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Weź udział w konkursie  
i wygraj        » 10

Co będzie działo się  
na drogach?       » 3

Corocznie Starosta Starogardzki przyznaje nagrody „Kociewski Gryf”. Są one przyznawane 
w dziedzinie kultury, sportu oraz gospodarki. 
- Podsumowujemy cały poprzedni rok działalności bardzo wielu osób w ważnych dziedzinach 
życia na terenie całego powiatu starogardzkiego. Tam, gdzie są ludzie, wyjątkowi ludzie, gdzie 
są nagrody, wybory, tam też są emocje - przyznaje Starosta Starogardzki Leszek Burczyk. - W 
Kociewiakach tkwi wielki potencjał. Jeżeli Kociewskie Gryfy przyczyniają się do aktywności na-
szych mieszkańców, zachęcają do rozwijania talentów, to cel, dla którego Gryfy zostały przed 
19 laty ustanowione, został osiągnięty. 
Kto został nominowany do nagrody? » 2

25-lecie Domu Pomocy 
Społecznej        » 5

Dla kogo „Kociewskie Gryfy”?

Twórcą Roku 2016 został Krzysztof Paul. Do kogo nagroda trafi w tym roku?

4,3 mln na Centrum

Zakończył się pierwszy etap prac związanych z powsta-
niem Kociewskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Starogardzie Gdańskim. Wartość tego etapu inwestycji to 
4 344 079 zł. W ramach KCKU swoje pracownie będą miały: 
Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Zawodowych 
w Starogardzie Gdańskim oraz Technikum w Owidzu. 
Pracownie zostaną wyposażone w niezbędne 
sprzęty i urządzenia do praktycznej nauki zawo-
du, a także na potrzeby przeprowadzania przez 
szkoły egzaminów zawodowych.

» 4

Zakończył się pierwszy etap w KCKU.

Finalistki czeka praca

W ramach akcji „Piękna i zdrowa - metamorfoza” spotka-
liśmy się z wybranymi przez jury Paniami. Irena Małecka, 
Emilia Fryszka, Mirela Murawska, Żaneta Szulc i Magda 
Tkaczyk przez kilkanaście dni przeżyją ciekawą przygodę, 
a wszystko po to, by coś zmienić w swoim życiu. Zostaną 
poddane badaniom laboratoryjnym, spotkają się z die-
tetykiem, stylistami fryzur, trenerem personalnym, ma-
kijażystką, spędzą trochę czasu w sali ćwiczeń,  
a także dzięki spotkaniu ze stylistką poznają swo-
je mocne strony i patenty na ciekawy ubiór. 

Jury miało twardy orzech do zgryzienia. 

» 12
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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 Skłodow-
skiej-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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
im. K. Kirejczyka w Starogardzie Gdańskim
ul. Chojnicka 70, tel. 58 562 22 69
www.soswstarogard.pl

Dla kogo 
„Kociewskie Gryfy”?

W środę, 14 marca, poznamy 
laureatów Nagrody Starosty Sta-
rogardzkiego „Kociewski 
Gryf”. Kto na tegorocznej 
gali ma szansę otrzymać 
statuetkę? Na pewno zwy-
cięzcy są wśród zgłoszo-
nych osób i instytucji. 

Starosta Starogardzki hono-
ruje nagrodą w dziedzinie kultu-
ry (twórca roku, impreza roku, or-
ganizacja pozarządowa), sportu 
oraz gospodarki. Jeśli chodzi o tą 
pierwszą kategorię, to najpierw 
przyjmowane są zgłoszenia 
kandydatów. Następnie kapitu-
ła złożona z ludzi kultury, władz 
powiatu oraz przedstawicieli 
lokalnych mediów wybiera lau-
reatów. W dziedzinie sportu oce-
ny dokonują trenerzy, działacze 
sportowi oraz samorządowcy. 
Laureatów w dziedzinie gospo-
darki wyłania Starogardzki Klub 
Biznesu - Związek Pracodawców 
oraz Cech Rzemiosł Różnych. 
KULTURA
Zgłoszeni w kategorii Twór-
ca Roku:
Anna Sakowicz - pisar-
ka, blogerka; Krzysztof 
Frydel - nadleśniczy w 
Nadleśnictwie Kaliska; 
Tomasz Graban - au-
tor książki „Zamknięty 
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125 tys. zł dla organizacji
Rozstrzygnięty został konkurs 
ofert na realizację zadań publicz-
nych w 2018 roku. W rezultacie 42 
organizacje pozarządowe otrzy-
mały dofinansowanie na łączną 
kwotę 125 tysięcy złotych!
Organizacja Dnia Dziecka, tur-
niej piłki nożnej, festiwal nauki, 
warsztaty florystyki, zdrowe 
odżywanie, biegi przełajowe, 
mistrzostwa w szachach, impre-
za na orientację, czy też piknik 

sportowy - to tylko część zadań, 
na które zostały przyznane środ-
ki z budżetu powiatu.
Informacja o tym, jaka organiza-
cja, na jaki cel i w jakiej kwocie 
otrzymała dofinansowanie jest 
dostępna na stronie powiatsta-
rogard.pl/pl/page/mg/aktual-
nosci/125-tysiecy-zlotych-dla-
organizacji-pozarzadowych.
html. 

