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Mieliśmy niecodziennych gości. Starosta Kazimierz Chyła i
wicestarosta Patryk Gabriel
opowiedzieli uczniom z
Diepholz, czyli miasta partnerskiego Starogardu Gdańskiego, o tym jak funkcjonuje
Powiat Starogardzki, czym
się zajmuje i na czym polega
działalność poszczególnych
jednostek. Podczas spotkania była też mowa o sporcie,
pasjach, znanych ludziach z
naszego regionu. Młodzież
usłyszała również, że dla nas
wyjątkowo ważna jest przynależność do Unii Europejskiej, bo
dzięki temu możemy się spotykać, rozmawiać, współpracować.
Uczniom z Niemiec towarzyszyli
ich rówieśnicy z I Liceum Ogólnokształcącego.
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Włodzimierza Mykietyna w Skórczu
ul. Kociewska 7, tel. 58 582 42 50
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Wydarzenia

Zaczynamy budowę bloku operacyjnego
Firma Hartuna wybuduje blok
operacyjny wraz z centralną
sterylizatornią, a także zajmie
się zagospodarowaniem terenu. Władze Powiatu podpisały właśnie umowę na jedną z
najważniejszych inwestycji w
Kociewskim Centrum Zdrowia.
Wartość tego przedsięwzięcia
to prawie 30 mln zł.

ramach tego zadania dbamy
o bezpieczeństwo zdrowotne
mieszkańców powiatu starogardzkiego. Szpital zmierza w
stronę XXI wieku, na co składa się
kilka inwestycji, a budowa bloku
operacyjnego jest najważniejszą
z nich. Bardzo cieszymy się, że
zadanie to będzie realizowała
firma Hartuna, która jest spraw-

W ramach tego zadania, oprócz
bloku, powstanie również centralna sterylizatornia, dojdzie do
rozbiórki istniejącego budynku

operacyjne, w tym przeznaczoną do operacji ortopedycznych
z własnym magazynem implantów. Pozostałe sale zamiennie

Władze Powiatu podpisały właśnie umowę na jedną z najważniejszych inwestycji w Kociewskim Centrum Zdrowia.
Przygotowaniem projektu zajmował się zespół osób z ramienia
Starostwa Powiatowego i Kociewskiego Centrum Zdrowia.
Do kwietnia 2021 roku budynek
główny szpitala zostanie rozbudowany o nowe skrzydło, gdzie
znajdować się będzie blok operacyjny.
- Jest to dla nas bardzo ważna
chwila, bowiem jest to największy przetarg w historii powiatu
– podkreśla starosta Kazimierz
Chyła. – Tak naprawdę ta inwestycja jest dla każdego z nas,
niezależnie od wieku, gdyż w

dzonym i solidnym wykonawcą,
a do tego lokalną firmą. Wygrała
ona w niełatwej konkurencji.
- Nad tym projektem pracowaliśmy już w poprzedniej kadencji,
zakończymy ją w obecnej, ale
warto podkreślić, że potrzeba
było bardzo dużo determinacji i
dobrze zrozumianej konsekwencji, za co dziś wszystkim dziękuję
– mówi wicestarosta Patryk Gabriel.

tlenowni, powstanie nowa tlenownia, a także przebudowane
zostaną drogi, chodniki, zatoki
dla karetek i miejsca postojowe.
Nowo projektowany budynek
będzie dwukondygnacyjny. Na
parterze znajdować się będzie
centralna sterylizatornia, dezynfekcja szpitalna wraz z pomieszczeniami technicznymi. Na
pierwszym piętrze powstanie
blok operacyjny wraz z częścią
administracyjno-socjalną bloku
oraz salami poznieczuleniowymi.
Blok stanowić będzie zamkniętą jednostkę, obejmującą 3 sale

wykorzystywane będą w specjalnościach: chirurgicznej, ginekologicznej, okulistycznej, kardiologicznej oraz neurologicznej. W
ramach inwestycji zakupione zostaną m.in. trzy stoły operacyjne
za prawie 830 tys. zł, trzy lampy
operacyjne warte blisko 460 tys.
zł oraz kolumny chirurgiczne za
ponad 210 tys. zł. Nadbudówka
to z kolei wentylatornia dla potrzeb obsługi bloku. Wykonawcą
zadania za niespełna 30 mln zł
jest firma Hartuna ze Skarszew.
- Jest to spore wyzwanie, chociaż
nie jest to najwyższy kontrakt,

jaki realizowaliśmy do tej pory,
jednak tym razem budujemy na
swoim terenie, więc dla siebie –
nie kryje Wiesław Hartuna, prezes firmy Hartuna.
Inwestycja jest wręcz niezbędna
dla działalności starogardzkiego
szpitala.
- Na tym projekcie najwięcej
zyskają mieszkańcy naszego
powiatu, którzy stanowią 85
procent wszystkich pacjentów,
ale ze szpitala korzystają też
mieszkańcy czterech ościennych
powiatów - zauważa Beata Gradowska, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy
Europejskich Starostwa Powiatowego.
- Sam projekt dotyczy budowy
bloku operacyjnego, który jest
niezwykle ważny, bowiem nasz
szpital posiada oddziały zabiegowe i tym samym musi posiadać
blok z centralną sterylizatornią,
które są ze sobą skomunikowane
– przyznaje Maciej Manikowski,
dyrektor ds. ekonomicznych Kociewskiego Centrum Zdrowia.
Przypomnijmy, że budowa bloku
operacyjnego jest realizowana w
ramach projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie
Kociewskiego Centrum Zdrowia
sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem
zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych
w zakresie chorób cywilizacyjnych”.

