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Piękna jest radość w Święta,
Ciepłe są myśli o bliskich,
Niech pokój, miłość i szczęście
Otoczy dzisiaj nas wszystkich!
Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku
życzą
Przewodniczący RPS		

Starosta Starogardzki

Wiesław Brzoskowski 		

Leszek Burczyk

Z drugiej strony Gazeta Powiatowa
Informator powiatowy
Zmiana na stanowisku dyrektora
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

Nowa dyrektor PSSE odebrała akt nominacji od władz Powiatu.

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim
ul. Hallera 34, tel. 58 562 29 03
www.lo.internetdsl.pl

Alicja Ćwiklińska została nową
dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gd. Zastąpiła na tym
stanowisku wieloletnią dyrektor Jolantę Staniszewską, która

II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 131, tel. 58 562 30 91
www.2lo.stg.pl

przeszła na emeryturę.
Nowa dyrektor, która jest również Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym, spotkała się z władzami Powiatu i
otrzymała akt nominacji.

Zaczynają nowy rozdział

Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim
ul. Sobieskiego 6, tel. 58 562 22 49
www.zse.com.pl

oceniona praca Ewy Sali, która
przez prawie 18 lat pracuje w Starostwie, a od lat pełni funkcję zastępcy naczelnika. Starosta Leszek
Burczyk dziękując Pani Ewie przyznał, że jej postawa zawsze była
przykładem rzetelnie i sumiennie
wykonywanych obowiązków oraz
wzorem dla innych.
Obu Paniom serdecznie dziękujemy i składamy w tym nowym
okresie życia życzenia zdrowia,
optymizmu, realizowania pasji
oraz wszelkiej pomyślności.

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

Zofia Lenz odbiera podziękowanie od Przewodniczącego Rady Powiatu.

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie
Bolesławowo 15, tel. 58 588 22 36
www.boleslawowo.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. K. Kirejczyka w Starogardzie Gdańskim
ul. Chojnicka 70, tel. 58 562 22 69
www.soswstarogard.pl

Bezpłatny miesięcznik,
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
Redakcja: Zespół ds. kontaktów z mediami i komunikacji społecznej
tel. 58767 35 95, biuletyn@powiatstarogard.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania otrzymanych tekstów.
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- Chcielibyśmy pogratulować
świetnego wystąpienia w trakcie
konkursu. Jesteśmy pewni, że powierzamy pełnienie tej funkcji w
naprawdę pewne i kompetentne
ręce - zwrócił się do nowo wybranej dyrektor Starosta Leszek
Burczyk. - Jesteśmy też pewni, że
będzie Pani pełniła swoją funkcję
na takim samym poziomie jak poprzednia Pani Dyrektor.
- Jest to dla mnie ogromne wyzwanie, ale jestem pełna optymizmu
na dobrą współpracę z ludźmi.
Dziękuję za kredyt zaufania i mam
nadzieję, że nie zawiodę - przyznała Alicja Ćwiklińska.
Z okazji zakończenia okresu
pracy zawodowej i przejścia na
zasłużoną emeryturę przekazujemy Pani Jolancie Staniszewskiej słowa uznania za długie
lata bardzo sumiennej pracy
na rzecz mieszkańców Powiatu
Starogardzkiego. Składamy również w tym nowym okresie życia
życzenia zdrowia, optymizmu,
realizowania pasji oraz wszelkiej
pomyślności.

Dwie Panie: Zofia Lenz, kierownik
Biura Rady Powiatu Starogardzkiego oraz Ewa Sala, zastępca
naczelnika Wydziału Nadzoru
Właścicielskiego, Zdrowia i Polityki Społecznej, podjęły decyzję,
że z końcem roku zamykają pewien rozdział w życiu i przechodzą na emeryturę.
Radni Rady Powiatu Starogardzkiego na czele z przewodniczącym Wiesławem Brzoskowskim na
ostatniej sesji podziękowali Zofii
Lenz za lata pracy na rzecz radnych i całej Rady. Nie kryli, że zawsze mogli liczyć na fachową pomoc i merytoryczne wsparcie Pani
Kierownik. Równie wysoko została

Starosta Starogardzki dziękuje Ewie Sali za wieloletnią pracę.
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Pomagają innym, bo mają wielkie serca

Nagrodzone wolontariuszki: Kinga Żołądek (od lewej), Karolina
Szlachcikowska, Natalia Kurowska.
Karolina Szlachcikowska to Wolontariusz Powiatu Starogardzkiego Roku 2017, a Kinga Żołądek została wolontariuszem
roku 2017 gminy miejskiej, II
wolontariuszem gminy miejskiej
Natalia Kurowska.

- Brak mi słów, nie wiem co powiedzieć, poza słowami: „Dziękuję wszystkim” - powiedziała
oszołomiona i zaskoczona Karolina Szlachcikowska. - Dziś byłam
u jednego swoich podopiecznych, który podczas rozmowy

przekazał mi kartkę. Był dumny
i szczęśliwy. Przyznał, że wybrał
tę kartkę specjalnie dla swojego
kochanego darczyńcy i zapytał
mnie, czy właściwe będą słowa,
które chce napisać. Chciał podziękować za okazaną pomoc
i za to, że będzie mógł kolejne
miesiące przetrwać... I to są najpiękniejsze chwile. To, że dajemy
tym ludziom coś pięknego, a to
wraca do nas wraz z ich uśmiechem. Nie liczymy na takie nagrody, jak ta otrzymana dzisiaj.
Jesteśmy po prostu dla tych ludzi, którzy potrzebują wsparcia.
Karolina Szlachcikowska na co
dzień uczy języka niemieckiego
w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Starogardzie Gd. Prowadzi
Szkolne Koło Caritas, a od 2 lat
aktywnie działa w „Szlachetnej
Paczce”. Poza tym stara się pomagać najbardziej potrzebującym rodzinom. Kinga Żołądek
jest wolontariuszem fundacji
Dr Clown oraz liderem grupy

Starogard, a także działa w akcji
„Szlachetna Paczka”. Na co dzień
pracuje w przedszkolu.
Natalia Kurowska, która została II
Wolontariuszem Roku 2017 Gminy Miejskiej Starogard Gdański,

działa 9. Wodnej Gromadzie Zuchowej „Wilczki Morskie”.
Uroczysta gala odbyła się w Polpharmie, a organizatorem było
Stowarzyszenie Można Inaczej.
Gratulujemy!

Nagrodę Wolontariusza Powiatu Starogardzkiego 2017 wręczył Patryk Gabriel, członek Zarządu Powiatu.

