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EkoJanosik już w Powiecie Starogardzkim

Powiat Starogardzki został laureatem Krajowej Nagrody Ekologicznej „EkoJanosik – Zielona Wstęga Polski”. Nagrodę przyznała Narodowa
Rada Ekologiczna w kategorii samorząd. Nagroda „EkoJanosik – Zielona Wstęga Polski” przyznawana jest za szczególne osiągnięcia związane
z promocją działań ekologicznych i ochroną środowiska. Jedynie 80 samorządów spośród 2500 z całego kraju otrzymało ten zaszczytny tytuł.

Za moment rusza BBW

»5

Pogoda dopisuje, praca wre!

Steve Dobosz, jeden z wykładowców Bolesławowo Business Week, spotkał
się z uczestnikami tegorocznej edycji. W akcji weźmie udział
blisko 100 uczniów. Start BBW zaplanowano na 1 lipca.

»2

Wiele dzieje się w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje powiatowe. Mowa nie tylko o szkołach, w których trwają poważne
remonty, ale także o drogach.
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Nie przegap

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

Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości 2018 został stworzony
przez pomysłodawców projektu
Zwolnieni z Teorii ze wsparciem
Rzeczpospolitej, Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii,
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Google i Allegro!
Tytuł „Szkoła Kompetencji Przyszłości” otrzymało 140 szkół średnich w Polsce, których uczniowie

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
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Wielkie brawa dla uczniów!
Rzeczpospolita po raz kolejny
opublikowała Ranking Szkół
Kompetencji Przyszłości. To
powód do dumy dla uczniów
dwóch starogardzkich ogólniaków prowadzonych przez Powiat
Starogardzki.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Starogardzie Gdańskim
ul. Pelplińska 21, tel. 58 562 40 31, 58 562 36 63 (informacja)
www.pks-starogard.pl
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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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najlepiej poradzili sobie z wyzwaniem zarządzania projektem
autoprezentacji czy pracy w zespole w olimpiadzie Zwolnieni z
Teorii.
Wśród wyróżnionych placówek
znalazły się dwie szkoły prowadzone przez Powiat Starogardzki. Na pozycji 45 uplasowane zostało I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie, a
na miejscu 99 II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej.
Pełny ranking znajdziecie na
ranking.zwolnienizteorii.pl

Za moment rusza BBW

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

Steve Dobosz, jeden z wykładowców Bolesławowo Business
Week, spotkał się z uczestnikami
tegorocznej edycji. W akcji weźmie udział blisko 100 uczniów.
Start BBW zaplanowano na 1
lipca.

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

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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- BBW jest w naszej ocenie jednym z najważniejszych projektów edukacyjnych realizowanych przez samorząd powiatowy
- podkreśla Wicestarosta Kazimierz Chyła.
Warto krótko powiedzieć czym
jest Bolesławowo Business Week.
Najkrócej rzecz ujmując jest to
obóz przedsiębiorczości. Obóz,
podczas którego młodzież - rekrutowana ze wszystkich szkół
ponadgimnazjalnych - pod opieką „prawdziwych” pracowników
amerykańskiej korporacji Boeing
oraz zaproszonych fachowców
z bardzo różnych dziedzin międzynarodowego biznesu, zakłada i rozwija wirtualne firmy.
- Jeśli dodamy, że cała biznesowa symulacja - a zatem skutki
podejmowanych decyzji, jest
analizowana przez oprogramowanie strategiczne na co dzień
używane przy podejmowaniu
realnych decyzji oraz fakt, że ję-

Steve Dobosz, który spotkał się z władzami Powiatu, bierze udział
w projekcie już po raz piąty.
zykiem całego przedsięwzięcia
jest angielski - okazuje się, że
jest to niepowtarzalna okazja do
zdobycia trudnego do przecenienia doświadczeni - zauważa
Patryk Gabriel, Członek Zarządu
Powiatu. - Projekt jest nastawiony na pokazanie uczestnikom
wagi pracy zespołowej, niezwykłej odpowiedzialności, którą
w biznesie ponosi się wobec
klientów, współpracowników i
firmy oraz tego jak istotny jest
etos ciężkiej, codziennej pracy.
Wszystko to „podlane” amerykańskim optymizmem, wiarą we
własne siły, otwartością i odwa-

Informator Powiatu Starogardzkiego

gą pokazuje naszym uczniom, że
każdy jest zdolny do przełamania swoich słabości i kompleksów. To naprawdę niezwykłe,
jak pod wpływem przebywania
i współpracy z Amerykanami
nasza młodzież otwierała się, zaczynała wierzyć w siebie, uczyła
się odpowiedzialności, ale jednocześnie twardego bronienia
swoich przekonań - w oparciu o
argumenty, a nie siłę głosu.
Steve Dobosz najpierw spotkał
się z władzami Powiatu Starogardzkiego, a następnie w Ognisku Pracy Pozaszkolnej rozmawiał z uczestnikami projektu.
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O rozwoju szpitala z szefową NFZ
Zarząd Powiatu Starogardzkiego spotkał się z Elżbietą Rucińską-Kulesz, dyrektorką Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Gdańsku. Głównym tematem
rozmów był rozwój miejscowego
szpitala. W spotkaniu uczestniczyli też członkowie Zarządu i
Rady Nadzorczej Kociewskiego
Centrum Zdrowia w Starogardzie.
Wizyta była związana przede
wszystkim z najważniejszym
zadaniem, jakie jest obecnie realizowane w szpitalu. Mowa o
historycznym projekcie dotyczącym modernizacji Kociewskiego
Centrum Zdrowia. Jego celem
jest poprawa jakości, zakresu i
dostępności specjalistycznych
usług medycznych. W ramach
tego zadania przeprowadzone
zostaną inwestycje w pięciu oddziałach Kociewskiego Centrum
Zdrowia (neurologiczny, kardiologiczny, udarowy, chirurgii
ogólnej oraz chorób wewnętrznych). Dojdzie do rozbudowy
szpitala o blok operacyjny, zakupiony zostanie sprzęt medyczny,
powstaną nowe poradnie specjalistyczne:
diabetologiczna,
neurologiczna, rehabilitacyjna,
urologiczna, chirurgii onkologicznej, proktologiczna, preluksacyjna, leczenia bólu, które będą
wsparciem procesu skutecznego
leczenia w systemie przed- i pohospitalizacyjnym, rozbudowany zostanie zakład diagnostyki
obrazowej. Powstanie centralny
system sterylizacji narzędzi medycznych, uruchomiony zostanie
ośrodek rehabilitacji, a kompetencje kadry medycznej zostaną podniesione poprzez szereg