świat”; Józef Olszynka - artysta 
plastyk; Bogumiła Fiałkowska - 
prowadząca zespół „Lubichow-
skie Kociewiaki”; Regina Kotłow-
ska - propagatorka Kociewia 
poprzez edukację; Grupa Twór-
cza Kreska - skupiająca malarzy, 
artystów; Piotr Pielecki - dzien-
nikarz multimedialny; Gminna 
Orkiestra Dęta przy OSP Pinczyn 
- działająca od 15 lat. 
Zgłoszeni  w kategorii Impreza 
Roku:
Kociewska Kuźnia Rozmaitości; 
Wernisaż „Sami-Swoi i goście”; 
Festiwal Piosenki Ekologicznej 
„Jedziemy do lasu”; Owidzki 
Jarmark Bożonarodzeniowy; 
„Wianki na Grodzisku”; XXV Noc 
Bardów. 
Zgłoszeni w kategorii Organi-
zacja Pozarządowa Roku:
Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty 
Kociewia; Stowarzyszenie „Towa-
rzystwo Przyjaciół Lalków”; Sto-
warzyszenie rodziców wychowu-
jących dzieci niepełnosprawne 
„Dziecko miłości” w Kaliskach; 
Fundacja OKO-LICE KULTURY, 
Lech Zdrojewski; Gminna orkie-
stra dęta przy OSP Pinczyn; Ko-
ciewskie Morsy Gmina Zblewo; 
Stowarzyszenie Działań Teatral-
nych; Galeria 24/B Michał Majew-
ski, Zofia Sumczyńska. 
Uroczysta gala odbędzie się 14 
marca o godz. 17 w auli I Liceum 
Ogólnokształcącego w Staro-
gardzie Gd. 
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Dziękujemy! 
„Czasem wdzięczność trudno jest 
wyrazić w słowach…
wtedy proste DZIĘKUJĘ- zawiera 
wszystko, co chcemy powiedzieć”
Podziękowanie dla Firmy  DOVISTA  
POLSKA  Spółka z o.o. w Wędko-
wach Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Starogardzie Gdańskim 
w imieniu pełnoletnich wycho-
wanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych, rodzinnych do-
mów dziecka i rodzin zastępczych 
z terenu Powiatu Starogardzkiego 
pragnie podziękować  za przeka-
zane słodycze oraz produkty spo-
żywcze.
Wyrażając swą wdzięczność za 
wielkie serce, dobrą wolę i pamięć 
o naszych wychowankach oraz 
podopiecznych.
 Życzymy  Państwu wielu sukcesów 
zarówno zawodowych jak i pomyślno-
ści w życiu osobistym.
 Realizacja działań na rzecz innych 
osób niech przyniesie Państwu peł-
nię satysfakcji.

Wydarzenia

Działania Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad oraz 
plany na przyszłość na drodze 
krajowej nr 22, podsumowanie 
działań inwestycyjnych w obec-
nej kadencji samorządowej oraz 
plan inwestycji drogowych na 
najbliższe lata na drogach woje-
wódzkich, a także informacja o 
planowanej inwestycji związanej 
z hospicjum - te trzy niezwykle 
ważne tematy były poruszane 
podczas Konwentu Prezydenta, 
Burmistrzów i Wójtów z terenu 
powiatu starogardzkiego.
- Dzisiejszy konwent w znaczącej 
mierze poświęcony jest tematyce 
związanej z infrastrukturą dro-
gową, bo trzeba przyznać, że jest 
to dziedzina, w której wiele się 
dzieje, w tym także na terenie na-
szego powiatu - powiedział na 
początku spotkania gospodarz 

Co będzie działo się na drogach?

Konwent dotyczył głównie inwestycji drogowych na terenie powiatu. 

Konwentu Starosta Starogardzki 
Leszek Burczyk. 
Spora część spotkania dotyczyła 
tzw. berlinki. 
- Droga krajowa nr 22 to jedyna 
droga krajowa, która przechodzi 
przez teren powiatu starogardzkie-
go i do wielu lat czeka na przebu-
dowę. Jest to konstrukcja kilkudzie-
sięcioletnia, archaiczna- przyznał 
Karol Markowski, Zastępca Dy-
rektora ds. Zarządzania Drogami 
i Mostami, Oddział GDDKiA w 
Gdańsku. - Generalna Dyrekcja od 
wielu lat zabiegała o to, by doszło 
do przebudowy tej drogi, ale nie-
stety nie ma ona priorytetowego 
znaczenia dla kraju. Nie udawało 
się tej drogi włączyć do żadnego 
programu, ale pojawiła się szan-
sa związana z tym, że zostaliśmy 
przez Komisję Europejską pona-
gleni, aby zrealizować nasze ak-

cesyjne zobowiązanie. Polega ono 
na tym, by odpowiedni procent 
sieci dróg krajowy dostosować do 
nośności 11,5 tony. Polska jest nie-
stety w ogonie krajów, które mają 
tę sieć odpowiednio stworzoną. 
Tym sposobem Dyrekcji udało 
się przekonać Ministerstwo, aby 
ten cel zrealizować całymi ciąga-
mi dróg, a nie poszczególnymi 
elementami. Droga 22 została 
przez gdański oddział wskazana 
jako droga najwyższego rzędu. 
Program ten został zaakcepto-
wany. 
Jak wyjaśnił Dyrektor Markow-
ski, na tzw. berlince są odcinki, 
które już są przygotowane do tej 
nośności. Takim odcinkiem jest 
m.in. miasto Starogard Gdański. 
Zamierzenie inwestycyjne bę-
dzie realizowane w 12 etapach, 
a etapy zostały podzielone ze 

Pomysły na święto

Samorządowcy, ludzie kultury, 
nauki oraz sportu wzięli udział 
w spotkaniu zorganizowanym 
przez Marszałka Województwa 
Pomorskiego Mieczysława Stru-
ka, który zaprosił wszystkich do 
udziału w projekcie „Pomorskie 
drogi do Niepodległej”. 