Nietypowy sposób powiatu na walkę ze smogiem
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd. postawiło na niespotykaną dotąd akcję. Pod hasłem
„Kociewie najrzy się z naturą”
prowadzone są liczne działania,
które mają jeden główny cel chronić naturę. W pierwszej kolejności postawiono na walkę z

powiatowy. Dzieje się to nie bez
powodu.
Postanowiliśmy
postawić
przede wszystkim na szeroko
rozumianą edukację - podkreśla
Patryk Gabriel, członek Zarządu
Powiatu. - W szkołach ponadgimnazjalnych
zamontowane

Na budynkach szkół montowane są specjalne urządzenia do pomiaru pyłu.

Władze powiatu wyjaśniają uczniom, na czym polega akcja
#STOPSMOG.
zanieczyszczeniem powietrza.
Obecnie słowo „smog” jest odmieniane przez wszystkie przypadki, a statystyki biją na alarm.
Szczególnie niebezpieczne dla
zdrowia są m.in. pyły PM10. O
tym, dlaczego smog jest groźny, co to takiego niska emisja,
skąd bierze się zanieczyszczenie
powietrza i jak z nim walczyć,
dowiaduje się młodzież ze szkół
prowadzonych przez samorząd
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zostały specjalne urządzenia
do pomiaru pyłu zawieszonego
PM10 i PM2,5 z jednoczesnym
pomiarem temperatury, wilgotności powietrza oraz ciśnienia.
Uczniowie walczą ze smogiem,
ale także o główną nagrodę,
czyli wycieczkę dla zwycięskiego zespołu badawczego, który
najlepiej opracuje wyniki oraz
przygotuje ich interpretacje i
przedstawi sposoby walki ze

złym powietrzem.
- Wśród młodzieży ogłosiliśmy
konkurs pod hasłem #STOPSMOG i uczniowie, którzy chcą w
nim wziąć udział, tworzą zespoły
badawcze - wyjaśnia wicestarosta Kazimierz Chyła. - Zespoły te
mają za zadanie obserwować jakość powietrza i na koniec przedstawić prezentację z wynikami
pomiarów, wnioskami z przeprowadzonej analizy wyników pomiaru oraz wskażą trzy sposoby
na ograniczenie zanieczyszczeń
wprowadzanych do powietrza
oraz walki ze smogiem.
W szkołach prowadzone były
prelekcje przygotowane przez
pracowników Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa naszego
Starostwa, którzy uświadamiali
młodzież na temat zagrożeń.
- Postawiliśmy na hasło „Kociewie najrzy się z naturą”, a zaczerpnięte z gwary słowo „najrzy” oznacza „lubi”, „przyjaźni” i
właśnie do tej przyjaźni chcemy
zachęcać - nie kryje starosta Leszek Burczyk.
Młodzież z wielkim zaciekawieniem podchodzi do całej akcji i bardzo poważnie traktuje
problem smogu. Na stronach
placówek można na bieżąco
sprawdzać, jak działa szkolny
monitoring zapylenia powietrza.

Każda ze szkół prowadzonych przez samorząd powiatowy otrzymała urządzenie.

Informator Powiatu Starogardzkiego
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Wyróżnienia
Gość z Hiszpanii
od Starogardzkiego Klubu Biznesu lepiej poznał powiat

Aina Aguiló spotkała się z władzami powiatu.

Starogardzki Klub Biznesu odznaczył m.in. Wicestarostę Kazimierza Chyłę oraz Radną Rady Powiatu
Stanisławę Głąb-Brandt.
Odznaczenia i wyróżnienia, ale
przede wszystkim ciepłe słowa,
to wszystko można było zobaczyć i usłyszeć podczas spotkania opłatkowego Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związku
Pracodawców.
W Bachusie spotkali się starogardzcy przedsiębiorcy, samorządowcy, ludzie świata kultury
i sportu. Podsumowanie roku
w takim wydaniu to wyjątkowa
okazja do wręczenia odznaczeń,
które otrzymali m.in. Andrzej
Pograniczny - prezes PKS Starogard Gdański SA - za zasługi dla
transportu, Mirosław Kalkowski i
Ryszard Szwoch - za zasługi dla
kultury, które wręczył Kazimierz
Smoliński - Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa wraz z
Ryszardem Świlskim - Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego. Wśród samorządowców
Starogardzki Klub Biznesu odznaczył m.in. Wicestarostę Starogardzkiego Kazimierza Chyłę
oraz Radną Rady Powiatu i zarazem Kierownika
praktycznej nauki zawodu w
Zespole Szkół
Ekonomicznych Stanisławę Głąb

Starosta Leszek Burczyk gratulował wszystkim wyróżnionym.

Sieć Hoteles Globales dysponuje
38 hotelami. Młodzież również
przedstawiła swoją prezentację
z odbytych praktyk oraz podziękowała Ainie Aguiló za pomoc
w organizacji praktyk wręczając
kwiaty oraz pamiątkowy album z
pobytu na Majorce. Pracodawcy
mieli okazję podyskutować z panią menedżer o bazie turystycznej w Hiszpanii.
W ostatnim dniu pobytu w Starostwie Powiatowym odbyło się
spotkanie z władzami powiatu:
starostą Leszkiem Burczykiem,
wicestarostą Kazimierzem Chyłą
oraz etatowym członkiem Zarządu Patrykiem Gabrielem. Pani
menedżer była ciekawa, jak funkcjonuje samorząd powiatowy, lepiej poznała Radę Powiatu Starogardzkiego, a także nie kryła, że
w naszym powiecie spotkała się
z bardzo ciepłym przyjęciem.
- Ludzie tutaj są bardzo otwarci,
serdeczni i sympatyczni - przyznała Aina Aguiló. - Odczuwałam to
na każdym kroku. Bardzo mi się u
Was podoba. Cieszę się, że lepiej
mogłam poznać najciekawsze
zakątki Pomorza, historię tego regionu Polski, a przede wszystkim
spotkać tylu ciekawych ludzi. To
dla mnie bardzo cenna wizyta.

W spotkaniu opłatkowym Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związek Pracodawców wzięło udział wielu gości.
Brandt. Mariusz Szwarc - właściciel firmy Broker odebrał z rąk
władz miasta uchwałę nadającą
mu tytuł „Zasłużony dla miasta
Starogard Gdański”. Wszystkim
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Władze powiatu odwiedził nietypowy gość. Była to Aina Aguiló,
menedżer sieci hoteli Hoteles
Globales w Hiszpanii, która m.in.
lepiej poznała samorząd, a także
Pomorze. Była również z wizytą
w Zespole Szkół Ekonomicznych.
- Mieliśmy zaszczyt gościć w naszej
szkole Ainę Aguiló - mówi Stanisława Głąb-Brandt, kierownik praktycznej nauki zawodu w Zespole
Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim. - W ostatnich
dwóch latach nasi uczniowie z klasy technik obsługi turystycznej odbywali praktyki zawodowe w tej
sieci hoteli na Majorce. W ramach
zakończenia i upowszechniania
Projektu „Staże zagraniczne dla
uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry
kształcenia zawodowego” w ramach Programu Erasmus+, Akcja
1 – „Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
odbyło się spotkanie młodzieży,
pracodawców branży turystycznej
oraz przedstawiciela Starogardzkiego Klubu Biznesu, na którym
Pani menedżer przedstawiła prezentację dotyczącą funkcjonowania hoteli oraz omawiała przebieg
praktyk uczniowskich.

odznaczonym serdecznie gratulujemy i przyłączamy się do życzeń, które z tej okazji złożył na
ręce wszystkich obecnych Starosta Starogardzki Leszek Burczyk.

