólne, a pozostali
uczą się w szkołach zawodowych
różnego typu. Wszystkie one są
wspierane znacznymi środkami
europejskimi. Dzisiaj, tradycyjnie
ofertę, którą przygotowano w
szkołach ponadgimnazjalnych na
wrzesień, przedstawili nasi obecni
uczniowie. I zrobili to znakomicie,
za co należy pogratulować również ich opiekunom.
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Zawód: lekarz, a może prawnik?
Młodzież chce lepiej poznawać
konkretne zawody. W ramach
Dnia Przedsiębiorczości uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego odwiedzili Kociewskie Centrum Zdrowia, by przyjrzeć się
pracy lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych pracujących w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Inna grupa uczniów
ten dzień spędziła w kancelarii
radcy prawnego.
Dzień Przedsiębiorczości to coroczna, znakomita okazja dla
młodzieży do tego, by zweryfikować swoje wyobrażenia o
wymarzonym zawodzie i wybrać
interesujący zawód i kierunek
studiów.
- Jak co roku, gościliśmy w naszym
szpitalu liczną grupę młodzieży,
bo do udziału w programie zgłosiło się 19 osób. Młodzież zapoznała
się ze specyfiką stanowisk pracy,

jaśnia Magdalena Jankowska z
KCZ.
Inna grupa uczniów zdecydowała się Dzień Przedsiębiorczości

Uczniowie przyjrzeli się bliżej pracy radcy prawnego.

Młodzież zapoznała się ze specyfiką funkcjonowania szpitala.
zakresem obowiązków kadry oraz
uzyskała wszelkie niezbędne informacje na temat funkcjonowania
starogardzkiego szpitala - wy-

jące świadomość przedsiębiorczą
i gospodarczą młodych ludzi powinny być stałym elementem ich
edukacji - podkreśla Agnieszka

spędzić w Kancelarii Radcy Prawnego. Dla młodzieży były to
zupełnie nowe doświadczenia.
- Uważam, że inicjatywy zwiększa-

Czech, radca prawny. - Gwarantem niezakłóconego i zrównoważonego rozwoju jest promocja
wśród młodzieży takich wartości,
jak pracowitość, sumienność i
przedsiębiorczość. Obecny rynek
pracy wymusza od młodego człowieka posiadanie umiejętności
miękkich opartych na elastyczności i dostosowaniu się warunków
zatrudnienia.
Zapytaliśmy młodzież o wrażenia z wizyty w szpitalu i kancelarii radcy prawnego oraz o plany
zawodowe.
- Mieliśmy możliwość poznania
pracy lekarza na oddziale SOR-u,
czyli w szpitalnym oddziale ratunkowym. Poznaliśmy drogę pacjenta, od momentu przywiezienia go
przez karetkę na oddział, aż do
momentu wypisu (skierowania do
domu lub na sale szpitalne). Przechodząc przez każde znajdujące

się tam pomieszczenie, zapoznawałyśmy się z działaniem sprzętu, maszyn, różnych przyrządów.
W między czasie, zadawaliśmy

nego. Poznaliśmy niektóre elementy, które wiążą się z tym zawodem
i dało nam to bardziej przejrzysty
obraz - podkreślają Julia Bańko i

Praktykanci dyskutowali o sprawach, które swój finał mogą mieć
przed sądem.
pytania, a lekarz szczegółowo i z
humorem na nie odpowiadał. 3
godziny spędzone na SOR-ze, pokazały jak ciężka jest praca na kierunkach medycznych - podkreśla
Natalia Pilarska.
- Były to naprawdę przydatne i
wiele uczące lekcje, w szczególności dla naszego profilu biol-chem.
Dzięki tym praktykom mogliśmy
przekonać się, czy nadajemy się do
tego zawodu, bo być może kiedyś
któreś z nas będzie oprowadzać
właśnie taką grupkę licealistów dodaje Agata Jędrzejewska.
- Chodzimy do klasy prawno-społecznej, mamy rozszerzone przedmioty, które m.in. przygotowują
nas do studiów prawniczych. Z
taką przyszłością wiążemy swoją
przyszłość. Na pewno wizyta w
kancelarii pokazała nam, jak na co
dzień wygląda praca radcy praw-