Podczas spotkania omówionych 
zostało kilka przedsięwzięć, któ-
re zostaną zorganizowane dla 
uczczenia 100. rocznicy odzyska-

Patryk Gabriel wziął udział w 
spotkaniu w Urzędzie Marszał-
kowskim. 

nia niepodległości. Będą to m.in. 
debaty, warsztaty, koncerty, ani-
macje twórcze, wystawy, zloty 
i rekonstrukcje. W projekt „Po-
morskie drogi do Niepodległej” 
zaangażował się również Powiat 
Starogardzki, który swoją dekla-

rację o współpracy podpisał już 
w listopadzie ubiegłego roku. 
- W ramach „Pomorskich dróg do 
Niepodległej” zaplanowaliśmy 
szereg działań, które przybliżają 
mieszkańcom wydarzenia sprzed 
100 lat - podkreśla Patryk Ga-
briel, członek Zarządu Powiatu 
Starogardzkiego. - Zaczęliśmy 
od tego, że nasz powiatowy ka-
lendarz został opatrzony logiem 
100-lecia Niepodległej. W kolej-
nych miesiącach będziemy za-
praszać do udziału w imprezach 
okolicznościowych, biegach, a 
także zorganizujemy kilka kon-
kursów. 

Dzień Czekolady

względów funkcjonalnych i ze 
względu na stan nawierzchni. 
Całe zadanie ma charakter rozbu-
dowy i droga zostanie zmieniona 
nie tylko w zakresie konstrukcji, 
ale także jeśli chodzi o kształt. 
Program ma być realizowany w 
latach 2017-2024, co oznacza, że 
obecnie GDDKiA jest na etapie 
przedrealizacyjnym z punktu wi-
dzenia działań na drodze, ale już 
realizacyjnym w kontekście prac 
projektowych. Wartość tego za-
dania na podstawie szacunków 
to 420 - 450 milionów złotych. 
- Wszystkie odcinki charaktery-
zują się tymi samymi działaniami 
- zauważył Dyrektor Markow-
ski. - Będzie to kompleksowa 
przebudowa konstrukcji drogi, w 
ostatecznym kształcie nawierzch-
nia będzie bitumiczna. Na całym 
odcinku zostanie też przeprowa-
dzona analiza dotycząca prognoz 
przepustowości na kolejne 20-30 
lat. Zastanowimy się też, czy na 
odcinkach pomiędzy miejscowo-
ściami nie doprojektować jeszcze 
jednego pasa ruchu. Wzrosty na-
tężeń ruchu w najbliższych latach 
sugerują, że dwa pasy w skrajnych 
przypadkach mogą być niewystar-
czające. 
O inwestycjach, które już zostały 
zrealizowane na drogach woje-
wódzkich, ale także o takich, któ-
re są w planach mówił Ryszard 
Świlski, Wicemarszałek Woje-
wództwa Pomorskiego - Wraca-
jąc do tematu obwodnicy, którego 
nie sposób nie poruszyć na tym 

spotkaniu, to pragnę przypomnieć, 
że przysłowiowym rzutem na ta-
śmę zadanie to zostało wpisane 
do kontraktu wojewódzkiego w 
momencie, kiedy negocjowaliśmy 
ze stroną rządową zapisy kontrak-
tu. Są stosowne podpisy prezesa 
Rady Ministrów, więc traktujemy 
to jako nasz wkład do tej inwesty-
cji - przyznał Ryszard Świlski.  
Marszałek Świlski podsumował 
remonty na drogach wojewódz-
kich w obrębie powiatu, a także 
mówił o planach. - W realizacji 
jest obecnie m.in. droga nr 222, to 
zadanie wpisane w Mobilne Po-
morze jako przedsięwzięcie strate-
giczne - zauważył Ryszard Świlski. 
- Wciąż w planach jest drugi etap 
obwodnicy Skórcza. Zadanie, któ-
ra też wciąż jest przed nami, czyli 
inwestycja częściowo na terenie 
powiatu starogardzkiego i na tere-
nie powiatu tczewskiego, to droga 
wojewódzka nr 224. Od kilku lat 
mówię, że trzeba podjąć pewne 
ryzyko. Mam na myśli projekty, 
które są przygotowywane przez 
konkretne samorządy. Wówczas 
łatwiej jest realizować taką inwe-
stycje. 
Marszałek pochwalił też działa-
nia samorządowców mówiąc, 
że zaangażowanie środków 
publicznych w powiecie staro-
gardzkim jest niewspółmiernie 
wysokie w porównaniu z innymi 
powiatami. 