Elżbieta Rucińska-Kulesz otrzymała od władz Powiatu pamiątkową grafikę.
specjalistycznych szkoleń.
- Jest to trzeci z czterech projektów szpitalnych - przyznaje Starosta Leszek Burczyk. - Inwestycja
opiewa na niespełna 50 milionów
złotych, a poziom dofinansowania wynosi blisko 40 procent. Poziom dofinansowania wynika z
epidemiologii, czyli z ilości chorób
cywilizacyjnych, bo tylko walka z
chorobami może zostać wsparta
w takim zasięgu.
Powiat Starogardzki pozyskał
blisko 21 mln zł z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020. Ta gigantyczna kwota
zostanie przeznaczona na rozbudowę i doposażenie Kociewskiego
Centrum Zdrowia Sp. z. o.o. w Starogardzie Gd. W sumie na ten cel

zostanie wydanych blisko 50 mln
zł.
- Bardzo mi miło, że dzisiaj spotykamy się w takim gronie. Rzeczywiście jest to pierwsza wizyta
Dyrektora Oddziału Pomorskiego
NFZ na terenie Kociewia. Ten rok
jest dla mnie czasem spotkań z samorządami oraz zarządami szpitali jednocześnie – mówi Elżbieta
Rucińska – Kulesz, Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. - Kociewskie Centrum
Zdrowia to jeden z lepszych szpitali powiatowych. Po pierwsze
jest to jeden z nielicznych szpitali
powiatowych 2-go poziomu, co
znaczy, że macie Państwo nie tylko
4 oddziały podstawowe, ale także
inne oddziały specjalistyczne. Tradycja oddziałów specjalistycznych

u Państwa była od bardzo wielu
lat, oddziały miały już swoją markę stąd wydawało mi się, że ten
szpital szczególnie zasługuje na
pozostawienie pewnych działalności w jego ramach po wejściu
sieci szpitali. Jak wiecie Państwo
te ramy niekoniecznie pozwalały
na zachowanie całości portfolio
Państwa działań i nie miałam najmniejszych wątpliwości, że pewne postępowania uzupełniające
trzeba ogłosić dla tego powiatu.
Cieszy mnie ogromnie wspólnie
przeprowadzony projekt, który
był wysiłkiem wszystkich i niósł
za sobą konkretne decyzje. My też
uważaliśmy, że złożony przez Państwa projekt posiadania pełnego
zakresu kardiologii inwazyjnej jest
projektem godnym zauważenia,

dlatego też uznaliśmy, że rozumiemy Państwa potrzeby i wychodzimy naprzeciw. Na obszar prawie
220 tys. mieszkańców ośrodek
inwazyjny jest konieczny i bardzo
dobrze, że się tutaj znajduje.
- Cieszę się, że akurat tak duży
szpital powiatowy, wymagający
naprawdę ogromnych nakładów
uzyskał dużą kwotę w zeszłorocznym rozdaniu. Dodatkowo projekt
informatyczny, który też wspomoże funkcjonowanie szpitala.
Moje słowa uznania dla szpitala
są naprawdę szczere, gdyż nie jest
łatwo zarządzać szpitalem powiatowym.
- Podpisanie umowy było najważniejszym dniem w historii szpitala
- podkreśla Patryk Gabriel, Członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego. - To ciężka praca wielu grup:
urzędników, lekarzy, pracowników
szpitala, ale też projektantów i
architektów. Przygotowanie projektu trwało 2,5 roku. Zakres prac
jest obszerny i skomplikowany, ale
zadanie sprawi, że szpital znajdzie
się w zupełnie innej rzeczywistości.
Chodzi nam przede wszystkim o
zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców.
Realizacja tego projektu jest wręcz
niezbędna.
- Trzeba pamiętać, że Kociewskie
Centrum Zdrowia, którego właścicielem jest Powiat Starogardzki,
przyjmuje pacjentów nie tylko z
naszego powiatu, ale i z czterech
powiatów ościennych - zauważa Robert Wierzba – Naczelny
Lekarz KCZ. - Rocznie placówka
udziela 50 tys. świadczeń medycznych, a na oddziały szpitalne
trafia ponad 14,5 tys. pacjentów.
Realizacja projektu pozwoli w
ogromnym stopniu unowocześnić
placówkę.

Do Gdańska autostradą A1!
Bardzo dobra wiadomość dla
wszystkich osób podróżujących
do Gdańska i korzystających z
połączeń PKS w Starogardzie
Gdańskim. Najprawdopodobniej
już w czerwcu autobusy będą
jeździły autostradą A1.
- Rekomendowałem prezesowi
PKS w Starogardzie rozwiązanie,
które znacznie ułatwi podróżowanie ze Starogardu Gdańskiego do
Gdańska i z powrotem - podkreśla
Patryk Gabriel, Członek Zarządu
Powiatu Starogardzkiego. - Mam
na myśli możliwość przejazdu
autostradą A1. Jest to związane z
trwającymi obecnie pracami na
drodze wojewódzkiej nr 222 i występujące na tej trasie tzw. waha-
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dła, które znacznie utrudniają, a
przy tym też wydłużają przejazd.
Rekomendacja władz Powiatu
Starogardzkiego to tak właściwie
zielone światło dla zarządu starogardzkiego PKS. Już podjęto
liczne działania, aby jak najszybciej móc wprowadzić zaproponowane rozwiązanie.
- Bardzo staramy się, aby nasze autobusy korzystały z odcinka autostrady A1 już w czerwcu - przyznaje Andrzej Pograniczny, Prezes
Zarządu PKS w Starogardzie. - To,
czy nam się to uda, zależy jednak
od stosownych pozwoleń, o które
występujemy. Wyznaczona została trasa, jaką będą pokonywały
nasze autobusy. Będą one tak,

jak dotychczas przejeżdżały przez
miasto Starogard Gdański, a w
obrębie miasta ostatni przystanek
byłby przy ulicy Mickiewicza, koło
stacji paliw. Następnie autobusy
zatrzymywałyby się w Swarożynie,
wjeżdżały na autostradę i zjeżdżały z A1 na S-7 i na wysokości zjazdu
Lipce włączały się do ruchu w Trakt
św. Wojciecha w Gdańsku.
Pasażerowie z pewnością ucieszą się z tej wiadomości, tym bardziej że zdecydowanie skróci się
czas podróży. Przy okazji uspokajamy. Cena biletu wzrośnie
nieznacznie, ale nie powinna
przekroczyć 15 zł (ze Starogardu
Gd. do Gdańska).

