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135 milionów 
na inwestycje 

Zdrowie
54 mln zł to wartość pro-
jektów unijnych realizowa-
nych w Kociewskim Cen-
trum Zdrowia
8 mln zł to modernizacje, 
przebudowy oraz sprzęt 
i wyposażenie dla staro-
gardzkiego szpitala
722 tys. zł to darowizny, w 
tym karetka wraz z wypo-
sażeniem

Drogi
27,6 mln zł to wartość inwe-
stycji realizowanych przez 
Powiatowy Zarząd Dróg, 
z czego 9 mln zł wydano 
na przebudowę mostów i 
dróg dojazdowych

Edukacja
17,6 mln zł to wartość inwe-
stycji związanych z przebu-
dową i remontem wraz z 
wyposażeniem dwóch cen-
trów kształcenia ustawicz-
nego i praktycznego 
4,5 mln zł wydano na re-
monty w placówkach 
oświatowych oraz na zaku-
py wyposażenia
2,4 mln zł przeznaczono na 
stypendia, kursy i szkolenia

Ochrona środowiska
19,7 mln zł to wartość in-
westycji związanych z ter-
momodernizacją obiektów 
użyteczności publicznej, w 
tym 10 powiatowych
13,7 tys. zł wydano na za-
kup urządzeń do pomiaru 
jakości powietrza
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- Jak ocenia Pan ubiegającą ka-
dencję samorządu powiatowe-
go?
- Dobrze, nawet bardzo dobrze. 
Myślę, że wykorzystaliśmy wszyst-
kie szanse na rozwój, jakie stały 
przed Powiatem Starogardzkim 
w minionej kadencji. Było to moż-
liwe dzięki świetnej współpracy w 
Zarządzie Powiatu, dobrej atmos-
ferze w Radzie Powiatu, a także 
dzięki dużemu zaangażowaniu i 
fachowości urzędników Starostwa 
Powiatowego oraz jednostek or-

ganizacyjnych Powiatu, którzy 
przygotowywali projekty rozwojo-
we, a potem je realizowali.

- Jakie są największe osiągnię-
cia samorządu powiatowego w 
kadencji 2014-2018?
- Mamy dużo osiągnięć, ale do naj-
ważniejszych zaliczyłbym bardzo 
duży projekt dotyczący rozbudo-
wy Kociewskiego Centrum Zdro-
wia. To przełomowy moment w 
dziejach starogardzkiego szpitala. 
Na ten cel wydamy blisko 50 milio-
nów złotych. Realizacja tego pro-
jektu jest wręcz niezbędna. Trzeba 

pamiętać, że Kociewskie Centrum 
Zdrowia, którego właścicielem jest 
Powiat Starogardzki, przyjmuje 
pacjentów nie tylko z naszego po-
wiatu, ale i z czterech powiatów 
ościennych. Rocznie placówka 
udziela 50 tys. świadczeń medycz-
nych, a na oddziały szpitalne tra-
fia ponad 14,5 tys. pacjentów. W 
ramach tego zadania przeprowa-
dzone zostaną inwestycje w pięciu 
oddziałach, dojdzie do rozbudowy 
szpitala o blok operacyjny, zaku-
piony zostanie sprzęt medyczny, 

powstaną nowe poradnie specja-
listyczne, czy też rozbudowany 
zostanie zakład diagnostyki obra-
zowej. Dodatkowo kompetencje 
kadry medycznej zostaną podnie-
sione poprzez szereg specjalistycz-
nych szkoleń.
Kolejnym ważnym osiągnięciem 
są projekty związane z edukacją i 
to nie tylko takie dotyczące infra-
struktury. Za prawie 21 mln złotych 
wspieramy uczniów, nauczycieli 
oraz osoby dorosłe. Przebudowa-
ne zostało Kociewskie Centrum 
Kształcenia Ustawicznego na po-
trzeby trzech naszych szkół, nadal 

Rozmowa

trwa ogromny remont w Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Bole-
sławowie. Do tego dochodzą po-
tężne środki na kursy, szkolenia, 
staże, stypendia czy wyjazdy na 
uczelnie. Te wydatki procentują, 
bowiem od wielu lat nasi maturzy-
ści znajdują się w czołówce wyni-
ków z egzaminu dojrzałości na Po-
morzu, uczniowie świetnie radzą 
sobie także podczas egzaminów 
zawodowych. 
Zadbaliśmy również o środowisko. 
W efekcie projektem termomo-
dernizacji zostało objętych 10 bu-
dynków użyteczności publicznej. 
Były to obiekty, które nie spełniały 
obowiązujących norm w zakresie 
energochłonności i charakteryzo-
wały się wysokim stopniem utraty 
ciepła. Szacuje się, że łącznie stra-
ty energii w budynkach wynosiły 
blisko 52 %. Realizacja  inwestycji 
przyczyni się do poprawy efektyw-
ności energetycznej budynków, a 
także do poprawy jakości stanu 
środowiska naturalnego, na czym 
bardzo nam zależało.
Wiele się też działo jeśli chodzi o 
poprawę bezpieczeństwa na dro-
gach. Przez ostatnie cztery lata 
na ulepszenie dróg wydaliśmy 
ponad 9,2 mln zł, na przebudowę 
dróg 6,5 mln zł, blisko 9 mln zł na 
przebudowę mostów, a także we 
współpracy z gminami 2,8 mln zł 
na budowę chodników. Zadba-
liśmy również o bezpieczeństwo 
osób poruszających się na rowe-
rach. Powstały nowe ścieżki, m.in. 
Kaliska - Cieciorka, czy Borzecho-
wo - Wirty. 

- Czego nie udało się zrealizo-
wać w minionej kadencji?
- Dopiero od niespełna roku re-
alizujemy projekt, który dotyczy 
ograniczenia zanieczyszczenia 
powietrza. Akcja #STOPSMOG zo-
stała skierowana do uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Sta-
rogardzki i ma na celu uświadomić 
młodzież, że palenie śmieci jest złe. 
Dlaczego mówię o tym projekcie w 
kategorii spraw, których nie udało 
się zrealizować? Na efekty pracy 
będzie trzeba bowiem poczekać, 
bo nie da się zmienić złych nawy-
ków i świadomości z dnia na dzień. 
Uważam, że zadania dotyczące 
ekologii powinny być jednym z 
priorytetów na najbliższe lata. 

- Jakie będą priorytety dla 
władz Powiatu Starogardzkie-
go w kadencji 2018 - 2023?
- Tak, jak wspomniałem, musimy 
kłaść duży nacisk na działania 
ekologiczne. Należy oczywiście 
kontynuować pracę nad rozwojem 

starogardzkiego szpitala. Jest to 
najważniejsze działanie, bowiem 
dotyczy każdego mieszkańca po-
wiatu. Nadal powinniśmy dbać o 
to, by nasza młodzież mogła się 
uczyć w jak najlepszych warun-
kach. Jestem zdania, że inwestycja 
w młodzież, w jej edukację, to jed-
na z najlepszych inwestycji. 

- W jakim kierunku powinny 
działać Rada Powiatu Staro-
gardzkiego i Zarząd w następ-
nej kadencji? 
- Osobiście uważam, że w następ-
nej kadencji powinniśmy położyć 
główny nacisk na rozwój
młodzieży, na rozwój społeczeń-
stwa obywatelskiego. Oczywiście 
będziemy zajmować się
infrastrukturą, drogami, służbą 

zdrowia, zwiększaniem bezpie-
czeństwa naszych mieszkańców 
i wszystkimi innymi zadaniami, 
ale priorytetem powinna być mło-
dzież. Jak nadmieniłem
wcześniej, jesteśmy zadowoleni 
z wyników osiąganych przez na-
szych uczniów, ale zawsze
można osiągnąć więcej. Można 
jeszcze lepiej przygotować mło-
dzież do dorosłego życia. Duże na-
dzieje wiążemy np. z działalnością 
dwóch centrów kształcenia prak-
tycznego, które z pewnością wpły-
ną na rozwój szkolnictwa zawodo-
wego. Trzeba zrobić wszystko, by 
nasz powiatowy system edukacji 
był nowoczesny i efektywny, bo to 
jest najlepsza gwarancja naszego 
rozwoju. 