Dary dla podopiecznych PCPR

Od 4 lat firma DOVISTA POLSKA 
Spółka z o.o. w Wędkowach 
wspomaga Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Starogar-
dzie. Niedawno do placówki tra-
fiły słodycze i artykuły spożyw-
cze, które zostały przekazane 
podopiecznym. 
W okresie świąteczno-noworocz-
nym „DOVISTA” przekazała sło-
dycze oraz artykuły  spożywcze, 

Słodycze i artykuły spożywcze 
zostały przekazane najbardziej 
potrzebującym.

które PCPR postanowiło przeka-
zać najbardziej potrzebującym 
pełnoletnim wychowankom ro-
dzin zastępczych oraz placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. Z 
hojności „DOVISTY” docelowo 
skorzysta około 35 wychowan-
ków. 
To nie jest jedyna pomoc i wspar-
cie okazane przez tę firmę. DOVI-
STA wspomaga tutejszy PCPR od 
2014 r. Przykładowo podopieczni  
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie zostali zaproszeni 
i uczestniczyli w „PIKNIKU RO-
DZINNYM Z DOVISTĄ”. 
Często wychowankowie boleśnie 
doświadczeni przez życie pomi-
mo różnorodnych form pomocy 
ze strony instytucji, nadal wyma-
gają wsparcia. Świadomość, że 
w otoczeniu jest ktoś, kto o nich 
pamięta - jest wartością samą 
w sobie.  Dlatego kierujemy 
podziękowania w imieniu wy-
chowanków oraz pracowników 
PCPR. 
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W Kociewskim Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w Starogar-
dzie Gdańskim oficjalnie zakoń-
czyły się prace budowlane, czyli 
pierwszy etap w ramach pro-
jektów unijnych. Wartość tego 
etapu inwestycji to 4 344 079,71 
zł. Dzięki temu projektowi pra-
codawcy będą mieli możliwość 
przygotowania młodych ludzi do 
pracy na konkretnych stanowi-
skach, a uczniowie zyskają kon-
kretne umiejętności i perspekty-
wę stałego zatrudnienia. 
Doposażenie pracowni kształce-
nia ustawicznego za kwotę 2 015 
000 zł podniesie kompetencje 
osób dorosłych oraz zwiększy 
szanse na zatrudnienie, a nowo-
czesny sprzęt dydaktyczny po-
zwoli na odnowienie, rozwijanie 
i doskonalenie kwalifikacji ogól-
nych i zawodowych jednostki 
trwający przez całe jej życie.
- Dzięki realizacji tego projektu do-
prowadzimy do utworzenia pro-
fesjonalnej, odpowiednio przygo-
towanej i wyposażonej w sprzęty 
placówki na miarę XXI wieku. Do 
tego celu zaadaptowaliśmy ist-
niejący budynek poprzemysłowy 
w bezpośrednim sąsiedztwie Sta-
rostwa Powiatowego, po byłym 
zakładzie „Wega”. Nowe centrum 
kształcenia ustawicznego spełni 

oczekiwania pracodawców w klu-
czowych branżach, działających 
na naszym terenie - podkreśla 
Leszek Burczyk,  Starosta Staro-
gardzki.
W ramach KCKU swoje pracownie 
będą miały: Zespół Szkół Ekono-
micznych, Zespół Szkół Zawodo-
wych w Starogardzie Gdańskim 
oraz Technikum w Owidzu. Pra-
cownie zostaną wyposażone w 
niezbędne sprzęty i urządzenia 
do praktycznej nauki zawodu, 
a także na potrzeby przeprowa-
dzania przez szkoły egzaminów 
zawodowych. Wyposażenie pra-
cowni kształcenia praktycznego 
i warsztatów szkolnych zostało 
przygotowane z uwzględnie-

niem wykazu opracowanego 
przez MEN oraz skonsultowane 
z pracodawcami z danej branży. 
W doposażonych pracowniach 
będzie można się kształcić w ra-
mach takich zawodów jak tech-
nik: informatyk, telekomunikacji, 
teleinformatyk, mechatronik, 
elektronik, logistyki, spedytor, 
mechanik, mechanik pojazdów 
samochodowych, drogownic-
twa, stolarz, technolog drewna.
- Kociewskie Centrum Kształce-
nia Ustawicznego w Starogardzie 
Gdańskim  dysponuje własnymi 
pomieszczeniami, które zostaną 
wykorzystane do prowadzenia za-
równo praktycznej nauki zawodu, 
jak i do przeprowadzania egzami-

Pierwszy etap w Centrum zakończony

nów kwalifikacyjnych - w dalszej 
perspektywie dla wszystkich szkół 
zawodowych naszego powiatu. 
Dzięki temu będziemy mogli zopty-
malizować koszty funkcjonowania 
szkolnictwa zawodowego. Nie bez 
znaczenia będzie również wygoda 
i dostępność dla naszych uczniów, 
którzy nie będą już musieli dojeż-
dżać do ośrodka egzaminacyjne-
go w powiecie tczewskim - dodaje 
Patryk Gabriel, Członek Zarządu 
Powiatu Starogardzkiego.
Ponadto zostaną przeprowa-
dzone Kursy KCKU – kształcenie 
ustawiczne osób dorosłych o 
wartości 599 576,00 zł. 
Z kolei na terenie Zespołu Szkół 
Rolniczych - Centrum Kształce-