Mateusz Kosk.
- To jednodniowe spotkanie było
krótkie, ale treściwe. Mogliśmy zobaczyć na czym polega praca Radcy Prawnego i z pewnością było to
dla nas nowe, ciekawe doświadczenie - zauważa Agata Nowak.
Na praktykach w szpitalu byli:
Kornelia Koziczkowska, Aleksandra Stolz, Alan Paszylk, Kamil
Mondrachowski, Agata Jędrzejewska, Natalia Pilarska, Klaudia
Kawecka, Aleksandra Reszka,
Martyna Żygowska, Magdalena Gańko, Natalia Kilijan, Emilia
Ormanin, Dominika Kołtowska,
Alicja Kowalczyk, Emilia Szulc,
Jakub Krawczyk, Milena Winiarska, Martyna Smolińska, Tatiana
Rzoska. Kancelarię odwiedzili:
Agata Nowak, Julia Bańko i Mateusz Kosk.

Samorząd znają na piątkę z plusem
Popisali się uczniowie, którzy
wzięli udział w etapie powiatowym XIII Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Aby wybrać ucznia,
który ma najszerszą wiedzę w
tym zakresie potrzebne były... aż
dwie dogrywki!
- Cieszę się, że uczniowie biorą
udział w tego rodzaju konkursach,
bowiem to, do jakich szkół chodzą, w jakim szpitalu leczą się ich
dziadkowie zależy od losów, które
są związane z samorządem - zauważa Patryk Gabriel, Członek
Zarządu Powiatu - Zachęcam
uczniów do tego, by korzystali
ze swojego obywatelskiego obowiązku i po prostu brali udział w
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wyborach. To jest wielki przywilej
nas wszystkich. Przywilej, z którego nie mogliśmy korzystać jeszcze
30 lat temu. Chcę też zachęcać
młodzież, aby powoli brała w swoje ręce odpowiedzialność za losy
samorządu.
W rezultacie ex aequo pierwsze
miejsce zajęli: Agata Mania z I LO
w Starogardzie (opiekun Łukasz
Gabriel), Maciej Pozorski z II LO
w Starogardzie (opiekun Hanna
Jędrzejczyk). Kolejne miejsca
wywalczyły uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych: Alicja
Krzyżyńska oraz Oliwia Kuczkowska.
Serdecznie gratulujemy!

Agata Mania, Maciej Pozorski, Alicja Krzyżyńska i Oliwia Kuczkowska reprezentować będą nasz powiat
na szczeblu wojewódzkim.

Informator Powiatu Starogardzkiego
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Inwestycje na drogach powiatowych
Właśnie zaczęło się kilka inwestycji drogowych, które znacząco poprawią bezpieczeństwo i
komfort podróżowania.
Jedną z ważnych inwestycji
Powiatu Starogardzkiego jest
przebudowa mostu nad rzeką
Wierzycą. Z nowego mostu na
koniec tegorocznych wakacji
będą się cieszyć mieszkańcy
Pogódek, w gminie Skarszewy,
a także wszyscy kierowcy poruszający się drogą powiatową
nr 2414G. W ubiegłym tygodniu
nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy, którym jest
firma ROKA Budownictwo Sp. z
o.o. ze Starogardu Gd. Koszt zadania, którego inwestorem jest
Powiatowy Zarząd Dróg, to nieco
ponad 1,4 mln zł. Z tą inwestycją
wiąże się ważna informacja dla
kierowców. W związku z rozpoczęciem przebudowy mostu nad
rzeką Wierzyca w ciągu drogi po-

Zostanie utwardzony kilometrowy odcinek drogi.