Autobusy PKS będą kursowały autostradą A1.

Informator Powiatu Starogardzkiego

3

Wydarzenia

Gazeta

Powiatowa

Pogoda dopisuje, praca wre!
W bardzo upalne przedpołudnie
członkowie Zarządu Powiatu
Starogardzkiego zdecydowali się
bliżej przyjrzeć postępom prac w
trzech miejscach: Zespół Szkół
Zawodowych im. mjr Hubala, II
LO w Starogardzie Gdańskim im.
Ziemi Kociewskiej oraz Technikum w Owidzu.
W placówkach prowadzonych
przez Powiat Starogardzki trwają
prace związane przede wszystkim z termomodernizacją. Trzeba
przyznać, że roboty idą zgodnie
z planem. Dyrektorzy odwiedzonych szkół przyznali, że ta inwestycja to strzał w dziesiątkę!
Z kolei pracom na dwóch ważnych inwestycjach Powiatu
Starogardzkiego przyglądał się
Starosta Starogardzki Leszek
Burczyk oraz Członek Zarządu
Patryk Gabriel. Mowa tu o budowie mostu o nośności 40t w
miejscowości Pogódki, która planowo ma się zakończyć do końca sierpnia, a wykonawca Spółka
ROKA Budownictwo Sp. z o.o.
nie przewiduje opóźnień. Druga
z nich to przebudowa i remont 3
budynków Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie, gdzie
obecnie prowadzone są prace
związane z ociepleniem stropu
ujeżdżalni oraz wykładaniem
kostki pod boksy w stajni.

Starosta Leszek Burczyk i Patryk Gabriel przyjrzeli się budowie mostu w miejscowości Pogódki.

Zarząd Powiatu odwiedził Zespół Szkół Zawodowych, gdzie trwa
termomodernizacja.

Poważna inwestycja prowadzona jest również w II Liceum Ogólnokształcącym.

Prace trwają także w Technikum w Owidzu.

Komisja sprawdziła postęp robót

Jest nowa pani prezes

Za nami wizyta monitorująca
przedstawicieli Komisji Europejskiej, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Departamentu Edukacji i
Sportu Urzędu Marszałkowskiego, która przyglądała się projektowi z zakresu szkolnictwa
zawodowego.
Z ramienia Powiatu Starogardzkiego udział w niej wzięli członkowie Zarządu Powiatu, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa
Powiatowego oraz Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych, w
których prowadzone są projekty
unijne. Goście w osobach Judit
Torokne Rozsa z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw
Społecznych i Włączenia Społecznego, Anny Gałązka z Programme Manager - EU policies,
Anety Sobotka z Programme and
Policy Assistant oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Pomorskiego
Marcin Fuchs – zastępca dyrektora Departamentu EFS, Teresy
Szakiel – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu,

Za nami Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego. Jednym
z najważniejszych punktów zebrania był wybór nowego prezesa.

4

Zarządu Powiatu Patryk Gabriel,
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Jerzy Komorowski, Lech Kolaska z Zarządu Powiatu.

Goście przyjrzeli się pracom prowadzonym w Bolesławowie...

... oraz w Kociewskim Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Maria Konofał-Smukała została prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego.

Katarzyna Mykowska – Departament Edukacji i Sportu, mieli
okazję zobaczyć postęp prac w
Zespół Szkół Rolniczych Centrum

Została nim Maria Konofał-Smukała (sołtys Miryc gmina Skórcz).
Gratulacje złożyli m.in. Wicestarosta Kazimierz Chyła, Członek

Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie oraz Kociewskiego
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starogardzie Gd.

Informator Powiatu Starogardzkiego

My również przyłączamy się do
gratulacji i życzymy samych sukcesów.
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Powiat Starogardzki z EkoJanosikiem
Powiat Starogardzki został laureatem Krajowej Nagrody Ekologicznej „EkoJanosik – Zielona
Wstęga Polski”. Nagrodę przyznała Narodowa Rada Ekologiczna w kategorii samorząd.
Nagroda „EkoJanosik – Zielona
Wstęga Polski” przyznawana jest
za szczególne osiągnięcia związane z promocją działań ekologicznych i ochroną środowiska.
Jedynie 80 samorządów spośród
2500 z całego kraju otrzymało
ten zaszczytny tytuł.
W dniach 4-6 czerwca Jerzy Komorowski, Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Starostwa Powiatowego, uczestniczył w II Międzynarodowym
Forum Energetyka i Środowisko
,,EKOZAKOPANE”. Podczas Forum odebrał tytuł EKOJANOSIK
za podjęte przez Powiat Starogardzki działania związane m.in.
z poprawą jakości powietrza.
Po powrocie z Forum Naczelnik
Komorowski przekazał nagrodę
Staroście Leszkowi Burczykowi.
Przyznany tytuł jest sukcesem Powiatu Starogardzkiego, ponieważ
o nominację w konkursie nie mogły ubiegać się same samorządy.
Kandydatury z terenu województwa, zgodnie z regulaminem,
mogły zgłaszać wyłącznie instytucje odpowiedzialne za ochronę
środowiska i krajowe korporacje
samorządowe lub gospodarcze podkreśla Jerzy Komorowski.
– Jest to nagroda za świetną pracę Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, a także za decyzje Zarządu Powiatu dotyczące działań
związanych z ekologią i ochroną

