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Dla kogo „Kociewskie Gryfy”?

Corocznie Starosta Starogardzki wręcza nagrody „Kociewski Gryf”. Są one przyznawane w dziedzinie kultury, sportu oraz gospodarki.

W tym roku doroczna gala będzie wyjątkowa, a przede wszystkim dlatego, że samorządy powiatowe obchodzą jubileusz 20-lecia istnienia. Po raz pierwszy nagroda starosty
została wręczona w 2000 roku za działania w roku 1999.
- W mieszkańcach naszego powiatu tkwi wielki potencjał. Dla wielu działaczy, artystów, animatorów kultury i twórców miniony 2018 rok był czasem sukcesów, które zwieńczały czasami długą drogę przygotowań, wysiłku i poświęcenia – zauważa starosta Kazimierz Chyła.
Za nami są już dwa posiedzenia kapituł – kapituły sportu i kapituły kultury. Ich rozstrzygnięcia na razie pozostają tajemnicą. 21 marca dowiemy się, kto zdobędzie niezwykłą
statuetkę.
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Odpowiedz na pytanie i wygraj
Informator powiatowy
Kociewskie Centrum Zdrowia
ul. dra Józefa Balewskiego 1,
tel. 58 562 30 31 (centrala),
58 562 92 00 (sekretariat)
www.szpital-starogard.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim
ul. Kanałowa 3, tel. 58 562 35 39, 58 562 21 46
www.starogardgdanski.praca.gov.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim
ul. Paderewskiego 11, tel. 58 560 23 20, fax 58 560 23 22
www.pcprstarogard.pl
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Starogardzie Gdańskim
ul. Pelplińska 21, tel. 58 562 40 31, 58 562 36 63 (informacja)
www.pks-starogard.pl
Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9, tel. 58 562 34 61, fax 58 562 34 62
www.pzdstg.pl
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim
ul. Hallera 34, tel. 58 562 29 03
www.lo.internetdsl.pl
II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 131, tel. 58 562 30 91
www.2lo.stg.pl
Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim
ul. Sobieskiego 6, tel. 58 562 22 49
www.zse.com.pl
Zespół Szkół Zawodowych
im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Starogardzie Gdańskim
ul. Paderewskiego 11, tel. 58 562 50 81
www.zszstarogard.pl
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
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Od 2017 roku Powiat Starogardzki prowadzi akcję #STOPSMOG
w ramach, której m.in. przeprowadzono konkursy dla szkół, a
także na łamach „Gazety Powiatowej – Informatora Powiatu Starogardzkiego”.
Wszystkie działania podejmowane w czasie trwania tej akcji
edukacyjnej mają za zadanie
zwrócenie uwagi mieszkańców
powiatu na problem zanieczyszczenia powietrza oraz zmianę
niewłaściwych przyzwyczajeń
związanych z opalaniem naszych
domów. W ramach Akcji #STOPSMOG Powiat Starogardzki rozlokował na terenie naszego powiatu urządzenia do pomiaru pyłu
zawieszonego PM10 i PM2,5.
W związku z powyższym kierujemy do Państwa kolejne pytanie
konkursowe. Na odpowiedzi
czekamy do 22 marca.
Przypominamy, że na stronie
www.powiatstarogard.pl w zakładce „jakość powietrza” na
bieżąco można zapoznawać się
z aktualnymi oraz archiwalnymi
wynikami pomiaru stanu jakości
powietrza.
Nagroda to zestaw gadżetów:
słuchawki
pendrive
smycz
kamizelka odblaskowa
worek sportowy

KUPON

Gdzie Powiat Starogardzki zawiesił czujniki do pomiaru pyłu?
Wskaż dwie lokalizacje podając adresy lub nazwy obiektów, na
których znajdują się czujniki:
1. ...........................................................................................................
2............................................................................................................
Imię i nazwisko………………………………………………….........
Numer telefonu………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu udziału w konkursie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Na zwycięzcę czekają nagrody. 			
						

Podpis

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

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

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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Rusza przebudowa budynku szpitala
Najważniejszy i największy projekt w historii starogardzkiego
szpitala wkracza w kolejną fazę.
Władze Powiatu Starogardzkiego podpisały właśnie umowę
na przebudowę głównego budynku Kociewskiego Centrum
Zdrowia. Wartość inwestycji to
prawie 8 mln zł.
Zadanie zakłada m.in. przebudowę istniejącego bloku operacyjnego na Ośrodek Rehabilitacji,
a także modernizację i przebudowę 5 oddziałów szpitala:
neurologicznego, udarowego,
kardiologicznego, chirurgicznego oraz chorób wewnętrznych.
W ramach prac wykonana zostanie również dobudowa nowego
dźwigu osobowego dla potrzeb
szpitala. Podpisana właśnie
umowa zakłada także przebudowę klatek schodowych zgodnie z zaleceniami ekspertyzy i
opinii przeciwpożarowej oraz
przebudowę zasilania w budynku głównym. Przedsięwzięcie,
którego realizatorem jest firma
Hartuna ze Skarszew, ma zostać
zakończone do czerwca 2021
roku. Wartość tej inwestycji to
7,7 mln zł.
- To kolejny, ważny krok związany
z największym projektem dotyczącym Kociewskiego Centrum
Zdrowia – zauważa starosta Kazimierz Chyła. – Podpisana umowa pozwoli w ciągu najbliższych
dwóch lat diametralnie zmienić
pięć oddziałów naszego szpitala.
-Zakres prac jest obszerny i skomplikowany, ale zadanie sprawi, że
szpital znajdzie się w zupełnie innej rzeczywistości - dodaje wicestarosta Patryk Gabriel. - Chodzi
nam przede wszystkim o zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego
naszych mieszkańców, ale także
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Władze Powiatu Starogardzkiego podpisały umowę na przebudowę 5 oddziałów Kociewskiego Centrum Zdrowia.