nia Praktycznego w Bolesławo-
wie powstaje drugie Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Prak-
tycznego. 
- Realizacja inwestycji w Bolesła-
wowie zdecydowanie podniesie-
nie jakość edukacji i przeprowa-
dzania egzaminów na kierunkach 
realizowanych w ramach branży 
środowisko. Tym samym główny 
ośrodek kształcenia rolniczego w 
naszym województwie (ponad 
50% uczniów spoza terenu po-
wiatu starogardzkiego) stanie się 
jednym z ważniejszych centrów 
egzaminacyjnych w regionie - za-
uważa Kazimierz Chyła, Wicesta-
rosta Starogardzki. 
Inwestycja jest realizowana w 
ramach projektu: „Przebudowa 
i remont wraz z wyposażeniem 
obiektów 2 centrów kształce-
nia ustawicznego i praktyczne-
go w Powiecie Starogardzkim 
w ramach kształtowania sieci 
ponadgimnazjalnych szkół za-
wodowych w województwie 
pomorskim” oraz projektu: 
„Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej wraz z 
modernizacją i usprawnieniem 
źródeł ciepła i energii na terenie 
Miejskiego Obszaru Funkcjonal-
nego Starogardu Gdańskiego”. 

To samo miejsce - przed i po remoncie. 

Podczas gali Mecenasów Kul-
tury w Starogardzkie Centrum 
Kultury Starostwo Powiatowe 
otrzymało tytuł Przyjaciela Kul-
tury. 
Wyróżnienie z rąk dyrektor SCK 
odebrał Patryk Gabriel. Jest nam 
tym bardziej miło, iż tytuł Me-
cenasa Kultury trafił również do 
szkoły prowadzonej przez Po-
wiat Starogardzki Zespół Szkół 
Rolniczych Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Bolesławowie. 
Nagrody Przyjaciela Kultury 
przyznano: Ireneusz Majkowski 
- Majkowski Brokers, Starostwo 
Powiatowe, Jola Dudek - Restau-

Jesteśmy przyjacielem 
kultury

racja Słoneczna, Stowarzyszenie 
Pozytywni, Nadleśnictwo Staro-
gard Gd., Mariusz Szwoch - Ma-
rio, Mariusz Szwarc Galeria Nep-
tun, Michał Majewski, Grodzisko 
Owidz. Nagrody Mecenasa Kul-
tury otrzymali: ZSR CKP  w Bole-
sławowie, Starwik, Starkom, Stary 
Las, Polpharma, Stefan Lubawski, 
Nadleśnictwo Starogard Gdań-
ski, Bank Spółdzielczy w Staro-
gardzie , Kwiaciarnie Pobłoccy, 
Klub Motocykli Dawnych, OSiR, 
EGA, Państwo Dolan, Elektrocie-
płownia Starogard Gdański,
Gratulujemy!

Wyróżnienie odebrał Patryk Gabriel. 

Maciej Silarski, kierownik projek-
tu „Invest in Pomerania”, spotkał 
się z przedstawicielami samo-
rządów, aby zaprosić do udziału 
w konkursie grantowym. Pula 
środków, jaką dysponuje Agen-
cja Rozwoju Pomorza, to ponad 
44 miliony złotych.  
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.  
pod koniec stycznia ogłosiła 
nabór wniosków o udzielenie 
grantu na realizację projektów 
polegających na przygotowa-
niu, w tym uzbrojeniu, terenów 
inwestycyjnych oraz tworzeniu 
stref przemysłowych. W efekcie 
realizacji pojedynczego projek-
tu oczekuje się zagospodarowa-
nia całości uzbrojonego terenu 
poprzez zlokalizowanie na nim 
inwestycji mikro-, małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MŚP). Ter-
min składania wniosków mija 23 
kwietnia 2018 roku.  Jeśli cho-
dzi o wymogi odnośnie terenu 
inwestycyjnego, to jego po-
wierzchnia musi wynosić co naj-
mniej 20 ha, jego charakter musi 
być zwarty, musi być położony 
w całości na terenie wojewódz-
twa pomorskiego, w Obszarze 
Metropolitalnym Trójmiasta lub 

w obszarach gmin położonych 
wzdłuż regionalnych korytarzy 
transportowych. Podmiotami 
uprawnionymi do złożenia wnio-
sku są jednostki samorządu tery-
torialnego oraz  przedsiębiorcy. 
- Konkurs obejmuje projekty pole-
gające na przygotowaniu, w tym 
uzbrojeniu, terenów inwestycyj-
nych oraz tworzeniu stref przemy-
słowych - wyjaśnia Maciej Silarski. 
- W efekcie realizacji pojedynczego 
projektu oczekuje się zagospoda-
rowania całości uzbrojonego tere-

44 miliony złotych do wzięcia

nu poprzez zlokalizowanie na nim 
minimum pięciu MŚP. W ramach 
projektów dofinansowane mogą 
zostać m.in. koszty prac przygo-
towawczych, koszty niwelacji i 
uzbrojenia terenu inwestycyjnego, 
koszty budowy obiektów kubatu-
rowych o powierzchni od ok. 3 000 
m2 do ok. 6 000 m2 oraz placów 
magazynowych.
Więcej informacji oraz regulamin 
konkursu znajduje się na: arp.
gda.pl/1308,konkurs-grantowy.
html
 