Naczelnik Jerzy Komorowski przekazał nagrodę Staroście Leszkowi Burczykowi.
środowiska. Mam na myśli m.in.
akcję #STOPSMOG oraz „Kociewie
najrzy się z naturą”. To nasza nagroda dla tych osób, które podjęły
konkretne działania edukacyjne,
kontrolne oraz inwestycyjne mające na celu poprawę naszego środowiska – zauważa Leszek Burczyk.
Nagroda „EkoJanosik – Zielona
Wstęga Polski” przyznawana

jest za szczególne osiągnięcia
związane z promocją działań
ekologicznych i ochroną środowiska. Szczególnie dotyczy
przedsięwzięć ograniczających
smog, zanieczyszczenie wód czy
wprowadzanie ekologicznego
transportu. Oceniana jest także
edukacja mieszkańców i działania związane z promocja tury-

styki oraz rekreacji na świeżym
powietrzu.
Powiat Starogardzki realizował,
bądź też nadal realizuje takie
działania, jak m.in.:
- wspieranie inicjatyw lokalnych
- udział w akcji „Drzewko za makulaturę”
- akcja #STOPSMOG i „Kociewie
najrzy się z naturą”

- współfinansowanie programów
proekologicznych, w tym Wojewódzki Konkurs Ekologiczny
pod hasłem „W świecie pszczół”,
Akcja Sprzątania Świata „Nie ma
śmieci są surowce”.
Serdecznie gratulujemy Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa!

Uczniowie ze Skórcza jadą na wycieczkę
Który z zespołów badawczych
zwyciężył i w nagrodę pojedzie
na wycieczkę? Wszystko jest już
jasne.
Przypominamy, że władze Powiatu Starogardzkiego zaczęły
pierwszą tego typu akcję, która
wpisuje się w działania pod szyldem „Kociewie najrzy się z naturą”. Do szkół trafiły urządzenia,
dzięki którym można sprawdzać
jakość powietrza. Wśród młodzieży ogłosiliśmy konkurs pod
hasłem #STOPSMOG i uczniowie,
którzy wzięli w im udział, utworzyli zespoły badawcze. Zespoły
te miały za zadanie obserwować jakość powietrza do końca
kwietnia, czyli do czasu, kiedy
trwał sezon grzewczy.
W rezultacie uczniowie przygotowali prezentacje z wynikami
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pomiarów, wnioskami z przeprowadzonej analizy wyników pomiaru oraz wskazali trzy sposoby
na ograniczenie zanieczyszczeń
wprowadzanych do powietrza
oraz walki ze smogiem.
W szkołach prowadzone były
prelekcje przygotowane przez
pracowników Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa naszego
Starostwa, którzy uświadamiali
młodzież na temat zagrożeń. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych na konkurs #STOPSMOG
prac wybrała trzy, które przeszły
do drugiego etapu. Były to prace
nadesłane przez:
- I Liceum Ogólnokształcące im.
Marii Skłodowskiej – Curie w Starogardzie Gdańskim,
- Zespół Szkół Zawodowych im.
mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA”
w Starogardzie Gdańskim,

Kadr ze zwycięskiego filmu Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu.
Wytypowane prace zostały zamieszczone na stronie internetowej www.powiatstarogard.pl,

a głosowanie odbyło się w serwisie społecznościowym facebook
na profilu Kociewie najrzy się z
naturą (https://www.facebook.
com/najrzy/). Najwięcej głosów

Informator Powiatu Starogardzkiego

użytkowników Facebooka otrzymała praca uczniów ze Skórcza,
na drugim miejscu znaleźli się
uczniowie z I LO, a na trzecim ze
ZSZ. Serdecznie gratulujemy!
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Złote Czepki dla pielęgniarek i położnych z Kociewskiego 		
Pielęgniarki i położne z Kociewskiego Centrum Zdrowia otrzymały z rąk Przewodniczącej
Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Gdańsku Anny
Czarneckiej odznaczenia „Złoty Czepek” i Dyplomy Uznania.
„Złoty Czepek” to wyjątkowa
nagroda, którą można otrzymać
tylko raz w życiu zawodowym,
przyznawana jest pielęgniarkom
zasłużonym w pracy w służbie

zdrowia oraz na rzecz środowiska pielęgniarskiego.
Pielęgniarki są najbliżej chorych w
trakcie ich pobytu w szpitalu czy
przychodni. Opiekują się, służą
radą, pocieszają w trudnych chwilach. - Pielęgniarka i Położna to z
pewnością jeden z trudniejszych
zawodów. Wymagający bowiem
specjalistycznej wiedzy, konkretnych umiejętności, psychicznej i
fizycznej odporności, a także – a

może przede wszystkim – czystej, ludzkiej życzliwości – mówi
Adam Magiełka, Prezes Zarządu
Kociewskiego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. - Praca pielęgniarki to
wiele wyrzeczeń, to dostosowanie
życia całej rodziny do zmiennego
trybu pracy. Odpowiedzialność,
którą ponoszą osoby pracujące w
tym wymagającym zawodzie nieustannie wzrasta. Wszystkim pielęgniarkom i położnym dziękuję za

pełną zaangażowania pracę, tak
wysoko ocenianą przez naszych
Pacjentów. Życzę wytrwałości,
radości, zawodowych sukcesów i
dużo zdrowia.
- Uroczyście obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Z tej okazji osoby
szczególnie zasłużone zostają
przez swoje gremium wyróżnione.
Dzisiaj mamy okazję kolejny raz
gościć tą uroczystość w murach

Starostwa Powiatowego – powiedział Patryk Gabriel, Członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego.
- To że w ten sposób czcimy święto
pielęgniarek i położnych dowodzi
tego jak bardzo cenimy Państwa
codzienną pracę – podkreślił Starosta Starogardzki Leszek Burczyk - Tego samego dnia przypada
rocznica urodzin Florence Nightingale, prekursorki nowoczesnego
pielęgniarstwa. Życzę, aby w przy-

Laureatki „Złotych Czepków” o zawodzie pielęgniarki, w
i o tym dlaczego wybrały pielęgniarstwo

Interesowała mnie praca z
ludźmi, pokonywanie bezradności i ograniczeń jakie stwarza
choroba i niepełnosprawność
– mówi Danuta Necel, pielęgniarka z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. –
Każdy pacjent ma w sobie coś
wyjątkowego, a każda sytuacja
uczy pokory i pokazuje jak wiele nauki jeszcze przed nami.
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Gdyby określić w paru słowach
pielęgniarstwo to byłyby to:
pasja, uczciwość, odpowiedzialność i empatia – wylicza Joanna
Grabowska – Kraśniewska, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. – Złoty Czepek to
dla mnie ogromne wyróżnienie i
nagroda za dotychczasową pracę.