Pani menedżer odwiedziła Zespół Szkół Ekonomicznych.

Informator Powiatu Starogardzkiego
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Urzędnicy pomogli rodzinie
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. postanowili aktywnie włączyć się w
akcję „Szlachetna Paczka”. Dzięki ich wsparciu jedna z rodzin
otrzymała to, czego najbardziej
potrzebuje.

stwierdzono nieuleczalną chorobę stwardnienie zanikowe boczne. Choroba postępuje bardzo
szybko. Na obecną chwilę Pan
Andrzej już nie mówi, jest karmiony wyłącznie przez PEG i nie
chodzi. Pani Mariola zrezygno-

niejszych potrzeb Pani Mariola
wymienia żywność i środki czystości. Bardzo chciałaby otrzymać węgiel na zimę - wyjaśniła
Karolina Szlachcikowska.
Pracownicy Starostwa uznali,
że spełnią wszystkie potrzeby
rodziny. Do paczek trafiły więc
środki czystości, kosmetyki,
środki pielęgnacyjne, żywność.
Był też sprzęt AGD, m.in. żelazko,
sokowirówka, mikser. Urzędnicy
nie zapomnieli o najważniejszej
potrzebie rodziny, czyli o opale
na zimę.
- Gdy okazało się, że rodzina potrzebuje węgla, to odwiedziliśmy
Skład Opału Koteże - Węgiel Pod

Zadaszeniem
i tam spotkała nas bardzo
miła niespodzianka. Opału
będzie
więcej niż zakładaliśmy.
Dziękujemy
- mówią.
W miniony
weekend
paczki
trafiły do
r o d z i n y.
Pracownicy Starostwa
Kartka otrzymana w sztabie
„Szlachetnej Paczki” w Starogardzie Gdańskim.
otrzymali kartkę z ciepłymi słowami. - Niewiele jest jeszcze dobrych ludzi o tak dobrym sercu,
lecz jeszcze ciągle istnieją wśród
nas Anioły. Nie mają wprawdzie
skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich,
którzy są w potrzebie. Wyciągają
ręce, proponują swoją pomoc,
przyjaźń i wsparcie - tak pięknie
podziękowała rodzina.

Urzędnicy starali się, aby każda paczka była ładnie zapakowana.
Nikogo nie trzeba było przekonywać, że należy wziąć udział w
akcji. Najpierw wybrana została
rodzina, która potrzebuje pomocy. Wolontariuszka ‘Szlachetnej
Paczki” Karolina Szlachcikowska przybliżyła pracownikom
Starostwa historię rodziny oraz
opowiedziała o jej potrzebach.
- 2 lata temu u Pana Andrzeja

wała z pracy, by opiekować się
mężem. Żyją z renty i dodatku
pielęgnacyjnego. Po odliczeniu
kosztów mieszkania, leków oraz
pampersów zostaje im 350 zł na
osobę. Pani Mariola jest dumna z
tego, że się nie poddaje. Walczy
o lepsze jutro dla Pana Andrzeja.
Jest bardzo dzielną, kochającą
i troskliwą żoną. Wśród najważ-

Paczki zostały przekazane do magazynu „Szlachetnej Paczki”.

Silny atak zimy!
Spokojnie, to tylko ćwiczenia

Rekordowy budżet
Powiatu przyjęty!

14 grudnia br. na drodze powiatowej nr 2407 pomiędzy Iwicznem a Czarnym w gminie Kaliska
odbyły się ćwiczenia doskonalące taktykę działań ratowniczych
podczas zdarzeń związanych z
atakiem zimy.
Ćwiczenia były okazją do sprawdzenia stanu przygotowania
i zasad współdziałania służb
ratowniczych i podmiotów
współpracujących (Policji, Nadleśnictwa Kaliska, Powiatowego
Zarządu Dróg, służb Gminnego
Centrum Zarządzania Kryzysowego).
- Scenariusz ćwiczeń zakładał
unieruchomienie mikrobusa z turystami na drodze powiatowej na
skutek intensywnych opadów śniegu i powalonych drzew na jezdni wyjaśnia kpt. Karina Stankowska,
oficer prasowy starogardzkiej
straży pożarnej. - Przedstawiciele
Nadleśnictwa Kaliska uczestniczy-

Przy 19 głosach „za” i 4 „przeciw”
przyjęty został budżet Powiatu
Starogardzkiego na 2018 rok.
Wynik głosowania radni podsumowali oklaskami.
Uchwała budżetowa zakłada
dochody Powiatu w wysokości 152.979.606,23 zł, z czego
dochody
bieżące
wynoszą
124.560.384,78 zł, a dochody
majątkowe w 28.419.221,45 zł. To
rekordowy budżet! Głosowanie
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Ćwiczenia sprawdzały współpracę różnych jednostek.
li w przygotowaniu pozoracji do
ćwiczenia. W samochodzie znajdowało się 9 osób, wychłodzonych na skutek zdarzenia, potrzebujących pomocy. Dyżurny PSP
w Starogardzie Gdańskim wysłał
na miejsce zdarzenia zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Starogardzie Gdańskim oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej

z OSP Kaliska, Iwiczno i Piece.
Dotarcie pierwszych zastępów
na miejsce było utrudnione z
powodu występujących zasp
śnieżnych i leżących drzew na
drodze. O zaistniałym zdarzeniu
dyżurny powiadomił zarządcę
drogi i samorząd gminny. Służby
zarządzania kryzysowego Gminy
Kaliska wyznaczyły tymczasowe miejsce zakwaterowania dla
osób ewakuowanych i zorganizowały posiłek oraz skierowały
w miejsce zdarzenia pług śnieżny. Kierujący działaniem ratowniczym zadysponował kolejny
zastęp, tj. specjalistyczny samochód ratownictwa technicznego z OSP Zblewo, który usunął
uszkodzony pojazd. Ratownicy
usunęli powalone drzewa i przywrócili przejezdność drogi. Zaspy
śnieżne usunęła pługopiaskarka.
Na czas trwania ćwiczeń Policja
zorganizowała objazdy.

odbyło się bardzo sprawnie i bez
dodatkowych pytań.
- Bardzo dziękuję radnym za przyjęcie propozycji budżetu - mówi
Starosta Leszek Burczyk. - Jest to
dla nas wszystkich bardzo ważny
moment. Teraz czeka nas ciężka
i wytężona praca, ale dołożymy
wszelkich starań, aby była ona wykonana najlepiej dla mieszkańców
Powiatu Starogardzkiego.