Wydarzenia
Gdzie na
Oddział?

kę, zwłaszcza na oddziałach:
neurologicznym, kardiologicznym, udarowym, chirurgii ogólnej oraz chorób wewnętrznych.
- Prace projektowe potrwają około
4 miesięcy i po przygotowaniu dokumentacji rozpoczną się roboty
budowlane – wyjaśnia Wiesław
Hartuna, prezes Zarządu. – Będą
one prowadzone we wszystkich
oddziałach jednocześnie.
Przypomnijmy, że inwestycja ta
jest realizowana w ramach projektu wartego blisko 50 mln zł
pod nazwą ,,Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp.
z o.o. w Starogardzie Gd. oraz

Wypracowana umowa to efekt pracy wielu grup: urzędników, lekarzy, pracowników szpitala, ale też
projektantów i architektów.
mieszkańców czterech ościennych
powiatów. Przed nami też kolejne
zadanie, jakim jest budowa bloku
operacyjnego.
Rocznie placówka udziela 50 tys.

świadczeń medycznych, a na
oddziały szpitalne trafia ponad
14,5 tys. pacjentów. Realizacja
projektu pozwoli w ogromnym
stopniu unowocześnić placów-

podniesienie kwalifikacji kadry
medycznej celem zwiększenia
dostępności specjalistycznych
usług zdrowotnych w zakresie
chorób cywilizacyjnych”.

Informator Powiatu Starogardzkiego

Trwa remont pomieszczeń,
które już wkrótce będą wykorzystywane na potrzeby Oddziału Okulistycznego. Prace te
mają związek ze strategicznym
projektem unijnym w dziejach
szpitala.
W grudniu ubiegłego roku w
szpitalu rozpoczął się pierwszy z
etapów, dzięki któremu udało się
pozyskać nowe pomieszczenia.
To z kolei pozwoli na przeniesienie Oddziału Okulistycznego do
innej lokalizacji, a zwolniony w
ten sposób obszar pomieszczeń
Okulistyki będzie wykorzystywany jako oddział zastępczy dla
kolejno remontowanych oddziałów szpitalnych. Obecną inwestycję na ponad milion złotych
realizuje firma Ewander ze Starogardu Gdańskiego.
- Na czas trwania remontu musimy zorganizować pracę tak, aby
zapewnić ciągłość udzielanych
świadczeń oraz sprawić, by pacjenci nie odczuli dyskomfortu
związanego z modernizacją szpitala. Zostało więc wypracowane
rozwiązanie, które z pewnością
usprawni działania remontowe.
Prace postępują w bardzo dobrym tempie – podkreśla Maciej
Manikowski, dyrektor do spraw
ekonomicznych Kociewskiego
Centrum Zdrowia. - Oddział Okulistyczny w nowej lokalizacji ma
zacząć działać już wkrótce. Zadbamy oczywiście o odpowiednie tablice informacyjne tak, aby
pacjenci mogli bez problemu trafić do Oddziału. Jest to pierwszy
etap modernizacji szpitalnych
oddziałów w ramach projektu
wartego blisko 50 mln zł.
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Wydarzenia
Krajowy Fundusz Szkoleniowy szansą na rozwój kadr
W ramach obchodów 100-lecia
Publicznych Służb Zatrudnienia
odbyła się konferencja adresowana głównie dla pracodawców. W trakcie spotkania była
mowa głównie o kształceniu
ustawicznym oraz o zasadach
i priorytetach wydatkowania
środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego w 2019 roku.
- Konferencję zorganizowaliśmy
dla właścicieli firm, reprezentantów pracodawców, aby przekazać niezbędne informacje dotyczące wsparcia w ramach KFS
– mówi Marcin Lempkowski, p.o.
Kierownik Działu Usług Rynku
Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gd. – Warto
podkreślić, że Krajowy Fundusz
Szkoleniowy to narzędzie wsparcia pracodawców inwestujących
w kształcenie ustawiczne pracowników, jak i swoje własne.
Konferencję otworzył starosta
Kazimierz Chyła, który – warto
podkreślić – z mocy prawa jest
organem, jaki za pośrednictwem
Powiatowego Urzędu Pracy, organizuje finansowanie KFS.
- Na rok bieżący Urząd ma 600
tysięcy złotych, ale czyni starania, aby ta kwota wzrosła – przyznał starosta Kazimierz Chyła.
– Fundusz działa od 5 lat i trze-

Musimy podwyższać swoje kwalifikacje, umiejętności i kompetencje. Minęły już bezpowrotnie
czasy, w których mówiliśmy, że
zakończyliśmy już swoją edukację, bo właśnie zaczęliśmy pracę
zawodową. Konkurencyjność na
rynku i rozwój wymusza kształcenie ustawiczne przez całe życie.

Na spotkaniu, w którym wzięły udział władze Powiatu, była mowa
o Krajowym Funduszu Szkoleniowym.
ba przyznać, że nasz powiat bardzo dobrze wykorzystuje środki
z Funduszu. Z pieniędzy tych
mogą korzystać nie tylko pracownicy, ale także pracodawcy,
by podnosić swoje kwalifikacje.
Rynek pracy się ciągle zmienia,
kompetencje również i trzeba
nieustannie się dostosowywać
do nowych warunków. Zachęcam do korzystania do środków
z KFS.
O pomocy dla pracodawców
w finansowaniu kształcenia

ustawicznego w ramach KFS
mówiła Wioleta StrzemkowskaKonkolewska, członek Zarządu
Powiatu. – Wszyscy obserwujemy niesamowity postęp technologiczny, który z kolei wymusza
wiele procesów nie tylko w dziedzinie ekonomii, czy prawa, ale
również w społeczeństwie – zauważyła Wioleta StrzemkowskaKonkolewska. – Nowe miejsca
pracy, ale także dotychczasowe
stanowiska wymagają, żebyśmy
dostosowali je do tego postępu.

Konferencja, która odbyła się w Starostwie Powiatowym, adresowana była głównie do pracodawców.
W konferencji wzięło udział
ponad 40 pracodawców. Konferencja była jednym z cyklicz-

nych wydarzeń zaplanowanych
w ramach obchodów jubileuszu
100-lecia.