Nie tylko w wakacje poruszaj się z… głową!
W okresie przedwakacyjnym
dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Starogardzki
prowadzony jest program edukacyjno-profilaktyczny „Poruszaj się z głową”. W ten sposób
przypominamy młodzieży o
tym, jak należy poruszać się na
drogach, i to nie tylko w wakacje.
Głównym celem szkolenia jest
to, aby zachęcić młodzież do
przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz przewidywania
możliwych konsekwencji nieodpowiedzialnego i brawurowego
zachowania na drodze. Ratownicy medyczni z Kociewskiego
Centrum Zdrowia w Starogardzie
Gdańskim przekazują uczniom
informacje o wypadkach, najczęściej z udziałem ich rówieśników,
które miały miejsce w czasie ich
dyżuru. Prowadzący zapoznają

16 kwietnia 2019 r.

młodzież z procedurami postępowania w nagłych zdarzeniach.
Dzięki szkoleniu młodzież poznaje konsekwencje brawurowego zachowania na drodze,
a także uczy się kształtowania
bezpiecznych zachowań w ruchu
drogowym oraz kształtowania
umiejętności oceny sytuacji Ratownicy przypominają, że poruszanie się po drodze odbywa się
w ramach zasady ograniczonego
zaufania. Dodatkowo uświadamiają młodzież jak wygląda życie
osoby poszkodowanej w wypadku drogowym.
W przededniu szkoleń ratownicy
Kociewskiego Centrum Zdrowia
otrzymali od Zarządu Powiatu
Starogardzkiego specjalistyczną,
w pełni wyposażoną torbę ratowniczą. Mamy nadzieję, że nie
będzie ona często używana.

Ratownicy Kociewskiego Centrum Zdrowia otrzymali specjalistyczną, w pełni wyposażoną torbę
ratowniczą.
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Medal starosty dla Tadeusza Raczka
Starosta Kazimierz Chyła wręczył pierwszy w tej kadencji
Medal Starosty Starogardzkiego. Otrzymał go Tadeusz
Raczek, kronikarz Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego.

Starosta na posiedzenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego zaprosił członków Bractwa, złożył
panu Tadeuszowi gratulacje i
przekazał medal za krzewienie
kultury Kociewia.
- Z ogromną radością przekazuję
Medal Starosty Starogardzkiego
za wieloletnią, rzetelną i sumien-

Tadeusz Raczek, kronikarz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego,
otrzymał Medal Starosty Starogardzkiego.

Na posiedzenie zarządu zostali zaproszeni członkowie Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego.

ną pracę na rzecz Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego oraz ponadprzeciętne zaangażowanie
w prowadzeniu kroniki stowarzyszenia. Na uznanie zasługuje
również fakt, iż zapisy w kronice
są podstawą prac magisterskich

Raczka jest pięknym przykładem
przekazywania tradycji i kultury Kociewia, uwieczniając najważniejsze wydarzenia z życia
stowarzyszenia o wielowiekowej tradycji jakim jest Kurkowe
Bractwo Strzeleckie w Starogar-

jak również przyczyniły się do
wydania monografii „Starogardzkie Kurkowe Bractwo Strzeleckie
1351 – 2013” – podkreśla starosta
Kazimierz Chyła.
Kronika Bractwa Kurkowego
prowadzona przez Tadeusza

dzie Gdańskim. Tadeusz Raczek
prowadzi również Kronikę Cechu
Rzemiosł Różnych i ona też wpisuje się w krzewienie kociewskich klimatów.
Serdecznie gratulujemy Tadeuszowi Raczkowi.

20 lat firmy Polmed

Wizyta mistrza Adama

Firma Polmed świętowała jubileusz 20-lecia istnienia. To wyjątkowy czas i okazja do wspomnień
oraz podsumowania dwóch
dekad działalności dynamicznie
rozwijającej się spółki, jaką bez
wątpienia jest Polmed. Na przestrzeni tych lat firma stworzyła
szeroką ofertę produktów i uzyskała stabilną pozycję na rynku
usług medycznych. W uroczystościach wziął udział Patryk Gabriel,
wicestarosta starogardzki oraz
Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, członek Zarządu Powiatu
Starogardzkiego.
Gratulujemy całemu zespołowi spółki okrągłego jubileuszu
i mocnej pozycji na krajowym
rynku oraz życzymy dalszych,
nieprzerwanych sukcesów.