Na ostatniej sesji radni przyjęli uchwałę budżetową.

Informator Powiatu Starogardzkiego
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Sprawdź, gdzie znajdziesz AED?
Idea Publicznego Dostępu do
Defibrylatorów AED jest realizowana i rozważana w wielu miastach i gminach w Polsce. Do tej
listy od ubiegłego roku dołączył
samorząd powiatowy.
Starostwo Powiatowe zakupiło do tej pory 4 defibrylatory,
tworząc w ten sposób sieć PAD
(Powszechnego Dostępu do defibrylatorów AED). Do udziału w
akcji i zakupu kolejnych urządzeń
zachęcamy inne samorządy. Razem dbajmy o bezpieczeństwo
mieszkańców!
Trzy defibrylatory znajdują się na
terenie miasta Starogard Gd.: na
budynku Starostwa Powiatowego (ul. Kościuszki 17), na budynku Zespołu Szkół Zawodowych
(ul. Paderewskiego 11), przy I
Liceum Ogólnokształcącym (ul.
Hallera 34).
Czwarte urządzenie znajduje się
na budynku Technikum w Owidzu (ul. Szkolna 6).
Defibrylatory są umieszczone w
specjalnych zielonych kapsułach
ROTAID, oznakowanych międzynarodowym symbolem AED:
błyskawicą w sercu oraz znakiem
krzyża po prawej stronie. Przy
każdym urządzeniu znajdują się
tabliczki z ilustrowaną instrukcją,
jak skutecznie działać w przypadku konieczności udzielenia
pierwszej pomocy. Widoczny
z daleka, zielony kolor kapsuły
i jej charakterystyczny okrągły
kształt nie pozostawiają wątpliwości – właśnie tu zlokalizowane jest urządzenie ratujące życie. Kapsuły ROTAID skutecznie
chronią defibrylator AED przed
kurzem, wilgocią, solą i aktami
wandalizmu.
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Rekord został pobity!

Najlepsza okazała się drużyna z I LO.
W jednym miejscu, w jednym
czasie udało się zebrać sporą
liczbę osób, a wszystko po to, by
ustanowić Rekord w Uciskaniu
Klatki Piersiowej. Niecodzienny
event odbył się w ramach akcji
„Kociewie nadaje rytm”.
Nagłe zatrzymanie krążenia
(NZK) dotyka w Polsce ok. 40 tys.
osób rocznie. Z tej liczby udaje się uratować zaledwie 2-5%
pacjentów. Dlaczego tak mało?
Ponieważ podstawowym czynnikiem warunkującym przeżycie jest szybkość działania. Gdy
serce przestaje funkcjonować
prawidłowo, natleniona krew nie
dociera do mózgu. Poszkodowany nagle traci przytomność i
przestaje oddychać. Niedotlenione komórki centralnego ośrodka
nerwowego zaczynają obumierać po zaledwie 4 minutach! Wiedzą o tym doskonale uczestnicy
wydarzenia pn. Bicie Rekordu w
Uciskaniu Klatki Piersiowej, którzy w auli I Liceum Ogólnokształcącego spróbowali swoich sił w
niełatwych zmaganiach. Trzeba
było nie tylko poprawnie odpowiedzieć na pytania przygotowane przez ratowników me-

Każda ze szkół przygotowała strefę kibica, która mocno dopingowała drużyny.
dycznych, ale także przygotować
strefę kibica, która dopingowała
drużynę do walki oraz wziąć
udział w grach zespołowych. Te
tylko z pozoru wydawały się być
łatwe. Bo czy da się pod presją
czasu zabandażować prawidłowo nogi dwóch kolegów, którzy
potem musieli pobiec do fantoma, aby przeprowadzić resuscytację? Albo idealnie narysować
to, o czym mówi kolega, nie wi-

Jednym z elementów zmagań był test wiedzy.

20 grudnia 2017 r.

Ratownicy podziękowali Patrykowi Gabrielowi za to, że samorząd rozumie potrzebę tworzenia systemu PAD.

dząc obrazka? To niektóre z konkurencji, choć chyba najwięcej
emocji było podczas przeciągania liny. Finałowym momentem
było oczywiście uciskanie klatki
piersiowej w rytm popularnej
piosenki zespołu Bee Gees „Stayin’ Alive”.
- Chcieliśmy w ten sposób, czyli
właśnie poprzez zabawę, przybliżyć naszym uczniom ideę powszechnego dostępu do defibryla-

torów - przyznaje Patryk Gabriel,
członek Zarządu Powiatu. - Na
mapie miejsc, w których AED jest
dostępne, pojawiły się kolejne dwa
- jedno urządzenie jest przy Technikum w Owidzu, a drugie przy I
Liceum Ogólnokształcącym, gdzie
odbyło się właśnie bicie rekordu.
Zależy nam na tym, aby mieszkańcy powiatu starogardzkiego
wiedzieli gdzie takie urządzenia
się znajdują i w jakich okoliczno-

Zadanie nie było łatwe, a jeszcze do tego trzeba było
działać pod presją czasu.

Informator Powiatu Starogardzkiego

ściach należy skorzystać z ich pomocy.
Ratownicy medyczni z Kociewskiego Centrum Zdrowia nie
kryją, że inicjatywa jest bardzo
ważna. Postanowili podziękować
Patrykowi Gabrielowi specjalnie
przygotowaną statuetką.
Powiat starogardzki drugi rok
prowadzi akcję „Kociewie nadaje rytm”. Przy okazji warto podkreślić, że koszt jednego takiego
urządzenia to wydatek rzędu 7
tys. zł. Za podobną kwotę można
kupić m.in. 484 duże kebaby, czy
niewielki 11-letni samochód. Należy jednak sobie zadać pytanie:
Ile kosztuje życie ludzkie?
Z dziennikarskiego obowiązku
podamy tylko, że I miejsce wywalczyło I LO, II miejsce Zespół
Szkół Zawodowych, III miejsce
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu, IV miejsce Zespół Szkół Ekonomicznych, V
miejsce - Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie, VI miejsce
- II Liceum Ogólnokształcące, VII
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie.