PUP z nagrodą ministra Służby świętują okrągły jubileusz
Podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy nie
zabrakło wyjątkowej uroczystości. Posiedzenie poprzedziło bowiem otwarcie specjalnej
wystawy przygotowanej z okazji 100-lecia Publicznych Służb
Zatrudnienia.
Na ekspozycji można zobaczyć
wiele unikatowych dokumen-

tów, m.in. z lat 30., 50., czy 70.
Są informacje o radach rynku,
wycinki prasowe, ustawy, dane
dotyczące funduszu pracy oraz
rynku pracy, wzory kart rejestracyjnych dla osób bezrobotnych,
czy też pierwsza pożyczka. Uroczystego otwarcia niezwykłej
wystawy dokonał Arkadiusz
Banach, dyrektor Powiatowego

Urzędu Pracy, Patryk Gabriel, wicestarosta starogardzki, Wioleta
Strzemkowska-Konkolewska,
członek Zarządu Powiatu, Kazimierz Chyła, starosta starogardzki oraz Beata Wysokińska, przewodnicząca Powiatowej Rady
Rynku Pracy.

Zarząd Powiatu pogratulował otrzymanego wyróżnienia.
Starogardzki Powiatowy Urząd
Pracy znalazł się w gronie 16
wyróżnionych na terenie całego kraju.
Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz Stanisław Szwed, Sekretarz
Stanu wyróżnili PUP za uzyska-
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nie w 2018 roku efektywnych i
skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec
osób bezrobotnych w województwie pomorskim. Zarząd Powiatu
serdecznie pogratulował całemu
zespołowi PUP otrzymanego
wyróżnienia. Gratulujemy!

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał m.in.
starosta Kazimierz Chyła.

Informator Powiatu Starogardzkiego

Ekspozycja została przygotowana z okazji 100lecia Publicznych Służb Zatrudnienia.
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Aktualności

Coraz bliżej rejestracji przez Internet
Właśnie kończy się drugi etap
ważnego projektu prowadzonego w Kociewskim Centrum
Zdrowia. W ramach informatyzacji wdrożony został Zintegrowany System Informatyczny. Co
to oznacza dla pacjentów?
Powiat Starogardzki podpisał
umowę o dofinansowanie projektu, którego przedmiotem
jest wdrożenie rozwiązań informatycznych. Pozwolą one na
usprawnienie przepływu informacji wewnątrz Kociewskiego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
- Udogodnienia obejmują zarządzanie elektroniczną dokumentacją medyczną poprzez zakup
niezbędnego sprzętu komputerowego i wdrożenie kompleksowego systemu teleinformatycznego – wyjaśnia Patryk Gabriel,
wicestarosta starogardzki. - Zaletą systemu jest bez wątpienia
umożliwienie kontaktu pacjenta
z placówką za pomocą kanałów
zdalnych, w tym Internetu. W ramach systemu działać będzie eplatforma Zdrowie, która będzie
dostępna dla pacjentów i kontrahentów. Placówka zyska również
e-platformę Administracja, która
umożliwi zarządzanie szpitalem,
usprawni obieg dokumentacji
medycznej i administracyjnej.

Wartość tego projektu to prawie
4 mln zł. Właśnie zakończony został drugi etap przedsięwzięcia,
w ramach którego zainstalowane zostało oprogramowanie, a

niu Zintegrowanego Systemu Informatycznego – zauważa Adam
Suplewski, koordynator projektu. - Jak sama nazwa wskazuje w
sposób szczególny zwrócono na-

W ramach informatyzacji wdrożony został Zintegrowany System
Informatyczny.
personel szpitala przeszedł szkolenia.
- Realizacja drugiej części projektu p.n. ”Poprawa jakości świadczonych usług medycznych
poprzez rozbudowę systemu
informatycznego i wdrożenie
e-usług w Kociewskim Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie
Gdańskim”, polega na wdroże-

cisk na integrację, która oznacza
połączenie informatyczne wielu
różnych płaszczyzn organizacyjnych jednostki w jeden spójny
system. Dzięki temu system wymienia dane pomiędzy różnymi
częściami szpitala: medyczną
(oddziały, poradnie, laboratoria,
apteka), administracyjną (archiwum, księgowość, rozliczenia z

NFZ, nadzór nad kosztami, elektroniczny obieg dokumentów),
e-platformą (dostęp elektroniczny dla pacjentów i kontrahentów
do danych).
Z punktu widzenia pacjentów
najbardziej praktyczna funkcjonalność to możliwość zdalnego
za pomocą sieci internetowej
zarejestrowania się do poradni,
w tym automatyczne powiadamianie o zbliżającym się terminie wizyty. Pacjent będzie mógł
również zdalnie zmienić termin
wizyty. Inną istotną dla pacjentów funkcją jest elektroniczna
forma prowadzenia i archiwizowania dokumentacji, która znacząco przyspieszy czas udostępniania dokumentacji medycznej
pacjentom.
W grudniu i styczniu przeprowadzono testy funkcjonalności systemu, w wyniku których podjęto
jeszcze szereg działań udoskonalających. Obecnie zakończono
już wdrożenie i szkolenia personelu. Wykonawca zgłosił już
gotowość systemu do odbioru
końcowego. W lutym nastąpi nie
tylko weryfikacja zgodności systemu z zamówieniem, ale również jego odporność na działania
hakerów.
- Dostajemy do użytku nowe na-

rzędzie. Pacjenci też wiele zyskają. Jeszcze zanim pojawią się w
szpitalu, będą mogli zarejestrować się do naszych komórek za
pośrednictwem Internetu. Biuro
Obsługi Pacjenta rocznie obsługuje blisko 50 tysięcy osób. Po
wprowadzeniu systemu pacjenci
nie będą musieli przyjeżdżać do
szpitala, ale będą mogli uzyskać
termin świadczenia w formie telefonicznej czy internetowej, rejestrując się w systemie on-line
– podkreśla Maciej Manikowski,
dyrektor Kociewskiego Centrum
Zdrowia.
W celu zapewnienia pacjentom
bardzo wysokiej jakości bezpieczeństwa ich danych, zakupiono
w ramach zadania 1 odpowiednie do tego celu urządzenia, na
których zainstalowano cały system informatyczny. Dodatkowo
zlecono niezależnej od procesu
wdrożenia firmie zewnętrznej
przeprowadzenie testów bezpieczeństwa, które również odbędą się jeszcze w tym miesiącu.
Audyt bezpieczeństwa systemu
zakończy proces informatyzacji
i pozwoli na udostępnienie jego
pacjentom do użytkowania poprzez sieć internetową.