W Pogódkach do końca wakacji trwać będzie przebudowa mostu
nad rzeką Wierzyca.

wiatowej nr 2414G w miejscowości Pogódki do dnia 31 sierpnia
2018 r. droga będzie zamknięta.
Na czas zamknięcia został wprowadzony objazd drogami powiatowymi nr 2416G, 2408G i 2414G:
od miejscowości Pogódki, przez

zostanie utwardzony kilometrowy odcinek drogi o nawierzchni gruntowej. Remont znacznie
poprawi komfort jazdy. Roboty
koordynowane i nadzorowane
będą przez Powiatowy Zarząd
Dróg w Starogardzie Gd. Wyko-

Kobyle, Dolne Maliki, Górę, do
miejscowości Koźmin.
To nie koniec dobrych wiadomości. Z kolejnej ucieszą się przede
wszystkim mieszkańcy Szteklina
i Bietowa. Chodzi o remont drogi powiatowej. Do 10 maja br.

nawcą prac jest firma „ROMAR”
Reszczyńscy z Rokocina.
Wartość zadania opiewa na kwotę 350 304 zł. To kolejne działania
Powiatu Starogardzkiego w poprawę infrastruktury drogowej.

100 pytań na 100. rocznicę
Dnia 9 kwietnia ruszył konkurs
Sto pytań w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski
jako wydarzenie wpisujące się
w ogólnopolski nurt obchodów
upamiętnienia 100. rocznicy. W
ramach pierwszego etapu do
wygrania będzie 100 pamiątkowych koszulek, natomiast na
osoby, które zakwalifikują się do
drugiego etapu, czekają nagrody o wartości 3000 zł.
Konkurs pn. „Sto pytań w 100.
Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski” jest inicjatywą
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Konkurs
jest dwuetapowy i stanowi formę upamiętnienia Obchodów
Jubileuszu 100-lecia Odzyskania
Niepodległości Polski. Konkurs
ma charakter otwarty i jest ogólnodostępny dla wszystkich, którzy wezmą w nim udział - bez
względu na wiek i miejsce zamieszkania. Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest polubienie profilu www.facebook.com/
powiat.starogardzki Miejscem
prowadzenia konkursu jest Internet – profil na portalu Facebook:
Powiat Starogardzki – Kociewie
Czeka na Ciebie. Pytania konkursowe dotyczą wiedzy ogólnej
z zakresu historii Polski oraz na
jej tle - historii Starogardu Gdańskiego, Kociewia i Pomorza, od
momentu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku,
do czasów nam współczesnych.
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Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej powiatstarogard.pl

Pierwsze pytanie
i pierwsza
zwyciężczyni
Starosta Starogardzki Leszek Burczyk i Członek Zarządu Patryk Gabriel wręczyli pamiątkową koszulkę oraz dyplom Annie Peplińskiej-Szmeiter w konkursie Sto pytań w 100.
Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski.
Gratulujemy!

Informator Powiatu Starogardzkiego
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Nasze akcje

Walczyliśmy ze smogiem
Starostwo Powiatowe aktywnie
włączyło się w Dzień Otwarty
Polpharmy i na terenie firmy
przygotowaliśmy specjalne stoisko. W ten sposób zachęcaliśmy
do walki ze smogiem w ramach
naszej akcji #Stopsmog.
Tego dnia można było wziąć
udział w pokazie odgórnej metody palenia w piecu, poznać

ogniwo słoneczne oraz czujnik
zapylenia, przeprowadzić obserwacje mikroskopowe porostów
jako bioindykatorów środowiska, spróbować szczęścia w kole
fortuny, wziąć udział w licznych
konkursach i zabawach proekologicznych. Była też okazja, aby
spotkać przemiłą Ekomaskotkę.

To wszystko odbyło się z udziałem:
- Ekopatrolu Straży Miejskiej w
Gdyni,
- Fundacji ARMAAG z Gdańska,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie na czele z dyrektorem Rafałem Deską,

- Pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.
Podczas Dnia Otwartego Polpharmy nie zabrakło również
pracowników Kociewskie Cen-

trum Zdrowia Sp. z o o, którzy jak
zawsze dbali o zdrowie uczestników akcji, prowadzili bezpłatne pomiary poziomu ciśnienie
i poziomu cukru, a także uczyli
pierwszej pomocy.