W spotkaniu wzięli udział samorządowcy. 
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W sali widowiskowej Starogardz-
kiego Centrum Kultury odbyła się 
uroczysta gala z okazji 25 lecia 
Domu Pomocy Społecznej w Sta-
rogardzie Gdańskim, który jest 
jednostką organizacyjną powia-
tu starogardzkiego, zapewniają-
cą całodobową opiekę osobom 
dorosłym niepełnosprawnym 
intelektualnie. 
Na ręce dyrektor Katarzyny 
Szczodrowskiej podziękowania i 
słowa gratulacji za trud oraz sta-
rania, by stworzyć dom osobom 
niepełnosprawnym złożył Staro-
sta Starogardzki Leszek Burczyk 
oraz Patryk Gabriel, Członek Za-
rządu Powiatu. Nie zabrakło rów-
nież programu artystycznego. 
Na scenie pojawiły się Kociew-
skie Aniołki oraz mieszkańcy DPS 
z inscenizacją „Chwilo trwaj…”.
Przyłączamy się do życzeń!
Z historii placówki
Placówka powstała w zaadapto-
wanym obiekcie żłobka „Stokrot-
ka” i została oddana do użytku 8 
lutego 1993 roku. 
Większość mieszkańców została 
przeniesiona z Domu Pomocy 
Społecznej w Pelplinie. 

Chwilo trwaj... czyli 25-lecie DPS w Starogardzie Gdańskim

Obecnie mieszkańcy zajmują 
pokoje 1-, 2-, 3 oraz 4 osobowe. 
Pokoje urządzone są na styl do-
mowy. Placówka pozbawiona 
jest barier architektonicznych, 
dostosowana dla osób porusza-
jących się na wózkach inwalidz-
kich. 

Za Domem znajduje się piękny 
ogród, w którym latem odbywa-
ją się zajęcia terapeutyczne, gril-
le i różnego rodzaju gry i zabawy 
organizowane dla mieszkańców. 
Życie w Domu normowane 
jest zasadami wypracowanymi 
wspólnie z mieszkańcami, któ-

re znajdują odzwierciedlenie w 
rozkładzie dnia adekwatnym do 
harmonogramu pracy persone-
lu.
Mieszkańcy mają możliwść reali-
zowania swoich potrzeb religij-
nych poprzez uczestnictwo we 
mszy świętej i nabożeństwach 
odwiedzając kościół, działanie na 

rzecz środowiska lokalnego, re-
alizowanie potrzeb kulturalnych 
poprzez czytanie prasy, książek, 
uczestniczenie w imprezach, 
wycieczkach, wykonywanie prac 
o charakterze terapeutycznym. 
DPS miweści się przy Al. Woj-
ska Polskiego 12 w Starogardzie 
Gdańskim.

Dlaczego ASF jest groźne?
Rolnicy, hodowcy, samorządow-
cy, urzędnicy oraz przedstawi-
ciele służb wzięli udział w szko-
leniu związanym z zagrożeniem 
epizootycznym na terenie nasze-
go powiatu. Podczas spotkania 
mowa była głównie na temat 
zapobiegania i zwalczania afry-
kańskiego pomoru świń (ASF). 
- Program szkolenia dotyczył ak-
tualnej sytuacji epizootycznej w 
kraju i powiecie starogardzkim 
pod kątem afrykańskiego pomoru 
świń (ASF) i wysoce zjadliwej grypy 
ptaków (HPAI) - wyjaśnia Tomasz 
Ołtarzewski, Powiatowy Lekarz 
Weterynarii. Sytuacja jest groź-
na, bowiem ostatnie ogniska ASF 
pojawiły się pod Bartoszycami, 
zaledwie 40 km od granicy z woje-
wództwem pomorskim. 
- Teraz pytanie nie jest już „czy”, 
tylko „kiedy” pojawi się u nas ogni-
sko choroby - zauważa Starosta 
Leszek Burczyk, który zorgani-
zował w Starostwie Powiatowym 
szkolenie. -  Okolice Bartoszyc, 
Braniewa to miejsca, gdzie pojawił 
się pomór, dlatego spotkaliśmy się 
z różnymi służbami, aby skoordy-
nować nasze działania.
ASF to prawdziwa zmora dla 
producentów świń. Na terenie 
Unii Europejskiej dotychczas 7 
krajów boryka się z afrykańskim 

pomorem świń. W zeszłym roku 
odnotowano w nich w sumie 
blisko 4 tysiące przypadków. Naj-
więcej na Litwie - 1328, najmniej 
w Rumunii i we Włoszech. W Pol-
sce ujawniono 724 przypadki i aż 
81 ognisk. 
- Pojawienie się ASF w powiecie 
starogardzkim byłoby katastrofą 
dla hodowców. Nasz powiat jest 
bowiem jednym z największych 
producentów trzody chlewnej. 
Jestem w stałym kontakcie z mini-
sterstwem rolnictwa - przyznaje 
Lech Kolaska z Zarządu Pomor-
skiej Izby Rolniczej.
Jak podaje Główny Inspektorat 
Weterynarii, następujące obja-

wy zawsze powinny zaniepokoić 
hodowcę m.in.: nagłe padnięcia 
świń - ASF w stadzie świń może 
niekiedy objawić się jedynie 
nagłymi padnięciami, bez in-
nych objawów towarzyszących; 
wzrost wewnętrznej ciepłoty cia-
ła (do 40,5-42°C), któremu mogą 
nie towarzyszyć inne symptomy 
(gorączkujące świnie mają cza-
sem zachowany apetyt, porusza-
ją się na ogół normalnie). Choro-
ba jest nieuleczalna, powoduje 
100-procentową śmiertelność 
zwierząt. Nie jest niebezpieczna 
dla ludzi. 