Wygrała drużyna z Rokocina

Zostań rodziną

W gościnnych progach Międzyszkolnego Ośrodka Sportu
w Starogardzie Gd. swoich sił
próbowali zawodnicy z Domów
Pomocy Społecznej z Oruni,
Szpęgawska, Rokocina, Ryjewa,
Starogardu i Damaszki, a także
z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Starogardzie oraz
ze Środowiskowych Domów Samopomocy z Gniewu i Sopotu.
Jubileuszowa rywalizacja była
bardzo zacięta, ale w końcu
udało się wyłonić zwycięzców.
Pierwsze miejsce wywalczył
DPS Rokocin, na drugim uplasował się DPS Damaszka, a na
trzecim DPS Ryjewo.
Dla wszystkich były medale i
dyplomy, które wręczała Wioleta Strzemkowska-Konkolewska,
członek Zarządu Powiatu, a dla

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej dla dzieci, które na
podstawie postanowienia sądu
nie mogą przebywać ze swoimi
rodzicami.
Rodzina zastępcza zapewnia
dziecku bezpieczny dom i czuwa
nad jego rozwojem oraz ma za
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zadanie wyrównywanie deficytów dziecka, a także zaspokajanie jego potrzeb emocjonalnych,
rozwojowych i bytowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Starogardzie
Gdańskim ul. Paderewskiego 11,
83-200 Starogard Gdański, tel. 58
56 023 20.

W jubileuszowym turnieju wzięło udział 8 zespołów.
drużyn z podium oczywiście puchary.
Organizatorem corocznych zma-

gań jest Dom Pomocy Społecznej Starogard Gdański.
Serdecznie gratulujemy!

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku bezpieczny dom.

Informator Powiatu Starogardzkiego
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PCPR informuje, że Powiat Starogardzki przystąpił w 2019 r. do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który skierowany jest do osób
niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego.
Moduły i obszary, które będą realizowane w roku 2019, to:

MODUŁ I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób
ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu
wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu wzroku,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób
ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie
jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie
przedmiotu dofinansowania.

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
pobierających naukę w:

•
•
•

szkole policealnej,
kolegium,
szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe
w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów
przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje są dostępne w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej
www.pcprstarogard.pl
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2019:
Moduł I - od 01 marca 2019 do 30 sierpnia 2019 r.
Moduł II
na semestr letni – od 1 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r.
na semestr zimowy – od 1 września 2019 r. do 10 października 2019 r.
W Module II wnioski będą przyjmowane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system SOW – system obsługi wsparcia, który dostępny jest na
stronie www.pfron.org.pl, a także link do strony na www.pcprstarogard.pl w zakładce Pomoc Osobom Niepełnosprawnym – „Aktywny Samorząd”.
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Aktualności

Kolejny krok w stronę ekologii
Po budynkach II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół
Zawodowych,
Kociewskiego
Centrum Kształcenia Ustawicznego, Technikum w Owidzu
przyszła pora na Starostwo
Powiatowe w Starogardzie Gd.
Mowa o termomodernizacji.
Inwestycja ruszy lada moment,
bo właśnie została podpisana umowa warta nieco ponad
milion złotych z wykonawcą,
czyli z firmą Stella. Zakres robót
obejmuje m.in. wymianę okien,
oświetlenia i części grzejników, a
także ocieplenie dachu. Niestety,
remont może oznaczać pewne
utrudnienia dla klientów. Zostanie jednak opracowany specjalny harmonogram prac, tak aby
roboty były jak najmniej uciążliwe dla osób, które odwiedzają
Starostwo Powiatowe.
- W innych naszych placówkach
podobne remonty albo trwają,
albo już zostały zakończone, więc
mamy przećwiczone rozwiązania, które pozwalają zmniejszyć
utrudnienia – przyznaje starosta
Kazimierz Chyła. – Postaramy się,
żeby remont naszego Starostwa
był jak najmniej uciążliwy, ale
oczywiście prosimy wszystkich

Do połowy lipca mają potrwać prace związane z termomodernizacją Starostwa Powiatowego. Władze Powiatu podpisały umowę z wykonawcą tej inwestycji, firmą Stella.
klientów o wyrozumiałość.
Remont ma potrwać do połowy
lipca br. – Jak tylko zatwierdzimy
plan robót i uzyskamy niezbędne zezwolenia, to przystąpimy
do pracy – mówi Andrzej Stella,
wykonawca termomodernizacji.
To pierwszy tak duży remont w

Starostwie od 20 lat. W XIX wieku
w budynku mieściła się fabryka
tytoniu.
Warto podkreślić, że to kolejna
inwestycja związana z termomodernizacją. Projekt pod nazwą
„Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej wraz z

modernizacją i usprawnieniem
źródeł ciepła i energii na terenie
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego”
pozwolił na termomodernizację
m.in. 10 budynków należących
do Powiatu Starogardzkiego.
Obecnie prace trwają w Domu

Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, gdzie w ramach zadania termomodernizacji zostanie
poddany budynek dworku oraz
pawilony, zamontowane zostaną
pompy ciepła, wymienione będą
okna, drzwi, grzejniki, instalacja,
a także dojdzie do częściowego
ocieplenia dachu. Wartość inwestycji w największej tego typu
placówce na Pomorzu to 2,6 mln
zł.
- Szczególnie istotne są dla nas
kwestie dotyczące poprawy jakości powietrza w naszym powiecie i na to mocno ukierunkowujemy nasze działania. Zakres
prac wynikał z przeprowadzonej
wcześniej analizy możliwych
rozwiązań w ramach audytów
energetycznych. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej
budynków, a także do poprawy
jakości stanu środowiska naturalnego, na czym bardzo nam
zależało - podkreśla wicestarosta Patryk Gabriel. - Zakończenie
projektu umożliwi zmniejszenie
rocznego zużycia energii i jednocześnie ograniczona zostanie
emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Prezenty dla najmłodszych Kociewiaków
10 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kociewia. Jest to także wyjątkowy dzień dla wszystkich dzieci, które przychodzą
na świat w Kociewskim Centrum Zdrowia. Dla maluszków
i ich rodziców Zarząd Powiatu
Starogardzkiego przygotował
bowiem... niespodziankę.
Agatka i Piotr - to dwójka najmłodszych Kociewiaków, którzy
urodzili się 10 lutego. Trzy dni
później odwiedziliśmy dzieci
i ich mamy na Oddziale Neonatologicznym
Kociewskiego
Centrum Zdrowia. Nie była to
przypadkowa wizyta, bowiem w
imieniu Zarządu Powiatu Starogardzkiego prezenty przekazała
Dorota Gałecka, naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
i Zdrowia. Niespodziankami były
foteliki samochodowe. Posłużą
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Jeden z fotelików trafił do Magdaleny Maroszek, mamy Agatki. Drugi prezent otrzymała Elżbieta
Sobol, mama Piotrusia.
one nawet na kilka lat, bowiem
są to foteliki na 6-18 kg.
- Przyznam się, że nie wiedziałam,
że czeka nas taka niespodzianka cieszy się Magdalena Maroszek,
mama małej Agatki.
- Jesteśmy zaskoczeni, ale oczywiście bardzo dziękujemy - mówi
Elżbieta Sobol, mama Piotrusia.