Olimpijczyk, mistrz świata,
mistrz Europy, zdobywca Pucharu Świata, a do tego minister sportu i turystyki w rządzie
Ewy Kopacz i poseł na Sejm VIII
kadencji Adam Korol gościł dziś

Władze Powiatu pogratulowały jubileuszu 20-lecia istnienia firmy
Polmed.

u starostów: Kazimierza Chyły i
Patryka Gabriela. Podczas spotkania nie zabrakło oczywiście
wielowątkowych rozmów o
sporcie i to nie tylko o wioślarstwie.

Adam Korol podczas wizyty w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim.

Inwestorze! Zgłoś się po dokumentację
Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim zwraca się z prośbą do wszystkich
inwestorów, którzy nie odebrali swojej dokumentacji projektowej dotyczącej pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń na prowadzenie robót
budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, o odebranie wszelkiej nieodebranej dokumentacji w terminie do 31 sierpnia
2019 roku.
W przypadku niedotrzymania w/w terminu dokumentacja nieodebrana zostanie zniszczona i będzie możliwość tylko odpłatnej kopii w kwocie
5,00 zł za każdą stronę A4. Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu 58 767 35 20.
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Aktualności

Chcą ulepszać drogi naszą metodą
Drogowcy oraz starostowie z
innych powiatów gościli u w
naszym powiecie z wizytą, aby
przekonać się w jaki sposób
rozwiązaliśmy kwestie remontów dróg. Okazuje się bowiem,

wierzchni dróg powiatowych.
- Goście przyjechali, by porozmawiać i zobaczyć na naszych
drogach zastosowanie metody
slurry seal. Jako Powiat jesteśmy
pionierem tej metody. Byli po-

w swoich powiatach – przyznaje
wicestarosta Patryk Gabriel.
Ulepszenie polega na ułożeniu
na istniejącej nawierzchni bitumicznej cienkich dywaników
układanych na zimno typu slurry

kiej warstwy na zimno odbywa
się bezpośrednio na drodze w
jednym ciągu technologicznym
przy pomocy samobieżnej maszyny roboczej spełniającej rolę
wytwórni oraz rozkładarki (kom-

Na spotkaniu była mowa o ulepszeniu nawierzchni dróg powiatowych.

Taką metodą zostały wykonane m.in. drogi powiatowe na terenie
Czarnej Wody oraz Kalisk.

że jesteśmy pionierem w skali
Polski w zakresie ulepszenia na-

seal. Produkcja i wybudowanie
mieszanki do wytworzenia cien-

bajn drogowy) bez podgrzewania składników i w temperaturze

mi miasta, a finał całej akcji odbył
się w Galerii Neptun. Od lat działania Joanny Witkowskiej ze Stowarzyszenia Niebieski Balonik

wspierają władze Powiatu Starogardzkiego. Tytuł „Przyjaciela
Autyzmu” otrzymali m.in. Patryk
Gabriel, wicestarosta starogardz-

zytywnie nastawieni, przekonali
się do niej i chcą wprowadzić ją

otoczenia. Jest to zabieg utrzymaniowy polegający na: uszczelnieniu, wyrównaniu i uszorstnieniu nawierzchni drogi. Cienkie
dywaniki wykonywane są dwuwarstwowo. Zaletami tej metody jest: niska cena w porównaniu
z warstwami układanymi na gorąco, przedłużenie żywotności
istniejącej nawierzchni nawet do
7 lat, szybkie wykonanie zabiegu
a co za tym idzie bardzo szybkie
wznowienie ruchu, co stanowi niską uciążliwość dla uczestników
ruchu, możliwość wykonania w
obszarach miejskich i pozamiejskich z uwagi na brak dużej ilości
luźnych grysów.
Taką metodą została wykonana
m.in. droga ze Starogardu do Lubichowa, a także drogi powiatowe na terenie Czarnej Wody oraz
Kalisk.

Poznaj, zanim ocenisz
Stowarzyszenie Niebieski Balonik na 3 dni przed Światowym
Dniem Świadomości Autyzmu
zaprosiło do udziału w Niebieskim Marszu dla Autyzmu. W
ten sposób można było pokazać swoją solidarność wobec
osób dotkniętych autyzmem.

Coroczne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
mają zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem
i ich najbliżsi.
Niebieski marsz przeszedł ulica-

Finał akcji odbył się w Galerii Neptun.

ki oraz Wioleta StrzemkowskaKonkolewska, członek Zarządu
Powiatu Starogardzkiego.

Niebieski marsz przeszedł ulicami Starogardu.