Starosta Leszek Burczyk bardzo dobrze ocenia ubiegającą  
kadencję. 

Jednym z największych sukcesów było pozyskanie ogromnych 
środków na modernizację szpitala. 

Rozwój szpitala jest jednym z najważniejszych priorytetów
Rozmowa ze Starostą Starogardzkim Leszkiem Burczykiem. 

Starosta z nagrodą 
Związku Powiatów 

Polskich!
Na uroczystej sesji Rady  
Powiatu Starogardzkiego 
Leszek Burczyk, Starosta Sta-
rogardzki otrzymał honoro-
wą statuetkę, którą przyznał 
Związek Powiatów Polskich. 
Został też wyróżniony  
tytułem „Samorządowca 
20-lecia”. 
Na samym początku sesji 
Rady Powiatu Starogardz-
kiego doszło do wyjątko-
wego wydarzenia, które 
nie znajdowało się w po-
rządku obrad posiedzenia. Specjalną nagrodę otrzymał Starosta 
Leszek Burczyk, a wyróżnienie to wręczył Mirosław Czapla, Prze-
wodniczący Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego,  
a zarazem Starosta Malborski. 
- Chciałbym powiedzieć, że powiat starogardzki jest jednym  
z najlepszych powiatów nie tylko w województwie pomorskim, 
ale również w Polsce. W kategorii powyżej 120 tys. mieszkańców  
samorząd zajmuje 7 miejsce w kraju. Gratuluję Staroście, Zarządo-
wi, Radzie Powiatu, bowiem jest to ciężka praca podczas całej ka-
dencji - mówił podczas posiedzenia Mirosław Czapla.
Podczas sesji została odczytana uchwała Zarządu V kadencji Związ-
ku Powiatów Polskich: „Za szczególny wkład w rozwój lokalny,  
a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej Zarząd Związku 
Powiatów Polskich przyznaje honorową statuetkę Panu Leszkowi 
Burczykowi. Jednocześnie wyróżnionemu zostaje przyznany tytuł 
Samorządowca 20-lecia”. 
- Na ten sukces pracują całe rzesze ludzi. Za tą statuetką widzę pra-
cę Zarządu Powiatu, pracę Rady Powiatu oraz bardzo wielu osób, 
które angażowały się w realizację projektów unijnych, czy innych 
przedsięwzięć, z których możemy być dziś dumni. To wyróżnienie 
traktujmy jako naszą wspólną nagrodę za te wszystkie dokonania 
w tej kadencji - przyznał Leszek Burczyk. 

Starosta Leszek Burczyk otrzymał 
honorową statuetkę Związku Po-
wiatów Polskich. 
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- Jakie są największe osiągnię-
cia samorządu powiatowego w 
kadencji 2014 – 2018?
- Na pewno największym osiągnię-
ciem jest pozyskanie blisko 21 mln 
zł z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomor-
skiego. Ta gigantyczna kwota zo-
stała przeznaczona na niezwykle 
ważne zadanie związane ze służbą 
zdrowia. Mowa o rozbudowie i do-
posażeniu Kociewskiego Centrum 
Zdrowia. W sumie na ten cel zosta-
nie wydanych prawie 49 mln zł. To 
historyczny projekt, który pozwoli 
nam uzyskać skok cywilizacyjny w 
szpitalu. Po zakończeniu tej inwe-
stycji możemy śmiało powiedzieć, 
że placówka ma zabezpieczoną 
przyszłość. W ramach tego zada-
nia przeprowadzone zostaną in-

westycje w pięciu oddziałach, doj-
dzie do rozbudowy szpitala o blok 
operacyjny, zakupiony zostanie 
sprzęt medyczny, powstaną nowe 
poradnie specjalistyczne, rozbu-
dowana zostanie część rehabili-
tacyjna, centralna sterylizatornia, 
zakład diagnostyki obrazowej, a 
także podniesione zostaną kwali-
fikacje kadry medycznej.

Jak ocenia Pan ubiegającą ka-
dencję samorządu powiatowe-
go w zakresie edukacji i obsza-
rów wiejskich?
- Z całą odpowiedzialnością mogę 
powiedzieć, że ostatnie 4 lata dla 
oświaty ponadgimnazjalnej były 
okresem szczególnie udanym. 
Mam na myśli zarówno osiągnięty 
poziom edukacyjny oraz podnie-

sienie standardu infrastruktury 
placówek. Zarząd Powiatu Staro-
gardzkiego oraz Wydział Eduka-
cji udzieliły szerokiego wsparcia 
dyrekcjom szkół, aby stworzyć jak 
najbardziej korzystne warunki dla 
rozwoju procesu edukacyjnego 
w poszczególnych placówkach. 
Dzięki temu nasi uczniowie od 
wielu lat plasują się w czołówce 
województwa, jeśli chodzi o wy-
niki matur, czy egzaminów zawo-
dowych. W tej kadencji realizo-
waliśmy niezwykle ważny projekt 
związany z infrastrukturą. Mam na 
myśli przebudowę i remont wraz z 
wyposażeniem obiektów dwóch 
centrów kształcenia ustawiczne-
go i praktycznego w Starogardzie 
Gdańskim i Bolesławowie. Na ten 
cel pozyskaliśmy gigantyczne do-
finansowanie, dzięki czemu za 
niespełna 18 milionów złotych 
mogliśmy stworzyć nowoczesne 
placówki na miarę XXI wieku. 
Kociewskie Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Starogardzie 

Gdańskim  dysponuje własnymi 
pomieszczeniami do prowadze-
nia zarówno praktycznej nauki 
zawodu, jak i do przeprowadzania 
egzaminów kwalifikacyjnych - w 
dalszej perspektywie dla wszyst-
kich szkół zawodowych naszego 
powiatu. Z kolei realizacja inwe-
stycji w Bolesławowie zdecydowa-
nie podniesienie jakość edukacji i 
przeprowadzania egzaminów na 
kierunkach realizowanych w ra-
mach branży środowisko. Tym sa-
mym główny ośrodek kształcenia 
rolniczego w naszym wojewódz-
twie (ponad 50% uczniów spoza 
terenu powiatu starogardzkiego) 
stanie się jednym z ważniejszych 
centrów egzaminacyjnych w re-
gionie. Dodatkowo prawie 2,4 mln 
zł przeznaczyliśmy na stypendia, 
kursy i szkolenia, a także wyjazdy 
na uczelnie.

Jeżeli chodzi o obszary wiejskie to 
miniony czas także należy zaliczyć 
do udanych. Szczególnie w zakresie 
integracji środowisk działających 

na obszarach wiejskich, ostatnie 
lata były bardzo konstruktywne. 
Prężnie na naszym terenie działają 
Koła Gospodyń Wiejskich, a także 
Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu 
Starogardzkiego. Wielkim wyda-
rzeniem są również dożynki po-
wiatowe, które od lat przyciągają 
tłumy do Bolesławowa. To właśnie 
tam widzimy to, co charakteryzuje 
polską wieś. Barwne stroje ludowe, 
piękne wieńce dożynkowe, kulty-
wowanie tradycji i kultury daw-
nych pokoleń. Z drugiej zaś strony 
nowoczesny sprzęt i maszyny rol-
nicze, które już na stałe zagościły 
w gospodarstwach naszych rolni-
ków. Trzeba podkreślić, że tradycja 
oraz nowoczesność idą dzisiaj w 
parze. 