- Bezpieczeństwo naszych pociech jest bardzo ważne.
Tradycją już stało się to, że w ten
nietypowy sposób świętujemy
Światowy Dzień Kociewia.
- Od kilku lat władze Powiatu Starogardzkiego w trosce o
bezpieczeństwo i komfort jazdy
najmłodszych przygotowują nie-

spodziankę dla rodziców dzieci
urodzonych 10 lutego - wyjaśnia
Dorota Gałecka.
Trzeba przyznać, że zwykle 10
lutego rodziło się więcej maluszków. Jednak rekordowy, jeśli chodzi o liczbę urodzin, był
1 kwietnia 2015 roku. Wówczas
Kociewskie Centrum Zdrowia

Informator Powiatu Starogardzkiego

obchodziło 5-lecie istnienia i z tej
okazji wręczano również foteliki
samochodowe. Na świat przyszło 9 noworodków (6 chłopców
i 3 dziewczynki). Co warto dodać
- statystycznie w KCZ dziennie
odbierają ok. 3 porodów.
- Dobrze wkroczyliśmy w 2019 rok,
bowiem w samym styczniu mieliśmy 111 porodów - podkreśla
Henryka Bona, kierownik Oddziału Neonatologicznego. - Jeśli chodzi o cały ubiegły rok, to
liczba ta sięgała około 1250. Taka
tendencja utrzymuje się już od
kilku lat.
Wracając jednak do Agatki i Piotrusia... Udało nam się ustalić, że
Agatka ma starszego brata Jakuba. Chłopiec ma 5 lat. Z kolei na
Piotrusia z utęsknieniem czeka
7-letni Szymon.
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Nagroda
Dwie kapituły wybierały laureatów nagrody starosty

Coroc znie
w lutym
dwie kapituły spotykają się, aby
wybrać laureatów nagród.
Wc ześniej
jednak do
Starostwa
Powiatowego wpływają zgłoszenia. W efekcie zwycięzców
poznajemy na uroczystej gali.

Tradycją stało się już, że jako
pierwsi obradują członkowie
kapituły, która wybiera sportowca, trenera i sportową imprezę
roku. Skład kapituły jest bardzo
obszerny i tworzą ją członkowie
Zarządu Powiatu: starosta Kazimierz Chyła i wicestarosta Patryk
Gabriel, a także przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń
sportowych oraz mediów. Głosowanie odbywa się w sposób
tajny i spośród listy kandydatów
do nagrody zwyciężają ci, którzy
zbiorą najwięcej głosów.
Kilka dni później swoją pracę zaczyna kapituła, która rozpatruje zgłoszenia, jakie wpłynęły w
dwóch dziedzinach: kultura i organizacja pozarządowa. Przypominamy, że nagroda w dziedzinie kultury przyznawana jest w
dwóch kategoriach: Twórca Roku
(osoba), Impreza Roku - (instytucja, organizacja).Kapituła nie
miała łatwego zadania, głosowania poprzedziła merytoryczna
dyskusja, padały różne uzasadnienia i argumenty. W rezultacie
w jawnym głosowaniu wybrani
zostali laureaci. Ich nazwiska,
podobnie jak nazwiska trenerów
i sportowców pozostają jednak
nadal tajemnicą. Wszystko stanie się bowiem jasne podczas
uroczystej gali, która odbędzie
się 21 marca.
Należy podkreślić, że tegoroczna
uroczystość będzie wyjątkowa.
W tym roku obchodzimy bowiem jubileusz 20-lecia istnienia
samorządu powiatowego. Starostwo zaczęło funkcjonować w
1999 roku, a rok później po raz
pierwszy zostały przyznane nagrody starosty.

Obradują członkowie kapituły, która wybiera sportowca, trenera i sportową imprezę roku.

Kapituła rozpatrywała zgłoszenia, jakie wpłynęły w dwóch dziedzinach: kultura i organizacja pozarządowa.
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Jak powstaje niezwykła
statuetka z mosiądzu?
Zapewne większość z Was wie
jak wygląda statuetka Kociewskiego Gryfa, którą starosta
wręcza podczas dorocznej
gali? Ale chyba niewiele osób
się domyśla, że Gryf to ręczna
robota!
Przyglądaliśmy się pracy odlewników z odlewni Altomix z Dolnej Grupy. Trzeba przyznać, że
jest to niełatwa, mozolna robota,
która wymaga niezwykłej precyzji. Proces wykonania jednej statuetki jest dość
długi i konieczna
jest współpraca
kilku osób, choć
większość pracy przy odlewie
wykonuje
jeden pracownik.
Momentami
przypomina to
pracę w piekarni, bo przez
wielkie
sito
trzeba przesiać
składniki, które muszą być
dodane w odpowiednich
proporcjach.
Momentami
jest to praca
w materiale,
który nieco
przypomina zwykłą
p las te lin ę.
Najbardziej
widowiskowa część to
z al ewanie
uprzednio
przygotowanej
f o r m y
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gorącym, rozgrzanym do czerwoności mosiądzem. Wtedy potrzebnych jest już tylko kilka minut, aby z formy wyjąć statuetkę.
Oczywiście to jeszcze nie koniec,
bo trzeba każdą dobrze wyczyścić, wypolerować, sprawić, żeby
była najpiękniejsza. Zobaczcie,
jak powstaje statuetka, która 21
marca trafi w ręce laureatów dorocznej Nagrody Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf”.
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Nagroda Starosty Starogardzkiego w dziedzinie kultury do 2018 roku
1. Za rok 1999
Nagroda główna:
Bernard Janowicz
Wyróżnienia:
Regina Matuszewska
Zofia Janikowska
Bogumiła Fiałkowska
Antoni Górski