Finałowym momentem było uciskanie klatki piersiowej
w rytm piosenki zespołu Bee Gees.
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Gmina Kaliska to moje miejsce na ziemi
Rozmowa z Antonim Cywińskim – Radnym Rady Powiatu Starogardzkiego V kadencji,
członkiem klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość.
Czy mógłby Pan przybliżyć czytelnikom pokrótce swoją sylwetkę?
- Jestem w pełnoprawnym wieku emerytalnym. Od czasu, kiedy przeszedłem w końcówce lat
80. ubiegłego stulecia przeżycie
o charakterze duchowym, nazywanego też nawróceniem,
nie używam nawet dla zabawy
określania charakteru czy też
przyszłości poprzez znaki zodiaku. Uznaję swoją całkowitą zależność od woli Pana Boga i uważam, że konstelacja gwiazd nie
ma na mnie żadnego wpływu.
Urodziłem się i przez większość
życia mieszkam w Kaliskach.
Poza około 20-letnim pobytem
w Gdańsku – technikum budowlane, studia budowlane, biuro
projektów, krótki pobyt w USA,
całe moje życie toczy się właśnie w Kaliskach. Po powrocie
do Kalisk prowadziłem przez 12
lat firmę budowlaną, a następnie zaangażowałem się w działalność samorządową. Cztery
kadencje „wójtowałem” i cztery
kadencje byłem radnym gminnym. Jak widzę swoje wyróżniające cechy charakteru? Czasami
zbytnia ostrożność, ale głównie
to wewnętrzne pragnienie tryumfu dobra, sprawiedliwości i
miłosierdzia. Dla idei „dobra”,
jeżeli tak to rozeznam, sądzę, że
bywam odważny, konsekwentny i wytrwały. Zgodnie z modlitwą Św. Franciszka: „...staram się
nie szukać pociechy, a pociechą
wspierać, nie szukać zrozumienia, a zrozumienie okazywać, nie
szukać miłości, a miłość ofiarowywać”. Oczywiście to jest ideał,
ale mam go na horyzoncie.
Czym się Pan zajmuje na co dzień
(wykształcenie, zawód, wykonywana praca zawodowa)?
- Z wykształcenia jestem inżynierem budowlanym, ukończyłem też studia podyplomowe z
socjologii wsi. Z zamiłowania jestem społecznikiem – całe życie
funkcjonuję w jakiś drużynach,
stowarzyszeniach,
samorządach, grupach czy wspólnotach.
Wspólny cel, szukanie rozwiązań,
interakcja, konstruktywny spór
to takie moje paliwo do działania. Od roku jestem emerytem.
Pracuję jeszcze trochę zawodowo. Przede wszystkim jednak
aktywnie uczestniczę w działaniu dwóch Wspólnot Kościoła
Katolickiego, jednej Wspólnoty
samopomocowej,
samorządu
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terytorialnego – Rada Powiaty i
partii politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Uczestniczę z poczuciem satysfakcji – spełniania
się..., choć oczywiście ze zgrzytami, które są niezbędne do rozwoju.
Czy posiada Pan rodzinę?
- Od ponad 35 lat jestem szczęśliwym mężem Krystyny, nauczycielki wychowania fizycznego,
która całe życie zawodowe przepracowała w szkole w Kaliskach.
Mam dwóch synów, z których
jeden mieszka wraz ze swoją rodziną z nami razem w Kaliskach,
drugi mieszka i pracuje w Gdańsku, a córka w Warszawie. Mam
na razie troje wnucząt i czekamy
na dalsze.
Jak spędza Pan wolny czas?
- Praktycznie nie mam wolnego
czasu...jak to u emeryta. W tygodniu mam 5 stałych spotkań w
swoich Wspólnotach. Staram się
też codziennie uczestniczyć we
Mszy Świętej. W takim powiedzmy „wolnym czasie” naprawiam
coś przy domu, majsterkuje na
obejściu, jeżdżę rowerem po
okolicy, czytam nieco prasy, trochę wiadomości - głównie w internecie ...i już jest wieczór.
Co uznaje Pan za swój największy sukces osobisty oraz w pracy
zawodowej i społecznej?
- Największy sukces w życiu osobistym, to tak naprawdę mój i
nie mój sukces. Dar przemiany
życia, jaki otrzymałem od Pana
Boga, o którym wspominałem
wcześniej. Umożliwiło mi to
przeżywanie mojego życia jakby
w nowej jakości. Mam wrażenie,
że ta jakość ciągle wzrasta. Życie
wraz z wiekiem staje się dla mnie
coraz bardziej głębsze i ciekawsze. W sferze zawodowej, która
połączona była u mnie z działalnością społeczną, pełnienie
funkcji wójta gminy Kaliska dało
mi chyba najwięcej satysfakcji.
To była praca, misja i przygoda
życia zarazem. W sumie pełniłem tę funkcje cztery kadencje.
Starałem się zawsze pamiętać, że
jestem „wynajęty” przez mieszkańców do tego zadania, że dobro wspólne jest najważniejsze,
że każdy mieszkaniec powinien
czuć się w urzędzie i w ogóle w
gminie jak u siebie. Dbaliśmy
także o inwestycje plasując się
w rankingach krajowych na dobrych pozycjach. Jednak klimat,

Jakie widzi Pan szanse i zagrożenia dla rozwoju swojej Gminy,
jak również dla Powiatu Starogardzkiego?
- Gmina Kaliska - to właśnie moja
gmina i moje „miejsce na ziemi”.
Jesteśmy gminą niezamożną i
dla jej rozwoju gospodarczego
trzeba szukać innowacyjnych
rozwiązań z perspektywą realizacji dłuższą niż jedna kadencja.
KOP – Kaliski Obszar Przedsiębiorczości z działającymi firmami, a nie jak obecnie od
kilku lat pusty. Działający, przynoszący