Uwaga! Zmiana adresu
Informujemy, od 1 maja br. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zmienia swoją siedzibę. Dotychczas Zespół mieścił się przy ul. Balewskiego 1. Nowy adres to ul. Mickiewicza 9. Numer telefonu, czyli 58 561
29 40, pozostaje bez zmian.
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Kto otrzymał „Kociewskiego Gryfa” za 2018 rok? Poznajcie lau

Sportowcem Roku została Magdalena Lenz.
Co roku Starosta Starogardzki
wręcza swoją nagrodę „Kociewski Gryf”. Kto został laureatem za 2018 rok w dziedzinie
kultury, sportu i gospodarki?

dania nagród Starosty Powiatu
Starogardzkiego uległa pewnym
zmianom.
- Galę przygotowaliśmy w konwencji okrągłostołowej, aby w

chcemy ogłosić Rokiem Wolności
– podkreśla starosta Kazimierz
Chyła. – Niezależnie od różnic,
niezależnie od tego, kto należy
do jakiej organizacji, czy partii,

W kategorii mikro i małe firmy wyróżniona została firma Restal Elżbieta Rembiasz.
Doroczne nagrody wręczane są
podczas uroczystej gali, która w
tym roku odbyła się w Sali Słodowej hotelu Ren. Gwiazdą wieczoru był zespół 5/6, czyli grupa
wokalistów związana ze sceną
Akademii Muzycznej w Gdańsku. Tegoroczna koncepcja roz-
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ten sposób nawiązać do wyjątkowych rocznic, które świętujemy w tym roku, czyli 15-lecie
przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, 20-lecie w NATO, 30lecie okrągłego stołu i dlatego
też na najbliższej sesji Rady Powiatu Starogardzkiego rok 2019

ważne jest to byśmy razem pracowali dla dobra Kociewia.
W pierwszej kolejności licznie
zgromadzona publiczność poznała laureatów w kategorii
Sportowiec, Trener i Impreza
Sportowa 2018 roku. Najlepszego sportowca, trenera i impre-

zę sportową w powiecie starogardzkim wybrała kapituła, do
pracy w której zostali zaproszeni
przedstawiciele samorządów lokalnych, mediów oraz działacze
sportowi. Ubiegły rok obfitował
w liczne sukcesy sportowców reprezentujących nasz powiat na
arenach krajowych i zagranicznych, zważywszy na fakt, że dobrych wyników indywidualnych,
jak i zespołowych nie brakowało,
wybór kapituły nie był łatwy.
Najlepszego sportowca wybrano spośród 50 zawodniczek i zawodników.
- Bardzo się cieszę, że od 20 lat
starosta starogardzki nagradza
Kociewiaków za to, że tym ludziom się chce działać na rzecz
innych – przyznaje Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa
pomorskiego. – To wielki szacunek i podziękowanie. Życzę, aby
ludzie, którzy tak prężnie działają w sporcie, kulturze nadal mieli
ten animusz i chęć działania.
I miejsce i tytuł najlepszego
sportowca, a właściwie sportsmenki 2018 roku zdobyła Magdalena Lenz - zawodniczka Klubu Tri Starogard, bardzo modnej
ostatnio dyscypliny sportowej,
jaką jest Triathlon. Pani Magda
w 2018 r. osiągnęła bardzo dobre
wyniki na zawodach rangi międzynarodowej i krajowej. Było
to VII miejsce w Mistrzostwach
Świata Ironman w RPA, II miejsce
w Mistrzostwach Polski Ironman
na dystansie średnim w Gdyni, II
miejsce Open Triathlon Energy
Gniewino, II miejsce Open Enea
Triathlon Bydgoszcz, III miejsce
Open Susz Triatlon.
Trenerów wybierano spośród 24
kandydatów reprezentujących
13 dyscyplin sportowych. I miejsce i tytuł Najlepszego Trenera w
Powiecie Starogardzkim w 2018
roku zdobył Krzysztof Korczak –
trener pływania w UKS Ósemka
Starogard. Ubiegły rok był jednym z bardziej udanych dla klubu i wychowanków Pana Krzysztofa. Jego podopieczna Karolina
Urban nie miała sobie równych
w swojej kategorii wiekowej w
Polsce, a swój nieprzeciętny talent potwierdziła podczas mistrzostw Polski juniorów, zdobywając łącznie 4 medale, w tym
złoty wywalczyła na zimowych
mistrzostwach Polski juniorów
w Ostrowcu Świętokrzyskim na
dystansie 200 m motylkiem.
Kapituła wybrała również najlepszą imprezę sportową 2018 roku.
Na liście nominowanych znalazły
się 24 imprezy i zawody sportowe. Tytuł najlepszej imprezy 2018

Informator Powiatu Starogardzkiego

W kategorii Twórca Roku zwyciężył Zes

W kategorii organizacja pozarządowa
wia”.
roku zdobył Polswimrun – Swimrun 2018 zorganizowany przez
stowarzyszenie TRI Starogard.
- Zrodził się nowy pomysł, by naszą imprezę skierować w kierunku dzieci oraz młodzieży i zrobić
pierwsze w Europie, a może i na
świecie swimrun kids – zdradza
plany Maciej Gabryel, prezes TRI
Starogard.
Tradycyjnie podczas uroczystości wręczane są statuetki „Kociewskiego Gryfa” w dziedzinie
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Nagrody

ureatów w dzidzinie gospodarki, kultury i sportu

spół Pieśni i Tańca Kociewie Retro.