9. Za rok 2007
Nagroda główna:
Mirosława Möller
Wyróżnienie:
Małgorzata Muzaj
Marcin Skrzypczak

10. Za rok 2008
Nagroda główna:
2. Za rok 2000
Andrzej Błażyński
Nagroda główna:
Wyróżnienie:
Galeria A w osobach:
Barbara Wiśniewski
Bogumiła Lewandowska, Adam Aniela Przywuska
Haras, Józef Olszynka
Nagroda specjalna
Wyróżnienie:
Andrzej Grzyb
Michał Ostoja - Lniski
Danuta Necel – Lewandowska
11. Za rok 2009
Klub 4 – H Więckowy
Nagroda Główna:
Mirosława Möller i Grzegorz Oller
3. Za rok 2001
Wyróżnienie:
Nagroda główna:
Wiesław Brzoskowski
ks. dr Zdzisław Ossowski
Regina Kotłowska
Nagroda specjalna:
4. Za rok 2002
Tadeusz Kubiszewski
Nagroda główna:
Regina Matuszewska
12. Za rok 2010
Wyróżnienie:
Nagroda Główna:
Starogardzka Telewizja Kablowa Jerzy Kamiński
Mirosław Kalkowski
Wyróżnienie:
Jan Majewski
5. Za rok 2003
Ks. Mariusz Łącki
Nagroda główna:
Danuta Guzińska-Zaremba
Państwowa Szkoła Muzyczna I
st. Im. Witolda Lutosławskiego w 13. Za rok 2011
Starogardzie Gdańskim
Nagroda Główna:
Wyróżnienie:
Barbara Pawłowska
Adam Kamiński
Wyróżnienie: Adam Benkowski
Józef Olszynka
Wyróżnienie:
Tomasz Radimonas
6. Za rok 2004
Nagroda Specjalna:
Nagroda główna:
Anna Juraszewska
Zenon Miszewski
Wyróżnienie:
14. Za rok 2012
Zygmunt Beyer
Kociewski Gryf
Krzysztof Paul
Twórca Roku:
Krzysztof Kowalkowski
7. Za rok 2005
Organizacja Pozarządowa:
Nagroda główna:
Powiatowy Oddział i Związek
Ryszard Szwoch
Ochotniczych Straży Pożarnych
Wyróżnienie:
RP Powiatu Starogardzkiego
Kapela Kociewska i Jordan
Impreza Roku: nie przyznano
Wiesław Gogan
Alojzy i Rafał Koseccy
15. Za rok 2013
Kociewski Gryf
8. Za rok 2006
Twórca Roku:
Nagroda główna:
Leszek Baczkowski
Stowarzyszenie Kultura Kociewia Impreza Roku:
Wyróżnienie:
„Budowa Kościoła w 24 godziny”
Tadeusz Majewski
Organizacja Pozarządowa:
Józef Olszynka
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Jazzowej „Jazz Fan Club”
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16. Za rok 2014
Twórca Roku
Zofia Sumczyńska
Impreza Roku
„Święto Pułkowe” – Festyn Kawaleryjski w Stadzie Ogierów zorganizowane przez Stowarzyszenie
„Szwadron Kawalerii im. 2. Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich”
Organizacja Pozarządowa Roku
Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliskach
17. Za rok 2015
Twórca Roku
Paweł Wyborski
Impreza Roku
Kociewski Festyn Leśny, organizator - Nadleśnictwo Starogard
i Hurtownia Narzędzi EGA
Organizacja Pozarządowa Roku
- Stowarzyszenia Future is coming Starogard Gdański
18. Za rok 2016
Twórca Roku
Krzysztof Paul
Impreza Roku
XIV Festiwal Artystycznej Twórczości Osób Sprawnych Inaczej
– FATOSI
Organizacja Pozarządowa Roku:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach
19. Za rok 2017
Kociewski Gryf
Twórca Roku
Józef Olszynka
Impreza Roku
XXV Noc Bardów im Ryszarda
Rebelki
Organizator: Starogardzkie Centrum Kultury
Organizacja Pozarządowa Roku
Stowarzyszenia rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne „Dziecko miłości” w
Kaliskach
Nagroda Specjalna Starosty
Starogardzkiego:
Remigiusz Grzela
Stowarzyszenie Działań Teatralnych „Kuźnia Bracka”
Zespółu regionalny „Lubichowskie Kociewiaki”
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Edukacja
Powiedz „Nie” znieczulicy na ulicy
Powiedz „Nie” znieczulicy na
ulicy to hasło projektu społecznego „Jesteśmy zależni od
siebie 2”, który odbywa się w
ramach Ogólnopolskiej Olimpiady „Zwolnieni z teorii”. Aby
przybliżyć ideę przedsięwzięcia przed Starostwem Powiatowym stanął krwiobus.
Współtwórcami projektu są
uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego – Alexandra Rostowska i Eryk Ziegert. Jednym
z działań była zbiórka krwi, która
została zorganizowana na parkingu Starostwa Powiatowego
w Starogardzie Gd. Chętnych
do oddania krwi nie brakowało.
Zgłosiło się ponad 40 osób i była
to głównie młodzież.
- Bardzo się cieszymy, że nasza
akcja spotkała się z takim odzewem – mówi Alexandra Rostowska. – Dziękujemy wszystkim
osobom, które zdecydowały się

Oddać krew można było w specjalnym krwiobusie.