rodzinność,
bezpieczeństwo
mieszkańca, że nie zostanie sam
ze swoim kłopotem, cały czas
były wartościami, o których pamiętaliśmy.
Dlaczego postanowił Pan zostać
radnym? Co konkretnie zaważyło na Pana decyzji o kandydowaniu?
Właściwie 2010 roku, po 20-letniej
działalności w samorządzie gminy w Kaliskach i przegranych
wyborach na wójta, sądziłem,
że zapotrzebowanie na takich
działaczy jak ja już się skończyło. Wróciłem do zawodu
konstruktora - doradcy technicznego i kilka lat do emerytury przepracowałem na
Polpharmie. Jednocześnie,
zgodnie z moimi przekonaniami, uczestniczyłem
i angażowałem się w
organizowanie uroczystości patriotycznych
w mieście i powiecie.
Tak zbliżyłem się do
ludzi, którzy wówczas tworzyli Prawo i
Sprawiedliwość w Starogardzie.
Podzielałem z nimi także przekonanie, że dla dobra Ojczyzny istnieje pilna konieczność odsunięcia od władzy w Polsce wówczas
rządzącej koalicji PO/PSL. W ten
sposób związałem się z Prawem
i Sprawiedliwością, a kiedy wytypowano mnie do wzięcia udziału
w wyborach, przyjąłem to i tak
stałem się radnym tej kadencji.
Jakimi sprawami zajmuje się Pan
jako radny Rady Powiatu Starogardzkiego? Czy pełni Pan w niej
jakieś dodatkowe funkcje?
Rada Powiatu wykonuje funkcje
stanowiące i kontrolne w stosunku do Zarządu Powiatu. Wspólnie
z kolegami tworzymy czteroosobowy Klub Radnych PiS i na tyle,
na ile możemy, staramy się pełnić tę funkcje kontrolną. Dopytujemy, naświetlamy, zgłaszamy
wątpliwości, czy wnioskujemy o
interwencje. Wykupienie przez
Starostwo wkładek, praktycznie
we wszystkich gazetach lokalnych, powoduje, że nasz głos w
małym stopniu dociera do publicznej wiadomości. Ja osobiście
jako członek Komisji ds. Rodziny,
Pomocy Społecznej i Zdrowia w
sposób szczególny interesuję się
działalnością Szpitala Powiatowego i Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie.

Jakie, Pana zdaniem są najpilniejsze i priorytetowe sprawy do
rozwiązania wśród społeczności
lokalnej, którą Pan reprezentuje,
z punktu widzenia interesów Powiatu Starogardzkiego?
- Reprezentuję okręg, który
obejmuje gminy Kaliska, Czarna
Woda, Osieczna i Lubichowo.
Wspólnymi problemami, które
leżą w kompetencji Powiatu są
drogi, o które w miarę swoich
możliwości Powiat dba. Natomiast, w mojej ocenie transport
publiczny – PKS jest traktowany
po macoszemu. W trakcie debaty w Radzie Powiatu dotyczącej
PKS widać, że Zarząd Powiatu i
rządząca koalicja PO/PSL/Stowarzyszenie Kociewskie nie uznają
tematu transportu publicznego
jako ważny. Ponadto uważam, że
pewnie już po wyborach w 2018,
należałoby przygotować wspólną strategię rozwoju gospodarczego wszystkich samorządów
na terenie naszego powiatu. Takie samo opracowanie powinno
dotyczyć wzrostu jakości życia
mieszkańców. Wspierać się, dogadywać, koordynować ..a nie
konkurować i nie daj Boże przeszkadzać sobie. To jest ważne
choć „ponadobowiązkowe” zadanie Powiatu, bo dotyczy dobra
wspólnego.

Informator Powiatu Starogardzkiego

dochody hotelik nad halą sportową, unikatowy jak na warunki
wiejskie aktualnie przerobiony
na Środowiskowy Dom Samopomocy, pod działanie którego
był gotowy obiekt po szkole w
Cieciorce. Generalnie - działanie
dla przypodobania się wyborcom, promowanie swojej osoby,
wspieranie swoich jako główne
motywy działania wszystkich
Samorządów – to zagrożenia.
Natomiast na horyzoncie rządzących - Dobro Wspólne, odwaga,
uczciwość, solidarność, tradycyjne chrześcijańskie wartości
to szansa na lepszą, bezpieczną
przyszłość.
Jakimi sprawami chciałby się
Pan zająć przede wszystkim jako
radny do upływu obecnej kadencji?
- Chciałbym działać w tym zakresie, w jakim obecnie mogę,
na rzecz tych wartości o jakich
wspominam wyżej. Zależy mi
również bardzo na tym, aby w
najbliższych wyborach samorządowych, na wszystkich szczeblach, nasz suweren - Wyborca
dokonał wyboru znając rzeczywistość o swoich kandydatach,
a nie tylko ich przypudrowany
wizerunek medialny.

20 grudnia 2017 r.
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Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!
Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie i wygrać atrakcyjną
nagrodę, którą jest bon o wartości 150 złotych do salonu EMPIK.
Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, powinny zaznaczyć
prawidłową odpowiedź, wypełnić kupon i wysłać na adres: Zespół ds.
kontaktów z mediami i komunikacji społecznej Starostwo Powiatowe,
ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański. Kupony można również
dostarczać do punktu informacyjnego Starostwa Powiatowego lub
wysyłać drogą mailową na adres: ewa.macholla@powiatstarogard.pl
w temacie maila wpisując „NAJRZY SIĘ”.
Na odpowiedzi czekamy do 12 stycznia 2018 r.

Co znaczy „Kociewie najrzy się z naturą”?
a) Kociewie jednoczy się z natura,
b) Kociewie przyjaźni się z naturą,
c) Kociewie łączy się z naturą,
d) Kociewie kojarzy się z naturą.

20 grudnia 2017 r.

..........................................................
(imię i nazwisko)
ODPOWIEDŻ
..........................................................

W poprzednim wydaniu „Gazety Powiatowej” pytaliśmy o to, czym jest
niska emisja? Prawidłowa odpowiedź to wprowadzanie do powietrza
szkodliwych pyłów i gazów z niskich kominów o wysokości do 40 m
nad ziemią. Zwyciężczynią została Sandra Kruszyńska. Serdecznie
gratulujemy!
PYTANIE KONKURSOWE

KUPON

(adres zamieszkania)

.......................................................
(numer telefonu)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
..................................................
(podpis)

Informator Powiatu Starogardzkiego
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Nagrody za prace
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie
Gdańskim ogłosiło po raz XII
konkurs na pracę magisterską
i licencjacką o Kociewiu i Starogardzie Gdańskim. Na uroczystym Posiedzeniu Rady TMZK
dokonano podsumowania konkursu i nagrodzono najlepsze
prace.
Komisja konkursowa po zapoznaniu się z całym plonem konkursu postanowiła nagrodzić następujące prace:
I miejsce – praca licencjacka
Klaudii Rożek „Szlakiem legend
północnego Kociewia - poda-

Powiatowa

Dlaczego warto żyć zdrowo?

magisterska Joanny Klin „Bezpieczeństwo imprez masowych w
powiecie starogardzkim”, II miejsce – praca magisterska Katarzyny Bara „Działalność opiekuńcza
i edukacyjna Domu Pomocy
Społecznej dr. Józefa Marcelego
Kopicza w Szpęgawsku. Studium
monograficzne”.
Nagrody wręczone laureatom
ufundowano ze środków Gminy
Miejskiej w Starogardzie Gdańskim i TMZK. Wszystkie prace,
które wpłynęły na konkurs, zostały przekazane do Archiwum
Kociewskiego. Piszących prace
magisterskie Towarzystwo Mi-