Jak ocenia Pan współpracę Za-
rządu Powiatu z Radą Powiatu 

Starogardzkiego? 
- Oceniam tę współpracę bardzo 
dobrze. Uważam, że wspólnie 
udało nam się uzyskać kompromis 
we wszystkich najważniejszych 
dla powiatu kwestiach. To bardzo 
ważne, aby ta współpraca była, 
bowiem wówczas dużo łatwiej 
można decydować. Zrealizowa-
ne przez nas projekty, pozyskane 
środki na edukację, zdrowie, czy 
też drogi pokazują, że wielokrot-
nie potrafiliśmy mówić jednym 
językiem. 

Czy są jakieś przedsięwzięcia, 
których nie udało się zrealizo-
wać?
- W obszarach, za które ja odpo-
wiadałem w mijającej kadencji 
(edukacja, obszary wiejskie, ochro-
na środowiska i rolnictwo, geode-
zja, komunikacja – przyp. red.), to 
po namyśle, muszę powiedzieć, że 
takich przedsięwzięć nie ma. Mi-
nione 4 lata były naprawdę bardzo 
udane dla powiatu.

Jakie Pańskim zdaniem będą 
priorytety dla władz Powiatu 
Starogardzkiego w nadchodzą-
cej kadencji samorządu ?
W edukacji, czy w obszarach wiej-
skich należy kontynuować przed-
sięwzięcia, które już są realizowa-
ne. Do priorytetów na najbliższe 
lata należeć będą na pewno: mo-
dernizacja szpitala, dalsze pod-
noszenie standardu wyposażenia 
placówek w nowoczesne pomoce 
edukacyjne, dokończenie już nie-
wielu inwestycji jak np. termomo-
dernizacja placówek. Przy okazji 
pragnę tylko przypomnieć, że w tej 
kadencji na termomodernizację 
wydaliśmy prawie 8 mln zł. 

Rozmowa

Kazimierz Chyła otrzymał  tytuł honorowy ,,Zasłużony dla Miasta 
Skórcz” w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju kultury, oświaty i 
sportu. 

Realizacja inwestycji w Bolesławowie zdecydowanie podniesie ja-
kość edukacji. 

Ogromne pieniądze dla powiatowej edukacji
Rozmowa z Kazimierzem Chyłą, Wicestarostą Starogardzkim. 

Wicestarosta Kazimierz Chyła gratuluje nowo wybranej prezes 
Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego Marii Konofał 
- Smukale. 

Wicestarosta Kazimierz Chyła przyznaje, że ostatnie 4 lata dla  
edukacji ponadgimnazjalnej były okresem szczególnie udanym. 
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- Z czego jest Pan szczególnie 
dumny w tej kadencji?
- Większość pytanych odpowiada 
na tak zadane pytanie wyliczając 
rzeczy, które się udały: inwestycje 
w edukację, głównie szkolnictwo 
zawodowe, na kwotę ponad 21 
milionów, lądowisko przy szpita-
lu, informatyzację szpitala, środki 
zdobyte na doposażenie Szpitalne-
go Oddziału Ratunkowego i wielką 
modernizację i rozbudowę nasze-
go Kociewskiego Centrum Zdro-
wia. I to wszystko prawda i trzeba 
o tym mówić. Chciałbym jednak 
podzielić się moimi osobistymi od-
czuciami i podziękować za te czte-
ry lata wszystkim, z którymi mia-
łem przyjemność współpracować. 
Udało się nam stworzyć naprawdę 
bardzo rzetelny, pracowity zespół. 
Przez to pojęcie rozumiem nie tyl-
ko moich współpracowników, z 
którymi codziennie współpracuję 
w Starostwie, ale też tych wszyst-
kich, którzy ciężko z nami pracują 
podczas realizacji projektów. Ludzi 
ze szpitala - ratowników, lekarzy, 
pielęgniarki, zespół administracji, 
kierownictwa i grona pedagogicz-
ne naszych szkół, domów pomocy 
społecznej. Ale też wszystkich, któ-
rzy jako realizatorzy wielu projek-
tów, pracowali na nasze zlecenie. 
To była przyjemność- móc współ-
tworzyć taką drużynę.

- Co takiego wymieniłby Pan 
jako coś wyróżniający samo-
rząd powiatowy kończącej się 
kadencji od innych?
- Konsekwencja. To pojęcie klucz 
opisujące nasze działania. I przede 
wszystkim chciałbym tutaj zwró-
cić uwagę na mniej spektakularne 
projekty, w których „nie przecina 
się wstęg”. 

Proszę zatem o wymienienie 
kilku takich projektów, w które 

Jak przyznaje Patryk Gabriel, jedną z najważniejszych inwestycji 
była ta w szkolnictwo zawodowe.  

Konsekwencja to klucz do naszego działania
Rozmowa z Patrykiem Gabrielem, Członkiem Zarządu Powiatu Starogardzkiego. 

był Pan osobiście zaangażowa-
ny. Na pewno sprawy zdrowia...
- Rzeczywiście to priorytet. Od lat 
z liczną grupą naszych ratowni-
ków konsekwentnie pracujemy dla 
bezpieczeństwa powiatu, m.in w 
akcjach: „Pudełko życia”, „Czuję, 
widzę, słyszę, ratuję” polegającej 
na przeszkoleniu kilku tysięcy lu-
dzi w zakresie pierwszej pomocy 
oraz „Kociewie nadaje rytm” czyli 

konsekwentnie tworzonej sieci 
publicznie dostępnych defibryla-
torów, czy zawodach pierwszej 
pomocy dla drużyn szkół ponad-
podstawowych z naszego powia-
tu. Jeśli dodamy do tego akcje 
profilaktyczne jak np. Dzień Serca, 
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, 
Piękna i Zdrowa czy szczepienia 
dziewczynek - wykonywane w ści-
słej współpracy z gminami - prze-
ciwko wirusowi HPV, to hasło zdro-
wie dla powiatu nabiera znacznie 
szerszego wymiaru niż tylko inwe-
stycje w infrastrukturę. To oczywi-
ście tylko część naszych działań, a 
o szczegółach ich realizacji można 
bez trudu przeczytać w internecie.
Podobnie jest zresztą z naszą 
edukacyjną akcją #StopSmog, 
w ramach której monitorujemy 
z uczniami naszych szkół jakość 
powietrza, którym oddychamy i 
uczymy, że palenie śmieci to za-
truwanie nie tylko innych, ale też 
swoich bliskich.

- Kolejna sfera Pańskiej aktyw-
ności to działania wokół spraw 
społeczeństwa obywatelskiego 
i organizacji pozarządowych.

- Tak. Konsekwentnie, coraz więk-
szymi sumami, wspieramy na-
sze organizacje pozarządowe. 
To oczywiście najważniejsze, ale 
jest to efekt pracy m.in. Powia-
towej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, która była jedną z 
pierwszych na mapie Pomorza. 
Od dawna konkursy grantowe 

prowadzimy w pełni transparent-
nej formie elektronicznej - za po-
mocą platformy Witkac.pl. Zresztą 
jako pierwsi i chyba jedyni mamy 
specjalny fundusz na wkład wła-
sny dla organizacji, które chcą 
ubiegać się o środki wojewódzkie 
czy centralne. W tym roku po raz 
pierwszy w pełni wykorzystane. 
Kolejna sprawa to inicjatywa lokal-
na jako metoda wsparcia, którą za 
naszym przykładem w tej kadencji 
wprowadzały inne samorządy. 