Do udziału w akcji zgłosiło się ponad 40 osób i była to głównie
młodzież.

wziąć w niej udział.
Jeśli komuś nie udało się dotrzeć
do krwiobusu, a chciałby zostać
dawcą krwi, to przypominamy,

ciewskim Centrum Zdrowia, ul.
dr Józefa Balewskiego 1, tel. 58
562 50 05, e-mail: ot.starogard@
krew.gda.pl. Rejestracja dawców

że Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Starogardzie
Gdańskim znajduje się przy Ko-

odbywa się od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.00 do
11.30

Nasza przyszłość ma pomarańczowo-czarne barwy
Jest to projekt społeczny prowadzony przez cztery uczennice I klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie
Gdańskim - Natalię Lamek, Maję
Orlikowską, Julię Redzimską i
Natalię Rietzel. Jego celem jest
przybliżenie przede wszystkim
dzieciom i młodzieży, jak ważna
jest obecność pszczół w przyro-

dzie i w naszym życiu.
- W ramach projektu prowadzone
są zajęcia edukacyjne w formie
warsztatów – wyjaśnia Natalia
Lamek. - Zajęcia odbywają się w
salach lekcyjnych w wybranych
szkołach z udziałem uczniów
klas 1-8 szkół podstawowych.
Jako eksponat przedstawiany
jest ul wielkopolski oraz produk-

W ramach projektu prowadzone są zajęcia edukacyjne w formie
warsztatów.
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ty wytwarzane przez pszczoły.
Osoby prowadzące ubrane są
w pszczelarskie kombinezony
ochronne. Dla dzieci i młodzieży
przygotowane zostały różne quizy i gry tematyczne, w których
mogą brać czynny udział oraz
wygrywać drobne nagrody. Podczas wykładów dzieci dowiadują
sie co robić aby nam i pszczołom
żyło się lepiej, a także informacji
o hierarchii pszczół oraz jak wygląda ich życie.
Lekcje edukacyjne zostały już
przeprowadzone w: Publicznej
Szkole Podstawowej nr 4 w Starogardzie Gdańskim, Publicznej
Szkole Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim, Zespole
Szkół Publicznych im. Mikołaja
Kopernika w Skarszewach
Następne wykłady odbędą się
kolejno w: Publicznej Szkole Podstawowej w Górze, Publicznej
Szkole Podstawowej w Starych
Polaszkach, Publicznej Szkole
Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Jabłowie. Projekt swoim zasięgiem obejmuje dwa powiaty
województwa pomorskiego. Dla

Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych w wybranych szkołach z
udziałem uczniów klas 1-8 szkół podstawowych.
uczestników wykładów przewidziane są drobne nagrody i upominki, m.in. świeczki z prawdziwego wosku pszczelego, miód
i nasiona roślin miododajnych.
Projekt może korzystnie wpłynąć
na środowisko w powiecie starogardzkim i kościerskim, a dzieci
otrzymując nasiona roślin mio-

Informator Powiatu Starogardzkiego

dodajnych i sadząc je stworzą
miejsca pożytkowe dla pszczół.
Projekt prowadzony jest pod patronatem platformy „Zwolnieni z
teorii”. Zachęcamy do śledzenia
strony projektu na facebooku:
,,Nasza przyszłość ma pomarańczowo czarne barwy”.

28 lutego 2018 r.
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Piszemy o Tobie
8-latek, który podbija tory i spełnia marzenia
Tylko w minionym roku Oliwier
Parulski, mieszkaniec naszego powiatu, zajął 2 miejsce w
klasyfikacji generalnej pucharu Morav (easy 60 young) i był
pierwszym ośmiolatkiem w historii z takim tytułem. Chłopiec
na swoim koncie ma znacznie
więcej sukcesów.
Jako reprezentant naszego kraju
zajął najlepsze miejsce w historii
pucharu Morav. Oliwier był również 3. w klasyfikacji generalnej
pucharu połączonego ACR, PACR,
Czech Open (easy 60 young). Był
to bardzo trudny puchar, a jako

ciekawostkę możemy podać, że starogardzianin o 3 miejsce rywalizował
z Niemcem Simonem Rechenmacherem, sponsorowanym już
przez Audi Motor Sport. W tym

pucharze jeździ mistrz i wicemistrz świata, a starogardzianin
był pierwszym ośmiolatkiem
w historii na podium! Z kolei w
swoim debiucie we Włoszech w
Pucharze Europy w Pomponie,
gdzie został warunkowo dopuszczony, bowiem jeżdżą zawodnicy w przedziale wieku 9-13 lat,
wywalczył 3 miejsce na czasówce, a 2 lokatę w całym wyścigu.
To pierwszy ośmiolatek, który
zdobył pool position w kategorii
open easy 60, i pierwszy ośmiolatek, któr
y

podczas
jednego
weekendu wygrał czasówkę i
wszystkie 3 wyścigi. A jak w ogóle zaczęła się przygoda Oliwiera
Parulskiego z kartingiem?
- Po raz pierwszy syn zasiadł za
kierownicą gokarta, gdy miał 3,5

roku – wspomina Daniel Parulski,
tata Oliwiera. – Można śmiało
stwierdzić, że sam sobie wymyślił, że będzie jeździł w formule,
choć nie jeździł wtedy już niestety Robert Kubica. Przygoda
z jeżdżeniem zaczęła się jednak
nieco wcześniej. Oliwier miał
wówczas 2 latka, a jego starszy o
4 lata brat, który dysponował jeepem na akumulator przestał go
całkowicie. Oliwier był bardziej
zainteresowany samochodem i
jeździł tak długo, aż trzeba było
kupić nowy akumulator, natomiast auto było

poobijane z każdej strony. Dziecko w ogóle nie wychodziło z tego autka, nawet na plac
zabaw i nad jezioro jeździło tym
pojazdem.
Jakiś czas później tata Oliwiera

zdecydował się na zakup gokarta z silnikiem easy 50. Wówczas
chłopiec przestraszył się hałasu
silnika. Wydawało się więc, że
będzie to koniec zabawy z jazdą. Nic bardziej mylnego! Gdy
Oliwier miał 3 latka, tata po namowie sprzedawcy gokartów
zabrał go na tor przy Ergo Arenie, gdzie są przystosowane
pojazdy dla dzieci w tym wieku.
Chłopiec znowu złapał bakcyla. Pół roku później wziął udział
w pierwszych zawodach. Miały
one co prawda formę pokazu,
ale chłopiec mógł się przekonać
jak to wszystko wygląda. Dwa
kolejne sezony należy potraktować jako typową zabawę. Jako
6-latek Oliwier zapłacił frycowe.
Wziął udział w cyklu zawodów
w Czechach, podczas jednego
z wyścigów wypadł mu filtr. Nie
było żadnej dyskusji, zawodnik z
Polski został zdyskwalifikowany.
Jednak pomimo wielu przygód
w tym sezonie z komisją sędziowską Oliwier zajął 3 miejsce
w jedynej klasyfikacji na świecie
przewidzianej dla dzieci w wieku
6-10 lat (tutaj należy podkreślić,
że jeździł w tym sezonie na licencji czeskiej, gdyż PZMot nie
chciał wyrazić zgody na udział 6
latka w oficjalnych zawodach. W
czwartym sezonie Oliwier zmienił pojazd.