Agnieszki Brzozy. Mają na swoim
koncie wiele sukcesów, m.in. reprezentację powiatu starogardzkiego na festiwalu zespołów
artystycznych „Opole Artis”. W
2018 roku grupa koncertowała
ponad 20-krotnie, zdobywając
wiele wyróżnień i nagród.
- W naszych najbliższych planach jest wyjazd do Francji na
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny – mówi Agnieszka
Brzoza.
- Za każdym razem są to duże
dylematy, bowiem jest wiele
osób, wiele środowisk i organizacji, które bardzo ambitnie
w różnych dziedzinach, często
nieporównywalnych,
pracują
– zauważa wicestarosta Patryk
Gabriel. – Jest to wielki ból głowy, ale przyjemny ból głowy, by
zdecydować i oddać głos na kogoś, kogo w danym roku chcemy
wyróżnić.

„Kociewskiego Gryfa” otrzymało stowarzyszenie „Kobiety Kwiaty Kocie-

Wśród zaproszonych gości był m.in. Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa.

gospodarki. W kategorii mikro i
małe firmy wyróżniona została
firma Restal Elżbieta Rembiasz.
Wśród średnich i dużych firm nagrodę otrzymała firma „Ciecholewscy Wentylacje” Zbigniew
Ciecholewski.
- Czuję się bardzo usatysfakcjonowana tą nagrodą i jest to
wyróżnienie, które zobowiązuje, a do tego daje siłę do dalszej
działalności, więc będę robiła
wszystko, aby stawiać na rozwój
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– przyznaje Elżbieta Rembiasz.
Podczas gali wręczone zostały również nagrody w dziedzinie kultury. W kategorii Twórca
Roku kapituła, w której zasiadali
przedstawiciele ośrodków i instytucji kultury, mediów, władz
samorządowych, wybierała spośród 11 zgłoszeń. Zwyciężył Zespół Pieśni i Tańca Kociewie Retro. To grupa pasjonatów tańca
regionalnego i tradycji kociewskich. Zespół działa pod opieką

W kategorii organizacja pozarządowa „Kociewskiego Gryfa”
otrzymało stowarzyszenie „Kobiety Kwiaty Kociewia”. Stowarzyszenie od 12 lat promuje i
kultywuje kulturę Kociewia. To
jedna z aktywniejszych wiejskich organizacji kobiecych w
kraju. W październiku 2018 roku
Kobiety Kwiaty Kociewia brały
udział w konferencji zorganizowanej przez marszałka Senatu
pn. „Fenomen polskiej wsi”, na
której przedstawione zostały

Tegoroczna gala zgromadziła ludzi biznesu, kultury oraz sportu.
dobre praktyki na przykładzie
stowarzyszenia.
Wyróżnienie
w tej kategorii otrzymało Koło
Gospodyń Wiejskich w Zblewie,
które od 60 lat zapisuje jedną z

najpiękniejszych kart naszej lokalnej historii. Działalność Koła
jest bardzo różnorodna – od
szkoleń poprzez spotkania, wydarzenia kulturalne, a na konkursach i własnych projektach
kończąc. Ubiegły rok był rokiem
jubileuszowym – KGW obchodziło 60-lecie istnienia.
- Jeśli chodzi o organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które
działają na rzecz powiatu i nie
tylko, to rzeczywiście dominują kobiety – zauważa Wioleta

Informator Powiatu Starogardzkiego

Strzemkowska-Konkolewska,
członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego. – Ten schemat każdego roku jest przełamywany i
panowie dołączają jako członko-

wie tych stowarzyszeń, ale ciągle
siła jest w kobietach.
W kategorii Impreza Roku 2018
zwyciężyła Kociewska Kuźnia
Rozmaitości. To cykliczna impreza plenerowa, która integruje
lokalną społeczność w gminie
Smętowo Graniczne i nie tylko.
W czasie jej trwania szerzona
jest wiedza na temat regionu.
Wystawcami są m.in. twórcy
rzemiosł dawnych, producenci
żywności ekologicznej, koła gospodyń wiejskich.
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KGW Grabowo wygrało Grand Prix
Sala gimnastyczna w PSP Jabłowie wypełniła radość, tradycja,
sztuka i humor. A wszystko to
za sprawą XV już Powiatowego
Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich. Które z Kół w tym roku
okazało się najlepsze?
Uroczystego otwarcia dokonał
starosta starogardzki Kazimierz
Chyła tradycyjnie już w towarzystwie prezes Kwiatów Kociewia
Aliny Jeleń. Osiem kół z terenu

ła. – Świadczą o tym chociażby
wyniki naszych KGW na turnieju
wojewódzkim, gdzie panie zawsze zajmują miejsca w czołówce. Za każdym razem na turnieju
powiatowym jest bardzo wysoki
poziom, a panie mają niesamowite pomysły.
Prężnie działające Koła są niezwykle istotne dla swoich lokalnych społeczności.
- Na terenie naszego powiatu

szeroko pojętych potrzeb społecznych. Koła Gospodyń Wiejskich mogą zajmować się aktywizacją mieszkańców.
Znakomita organizacja turnieju
pozwala rywalizującym Kołom
w pełni rozwinąć swoje umiejętności.
- Kobiety mają tę energię w sobie, a stowarzyszenie im tylko
lekko pomaga i jest taką lokomotywą – zauważa Alina Jeleń,