- Wiele osób obserwujących 
nasz samorząd zwraca uwagę 
na rolę edukacji i młodzieży 
jako priorytetów. 
- To prawda i to nie tylko edukacja 
szkolna, która oczywiście jest obo-
wiązkiem samorządu. Bardzo - co 
wiąże się z tym i o czym mówiłem 
wcześniej - duży nacisk kładziemy 
na szeroko rozumianą budowę 
społeczeństwa obywatelskiego. 
Szkoły i młodzież to znakomici, 
aktywni odbiorcy i współtwórcy 
tych działań. Niebagatelną rolę 
odgrywa tutaj nasze Ognisko Pra-
cy Pozaszkolnej, z którym osobi-
ście bardzo często współpracuję. 
I w sferze naszych działań wokół 
spraw młodzieży z ich emanacją 
w postaci, obchodzącej jubileusz 
10-lecia istnienia, Młodzieżowej 
Rady Powiatu Starogardzkiego 
bywamy inspiracją dla innych sa-
morządów. Ale to konsekwentna 
praca przez całą dekadę. Bardzo  
dumny jestem z Bolesławowo Bu-

siness Week, które od 8 lat orga-
nizujemy z menedżerami Boeinga 
z całego świata, głównie Stanów 
Zjednoczonych czy wparcia wielu 
projektów młodzieżowych w ra-
mach Olimpiady  Zwolnieni z Teo-
rii. Można by długo wymieniać, ale 
młodzież to przyszłość i najlepsza 
w nią inwestycja.

- Jak wyglądała praca w obsza-
rach, którymi Pan się zajmo-
wał?
- Wyżej już o tym częściowo od-
powiedziałem i nie chciałbym za-
nudzać Czytelników szczegółami 
naszej codziennej pracy, ponieważ 
niewiele w tym z romantyzmu i 
uniesień. Była bardzo intensywna 
i niezwykle konsekwentna. Na co 
dzień głównie zajmowaliśmy się 
przygotowaniem, a następnie re-
alizacją projektów edukacyjnych 
na sumę ponad 21 milionów. Ten 
proces zresztą się nie skończył, a 
nasz zespół dalej bardzo intensyw-
nie pracuje, bo samorząd i eduka-
cja to niekończący się proces.
Jest jednak jedna rzecz, na któ-
rą chciałbym zwrócić uwagę, a 
mianowicie wzorową współpracę 
zarządu z radą powiatu. To oczy-
wiście było możliwe dzięki temu, 
że miażdżąca większość naszych 
działań uzyskiwała wsparcie 
wszystkich klubów radnych z wy-
jątkiem jednego. Bez względu, czy 
łączyła nas formalna koalicja czy 
nie, najczęściej 21 osób reprezen-
tujących PSL, SK, PO i NS wspierało 
zarząd. Najlepszym przykładem 
jest sprawa wielkiego projektu 
modernizacji naszego szpitala, 
który poparli wszyscy z wyjątkiem 
czterech panów radnych. Dlatego 
kończąca się kadencja to również 
czas wielkiego ukłonu w stronę 
Rady Powiatu Starogardzkiego i 
państwa radnych.

Patryk Gabriel był zaangażowany w liczne akcje, które mają na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, jak choćby 
„Kociewie nadaje rytm”. 

Samorząd kładzie bardzo duży nacisk na szeroko rozumianą budo-
wę społeczeństwa obywatelskiego.  
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- Jak Pan ocenia - jako Przewod-
niczący Rady Powiatu Staro-
gardzkiego - mijającą kaden-
cję?
- Niebawem kończy się V kadencja 
Rady Powiatu Starogardzkiego. Z 
perspektywy 20 lat funkcjonowa-
nia naszego powiatu mogę śmiało 
stwierdzić, że w latach 2014-2018 
podjęliśmy szereg odważnych de-
cyzji, którym towarzyszył bogaty 
program inwestycyjny, do realiza-
cji którego sięgnęliśmy po wielo-
milionowe środki unijne. Utrzyma-
liśmy wysoki wskaźnik środków 
finansowych w dziale remontów 
dróg powiatowych, co najlepiej 
mogą ocenić ich użytkownicy. 
Bezpieczeństwo ruchu drogowego 
podnosi budowa nowych mostów. 
Ogółem zbudowano ich 9, z cze-
go aż 3 w gminie Skarszewy (Bą-
czek, Czysta Woda, Pogódki). Nie 
zapominamy o oświacie, czego 
przykładem są inwestycje w cen-
tra praktycznej nauki zawodu w 
Bolesławowie i w Kociewskim Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego w 
Starogardzie Gdańskim. Zdecydo-
wanie największe środki przezna-
czyliśmy na modernizację naszego 

Cztery lata pełne odważnych inwestycji
Rozmowa z Wiesławem Brzoskowskim, Przewodniczącym Rady Powiatu Starogardzkiego. 

szpitala, a w tym budowę nowego 
bloku operacyjnego. Skromnie do-
powiem, że wobec powyższego 
mamy się czym pochwalić.
- Jak Panu się współpracowało 
z Radą Powiatu i Zarządem Po-
wiatu?
- Pełniąc zaszczytną funkcję prze-
wodniczącego Rady Powiatu Sta-
rogardzkiego starałem się być prze-
wodniczącym wszystkich radnych 
i nie dzielić ich na tych z koalicji i 
opozycji. Podczas posiedzeń Rady 
żadnemu radnemu nie odebra-
łem głosu, gdyż szanuję wolność 
wypowiedzi nawet takich, które 
nie pasują do moich poglądów i 
przekonań. Uważam, że ordynacja 
wyborcza do samorządów powia-
towych niepotrzebnie i sztucznie 
upolitycznia radnych. Pamiętaj-
my, że rozwiązywanie problemów 
wspólnoty powiatowej niewiele 
ma wspólnego z barwami poli-
tycznymi. Przykładowo, droga 
powiatowa nie jest sprawą partii, 
gdyż służy nam wszystkim. Reali-
zacja programów powiatowych 
odbywała się w ścisłej współpra-
cy z Zarządem Powiatu na czele z 
panem Starostą Leszkiem Burczy-

kiem, za co składam serdeczne po-
dziękowania.
- Czy Pańskim zdaniem radni 
spełnili oczekiwania swoich 
mieszkańców?
- To pytanie należałoby skiero-
wać do mieszkańców powiatu 
starogardzkiego. Z mojego do-
świadczenia wiem, że nasi radni 
przeforsowali wiele postulatów 
zgłaszanych oddolnie, ale pamię-
tajmy, że w miarę jedzenia wzrasta 
apetyt. Nasz powiat składa się z 13 
gmin, z którymi na co dzień Sta-
rostwo Powiatowe współpracuje, 
poprzez samodzielną realizację 
inwestycji (głównie drogowych), 
bądź partycypację w kosztach 
gminnych projektów.
- Jakie wyzwania stoją przed 
Radą Powiatu Starogardzkiego 
w kadencji 2018-2023?
- Na to pytanie odpowie wybrany 
21 października nowy skład Rady 
Powiatu Starogardzkiego. Kolejna 
już VI kadencja – nowe wyzwania, 
ale generalnie priorytet będzie 
miała kontynuacja rozpoczętych 
projektów – szczególnie dokoń-
czenie wielomilionowej inwestycji 
szpitalnej. 

Kadencja milionowych projektów na terenie powiatu
W latach 2014-2018 władze Po-
wiatu Starogardzkiego podjęły 
bardzo zintensyfikowane stara-
nia o pozyskanie środków finan-
sowania zewnętrznego, dzięki 
którym skutecznie zwiększono 
budżet Powiatu o 37% tzn. z kwo-
ty 129 mln 650 tys. zł w 2014 roku 
do kwoty 178 mln 018 tys. zł w 
roku 2018. 
Wzrost ten możliwy był głównie 
dzięki uzyskaniu dofinansowania 
na różne programy ze środków 
Unii Europejskiej oraz pozyska-
niu dotacji na realizację zadań i 
inwestycji drogowych. Finanso-
wanie zewnętrzne umożliwiło 
również realizację zadań podsta-
wowych i możliwość wypełnia-
nia zadań własnych oraz zadań 
z zakresu administracji rządowej, 
które wykonuje Powiat 
Starogardzki. Konstrukcja 
budżetu powiatu umożli-
wia optymalne funkcjonowanie 
oraz stwarza możliwości dalsze-
go rozwoju dla Powiatu Staro-
gardzkiego. 