Najbardziej utkwił mi w pamięci
dzień, kiedy w szkole położnych
zobaczyłam pierwszy raz poród
– łzy i szczęście matki, a ja płakałam razem z nią. Wtedy byłam
pewna, że to jest to co chcę robić
w życiu. – przyznaje Marzena
Piaskowska, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.

Wybrałam ten zawód, ponieważ
chciałam robić w życiu coś co jest
trudne, ciekawe i ma znaczenie –
mówi Lidia Trzos, pielęgniarka
z Oddziału Kardiologicznego.
– Złoty Czepek to najpiękniejsza
nagroda za pracę w zawodzie na
rzecz drugiego człowieka.

Informator Powiatu Starogardzkiego

Złoty Czepek to dla mnie zaszczyt i docenienie mojej pracy
– przyznaje Dorota Stępniak,
pielęgniarka z Oddziału Kardiologicznego.
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Centrum Zdrowia
szłości otrzymały Panie najwyższe
odznaczenie pielęgniarskie Nightingale we Florencji.
Laureatkom wręczono wpinki
w postaci złotych czepków oraz
dyplomy uznania. Wyróżnienia
te co roku przyznaje Okręgowa
Izba Pielęgniarek i Położnych na
wniosek szpitala.
- Chciałam podziękować Panu
Staroście, że wraz ze swoim zespołem tworzy bohaterskie starostwo – przyznaje Anna Czarnecka, Przewodnicząca Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych
w Gdańsku. - Nie dość, że wzięli
Państwo na swoje ramiona szpital,
nie pozbyliście się Państwo jako
starostwo szpitala, a tak się niestety dzieje w Polsce, gdyż bardzo
trudno zarządza się placówką medyczną to ponadto inwestujecie w
szpital. Dziękuję, że pomimo wielu
innych zadań i inwestycji, pochylił
się Pan nad losem osób chorych i
inwestycja jest naprawdę imponująca, chyba jedna z największych
w Polsce.
Złote czepki otrzymały: Joanna
Grabowska – Kraśniewska, Marzena Piaskowska, Danuta Necel, Lidia Trzos, Dorota Stępniak,
Maria Jolanta Wotkowska, Anna
Dąbrowska.
Dyplom uznania otrzymały: Justyna Jelińska, Janina Świeczkowska, Halina Tuszkowska,
Izabela Kasprzak, Izabela Bona,
Jolanta Pilacka, Hanna Szczygielska, Barbara Króll, Mirosława,
Maria Szymula, Danuta Dragun.

Laureatki
dyplomów
uznania
Justyna Jelińska

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologicznego

Danuta Dragun

pielęgniarka z Oddziału Pediatrycznego

Janina Świeczkowska

pielęgniarka z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Jolanta Pilacka

pielęgniarka z Oddziału Ginekologiczno –Położniczego

Izabela Bona

pielęgniarka ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Barbara Króll

pielęgniarka z Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu

wyróżnieniu

Decyzję o wyborze zawodu pomógł mi podjąć mój tata, za co
jestem mu do dzisiaj wdzięczna
– wyznaje Maria Jolanta Wotkowska, Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego. - Złoty Czepek
to najważniejsze uhonorowanie
pracy pielęgniarki i położnej.

Uroczystość to ważny moment dla każdej pielęgniarki i położnej.

Panie otrzymały gratulacje od Władz Powiatu i Zarządu KCZ.

Złoty Czepek otrzymała Anna
Dąbrowska, pielęgniarka z
Oddziału Neurologii.

Podczas uroczystości nie zabrakło pysznego tortu.
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Z nimi można czuć się bezpiecznie!

Była to już piąta edycja mistrzostw. W rywalizacji brali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
W Grodzisku Owidz nie brakowało emocji związanych ze zdarzeniami, których na co dzień
doświadczają ratownicy medyczni. Wszystko to za sprawą
V Mistrzostw Pierwszej Pomocy
Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Starogardzkiego, podczas
których młodzież miała okazję
sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności ratownicze.

syfikacja poszczególnych drużyn
wygląda następująco:
I miejsce: II Liceum Ogólnokształcące
II miejsce: I Liceum Ogólnokształcące
III miejsce: Zespół Szkół Zawodowych
IV miejsce: Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

Młodzież ze szkół prowadzonych przez Powiat Starogardzki musiała zmierzyć się z trudnymi zadaniami.
- To już piąte zawody w tej konwencji. Mamy coraz większą obsadę - kolejne szkoły dołączają do
tej akcji, która jest dla nas bardzo
ważna. Cieszymy się, że za każdym
razem znajdujemy inne okoliczności, w tym roku Grodzisko Owidz
i różnorakie scenki, które wykraczają poza naszą wyobraźnię, a z
którymi na co dzień spotykają się
ratownicy – mówi Patryk Gabriel,
członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego.
Po przejściu trudnych, niekiedy
podchwytliwych 5 stanowisk i
ratowaniu m.in. osoby po próbie
samobójczej czy też uczestnika
wypadku samochodowego kla-
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V miejsce: Technikum w Owidzu
oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Mykietyna w Skórczu
VI miejsce: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie.
Celem zawodów jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży
z zakresu udzielania pierwszej
pomocy. Jest to bardzo istotna
kwestia, a zwłaszcza w naszych
czasach, gdy dookoła dzieje się
tyle wypadków. Młodzież oprócz
teorii ma szansę sprawdzić się w
praktyce - to jest bardzo przydatne, bo gdy znajdzie się w sytuacji
zagrożenia, będzie pewniej działać. Dzięki mistrzostwom szpital