Nasz turniej to świetna szansa,
aby sprawdzić się i tak naprawdę
kobiety są w stanie sprostać każdej konkurencji.
Jury w składzie: Bernadetta Zaworska z ramienia BS Starogard,
Beata Odziemkowska redaktor
naczelna „Wieści z Kociewia”,
Grażyna Klasa ze Starostwa Powiatowego, Maria Piechowska z
ramienia Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia i Sylwia Chy-

rąk KGW Rokocin i KGW Szlachta.
Grand Prix XV Turnieju zdobyły
Grabowianki, za które trzymamy
kciuki na wojewódzkim turnieju
w Żukowie. Wszystkie uczestniczki otrzymały pamiątkowe
kociewskie fartuszki, nagrody
rzeczowe i finansowe oraz kwiaty od organizatorów i włodarzy
poszczególnych gmin.
Reasumując, powiatowe zmagania kół po raz kolejny okazały

Grand Prix XV Turnieju zdobyły Grabowianki, za które trzymamy kciuki na wojewódzkim turnieju w Żukowie.
powiatu starogardzkiego rywalizowało, bawiło się i prezentowało swój wszechstronny talent w
pięciu konkurencjach.
- Koła Gospodyń Wiejskich są
głównym nośnikiem krzewienia kultury kociewskiej – podkreśla starosta Kazimierz Chy-

mamy około 70 działających Kół
– zauważa Wioleta Strzemkowska- Konkolewska, członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego.
– Te Koła pokazują, że kobiety
nie tylko mogą, ale chcą działać.
Te działania nie są typowym regionalizmem, ale postrzeganiem

prezes KKK. – Wszechstronność
kobiet można zauważyć w tym,
w czym poszczególne Koła się
specjalizują. Są zatem Koła, gdzie
nie brakuje świetnych kucharek,
inne Koła lepiej sprawdzają się w
prezentowaniu scenek kabaretowych, a jeszcze inne w wokalu.

ła-Sandak z PODR po długich,
ale bardzo zgodnych obradach
podjęło werdykt.
Najlepsze śledzie marynowane
przygotowały Panie z KGW Su-

się wspaniałą imprezą, pełną radości, artystycznego poziomu,
współpracy, przyjaźni i po raz
kolejny udowodniły, że kobiety
wiejskie to nie tylko zwykłe go-

Panie udowodniły, że mają również talent wokalny.

Podczas jednej z konkurencji trzeba było odegrać scenkę kabaretową.
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min, Tablicę „My, Polacy 19182018” o największym kunszcie
artystycznym
przygotowało
KGW Koteże; Najpiękniej „otulona kwiatami” była modelka z
KGW Lalkowy, a najlepszy kabaret KGW Barłożno. Z kolei Panie z
Lipinek Szlacheckich zachwyciły
wykonaniem piosenki o mamie.
Specjalne wyróżnienia trafiły do

Informator Powiatu Starogardzkiego

spodynie, ale kobiety o wielu,
wielu talentach.
Organizatorami tegoż wydarzenia byli: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim,
Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty
Kociewia i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w
Jabłowie.
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Starogardzianin o pracy w Brukseli
Kariera w Europie stoi przed
nami otworem. W Starogardzie
Gdańskim odbyły się spotkania, dzięki którym można było
poczuć się bliżej serca Europy.
Szkoły prowadzone przez Powiat Starogardzki odwiedził
Michał Pesta, na co dzień pracujący jako urzędnik w Brukseli.

przybliżyć uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Starogardzki wiedzę o wspólnocie
europejskiej.
Warto podkreślić, iż Pan Michał
z własnej inicjatywy i za własne
środki przybył do Starogardu,
swojego rodzinnego miasta.
Była to dobra okazja do odwie-

…a drugie w Zespole Szkół Zawodowych.
wszystkim absolwentem i bardzo dobrym uczniem – wspomina Wiesława Górska, dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego.

– Chcemy, żeby nasz gość pokazał uczniom, że będąc naszym
absolwentem można spełniać
swoje marzenia.

O swojej pracy i drodze, jaką musiał przejść, aby objąć stanowisko urzędnicze w UE opowiadał z
wielką pasją i zaangażowaniem.
- Mieszkańcom Starogardu może
wydawać się, że Bruksela, czy
inne miasta związane z instytucjami europejskimi są bardzo
odległe, a jak widać wcale tak
nie jest – zauważa Paweł Meller,
uczeń I LO. – Osoby, które chodziły do naszej szkoły, mieszkały
obok nas, osiągają wielki sukces.
Mamy nadzieję, że spotkanie natchnie uczniów szkół średnich
do wytężonej nauki i zorientowania na cel, jakim jest sukces
zawodowy.