W trosce o bardziej czyste  
powietrze
Najbardziej widoczny jest wzrost 
wydatków w zakresie gospodar-
ki mieszkaniowej z kwoty 259 

tys. zł. w 2014 r. do kwoty 9 mln 
324 tys. zł w roku 2018, który wy-
nika z pozyskania dofinansowa-
nia ze środków Unii Europejskiej 
na projekt p.n. „Termomoder-
nizacja obiektów użyteczności 
publicznej wraz z modernizacją 
i usprawnieniem źródeł ciepła 
i energii na terenie Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Staro-
gardu Gdańskiego”. Realizacja 
tej inwestycji przypadała na lata 
2016-2018.
Na uwagę 
z a s ł u g u -
je również 
z n a c z n y 
wzrost wy-
datków w 
dzia le 

ochrony zdrowia. 
Kwota wydatków w roku 2018 
wzrosła o 14 mln 782 tys. zł. w sto-
sunku do roku 2014 tzn. o 175%. 
Powiat Starogardzki pozyskał 
dofinansowanie i realizuje dwa 
projekty z udziałem środków z 
Unii Europejskiej, mające na celu: 
poprawę jakości świadczonych 

usług medycznych poprzez roz-
budowę systemu informatyczne-
go oraz rozbudowę i przebudo-
wę budynku oraz podniesienie 
kwalifikacji kadry medycznej w 
celu zwiększenia dostępności 
do specjalistycznych usług zdro-
wotnych w Kociewskim Centrum 
Zdrowia w Starogardzie Gdań-
skim. Prowadzone inwestycje 
mają ogromne znaczenie dla 
podniesienia bezpieczeństwa 
zdrowotnego mieszkańców Po-

wiatu Starogardzkie-
go.
Umiejętne pozyski-

wanie środków 
z UE pozwoli-
ło również na 

p o d n i e -
sienie wydatków w zakresie 

oświaty i wychowania. W roku 
2014 wydatkowano na ten cel 54 
mln 938 tys. zł, natomiast w roku 
2018 planuje się wydatkować 
kwotę 70 mln 980 tys. zł. Wzrost 
ten oznacza możliwość stosowa-
nia szerszej oferty programowej 
w procesie kształcenia młodzie-

ży oraz poprawę warunków na-
uczania, poprzez stosowanie 
pomocy naukowych z wykorzy-
staniem współczesnych technik 
multimedialnych. Ponadto w la-
tach 2017-2018 realizowany jest 
m.in. projekt współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej p.n. 
„Przebudowa i remont wraz z 
wyposażeniem obiektów 2 cen-
trów kształcenia ustawicznego 
i praktycznego w Powiecie Sta-
rogardzkim w ramach kształto-
wania sieci ponadgimnazjalnych 
szkół zawodowych w wojewódz-
twie pomorskim” o łącznych na-
kładach finansowych na realiza-
cję zadania w kwocie 18 mln 375 
tys. zł. 

Ważne inwestycje na drogach
W latach 2014-2018 zrealizowa-
no również szereg ważnych dla 
mieszkańców Powiatu Staro-
gardzkiego zadań drogowych. 
Najważniejsze z nich to:
- przebudowa mostu na rzece 
Piesienica wraz z przebudową 
dróg dojazdowych w kierunku 
mostu w miejscowości Piesienica 
1 mln 925 tys. zł ;
- przebudowa drogi powiatowej 
ul. Skarszewskiej w Starogardzie 
Gdańskim na odcinku od skrzy-

żowania z ul. Derdowskiego do 
skrzyżowania z ul. Bp Dominika 5 
mln 854 tys. zł; 
- przebudowa mostu nad rzeką 
Wdą w miejscowości Młynki 2 
mln 500 tys. zł; 
- przebudowa mostu Czysta 
Woda 2 na rzece Wierzyca w ob-
rębie Czarnocina 3 mln 080 tys. 
zł. 
Ponadto realizowano zadania w 
zakresie przebudowy i ulepsza-
nia nawierzchni dróg powiato-
wych metodą „slurry seal”. 
 W działach pomocy społecznej 
oraz zadań w zakresie polityki 
społecznej wydatki w roku 2014 
wynosiły 24 mln 860 tys. zł, nato-
miast w roku 2018 przewiduje się 
wykonanie na poziomie 32 mln 
420 tys. zł, co oznacza, że wydat-
kuje się więcej o kwotę 7 mln 560 
tys. zł. Poprzez wyższe wydatki 
stwarza się lepsze możliwości re-
alizacji zadań w zakresie polityki 
prorodzinnej, wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej oraz 
wspierania osób niepełnospraw-
nych. 
W pozostałych działach wydatki 
w latach 2014-2018 kształtują się 
na podobnym poziomie. 
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Nowa serwerownia w szpitalu 
W niepamięć odchodzi papie-
rowa dokumentacja medyczna. 
Dzięki inwestycji za blisko 4 mln 
zł pacjent Kociewskiego Centrum 
Zdrowia zyska dostęp on-line do 
swoich wyników. 

- Wszystkie dane i dokumentacja 
medyczna będą przechowywane 
w nowej serwerowni, zaś kopie 
bezpieczeństwa znajdują się na 
oddzielnych nośnikach w innym 
budynku – wyjaśnia Piotr Jatkow-
ski, kierownik Działu Informatyki 
i Łączności.
Nowoczesne rozwiązanie ozna-
cza dla pacjentów duże zmiany. 
Dzięki temu zyskają oni nowy 
sposób rejestracji oraz dostępu 
do dokumentacji medycznej. Na 
wizyty, zabiegi i konsultacje bę-
dzie można rejestrować się tak, 

jak do tej pory telefonicznie lub 
przez internet. Pacjenci otrzy-
mają także dostęp do portalu, w 
którym sprawdzą datę i godzinę 
wizyty.

- Dzięki informatyzacji pacjen-
tom łatwiej będzie uzyskać wyniki 
badań i skontaktować się z leka-
rzami, a w szerszej perspektywie 
przyspieszy to diagnostykę i ułatwi 
konsultacje ze specjalistami spoza 
Starogardu – przyznaje Robert 
Wierzba, naczelny lekarz KCZ.

To dobra wiadomość dla pacjen-
tów, ale jest jeszcze lepsza. Rów-
nież sytuacja w budżecie szpitalnej 
spółki ulega wyraźnej poprawie. 
- Kiedy 8 lat zakładaliśmy Kociew-
skie Centrum Zdrowia, to szpital 
miał 70 mln zł długu i około 35 
mln zł obrotu. Teraz proporcje są 
odwrotne. Mamy 70-milionowe 
obroty i długi poniżej 30 milionów 
– podkreśla Patryk Gabriel, Czło-
nek Zarządu Powiatu.

Nowoczesne rozwiązanie kosz-
towało blisko 4 mln zł. 

Serwerownia znacznie ułatwi pacjentom rejestrację i dostęp do 
usług medycznych. 