rozpowszechnia ideę bezinteresownego niesienia pomocy oraz
realizuje cele profilaktyczne i
zdrowotne.
- Zawody, po pierwsze dają możliwość sprawdzenia własnych
umiejętności oraz zachowań w
sytuacjach stresogennych. Druga
sprawa to weryfikacja tego, czego
się uczymy, co możemy zaprezentować i w praktyce stosować - w
sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Uczniowie biorący udział w
ćwiczeniach na poszczególnych
stacjach pozoracyjnych mają
szansę podejmować świadome
wybory i ponosić za nie odpowiedzialność. Mistrzostwa kształcą w
uczniach odruch reagowania na
otoczenie, umiejętność radzenia
sobie w trudnych, stresujących sytuacjach, komunikacji w grupie,
a także dają możliwość doskonalenia umiejętności udzielania
pierwszej pomocy – komentuje
Adrian Cichawa, sędzia główny
Mistrzostw.
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
organizowane są dla młodzieży
ze szkół ponadgimnazjalnych.
Startują w nich czteroosobowe zespoły, które w trakcie mistrzostw udzielają pierwszej
pomocy na specjalnie zaaranżowanych na potrzeby mistrzostw
stacjach. Pozorowane wypadki
przygotowywane są przy użyciu profesjonalnych środków
(sztuczna krew, pudry, farby charakteryzacyjne itd.) oraz rekwizytów. Każda taka scenka jest z
innej tematyki, dotyczy różnych
dziedzin. Należy wówczas udzielić odpowiedniej pomocy przedmedycznej.
Rywalizacja w obliczu zagrożenia daje także możliwość sprawdzenia współdziałania członków
w drużynie.

Celem zawodów jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Władze Powiatu wysoko oceniają każdą edycję zawodów.

Zadania podczas mistrzostw były naprawdę trudne.

Informator Powiatu Starogardzkiego
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Samorząd

Priorytetem będzie obwodnica

Rozmowa z Tomaszem Rogalskim, Radnym Rady Powiatu Starogardzkiego V kadencji.
Czy mógłby Pan przybliżyć czytelnikom pokrótce swoją sylwetkę?
Mam 45 lat, urodziłem się w Starogardzie Gdańskim i jestem zodiakalnym Bliźniakiem. Od kilku
lat mieszkam w Kolinczu. Cenię
sobie spokój, jaki daje otoczenie przyrody i możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą.
Życie na wsi, w bezpośrednim
otoczeniu lasów, doskonale mi
to zapewnia. Jeśli chodzi o charakter…no cóż tu więcej mogliby
powiedzieć moi współpracownicy oraz oczywiście żona. Myślę,
że jestem osobą, która nie ma
problemu z szybkim podejmowaniem decyzji, jestem dobrym
organizatorem i nie boję się nowych wyzwań. Podobno z poczuciem humoru też jest nie najgorzej. Bywam jednak niestety
uparty (śmiech).
Czym się Pan zajmuje na co
dzień?
Jestem urzędnikiem samorządowym. W Gminie Starogard Gdański od ponad 20 lat zajmuję się
kulturą, sportem i promocją oraz
pełnię funkcję rzecznika prasowego. Ukończyłem Politechnikę
Gdańską na wydziale Oceanotechniki oraz administrację w Pomorskiej Szkole Wyższej.
Czy posiada Pan rodzinę?
Mam żonę Małgorzatę.
Jak spędza Pan wolny czas?
Wolny czas dzielę między dwie

pasje, a mianowicie sport i fotografię. Czynnie uprawiam jazdę
na rowerze MTB, zdarza mi się
nawet wystartować od czasu
do czasu w zawodach. Jestem
członkiem Grupy Kolarskiej Starogard Gdański. Trenuję też tenisa ziemnego. Jeśli chodzi o fotografię, to ostatnio jest to głównie
krajobraz i zdjęcia przyrodnicze,
szczególnie ptaków.
Co uznaje Pan za swój największy sukces osobisty oraz w pracy
zawodowej i społecznej?
Muszę przyznać, że największym
sukcesem w pracy zawodowej
jest to, że robię to, co bardzo lubię. Mam częsty kontakt z ludźmi, nie ma monotonii, ani rutyny.
Zawsze dzieje się coś ciekawego
i nowego. W życiu osobistym natomiast największą satysfakcję
daje mi harmonijny związek z
żoną i szczęście rodzinne.
Dlaczego postanowił Pan zostać
radnym? Co konkretnie zaważyło na Pana decyzji o kandydowaniu?
Lubię działać społecznie, lubię
pomagać ludziom, współtworzyć i mieć wpływ na naszą małą
ojczyznę. Będąc radnym Rady
Powiatu mogę realizować te
cele.
Jakimi sprawami zajmuje się Pan
jako radny Rady Powiatu Starogardzkiego? Czy pełni Pan w niej
jakieś dodatkowe funkcje?

Pasją radnego jest sport, w tym czynnie uprawia jazdę na rowerze.
Na zdjęciu z małżonką.
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Tomasz Rogalski bardzo lubi fotografować.
Jestem przewodniczącym Komisji Kultury, Kultury Fizycznej
i Promocji Regionu oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. Pierwsza z komisji jest mi szczególnie
bliska, gdyż zajmuje się praktycznie identycznymi obszarami, jak
moja praca zawodowa. Pozwala
mi to zajmować się tematami, na
których dobrze się znam.
Jakie, Pana zdaniem są najpilniejsze i priorytetowe sprawy do
rozwiązania wśród społeczności
lokalnej, którą Pan reprezentuje,
z punktu widzenia interesów Powiatu Starogardzkiego?
Powiat Starogardzki rozwija się
harmonijnie i w sposób zrównoważony. Dbamy zarówno o najważniejsze sprawy bytowe, takie
jak służba zdrowia, transport czy
ochrona środowiska, ale także o
rozwój społeczny mieszkańców.
W mojej ocenie priorytetowe jest
stałe podnoszenie jakości usług
medycznych świadczonych przez