Jedno ze spotkań odbyło się w auli I Liceum Ogólnokształcącego...
I Liceum Ogólnokształcące w
Starogardzie Gdańskim oraz Zespół Szkół Zawodowych im. mjr.
Henryka Dobrzańskiego „Hubala” odwiedził Michał Pesta,
Zastępca Naczelnika Wydziału
OLAF.A.3, w Europejskim Urzę-

dzenia murów szkolnych I LO w
Starogardzie, gdzie się uczył i
zdał maturę w 1996 roku razem
z wicestarostą Patrykiem Gabrielem.
- Dla mnie jest to bardzo ważne,
ponieważ jestem absolwentem

Michał Pesta otrzymał prezent – akwarelę przedstawiającą budynek szkoły, do której uczęszczał.
dzie ds. Zwalczania Nadużyć
Finansowych, OLAF. Wszystko
to za sprawą Programu „Back
to School”, w ramach którego
urzędnicy pracujący w Brukseli
odwiedzają swoje szkoły i prezentują swoją pracę oraz przedstawiają ciekawe informacje o
Unii Europejskiej.
- Polacy należą do tych narodów,
które są entuzjastycznie nastawione do Europy – podkreśla wicestarosta Patryk Gabriel. – Świętujemy 15-lecie bytności Polski
w Unii Europejskiej, dlatego
postanowiliśmy jeszcze bardziej
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tej szkoły i cały czas czuję się
związany z Kociewiem i ze Starogardem – przyznaje Michał
Pesta. – Chcę zachęcić uczniów
do tego, aby się angażowali w
sprawy europejskie, żeby szukali
informacji, które wybiegają poza
nasze ramy lokalne. Zależy mi
również na tym, aby dowiedzieć
się, co myślą młodzi starogardzianie, jak się odnajdują w Europie i
jakie są ich plany na przyszłość.
Bardzo bym chciał, aby któryś z
uczniów mógł pracować wraz ze
mną w Brukseli.
- Dla nas pan Michał jest przede

Informator Powiatu Starogardzkiego

9

Edukacja

Gazeta

Powiatowa

Samorząd terytorialny bez tajemnic
W Ognisku Pracy Pozaszkolnej
odbyły się powiatowe eliminacje Pomorskiego Konkursu
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Trzeba przyznać, że
pytania nie były łatwe, ale wiedza uczestników okazała się
godna pozazdroszczenia.
W zmaganiach wzięły udział
3-osobowe drużyny ze szkół
prowadzonych przez Powiat Starogardzki. Okazało się, że wiedza
naszych uczniów jest na bardzo
wysokim poziomie. Gratulacje
złożył wicestarosta Patryk Gabriel, który przyznał, że wysoko
sobie ceni udział młodzieży w
tego typu przedsięwzięciach. W
rezultacie nasz powiat na szczeblu wojewódzkim reprezentować będą:
Diana Rudowska - Zespół Szkół
Ekonomicznych (opiekun p. Wojciech Wardyn), Michał Polakowski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu (opiekun p.
Grzegorz Piotrowski), Aleksandra Rostowska - I Liceum Ogólnokształcące (opiekun p. Łukasz
Gabriel), Marta Bobkowska - Zespół Szkół Ekonomicznych (opiekun p. Wojciech Wardyn).
Klasyfikacja szkół:
I miejsce - ZSE w Starogardzie
II miejsce - I LO w Starogardzie
III miejsce - ZSP w Skórczu
IV miejsce - ZSZ w Starogardzie
V miejsce - ZSR CKP w Bolesławowie
Serdecznie gratulujemy!

Uczniowie, którzy najlepiej wypadli w rywalizacji na szczeblu powiatowym, będą brali udział w zmaganiach wojewódzkich.

Diana Rudowska świetnie poradziła sobie z niełatwym testem.

Wszyscy uczestnicy zmagań otrzymali dyplomy oraz nagrody.

W rywalizacji wzięły udział 3-osobowe drużyny.

Kociewie na dzień powszedni i od święta Nagroda za odpowiedź
W Pelplinie odbyła się Kociewska Narada „Kociewie na
dzień powszedni i od święta”
. W spotkaniu brały udział samorządy i instytucje kultury z
Powiatu Starogardzkiego, Powiatu Świeckiego oraz Powiatu
Tczewskiego.
Rozmowy dotyczyły Święta
Kociewia, które odbędzie się 1
sierpnia 2019 roku podczas Jarmarku św. Dominika w Gdańsku
- Dlaczego się spotkaliśmy? Aby
omówić wstępnie szczegóły corocznego święta, które organizujemy pod nazwą Święto Kociewia – podkreśla Piotr Korczewski,
dyrektor Biura LOT Kociewie. Święto pod tą nazwą istnieje od
dwóch lat, natomiast wcześniej
znaną pod nazwą Unikaty z Kociewia. Nasze wydarzenie odbywa się na największej imprezie
plenerowej w Europie - Jarmarku
Świętego Dominika.
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W ostatnim numerze „Gazety
Powiatowej – Informatora Powiatu Starogardzkiego” zaprosiliśmy naszych Czytelników do
udziału w zabawie. Pytaliśmy o
to, gdzie Powiat Starogardzki
zawiesił czujniki do pomiaru
pyłu? Należało wskazać dwie

lokalizacje. Prawidłowych odpowiedzi było naprawdę sporo,
ale nagroda, czyli zestaw gadżetów (słuchawki, pendrive,
smycz, kamizelka odblaskowa
i worek sportowy) trafiła do
Pana Jerzego Trzosowskiego.
Serdecznie gratulujemy!