Dbamy o środowisko 
W znacznym stopniu zakończo-
ny został projekt pod nazwą 
„Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej wraz z 
modernizacją i usprawnieniem 
źródeł ciepła i energii na terenie 
Miejskiego Obszaru Funkcjonal-
nego Starogardu Gdańskiego” 
współfinansowany jest z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego.
W projekcie brały udział cztery 
jednostki samorządu terytorial-
nego tj. Powiat Starogardzki, 
będący Liderem Projektu, Gmina 
Miejska Starogard Gdański, Gmi-
na Starogard Gdański i Gmina 
Bobowo będące Partnerami Pro-
jektu, które razem tworzą Miejski 

Obszar Funkcjonalny Starogar-
du Gdańskiego (MOF). Wartość 
umowy to aż 19 698 802,43 zł, z 
czego dofinansowanie stanowi 
15 840 197,80 zł. Przedmiotem 
projektu była termomoderni-
zacja budynków użyteczności 

publicznej z obszaru MOF. Były 
to obiekty, które nie spełniały 
obowiązujących norm w zakre-
sie energochłonności, i charakte-
ryzowały się wysokim stopniem 
utraty ciepła. Szacuje się, że łącz-
nie straty energii w budynkach 
wynosiły blisko 52 %. 
- Ten projekt to efekt pracy Za-

rządu Powiatu Starogardzkiego 
oraz merytorycznych wydzia-
łów Starostwa Powiatowego od-
powiedzialnych za realizację, a 
także Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański, Gminy Wiejskiej Staro-
gard Gdański i Gminy Bobowo, 
które to były partnerami projek-
tu. Szczególnie istotne są dla nas 
kwestie dotyczące poprawy jako-
ści powietrza w naszym powiecie 
i na to mocno ukierunkowujemy 
nasze działania. Zakres prac wy-
nikał z przeprowadzonej wcześniej 
analizy możliwych rozwiązań w 
ramach audytów energetycznych. 
Realizacja  inwestycji przyczyni się 
do poprawy efektywności ener-
getycznej budynków, a także do 
poprawy jakości stanu środowiska 
naturalnego, na czym bardzo nam 

zależało - podkreśla Patryk Ga-
briel, Członek Zarządu Powiatu 
Starogardzkiego. - Zakończenie 
projektu umożliwi zmniejszenie 
rocznego zużycia energii i jed-
nocześnie ograniczona zostanie 
emisja dwutlenku węgla do at-

mosfery.  
W ramach projektu do moderni-
zacji zaplanowano 10 budynków 
należących do Powiatu Staro-
gardzkiego, w tym m.in. II Liceum 
Ogólnokształcące, Zespół Szkół 
Zawodowych, Kociewskie Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego, 
Technikum w Owidzu. 

W ramach projektu termomodernizacji pracom został poddany 
m.in. budynek Zespołu Szkół Zawodowych. 

Inwestycje wpłynąna poprawę jakości powietrza. 

Prawie 9 mln zł na remonty mostów

Spisali się wykonawcy przebudo-
wy mostu w ciągu drogi powia-
towej nr 2414G w miejscowości 
Pogódki! Jest to jedna z ważniej-
szych inwestycji drogowych re-
alizowanych przez samorząd 
powiatowy. 
Inwestycja została wykonana ze 
środków własnych Powiatu Sta-
rogardzkiego i z dofinansowania 

z Państwowej Rezerwy Subwen-
cji Ogólnej. Koszt przebudowy 
wynosi ok. 1,5 miliona złotych. 
-  Stawiamy na trzy priorytety: 
edukację, zdrowie oraz bezpie-
czeństwo - mówi  Starosta Leszek 
Burczyk. -  Realizujemy wiele in-
westycji, które znacząco wpły-
wają na poziom bezpieczeństwa 
osób korzystających z dróg po-

wiatowych. W ramach tych dzia-
łań remontujemy drogi i mosty, 
które wymagają naprawy, two-
rzymy nowe ścieżki rowerowe, 
chodniki, czy zatoki autobusowe. 
Obiekt w Pogódkach znacząco 
podniósł stan bezpieczeństwa 
wszystkich kierujących. 
Wykonawcą robót jest firma 
ROKA Budownictwo Sp. z o.o. ze 
Starogardu Gdańskiego. Prace 
przebiegały zgodnie z harmono-
gramem robót i zostały zakoń-
czone przed umownym termi-
nem. Most uzyskał pozwolenie 
na użytkowanie 30 sierpnia br. 
Należy podkreślić, że most został 
wykonany w nowej technologii. 
Inwestycja kosztowała 1,5 mln zł, 
ale warto dodać, że na tego typu 
zadania Powiat Starogardzki wy-
dał w sumie blisko 9 mln zł (prze-
budowa mostu w Czystej Wodzie 
oraz Młynkach). 

Władze Powiatu wzięły udział w odbiorze mostu po zakończonej 
inwestycji.
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Młodzieżowa Rada ma 10 lat
W Grodzisku Owidz odbyła się 
ważna uroczystość - Młodzieżo-
wa Rada Powiatu Starogardzkie-
go świętowała swoje 10-lecie. Z 
tej okazji nie zabrakło licznych 
gratulacji, ale była też spora 
gratka dla fanów muzyki. 

 - Jako Władze Powiatu Staro-
gardzkiego jesteśmy ogromnie 
zadowoleni, że na terenie właśnie 
naszej jednostki samorządu tery-
torialnego działa młodzieżowa 
rada, która reprezentuje wszystkie 
środowiska uczniowskie z naszych 
szkół ponadgimnazjalnych - za-
uważa Starosta Leszek Burczyk.
Przez 9 kadencji młodzieżowego 
działania swoich sił spróbowało 
ponad 230 osób. 
- Dziś, kiedy patrzymy na tych 
młodych profesjonalistów, często 
absolwentów studiów wyższych z 
dużymi sukcesami, zarówno w ży-
ciu zawodowym, jak i w życiu oby-

dencji samorządu. Kolejne zwykle 
odbywały się jesienią i wiosną. 
- Projekt powstał kilka lat temu 
- wyjaśnia Andrzej Grabowski. - 
Młodzież, szczególnie ta zasłużo-
na, z województwa pomorskiego 
wyjeżdża do Brukseli. Pan Janusz 
Lewandowski bardzo często orga-
nizuje takie wyjazdy. Podczas ta-
kiej wizyty uczniowie biorą udział 
w wyjeździe studyjnym do Parla-
mentu Europejskiego. Ich pobyt 
jest całkowicie bezpłatny. Jest to 
nagroda i motywacja do kolejnych 
działań.

Edukacja

Krzysztof Strzeliński otrzymał 
Medal Starosty Starogardzkie-
go. 

watelskim, aktywistów miejskich, 
a nawet ludzi, którzy kandydują 
do samorządu, to jest to powód do 
dumy dla nas wszystkich - podkre-
śla Patryk Gabriel, Członek Zarzą-

du Powiatu Starogardzkiego. - . 
Nie zabrakło życzeń i gratulacji, a 
także niezwykle miłego momen-
tu dla Krzysztofa Strzelińskiego. 
Opiekun MRPS otrzymał od Lesz-
ka Burczyka i Patryka Gabriela 
Medal Starosty Starogardzkiego. 
- Staram się stać trochę z boku i nie 
przeszkadzać - śmieje się Krzysz-
tof Strzeliński. - W radzie główny-
mi aktorami są młode osoby, które 
dopiero wkraczają w świat doro-
słości. Moim zadaniem jest dora-
dzać im jak najlepiej pełnić rolę 
młodzieżowego radnego, która 
w mojej opinii powinna być wstę-
pem nie tylko do dorosłego życia 
politycznego. Zwieńczeniem wy-
jątkowego dnia był koncert, w 
trakcie którego wystąpili: Kamil 
Zaremski, Blue Willmingtons, DJ 
Wosiek i gwiazda wieczoru: Whi-
te 2115. Koncert zgromadził setki 
osób, które świetnie się bawili.  