– Syn przesiadł się do easy 60,
a to oznaczało prędkość nawet
120 km/h. Jest to pojazd dla 13latków – wyjaśnia tata. – Oliwier
jest drobny, a waga minimalna
pojazdu i zawodnika po przekroczeniu mety to 105 kilogramów,
przy czym waga ołowiu nie może
przekroczyć 20 kg.
W efekcie starogardzianin wziął
udział w finale światowym we
Włoszech. Tam zmierzył się z najlepszymi - i co istotne – starszymi
od niego zawodnikami. Jedno
można stwierdzić – Oliwierowi
na tle starszych kolegów brakuje
siły, ale ma niesamowitą technikę. Do tego predyspozycje i potrafi wyjść bez szwanku z niejednej opresji. W finale światowym
został uznany najlepiej jeżdżącym technicznie zawodnikiem
na świecie.
Chłopiec trzy razy dachował, ale
i tak nadal zasiada za kierownicą.
Ma z tego ogromną frajdę.
Jeśli chodzi o treningi, to zdecydowanie lepsze tory są np. w
Czechach, Austrii, Niemczech
i oczywiście Włoszech. To właśnie tam zawodnik spędza sporo
czasu, minimum 120 dni w roku.
Wiele wskazuje na to, że największe sukcesy jeszcze przed
nim, ale najważniejsze jest to,
że ma swoją pasję, a w realizacji
marzeń pomagają mu rodzice.

Łukasz i Paweł w nagrodę jadą do Brukseli!

Wszyscy byli świetnie przygotowani, ale zwyciężyć mógł tylko jeden zespół.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
Powiat Starogardzki wzięli
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udział w konkursie wiedzy o
Unii Europejskiej z okazji 15lecia przystąpienia Polski do

UE. Na zwycięzców czekała bardzo atrakcyjna nagroda – wyjazd studyjny do Parlamentu

Europejskiego.
Dwuosobowe zespoły miały do
rozwiązania test. Trzeba przyznać, że poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki, ale
też zbliżony, dlatego by wyłonić zwycięzców potrzebna była
dogrywka. Wzięły w nim udział
reprezentacje I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie. Podczas dogrywki w rolę jurorów
wcielili się uczniowie, którym
niewiele zabrakło, by znaleźć się
w finale, czyli drużyna z Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd., Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie oraz
Technikum w Owidzu. I okazało

Informator Powiatu Starogardzkiego

się, że zaproponowane pytania
były naprawdę ciekawe, a przy
tym... niełatwe. W rezultacie
najlepiej poradzili sobie z nimi
uczniowie ZSZ - Paweł Snaza i
Łukasz Blukis.
Zwycięzcy pojadą na zaproszenie Janusza Lewandowskiego,
Posła do Europarlemntu, do
Brukseli! Inicjatorem wyjazdów
w naszym powiecie jest Andrzej
Grabowski, a patronat nad konkursem objął wicestarosta Patryk
Gabriel.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy naprawdę obszernej
wiedzy, a zwycięzcom życzymy
udanego wyjazdu!
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Energia od morsów!
Oj działo się - ekipa STAR MORS
Starogard Gdański - morsy, z
prawdziwym ogniem gościła
MORSY Skarszewy, Morsy Śliwice, Morsy Zblewo, Świro morsy
Tczew, Tczewski Klub Morsów
„Przerębel”,a także morsy z
Gdańska, Malborka, Kościerzy-

Grand Prix Borów Tucholskich 2019 to impreza, w którą zaangażowało się kilka stowarzyszeń i samorządów.
W Centrum Informacji Turystycznej w Czersku odbyła się
konferencja
inauguracyjna
Grand Prix Borów Tucholskich
2019. W spotkaniu, w którym
była mowa o założeniach całego przedsięwzięcia, wziął
udział starosta Kazimierz Chyła. W ramach Grand Prix zostaną rozegrane zawody m.in. w
Czersku, Ocyplu, Skórczu oraz
Śliwicach.
- Pomysł zorganizowania Grand
Prix to inicjatywa stowarzyszenia
Aktywni Kociewiacy ze Skórcza
oraz Biegających Śliwic – podkreśla starosta Kazimierz Chyła.
- Inicjatywa ta zyskała uznanie
burmistrza Czerska. W rezultacie w Czersku właśnie odbyła się
konferencja inaugurująca. Grand
Prix, które zostanie rozegrane
po raz pierwszy, połączy trzy
powiaty: starogardzki, chojnicki
i tucholski oraz dwa województwa: pomorskie i kujawsko-pomorskie. Założenie jest takie, że
zorganizowanych zostanie pięć
biegów, a nagrody otrzymają
zwycięzcy poszczególnych rywalizacji. Będzie też klasyfikacja
generalna. Trzeba startować minimum w 4 biegach, aby wziąć
udział w Grand Prix. Już 18 maja
w Czersku wystartuje pierwszy
bieg na 10 kilometrów, kolejny
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został zaplanowany na 1 czerwca w Ocyplu. Nieco dłuższy dystans, bo 12 km, będzie do pokonania dla uczestników biegu w
Okoninach Nadjeziornych. Najdłuższy bieg zostanie rozegrany
w Skórczu 6 lipca w ramach VII
Biegu Czterech Jezior. Zmagania

ny. Było pozytywnie, zdrowo i
energetycznie. Na razie - jako
zaprzyjaźnieni wysłannicy Powiatu Starogardzkiego - podziwialiśmy akcję z brzegu, ale
może kiedyś? Nad bezpieczeństwem czuwali ratownicy z Kociewskiego Centrum Zdrowia.

Pozytywna energia i dobra zabawa – tak wyglądają spotkania
morsów.

zakończą się 10 sierpnia w Śliwicach. Uważam, że jest to bardzo
ciekawa inicjatywa, którą należy
wspierać i promować. Już teraz
zachęcam wszystkich miłośników biegania do udziału w imprezie.

Informator Powiatu Starogardzkiego
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