W spotkaniu wzięli udział samorządowcy, a także ludzie zajmujący się kulturą regionu.
Podczas spotkania w pięknej
sali Ośrodka Kultury w Pelplinie
omówione zostały szczegóły tegorocznej imprezy. – Była to bardzo owocna dyskusja – zauważa
starosta Kazimierz Chyła. – Świę-

to Kociewia to ważne wydarzenie, podczas którego w Gdańsku
możemy promować naszą kulturę, tradycję, nasze osiągnięcia,
cały nasz piękny region.

Informator Powiatu Starogardzkiego
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Jaką szkołę najlepiej wybrać?
Czas decyzji już niedługo,
więc młodzież z powiatu
stargardzkiego będzie musiała wybrać swoją drogę
zawodową. Jest to jeden z
ważniejszych wyborów w
życiu młodego człowieka.
W Zespole Szkół Ekonomicznych odbyły się doroczne Targi Edukacyjne, podczas których można było zapoznać się
z ofertą szkół prowadzonych
przez Powiat, a także lepiej poznać przedsiębiorców.
- Uczniów z naszego powiatu
i oraz ich rodziców, którzy być
może są zaniepokojeni doniesieniami dotyczącymi tak zwanej reformy edukacji, pragniemy uspokoić, że mamy dla nich
miejsca w naszych szkołach
- podkreśla starosta Kazimierz
Chyła.
- Miejsca te przygotowane są
wielkimi nakładami środków
unijnych – dodaje wicestarosta Patryk Gabriel. – Dzięki
świetnym projektom zainwestowaliśmy przez ostatnie półtorej roku ponad 20
milionów złotych w szkolnictwo zawodowe i te
pieniądze zostały spożytkowane na remonty, wyposażenie sal lekcyjnych
na nowoczesne pomoce
dydaktyczne.
Uczniowie z naszego powiatu, ale również ci spoza naszego powiatu będą
mogli znaleźć miejsce w
naszych szkołach. Jednym
z ważniejszych czynników
branych pod uwagę podczas
wyboru drogi zawodowej są
nasze predyspozycje.
W tym, jak dokonać właściwego wyboru szkoły, może pomóc prezentacja stoisk przygotowanych przez szkoły z terenu
powiatu stargardzkiego. Placówki na różne sposoby próbowały
przedstawić się w jak najlepszym
świetle. Mamy nadzieję, że tegoroczne targi ułatwiły niejeden
wybór.
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Młodzież zapobiega pożarom
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim odbyły się
powiatowe eliminacje Ogól-

Organizatorem turnieju była
Komenda Powiatowa PSP w
Starogardzie Gdańskim i Zarząd
Oddziału Powiatowego Związku

Starosta starogardzki Kazimierz Chyła wręczając nagrody, gratulował młodzieży ogromnej wiedzy.
nopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczestnicy
musieli odpowiedzieć na wiele
pytań, a kto wykazał się największą wiedzą?
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Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Starogardzie Gdańskim. Do
udziału
w konkursie zgłoszono 33 osoby,
reprezentujące gminy powiatu
starogardzkiego. Turniej połą-

czono ze zwiedzaniem Komendy
Powiatowej PSP oraz sali edukacyjnej OGNIK.
Uczestnicy musieli rozwiązać test
składający się z 25 pytań oraz odpowiedzieć na pytania ustne.
W młodszej grupie wiekowej
zwyciężyła Ligia Bielińska z
gminy Starogard Gdański przed
Franciszkiem
Jędrzejewskim
z miasta Starogard Gdański i
Pawłem Głąb z gminy Smętowo
Graniczne. W grupie wiekowej
„średniej” zwyciężył Kamil Węsak reprezentujący gminę Lubichowo przed Pawłem Spica
z gminy Zblewo i Mateuszem
Krüger z gminy Starogard Gdański. W najstarszej grupie wiekowej, tj. szkoły ponadgimnazjalne
zwyciężył Michał Lisek z gminy
Starogard Gdański przed Mateuszem Groen z miasta Skórcz i
Anną Stolc reprezentującą gminę Skarszewy.
Do udziału w eliminacjach szczebla wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie, którzy zajęli
pierwsze miejsca w swoich kate-

goriach wiekowych. Wszystkim
uczestnikom turnieju wręczono

młodzieży ogromnej wiedzy.

Do udziału w konkursie zgłoszono 33 osoby, reprezentujące gminy powiatu starogardzkiego.
atrakcyjne nagrody rzeczowe,
których fundatorem było Starostwo Powiatowe oraz Zarząd
Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w
Starogardzie Gdańskim. Starosta starogardzki Kazimierz Chyła
wręczając nagrody, gratulował
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Wszystkim uczestnikom turnieju
składamy serdeczne gratulacje, a
opiekunom podziękowania
za wspaniałe przygotowanie do
eliminacji gminnych i powiatowych!
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