Cenne nagrody za sporą wiedzę
W Kociewskim Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w Starogar-
dzie Gd. odbył się II etap konkursu 
„STO pytań na 100. Rocznicę Od-
zyskania Niepodległości Polski”. 
Do II etapu konkursu zakwalifi-
kowano 10 osób, które uzyskały 
największą liczbę prawidłowych 
odpowiedzi w I etapie.
- Przez ponad 100 dni, bowiem kon-
kurs odbywał się od poniedziałku 
do piątku, o różnych porach dnia 
i nocy na profilu facebookowym 
„Powiat starogardzki - Kociewie 
Czeka na Ciebie” zadawaliśmy 
pytania, na które odpowiadali 
internauci. Były one o różnej skali 

trudności, ale dotyczyły historii 
naszego kraju, regionu i miasta na 
przestrzeni ostatnich 100 lat. Za-
wsze znajdowały się osoby, które 
potrafiły odpowiedzieć na te py-
tania - wyjaśnia Patryk Gabriel, 
Członek Zarządu Powiatu. - Spo-
śród tych wszystkich osób wyłoni-
liśmy najbardziej aktywne, które 
wzięły udział w II etapie zabawy. 
II etap zmagań polegał na roz-
wiązaniu testu, zawierającego 
zestaw 20 pytań. Po sprawdze-
niu wszystkich testów okazało 
się, że prawidłowo na najwięcej 
pytań odpowiedział Oskar Ka-
miński (nagroda główna - rower 

męski). II miejsce zajęła Lidia Ka-
mińska (nagroda - tablet z logo 
Powiatu Starogardzkiego i karta 
podarunkowa EMPiK), III miejsce 
zdobyła Adriana Skweres (nagro-
da – twardy dysk z logo Powiatu 
Starogardzkiego i karta podarun-
kowa EMPiK). Wyróżnienia otrzy-
mali: Katarzyna Szmeiter (karta 
podarunkowa Empik), Anna Pe-
plińska – Szmeiter (karta poda-
runkowa Empik), Daria Peplińska 
(karta podarunkowa Empik), Ka-
rol Kolasiński (karta podarunko-
wa Empik), Monika Kiełpin (karta 
podarunkowa Empik). 
- Zawsze w takich konkursach jest 

Oskar Kamiński wygrał II etap 
konkursu. 

Dwa powody do świętowania
Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
w Starogardzie Gdańskim jest 
placówką oświatową Powiatu 
Starogardzkiego i mieści się w 
dawnej bursie przy ul. Sikorskie-
go 26. 
- Placówka w swojej historii prze-
chodziła kilka zmian i kilka faz 
rozwoju - opowiadał Grzegorz 
Oller, dyrektor OPP. - Powstała w 
1953 roku jako Dom Harcerza, w 
1963 roku zmieniła nazwę na Dom 
Kultury Dzieci i Młodzieży. W 1975 
roku placówkę przemianowano 
na Ognisko Pracy Pozaszkolnej i 
umieszczono na rynku w Ratuszu. 
W 1991 roku przeniesiono ją na uli-
cę Zblewską 8 do szkoły z basenem 
i weszła ona w skład tej szkoły. W 

rywalizacja, której towarzyszy 
stres - przyznaje Oskar Kamiński, 
który jest absolwentem II LO i fi-
nalistą wielu konkursów. - Bardzo 
cieszę się z tej nagrody, która na 
pewno mi się przyda. Część z pytań 
konkursowych była bardzo pod-
chwytliwa. Co się zaś tyczy pytań 
z etapu internetowego, to dzięki 
konkursowi można było poszerzyć 
swoją wiedzę, a nawet wyszukać 
ciekawe „smaczki”, o których się 
wcześniej nie wiedziało. 
Warto dodać, że najmłodsze 
uczestniczki zmagań: Katarzyna 
Szmeiter i Daria Peplińska ukoń-
czyły 12 lat. 

2000 roku placówka został prze-
jęta przez Powiat Starogardzki, a 
dwa lata później przeniosła się do 
budynku przy ul. Sikorskiego 26. 
Obecnie na zajęcia do placówki 
uczęszcza ok. 1000 osób. Jest 41 
kół stałych i 13 okresowych. 
Podczas uroczystości tytuł Przy-
jaciela OPP za wspomaganie 
działalności Ogniska otrzymali: 
Stefan Galiński, Józef Olszynka, 
Patryk Gabriel, Wioleta Grzem-
ska, Jarosław Leczkowski, Beata 
Wilczewska, Katarzyna Smu-
czyńska, Andrzej Pograniczny, 
Dorota Bogun, Magdalena Jan-
kowska, Agnieszka Lamek, Ma-
ria Leszczyńska oraz Mirosława i 
Zbigniew Moller.

Podziękował również przedsta-
wicielom Rady Rodziców oraz dy-
rektorom szkół ponadgimnazjal-
nych z powiatu starogardzkiego 
za bliską i dobrą współpracę mię-
dzy szkołami a OPP. Podziękował 
też nauczycielom zatrudnionym 
w OPP oraz pracownikom admi-
nistracji i obsługi. 
Dyrektorowi i całej kadrze OPP 
gratulował Starosta Leszek Bur-
czyk.
- 65 lat w życiu placówki to tysiące 
wychowanków, całe zastępy na-
uczycieli, pracowników, bez któ-
rych żadna placówka nie mogłaby 
funkcjonować - mówił starosta. 
- Dzisiaj trudno wyobrazić sobie 
funkcjonowanie naszego systemu 

oświaty ponadgimnazjalnej bez 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej, dla-
tego wszyscy ogromnie cieszymy 
się z tego jubileuszu. W imieniu 
zarządu powiatu bardzo serdecz-
nie dziękuję Panu Dyrektorowi i 

wszystkim współpracownikom za 
te 65 lat działalności w Starogar-
dzie. Potrafiliście wypracować so-
bie bardzo silną pozycję w naszym 
systemie edukacji. 

Na koniec z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej Starosta 
Leszek Burczyk wręczył nagrody dyrektorom szkół ponadgimna-
zjalnych powiatu starogardzkiego.

Pojechali do Brukseli
Już kilkanaście młodych osób, 
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych, wyjechało do Brukseli, aby 
na miejscu lepiej poznać funk-
cjonowanie Unii Europejskiej. 

Wyjazdy były możliwe dzięki An-
drzejowi Grabowskiemu, który w 
ramach współpracy z Europosłem 
Januszem Lewandowskim, umoż-
liwia młodzieży uczęszczającej do 
szkół prowadzonych przez Powiat 
Starogardzki lepsze poznanie UE. 
Pierwszy wyjazd został zorgani-
zowany na początku obecnej ka-

Uczniowie spotykali się z władzami Powiatu Starogardzkiego. 
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W Kociewskim Centrum Zdrowia została podpisana umowa z fir-
mą Ewander. 

Kolejne defibrylatory na mapie powiatu
Jednym z największych priory-
tetów powiatu starogardzkie-
go jest bezpieczeństwo, o czym 
świadczy chociażby szybko ro-
snąca sieć urządzeń AED, czyli 
automatycznych defibrylatorów 
zewnętrznych. Ostatnio do użyt-
ku oddano trzy kolejne. 

- Są wielkie inwestycje, które pro-
wadzimy jako Powiat Starogardz-
ki, ale też mniejsze, równie ważne, 
jakie razem z Kociewskim Centrum 
Zdrowia i ratownikami konse-
kwentnie dla bezpieczeństwa i 
zdrowia naszych mieszkańców re-
alizujemy - podkreśla Patryk Ga-
briel, Członek Zarządu Powiatu. - 
Kluczową akcją jest ta pod nazwa 
„Kociewie nadaje rytm”, w ramach 
której budujemy sieć publicznie 
dostępnych defibrylatorów. Dziś 
mamy wyjątkową sytuację, po-
nieważ włącza się w ten proces 
prywatny biznes - firma państwa 
Chajewskich. 
Rzeczywiście, jedno z nowych 
urządzeń zostało zamontowa-
ne przy nowo wybudowanym 
centrum handlowym przy ul. 
Zblewskiej 10c w Starogardzie 
Gdańskim. 
- Zachęcać do tego rodzaju inicja-
tyw nikogo nie trzeba - przyznaje 
Roman Chajewski, właściciel fir-
my Eurobud. - Uważam, że jest to 
bardzo szlachetny cel. Jest to po-