W szkoleniu wzięły udział m.in. władze powiatu. 

Chwilo trwaj.. program artystyczny zainscenizowany przez miesz-
kańców DPS.

Starosta Starogardzki Leszek Burczyk składa na ręce dyrektor DPS 
Katarzyny Szczodrowskiej podziękowania za pracę na rzecz miesz-
kańców.

Wydarzenia

Wesprzyj TOZ
Towarzystwo Opieki nad Zwie-
rzętami Oddział w Starogardzie 
Gdańskim zachęca do przekaza-
nia 1 proc. podatku. Przy okazji 
można skorzystać z darmowego 
rozliczenia PIT-a za 2017 rok.  
- 1% - Dla Was Kochani, to tyle co 
nic. Dla zwierząt pozostających 
pod naszą opieką - to być albo nie 
być... - apelują przedstawiciele TOZ 
w Starogardzie Gd.  - Pamiętajcie o 
nas przy rozliczaniu swoich PITów. 
By Wasz 1% trafił do naszego od-
działu, nie zapomnijcie wskazać 
nas w rubryce „cel szczegółowy” 
wpisując „oddział w Starogardzie 
Gdańskim” KRS to: 0000154454. 
Jeśli los zwierząt nie jest Wam obo-
jętny, to prosimy o przekazanie dla 
naszych zwierzaków 1%. Wszyst-
kie środki zebrane z tego tytułu 
przeznaczamy tylko i wyłącznie 
na cele statutowe naszej organiza-
cji czyli na: szczepienia oraz zakup 
leków dla zwierząt odebranych w 

ramach prowadzonych przez nas 
interwencji, zakup karmy dla ko-
tów wolno bytujących, utrzymanie 
zwierząt pozostających w domach 
tymczasowych.
W każdą środę tygodnia, w go-
dzinach od 15:00 do 17:00 w 
siedzibie TOZ (Urząd Miasta w 
Starogardzie Gdańskim, Ulica 
Gdańska 6, pokój numer 018 
(parter - w łączniku - na końcu 
korytarza), będzie możliwość 
darmowego rozliczenia PIT-u. 
Co należy zrobić? Przyjść wyzna-
czonego dnia (każda środa tygo-
dnia), o wyznaczonej godzinie 
(15:00 - 17:00), przynieść ze sobą 
rozliczenie PIT-u za 2017 rok.

TOZ rozlicza podatki każdej oso-
bie, która swój 1% podaruje dla 
Towarzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami w Polsce - oddział w Sta-
rogardzie Gdańskim. 
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Trzeba być otwartym na problemy innych
Rozmowa z Grzegorzem Piwowarczykiem – Radnym Rady Powiatu Starogardzkiego V kadencji
Czy mógłby Pan przybliżyć czy-
telnikom swoją sylwetkę? 
Urodziłem się 25 maja 1981r. w 
starogardzkim szpitalu. Jestem 
najmłodszym radnym Rady Po-
wiatu obecnej kadencji. Lata mojej 
młodości, jak również późniejsze 
związane są z miejscem, w którym 
się wychowałem – Zblewem. To 
tam zawierałem pierwsze przyjaź-
nie, rozwijałem swoją wrażliwość 
społeczną i uczyłem się życia. W 
młodości często towarzyszyłem 
mojemu tacie Józefowi w jego 

służbie weterynaryjnej. Podczas 
wyjazdów poznałem problemy 
kociewskiej wsi, starałem zawsze 
wsłuchiwać się w głos ludzi, któ-
rzy tworzyli i tworzą naszą spo-
łeczność lokalną. Umiejętność 
słuchania i wrażliwość społeczna, 
ale również aktywność na rzecz 
innych, są moimi cechami, które 
wykorzystuję w pracy samorządo-
wej.        
Czym się Pan zajmuje na co 
dzień? 
Z wykształcenia jestem germani-
stą i logistykiem. Ukończyłem stu-
dia na kierunkach: język niemiec-
ki, dydaktyka języków obcych, 
logistyka międzynarodowa oraz 
studia podyplomowe w zakresie 
zarządzania oświatą. Pracuję jako 
nauczyciel języka niemieckiego i 
podstaw kreatywności w II Liceum 
Ogólnokształcącym im Ziemi Ko-
ciewskiej w Starogardzie Gdań-
skim oraz przedmiotów zawodo-

wych – logistycznych w Zespole 
Szkół Ekonomicznych. Dodatkowo 
w II LO pełnię funkcję opiekuna Sa-
morządu Uczniowskiego. Praca z 
młodzieżą daje mi wiele satysfak-
cji, a kluczem do uzyskania wła-
ściwych relacji z uczniami są we-
dług mnie nie tylko umiejętności 
przekazywania wiadomości, ale 
także słuchania i otwierania się na 
ich problemy. Jestem pewien, że to 
uczeń zawsze powinien być w cen-
trum uwagi, nie nauczany przed-
miot, a tym bardziej nauczyciel.  