Kociewskie Centrum Zdrowia
oraz poprawa bezpieczeństwa na
drogach. Szpital stale się rozwija
i dzięki ogromnym środkom zewnętrznym, które są w ostatnim
czasie tam inwestowane, znacząco wzrasta standard obsługi
pacjentów, a poprzez to poczucie bezpieczeństwa. Uważam,
że priorytetem na najbliższe lata
jest doprowadzenie do powstania obwodnicy stolicy Kociewia.
Jest to wspólny interes miasta,
Gminy Starogard Gdański, jak i
Powiatu Starogardzkiego. Pozwoli to odciążyć i udrożnić drogi wewnątrzmiejskie. Wyłączenie
z ruchu miejskiego, szczególnie
ciężkiego transportu towarowego, poprawi też bezpieczeństwo
na naszych drogach i komfort
jazdy mieszkańców.
Jakie widzi Pan szanse i zagrożenia dla rozwoju swojej Gminy,
jak również dla Powiatu Staro-
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gardzkiego?
Gmina Starogard Gdański jest w
tej szczęśliwej sytuacji, że cały
czas przybywa jej mieszkańców.
Niestety nie jest to trend ogólny
i w mojej ocenie właśnie odpływ,
szczególnie młodych ludzi do
dużych miast, jest dużym zagrożeniem dla regionu. Czeka nas
sporo pracy, aby zapewnić takie
warunki, które pozwolą ludziom
swoją przyszłość wiązać z Kociewiem.
Jakimi sprawami chciałby się
Pan zająć przede wszystkim jako
radny do upływu obecnej kadencji?
Do końca kadencji pozostało
już tylko kilka miesięcy. To dużo
i mało. Czas ten chciałbym poświęcić na kontynuowanie pracy
w komisjach oraz skupić się na
bieżącym rozwiązywaniu problemów społeczności, którą reprezentuję.
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Oni jadą do Brukseli!
Iwona Szwedowska, Dominik
Radkowski, Aleksandra Kalinowska i Wiktoria Domańska - te
cztery osoby jeszcze w czerwcu
pojadą do Brukseli!
Iwona i Dominik - za bardzo dobre wyniki nauce i pracę społeczną, z kolei Ola i Wiktoria wygrały
konkurs i najciekawiej odpowiedziały na pytanie: Co Ci dała Unia
Europejska. Wyjazd był możliwy
dzięki Andrzejowi Grabowskiemu, który już kolejny raz w ramach współpracy z Januszem
Lewandowskim,
Europosłem
umożliwia młodzieży uczęszczającej do szkół prowadzonych
przez Powiat Starogardzki lepsze
poznanie UE, w tym m.in. Parlamentu Europejskiego.
- Projekt powstał kilka lat temu
- wyjaśnia Andrzej Grabowski. Młodzież, szczególnie ta zasłużona, z województwa pomorskiego
wyjeżdża do Brukseli. Pan Janusz

Młodzież, która wyjedzie do Brukseli, spotkała się z władzami Powiatu Starogardzkiego.
Lewandowski bardzo często organizuje takie wyjazdy. Uczniowie
wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego.

Ich pobyt jest całkowicie bezpłatny. Jest to nagroda i motywacja
do kolejnych działań.
Jeszcze przed wyjazdem ucznio-

wie spotkali się z władzami Powiatu: Starostą Leszkiem Burczykiem i Patrykiem Gabrielem,
Członkiem Zarządu Powiatu,

aby otrzymać kilka cennych rad
przed wyprawą do stolicy Europy oraz odebrać gratulacje.
Udanego pobytu!

Fryzura na czas
- brawa dla Patrycji
W Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie odbył się V
Powiatowy Konkurs Fryzjerski
„Złote Nożyce” dla uczniów
kształcących się w zawodzie fryzjer pt. „Kolorowy zawrót głowy”. Starogardzki Zespół Szkół
Zawodowych reprezentowały w
nim Patrycja Kurowska z klasy
3ef, Celina Wójcik z klasy 2f i Patrycja Szlosowska z klasy 1f.
W tym roku bezkonkurencyjna
okazała się pierwszoklasistka z
ZSZ Patrycja Szlosowska, która
zdobyła I miejsce w konkursie i
nagrodę publiczności. Stworzenie nagrodzonej fryzury zajęło
Patrycji przepisową godzinę, ale
przygotowania do konkursu za-

jęły kilka tygodni, podczas których uczennica wytrwale doskonaliła umiejętności zaplatania
warkoczyków i kunszt fryzjerski.
Ten sukces nie byłby możliwy
bez fachowej pomocy i podpowiedzi nauczycieli przedmiotów
zawodowych oraz przyjaznego
wsparcia dyrekcji szkoły, ale największe słowa uznania należą się
młodej adeptce fryzjerstwa – za
niezwykły pomysł, wspaniałe
wykonanie i profesjonalne podejście do konkursowego wyzwania.
Brawa dla uczestniczek zawodów i gratulacje dla nauczycielek: pani Beaty Weiss i pani Ewy
Landowskiej –Brunieckiej.

Na zdjęciu (od lewej): wicedyrektor ZSZ Łukasz Kromer, Patrycja
Szlosowska, wicedyrektor ZSZ Ireneusz Osowicki, Beata Weiss.
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Byliśmy tam

Co to były za urodziny!
Święto dzieci małych i dużych pod takim hasłem na placu przed
Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdańskim odbyła się
impreza z okazji Dnia Dziecka.
Ale nie był to jedyny powód do
świętowania. Ognisko Pracy Pozaszkolnej, organizator imprezy,
obchodzi w tym roku swoje 65lecie.
Jak tak zacne urodziny, to i program świętowania musiał być
bogaty. Wszystko zaczęło się od
barwnego korowodu ulicami
miasta. Następnie publiczność
była świadkami niezwykłego
programu artystycznego „Rejs
w obronie flagi OPP”. Był on nawigowany przez piracką ekipę
uczestników zajęć teatralnych,
jakie na co dzień odbywają się
w Ognisku. Każdy, kto tego dnia
przybył na plac przed Starostwem, mógł zdecydować się na
malowanie twarzy, wziąć udział
w grach i zabawach, wykonać
twarzową fotografię z piratem,
spotkać szczudlarki, a także nieco się poruszać podczas zajęć
aerobiku dla dzieci. Wiadomo
też, że jak urodziny, to musi być
tort. Oczywiście nie zabrakło go
tego dnia. A jak impreza urodzinowa, to również goście, a w tym
przypadku dokładniej mówiąc gwiazdy. Na scenie wystąpili: zespół Harlej oraz grupa 2+2. Niech
żałuje ten, kto nie był.