Rozpoczyna się największy projekt w dziejach szpitala
Szpital rozpoczyna pierwszy z 
etapów, który ma strategiczne 
znaczenie dla realizacji najwięk-
szego projektu unijnego w dzie-
jach szpitala, tj.  budowy bloku 
oraz modernizacji 5 oddziałów 
szpitalnych. Pozyskanie nowych 
pomieszczeń pozwoli bowiem 
na przeniesienie Oddziału Oku-
listycznego do innej lokalizacji, 
zaś zwolniony obszar pomiesz-
czeń Oddziału będzie wykorzy-
stywany jako oddział zastępczy 
dla kolejno remontowanych od-
działów szpitalnych. 
- Już za kilkanaście dni pozna-
my podmioty, które stanęły do 
najważniejszego przetargu w 
historii starogardzkiego szpitala 
i miejmy nadzieję, że zostanie 
wyłoniony wykonawca - pod-
kreśla Starosta Leszek Burczyk. - 
Mowa oczywiście o projekcie za 
blisko 49 milionów złotych, który 
wprowadzi naszą placówkę w 
zupełnie inną rzeczywistość i nie 
boję użyć się nawet stwierdze-

nia, że po zakończeniu tej jakże 
ważnej, ale też potrzebnej inwe-
stycji, szpital stanie się jednym z 
najnowocześniejszych szpitali w 
województwie. 
- Jest to konsekwencja naszych 
wcześniejszych działań, które 

mają na celu modernizację Ko-
ciewskiego Centrum Zdrowia - 
zauważa Patryk Gabriel, Członek 
Zarządu Powiatu. - Zdobyliśmy 
na ten cel ogromne środki, dzięki 
którym zbudujemy blok opera-
cyjny, centralną sterylizatornię 

i zakład diagnostyki obrazowej. 
Kupimy nowoczesne sprzęty, 
łącznie z tomokomputerem i re-
zonansem, a także wyremontu-
jemy pięć szpitalnych oddziałów. 
Warto podkreślić, że wartość pro-
jektów unijnych realizowanych w 
szpitalu to 54 miliony złotych. 
Zakres prac remontowo-budow-
lanych jest bardzo obszerny, po-
nieważ pomieszczenia nie były 
modernizowane od wielu lat.  
W ramach przebudowy nastąpi 
szereg prac budowlanych, w tym 
rozbiórkowych oraz z zakresu 
branży sanitarnej oraz elektrycz-
nej. 
- Na czas trwania remontu musi-
my zorganizować pracę tak, aby 
zapewnić ciągłość udzielanych 
świadczeń oraz sprawić, aby pa-
cjenci nie odczuli dyskomfortu 
związanego z modernizacją szpi-
tala. Dlatego też przygotowując 
się do realizacji projektu wypra-
cowane zostało rozwiązanie, któ-
re z pewnością usprawni działa-

trzebne urządzenie, choć życzył-
bym sobie, aby nigdy nie musiało 
być użyte.
Szybka reakcja z użyciem AED 
znacząco zwiększa szanse osoby 
poszkodowanej na przeżycie. W 
jakich sytuacjach należy sięgnąć 
po defibrylator?
- Jeżeli dojdzie do nagłego zatrzy-
mania krążenia w mechanizmie 
arytmii, która wymaga natych-
miastowego użycia defibrylatora 
- tłumaczy Sławomir Wilga, kie-
rownik Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego w Kociewskim Cen-
trum Zdrowia. - Bliska dostępność 
do tych urządzeń pozwala oso-
bom, które udzielają pierwszej po-
mocy, jeszcze zanim karetka zdąży 
dojechać na miejsce, użyć defibry-
latora i zastosować elektroterapię, 
czyli walczyć z zaburzeniami ryt-
mu serca, które są przyczyną za-
trzymania krążenia. 
W walce o nasze życie ważna jest 
strategia, zatem rozmieszczenie 
AED nie jest przypadkowe. 
- Wydział Zdrowia naszego Staro-
stwa razem z Kociewskim Centrum 
Zdrowia typuje miejsca, w których 
ten sprzęt może być najbardziej 
potrzebny - zauważa Wicestaro-
sta Kazimierz Chyła. - Naszym 
założeniem jest to, aby taką sieć 
zrobić w całym powiecie. 
Obecnie jest 7 urządzeń: na bu-
dynku Starostwa Powiatowego, 

w bramie wejściowej na teren 
Zespołu Szkół Zawodowych, w 
bramie wejściowej na teren I Li-
ceum Ogólnokształcącego oraz 
w centrum Owidza przed wej-
ściem do internatu na terenie 
Technikum, w bramie wejściowej 
do II Liceum Ogólnokształcące-
go, na budynku nowo wybudo-
wanego centrum handlowego 
przy ul. Zblewskiej 10 c oraz na 
budynku Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Ocyplu. 
- Zamontowanie kolejnych defibry-
latorów nieopodal powiatowych 
szkół, czyli wśród młodych ludzi, 
u których budujemy świadomość 
tego, że mogą i powinni pomóc, 
jest bardzo ważne - mówi Robert 
Wierzba, naczelny lekarz Kociew-
skiego Centrum Zdrowia. 
- Defibrylator zamontowany w 
Ocyplu jest siódmy z kolei w ra-
mach powszechnego dostępu do 
defibrylatorów, ale chcielibyśmy 
stworzyć spójny system zabezpie-
czenia zdrowotnego - podkreśla 
Starosta Leszek Burczyk. 
Sprzęty zakupione przez Powiat 
Starogardzki nie należą do naj-
tańszych. Koszt jednego defi-
brylatora to około 10 tys. zł. Są to 
urządzenia odporne na warunki 
atmosferyczne, co zapewnia 
trwałość baterii przez długie lata. 
Taka kwota to jednak niewiele 
przy wartości ludzkiego życia...

nia remontowe 
i zniweluje zarówno dla pacjen-
tów, jak i pracowników dyskom-
fort związany z pracami budow-
lanymi – mówi Robert Wierzba, 
Naczelny Lekarz Kociewskiego 
Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  
Obecną inwestycję na ponad 
milion złotych realizować bę-
dzie firma Ewander. Wyłonienie 
generalnego wykonawcy na 
budowę bloku operacyjnego i 
modernizację oddziałów nastąpi 
najprawdopodobniej już pod ko-
niec miesiąca.
Oddział Okulistyczny w nowej 
lokalizacji  ma zacząć działać od 
marca 2019 r. Szpital zadba o od-
powiednie tablice informacyjne 
tak aby pacjenci mogli bez pro-
blemu trafić do Oddziału.  

W akcję „Kociewie nadaje rytm” włączyła się firma Eurobud pań-
stwa Chajewskich. 

Jedno z urządzeń zostało zamontowane przy bramie wejściowej 
do II Liceum Ogólnokształcącego. 

Pojechali do Brukseli
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Kadencja pełna sportowych emocji
To był czas wielu emocjonujących zmagań sportowych w różnych dyscyplinach. 
Bardzo często zawodnicy mieli zagorzałych kibiców wśród władz Powiatu Starogardzkiego. 

Nie brakuje wsparcia dla najmłodszych sportowców. 

Powiat Starogardzki od lat wspiera zawody motocrossowe w Pączewie. 

Wiele razy Powiat miał też swoich przedstawicieli w różnych imprezach sportowych, jak choćby Kociewie Kołem. 

Dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu rowero-wego podczas imprezy Na jagody musiały być nagrody. 
Na uczestników Biegu IV Jezior w Skórczu czekały medale.   

Mocna drużyna Powiatu Starogardzkiego co roku bierze 

udział w turnieju charytatywnym piłki nożnej.    

Władze Powiatu uhonorowały olimpijkę pochodzącą ze 

Starogardu - Oktawię Nowacką. 

W 2017 r. po raz pierwszy odbyły się zawody Swimrun.