Na uroczystym posiedzeniu wręczono nagrody za najlepsze prace.
nia, zabytki, atrakcje turystycz- łośników Ziemi Kociewskiej już
ne w wybranych miejscowo- dziś zaprasza do udziału w kolejściach powiatu starogardzkiego nym konkursie.
i tczewskiego”, II miejsce – praca
/Prezes TMZK

Podczas Tygodnia Promocji Zdrowia można było zarejestrować się
jako potencjalny dawca
W II Liceum Ogólnokształcącym
im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gd. odbywał się Tydzień
Promocji Zdrowia pod hasłem
„Codziennie żyj zdrowo, radośnie i sportowo”. W tym czasie w
szkole nie brakowało wielu ciekawych przedsięwzięć.
Pierwszego dnia uczniowie
klas pierwszych uczestniczyli w
warsztatach dotyczących profilaktyki uzależnień prowadzonych przez Monikę Michnę z
PSSE w Starogardzie Gdańskim
pt.”Melanż. Oczekiwania vs rzeczywistość”. Kolejnego dnia odbyła się w szkole prelekcja dla
uczniów klas I i II pt. „Telefon, internet, papierosy – czy da się bez
tego żyć?” Swój debiut w roli prelegentek miały uczennice klasy II

Stypendia dla najlepszych

Uczniowie Technikum Elektrycznego otrzymali stypendia od firmy
Energa Operator SA.
Firma Energa Operator SA w
Gdańsku zorganizowała kolejną uroczystość wręczenia stypendium najlepszym uczniom
Technikum Elektrycznego w Starogardzie Gdańskim. Uczniowie
otrzymali je za drugi semestr nauki w roku szkolnym 2016/2017.
Stypendium otrzymali: Patryk
Chabowski kl. IV EB, Marcin Wielewicki kl. IV EB, Łukasz Blukis kl.
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III EB, Jakub Kitta kl. III EB, Maciej
Patocki kl. II EB.
W ramach uroczystości przedstawiciele firmy Energa Operator,
którzy są partnerem wspierającym Zespół Szkół Zawodowych,
zorganizowali prelekcję na temat
monitorowania i zarządzania siecią elektroenergetyczną na terenie północnej Polski. Uczniowie,
wychowawcy Adrian Błaszak i

Anna Marguardt oraz wicedyrektor szkoły Ireneusz Osowicki mogli zobaczyć serwerownię Centralnej Dyspozycji Mocy firmy
Energa-Operator SA. w Gdańsku.
Centrala taka ma na celu m. in.
poprawę szybkości usuwawania
awarii, a także lepsze planowanie prac konserwacyjnych sieci
wysokich napięć. Stypendyści
z nadzieją opuścili budynek firmy Energa-Operator, gdyż firma
zapewniła o chęci dalszej współpracy z naszą szkołą, a przyszłym
absolwentom przedstawiła propozycję zatrudnienia na różnych stanowiskach w Zakładzie
Energetycznym Energa. Firma
poszukuje młodych i prężnych
pracowników z technicznym
wykształceniem elektrycznym i
energetycznym.
/Adrian Błaszak/

B: Oliwia Dąbrowska, Sara Żuraw,
Natalia Szczepańska, Martyna
Kukawka. Środa obfitowała w
wiele ciekawych wydarzeń. Odbyły się międzyklasowe zawody
strzeleckie dla uczniów II LO na
strzelnicy LOK w Starogardzie
Gd. Uczniowie klas pierwszych
i drugich wzięli udział w rekreacyjno - sportowym turnieju,
który odbył się w sali sportowej II
LO. Tego dnia odbył się również
Międzyklasowy Konkurs Zdrowej
Żywności. Młodzież przygotowała przepyszne dania i przekąski.
Po burzliwych obradach decyzja
zapadła i tak trzecie miejsce uzyskała klasa I i, drugie miejsce zdobyła klasa III C, a konkurs wygrała klasa I D! Warto dodać, że po
ogłoszeniu wyników, zwycięzcy

postanowili przeznaczyć swoją
nagrodę na cele charytatywne. W szkole odbył się również
Dzień Dawcy. We współpracy z
Fundacją DKMS uczestnicy akcji
mieli możliwość zarejestrowania potencjalnych dawców komórek macierzystych. Okazało
się, że wśród młodzieży, rady
pedagogicznej, ale też i kilku
osób niezwiązanych ze szkołą,
znalazło się naprawdę dużo SUPERBOHATERÓW, którzy zostali
zarejestrowani jako potencjalni
dawcy w Fundacji DKMS. Oczywiście akcja nie przebiegłaby
tak sprawnie, gdyby nie wspaniali wolontariusze - maturzyści,
którzy tego dnia dzielnie i intensywnie pracowali, zapominając o
sobie i swoich potrzebach. A byli
to: Katarzyna Dąbrowska, Dominika Bielińska, Paulina Szramka,
Nikola Stankowiak, Natalia Anus,
Monika Bonk i Tomasz Szczepański - uczniowie klasy III C. Na
zakończenie tygodnia promocji
zdrowia odbyła się Konferencja
pt. „Higiena zdrowia psychicznego - czyli o tym, jak być człowiekiem...” którą poprowadził Jakub
Wett - młodszy asystent rehabilitacji psychiatrycznej ze Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. W konferencji wzięli udział
wszyscy uczniowie.

Nauka przez zabawę

Uczniowie wzięli udział w grze miejskiej.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce organizowany
jest po raz dziesiąty. Starogardzki Ekonomik zorganizował trzy
wydarzenia, które urozmaiciły
uczniom lekcje i cieszyły się dużą
popularnością.
Młodzież pojechała do Łubiany,
aby przyjrzeć się bardzo ciekawej
pracy ceramików w Zakładach
Porcelany Stołowej „LUBIANA”
S.A.. Uczniowie tą największą firmę porcelany stołowej w Europie
zwiedzali z zapartym tchem.
Uczniowie wzięli również udział
w grze miejskiej pt. „CZY W PRL
-U MOŻNA BYŁO BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM?”. Gra ta jest zabawą,

Informator Powiatu Starogardzkiego

w której młodzież podróżując z
mapą po mieście wykonuje zadania przybliżające im lata 80.
Dotyczą one zarówno gospodarki, jak i kultury z tamtych lat.
Szkoła uczestniczyła także w
programie pt. „OTWARTA FIRMA”.
Nauczyciele zaprosili do szkoły
Tomasza Szredera, dyrektora w
firmie GenoPlast Biochemicals, z
wykształcenia doktora genetyki. Firma zaopatruje laboratoria
w Polsce i na świecie. Uczniowie
mieli okazję dowiedzieć się, jaki
jest klucz do sukcesu prowadząc
działalność gospodarczą, a także
usłyszeli wiele informacji o marketingu w branży medycznej.
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Dlaczego szkolnictwo zawodowe
jest ważne?