Ulicami miasta przeszedł barwny koro- Życzenia uczestnikom imprezy złożyli: Le- Imprezę nawigowała piracka ekipa z Ogniwód.
szek Burczyk oraz Patryk Gabriel.
ska Pracy Pozaszkolnej.

Wspólna fotografia wszystkich uczestników świętowania.

Świetna zabawa, do tego... podwójna!
łu Zdrowia.
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego obchodzimy w Polsce już
po raz kolejny. Decyzją Sejmu
RP tego dnia przypominamy
szczególnie o ludziach wielkiego serca, którzy tworzą nowe
rodziny dla dzieci osieroconych
i odrzuconych – o Rodzicach
Zastępczych. Rodzicielstwo zastępcze jest szansą daną przez

dorosłych wielu najmłodszym,
pozbawionym możliwości dorastania w rodzinie biologicznej,
na odbudowanie normalnego,
bezpiecznego życia wśród przyjaznych, życzliwych osób. Dzień
Rodzicielstwa Zastępczego to
dzień nie tylko rodziców, ale także dzieci, którym dali bezpieczny
dom.

22 czerwca 2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie składa podziękowania firmom i osobom, bez
których organizacja imprezy
by się nie udała.
Dziękujemy:
- firmie POLMET Pana
Henryka Kinder,
- Bankowi Spółdzielczemu
w Starogardzie Gdańskim,

Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd. świetnie połączyło dwie okazje do
świętowania - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada 30 maja oraz Dzień Dziecka.
Blisko 100 dzieci świetnie bawiło się podczas pikniku, na
którym nie brakowało licznych
atrakcji. Podopieczni PCPR mo-

Dziękujemy

gli skorzystać m.in. z fotobudki,
dmuchańców, placu zabaw. Na
największych smakoszy czekała wata cukrowa oraz mnóstwo
słodyczy. Organizatorzy zadbali
też o liczne gry i konkursy. Świętujących w Suminie odwiedzili:
Starosta Leszek Burczyk, Patryk
Gabriel, Członek Zarządu Powiatu oraz Dorota Gałecka z Wydzia-

- Firmie IGLOTEX ze Skórcza,
- Edycie Chamier Gliszczyńskiej,
- Zenonowi Kasprzakowi.

Byli też goście, którzy złożyli życzenia.
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Biegali, bo lubią lasy
W leśniczówce w Szpęgawsku
koło Starogardu Gdańskiego 193
uczestników wzięło udział w biegu głównym na dystansie 5 km
oraz w biegach towarzyszących.
Była to bardzo udana impreza!
Rywalizację punktualnie o godz.
10.30 rozpoczęły dzieci do 7 lat
na 300 m, po nich biegały dzieci
8-11 lat na dystansie 600 m, a następnie na 600 m swoich sił spróbowały osoby niepełnosprawne,
które startowały w kategorii Mistrzostw Powiatu. Na koniec bieg
główny na 5 km, który rozpoczął
się o godzinie 12.00, a zmagania
podjęło 127 uczestników. Każdy
z uczestników otrzymał na mecie
pamiątkowy drewniany medal.
Po biegu zawodnicy mogli ochłodzić się przy kotarze wodnej, co
w ten bardzo ciepły niedzielny
dzień było dużą przyjemnością.
Na każdego z uczestników biegu
czekał też ciepły posiłek, kiełbaska którą mógł upiec w ognisku
oraz ciasto domowej roboty. W
biegu głównym zdecydowanie
wygrał Mateusz Niemczyk ze
Starogardu Gdańskiego reprezentujący KKB Starogard, drugi
był Leon Gajdus ze Skórcza reprezentant Aktywnych Kociewiaków, a trzecim zawodnikiem
okazał się Michał Żabiński reprezentujący Starogardzki Klub Lekkoatletyczny Filippides ze Starogardu Gdańskiego. Wśród pań
tryumfowała Monika Dubiella z
Lubichowa, druga była Weronika
Wójcik ze Starogardu reprezentująca KKB Starogard, a trzecia
Kamila Grzonka z Bytoni reprezentująca Sokół Zblewo. Najlepsi zawodnicy poszczególnych
kategorii otrzymali pamiątkowe
statuetki oraz nagrody. Rangę
zawodów podnosiła też obecność gościa specjalnego – maratończyka Grzegorza Gajdusa.
Maratończyk wręczał nagrody
wspólnie z członkiem Zarządu
Powiatu Starogardzkiego Patrykiem Gabrielem, który również
wziął udział w biegowej rywalizacji.
- Impreza nie miałaby takiego
wymiaru bez wsparcia instytucji,
firm i osób, które bezinteresownie
zaangażowały się w przygotowania i organizację biegu - przyznaje
Lucyna Petka ze Starogardzkiego
Klubu Lekkoatletycznego Filippides, pomysłodawczyni imprezy. Serdecznie gratulujemy wszystkim
uczestnikom wyników. Ogromne
podziękowania dla współorganizatorów, każdego z partnerów i
osób wspierających naszą imprezę. Serdecznie dziękujemy i już dziś
zapraszamy na kolejną edycję!
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Na starcie stanęła mocna ekipa miłośników biegania.

Jako pierwsze zmagania zaczęły dzieci do 7 lat.

Przed startem konieczna była rozgrzewka.

Na wszystkich uczestników zmagań czekały medale.

Była też możliwość przygotowania pysznej kiełbaski z ogniska.

W każdej kategorii nagrodzono najlepszych biegaczy.

Upał doskwierał, ale można było się nieco schłodzić.

Wystartowali! Dystans głównego biegu wynosił 5 km.
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