Rozstrzynięcie konkursu

W poprzednim numerze „Gazety Powiatowej - Informatora Powiatu
Starogardzkiego” pytaliśmy dlaczego pył zawieszony PM2,5 jest
groźny dla zdrowia. Prawidłową odpowiedź udzieliła Monika Dullek.
Gratulujemy!
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Sport

Gazeta

Powiatowa

Wizyta
mistrza Polski
Wyjątkowi goście z Klubu Sportowego Beniaminek 03 zawitali do
Starostwa Powiatowego. Władze
Powiatu odwiedził mistrz Polski w kickboxingu Rafał Nguyen
wraz ze swoim trenerem Tomaszem Janowiczem.
Zarząd Powiatu Starogardzkiego zaprosił złotego medalistę
na swoje ostatnie posiedzenie,
aby złożyć gratulacje i przekazać
upominki. Spotkanie było również okazją do podziękowania
trenerowi. Serdecznie gratulujemy!
Utytułowany zawodnik ma swoim koncie wiele sukcesów, a do
najbardziej aktualnego i zarazem najcenniejszego na pewno
zaliczy złoty medal.
- Jeśli chodzi o Rafała, to śmiało
można powiedzieć „do trzech razy
sztuka”! Po dwóch tytułach wicemistrza Polski w swoim trzecim
starcie w Mistrzostwach Polski Full

Contact Seniorów Rafał Nguyen
zdobył złoty medal. W pięknym
stylu wygrał trzy walki pokonując
kolejno zawodników z Warszawy,
Lublina i Poznania. Drugi z naszych reprezentantów Paweł Dąbrowski przywiózł brązowy medal
- przyznaje Tomasz Janowicz,
trener złotego medalisty.
Rafał Nguyen ma niespełna 23
lata. Mieszka w Starogardzie Gd. i
od 8 lat trenuje kickboxing. Przyznaje, że wywalczony właśnie
medal to jego największe osiągnięcie. Na co dzień pracuje zawodowo, studiuje, ale znajduje
również czas na swoją największą pasję, czyli sport.
- Staram się nie tylko trenować
sześć razy w tygodniu w sali pod
okiem trenera Janowicza, ale także bardzo dużo jeżdżę na rowerze
- mówi Rafał Nguyen. - Swoją
sportową przyszłość wiążę z kickboxingiem.

Władze Powiatu odwiedził mistrz Polski w Kicboxingu Rafał Nguyen z trenerem Tomaszem Janowiczem.

Pobiegną i popłyną już 12 maja w Suminie

Przed rokiem po raz pierwszy Swimrun odbył się w Suminie.
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Na 12 maja została zaplanowana II edycja zawodów Swimrun
w Suminie. Do pokonania będą
trzy trasy do wyboru.
Swimrun to wciąż jeszcze nowa
dyscyplina sportu, której początki wywodzą się ze Skandynawii.
Mówiąc najogólniej, jest to połączenie biegania z pływaniem.
Uczestnicy rywalizacji będą mieli
do wyboru jedną z trzech tras:
wyścig 1 - maraton na dystansie około 42 km ( około 36,5 km
biegu oraz 5,5 km pływania, w
parach), wyścig 2 - sprint na dystansie około 25 km ( około 21
km biegu oraz około 4 km pływania, w parach), wyścig 3 - super sprint na dystansie około 11 k
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m (około 9 km biegu oraz około
2 km pływania, indywidualnie).
Biuro zawodów będzie na terenie Zespołu Szkół Publicznych w
Suminie Start zawodów zaplanowano na godz. 9.00. Jako pierwsi wystartują zawodnicy, którzy
chcą pokonać najdłuższy dystans
- o godz. 9.00 i mają 9-godzinny
limit na ukończenie rywalizacji.
Na godz. 10.30 zaplanowany
został start w ramach sprintu, a
limit na pokonanie całej trasy to
6 godzin. Super sprint wystartuje
o godz. 12.30 i na pokonanie trasy zawodnicy mają 3 godziny.
Dodatkowe informacja na www.
polswimrun.pl lub na Facebooku.
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