Marszałek oraz prezydenci i starostowie z całego Pomorza podpisali list intencyjny.
W siedzibie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku odbyła
się debata organizowana przez
Gazetę Wyborczą we współpracy
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, dotycząca szkolnictwa zawodowego
na Pomorzu – m.in. wzmocnienia
prestiżu kształcenia zawodowego, promocji szkół zawodowych
oraz współpracy tych szkół z
pracodawcami. Władze powiatu
starogardzkiego podpisały list
intencyjny.

Po debacie miało miejsce podpisanie przez marszałka województwa pomorskiego oraz
prezydentów miast na prawach
powiatu i starostów wszystkich
powiatów ziemskich listu intencyjnego wyrażającego wolę
podjęcia ścisłej współpracy w
celu podnoszenia jakości edukacji i efektywności kształcenia
z wykorzystaniem potencjału i
zasobów samorządów lokalnych
oraz regionu, na zasadach równości oraz wzajemnych korzyści.

Edukacja

Przyszłe fryzjerki
na konkursie
Mikołajkowy konkurs fryzjerski
w Zespole Szkół Zawodowych
stał się już tradycją. W tym roku
uczennice z klas fryzjerskich
również stanęły do współzawodnictwa.
Tematem przewodnim dla klas:
pierwszej i drugiej były postacie
z bajek, natomiast zawodniczki z klasy trzeciej przygotowały
stylizacje sylwestrowe. Uczennice miały dwie godziny na przygotowanie fryzur, a efekty ich
pracy mogliśmy podziwiać podczas pokazu na holu szkoły. Publiczność głośno wyrażała swój
zachwyt i dopingowała modelki
prezentujące się na scenie. Jury

Efekty pracy można było podziwiać podczas pokazu.

Celem inicjatywy jest wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego szczebla
regionalnego i powiatowego w
zakresie edukacji oraz budowania koalicji na rzecz edukacji zarówno na poziomie regionu, jak i
powiatów. Ścisłe współdziałanie
w tym zakresie pozwoli wzmocnić polityki lokalne i zbudować
mocną wspólną politykę regionalną, stanowiącą „Pomorski
System Jakości Edukacji”.
Jury miało twardy orzech do zgryzienia.

Piotr Pelpliński najlepszy
W Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
w Bolesławowie zorganizowano
po raz kolejny Powiatową Olimpiadę Młodych Producentów
Rolnych.
W rywalizacji uczestniczyło 26
osób, które musiały wykazać
się wiedzą zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. Zwycięzcą
olimpiady został Piotr Pelpliński
z Koźmina, absolwent ZSR CKP
Bolesławowo, który wraz z pozostałymi uczestnikami ścisłego
finału pojechał na olimpiadę wojewódzką do Lubania. Organizatorami dzisiejszych eliminacji
byli: Biuro Powiatowe Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Starostwo Powiatowe
w Starogardzie Gd., a partnerami
przedsięwzięcia instytucje związane z rolnictwem. W uroczystości wzięło udział wielu gości,
m.in. radnych powiatu na czele z
wicestarostą starogardzkim Kazimierzem Chyłą. Warto dodać, że
Piotr Pelpliński kilka dni później
wygrał finał wojewódzki, który
rozgrywany był w Lubaniu.
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Piotr Pelpliński najpierw wygrał etap powiatowy, a następnie wojewódzki.
Zwyciężczynie konkursu.

Wicestarosta Kazimierz Chyła chwalił uczestników olimpiady za ich
wiedzę.

jak zwykle miało twardy orzech
do zgryzienia, każdy miał swoje
typy i o zwycięstwie oraz miejscach na podium decydowały
detale. A w jednym przypadku
nawet rzut monetą.
Ostateczne wyniki przedstawiają
się następująco: I miejsce - Patrycja Kurowska, II miejsce - Celina
Wójcik, III miejsce - Paulina Białkowska. Wyniki z podziałem na

Informator Powiatu Starogardzkiego

klasy: klasa pierwsza I miejsce
- Patrycja Szlosowska, II miejsce
- Weronika Lemańska, III miejsce
- Oliwia Miś; klasa druga I miejsce
- Celina Wójcik, II miejsce - Paulina Białkowska, III miejsce - Celina
Przybylska; klasa trzecia I miejsce
- Patrycja Kurowska, II miejsce Anna Krawczyk, III miejsce - Patrycja Król.
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Szukaliśmy następców Kazimierza Deyny
Oj, pachniało sensacją podczas
finałowego meczu halowego
turnieju piłki nożnej „W poszukiwaniu następców Kazimierza
Deyny”. Po bardzo zaciętym
spotkaniu zwyciężyła drużyna z
Technikum w Owidzu.
Naprzeciw siebie stanęły ekipy Zespołu Szkół Zawodowych
i Technikum w Owidzu. Jako
pierwsi bramkę strzelili zawodnicy z ZSZ. Owidz pod koniec spotkania zdobył wyrównującego
gola, a w ostatnich sekundach
przypieczętował swoje zwycięstwo. Śmiało można powiedzieć,
że mistrz jest tylko jeden. Trzecie
miejsce wywalczyło II LO.
W turnieju wzięły udział drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych
oraz ekipa Powiatu Starogardzkiego, która... w swojej kategorii
wiekowej była bezkonkurencyjna. Objawieniem imprezy był
radny Krzysztof Kamysz, który
bardzo dobrze radził sobie w
bramce.
Podczas turnieju rozstrzygnięto
również konkurs plastyczny. Najlepiej Kazimierza Deynę przed-

Najlepsza okazała się ekipa z Technikum w Owidzu.
stawili: Mateusz Nierzwicki (II LO
- 1. miejsce), Alicja Manuszewska
(I LO - 2. miejsce) oraz Karolina
Dubiella (I LO - 3. miejsce). W
konkursie wiedzy o mistrzu futbolu zwyciężyła reprezentacja II
LO przed ekipą z Czarnej Wody
i „Ekonomika”. Za „następców
Kaki” w tym turnieju uznano Kac-

pra Plutowskiego (II LO), Patryka
Ossowskiego (Technikum w Owidzu) i Patryka Naczyka (ZSZ).
Najważniejsza jednak była dobra
zabawa i sportowa rywalizacja.
Organizatorem był Międzyszkolny Ośrodek Sportu oraz Starostwo Powiatowe.

Podczas turnieju nagrodzono laureatów konkursu plastycznego.

Każdy zespół grał najlepiej jak potrafi.
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Reprezentacja Powiatu Starogardzkiego była najlepsza... w swojej
kategorii wiekowej.

W rywalizacji wzięły udział reprezentacje szkół oraz Powiatu Starogardzkiego.

Humory wszystkim dopisywały.
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Młodzież zmagała się z pytaniami dotyczącymi legendarnego piłkarza.
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