Czy posiada Pan rodzinę? 
Prywatnie jestem mężem i ojcem. 
Moja małżonka Arleta z wykształ-
cenia jest kosmetologiem i wiza-
żystką. Podziwiam żonę za umie-
jętności – potrafi wyczarować 
przepiękne makijaże na każdą oka-
zję, jest kochającą żoną i mamą, a 
także świetnie gotuje. Mamy dwo-
je dzieci – siedmioletniego Filipa 
i dwuletnią Marysię. Filip chodzi 
do pierwszej klasy szkoły podsta-
wowej i uwielbia piłkę nożną. Jest 
zawodnikiem KP Starogard Gd. 
Marysia jeszcze dobrze nie potrafi 
mówić, ale za to uwielbia tańczyć, 
gdy tylko słyszy muzykę. Rodzina 
jest w naszym życiu podstawą, 
fundamentem, na którym buduje-
my wspólne szczęście. To tu, wśród 
najbliższych, znajduję wsparcie 
dla różnych działań, które podej-
muję.
Jak spędza Pan wolny czas?
Moją pasją jest sport. W wolnych 

chwilach, około trzech razy w ty-
godniu, chętnie biegam. Pokony-
wane dystanse są różne – najczę-
ściej jest to 10 km, ale zdarzają się 
też dłuższe. W 2018 roku planuję 
start na dystansie półmaratoń-
skim. Bieganie pozwala utrzymać 
organizm w dobrej formie. Można 
powiedzieć, że to swoista inwe-
stycja w zdrowie.  Czas wolny to 
także chwile spędzane z rodziną. 
Lubimy wspólne wypady na łono 
natury, spacery, jazdę rowerem, a 
gdy aura nie dopisuje gramy w pił-
karzyki i warcaby.    
Co uznaje Pan za swój najwięk-
szy sukces osobisty oraz w pracy 
zawodowej i społecznej?
Sukcesem osobistym jest dla mnie 
zbudowanie rodziny, o której już 
wcześniej wspomniałem. Ogrom-
nym zaszczytem było dla mnie 
otrzymanie z rąk Marszałka Wo-
jewództwa Pomorskiego medalu 
jako najlepszy nauczyciel powiatu 
w kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych w plebiscycie „Nauczyciel 
na medal” organizowanym przez 
Dziennik Bałtycki. To dowód na 
pozytywny odbiór moich działań 
dydaktycznych i wychowawczych. 
W pracy społecznej najbardziej 
cieszę się z realizacji wielu przed-
sięwzięć w ramach działań po-
wiatu. Należy do nich np. akcja 
„STOP smog”, w ramach której w 
szkołach ponadgimnazjalnych 
uczniowie prowadzą badania 
zanieczyszczeń powietrza. Jest 
to możliwe dzięki przeznaczeniu 
przez powiat środków na montaż 
urządzeń pomiarowych i ich insta-
lacji na budynkach szkół.  
Dlaczego postanowił Pan zostać 
radnym? Co zaważyło na Pana 
decyzji o kandydowaniu?
Zawsze aktywnie uczestniczyłem 
w życiu lokalnych społeczności. 
Już w szkole podstawowej pełni-
łem funkcję przewodniczącego 
samorządu uczniowskiego oraz 
lektora w Kościele Św. Michała 
Archanioła w Zblewie. Podczas 
studiów przewodziłem Radzie 
Mieszkańców domu studenckie-
go. Wiele działań zakończyło się 
wówczas sukcesem. Jednym z nich 
było stworzenie Klubu Studenc-
kiego. W dorosłym życiu również 
oczekiwałem pozytywnych zmian 
i chciałem mieć na nie wpływ. Ta 
właśnie chęć rozwoju naszej ma-
łej Ojczyzny – Kociewia wpłynęła 
na podjęcie przeze mnie decyzji o 
kandydowaniu do Rady. Cieszę się, 
że wielu z mieszkańców mi zaufa-
ło i od 2014 roku mogę pracować 
jako przedstawiciel mieszkańców 
Gminy Zblewo, Gminy Bobowo 

Samorząd

i Gminy Wiejskiej Starogard Gd. 
jako radny.  
Jakimi sprawami zajmuje się Pan 
jako radny?
W Radzie reprezentuję Stowarzy-
szenie Kociewskie, organizację 
samorządową, która już od 20 
lat wpisuje się w historię samo-
rządności na Kociewiu. Pierwszą 
komisją, której jestem członkiem, 
jest Komisja Rewizyjna. Komisja 
ta kontroluje działalność zarządu 
oraz powiatowych jednostek ad-
ministracyjnych, opiniuje wykona-
nie budżetu powiatu i występuje 
z wnioskiem do rady powiatu w 
sprawie udzielenia lub nieudziele-
nia absolutorium zarządowi. Dru-
gą komisją jest Komisja Edukacji 
Publicznej. Pełnię w niej funkcję 
Wiceprzewodniczącego. Powiat 
Starogardzki jest organem pro-
wadzącym dla szkół ponadgim-
nazjalnych, a po reformie oświaty 
dla szkół ponadpodstawowych. 
Znając mocne strony, ale także 
problemy powiatowej oświaty, 
staram się działać na rzecz placó-
wek oświatowych. Nasze szkoły są 
ustawicznie doposażane w środki 
dydaktyczne, a budynki moder-
nizowane. Trwa kompleksowa 
termomodernizacja w Zespole 
Szkół Zawodowych i II LO. Obecnie 
powstają także dwa nowoczesne 
centra kształcenia ustawicznego 
i praktycznego, w których będą 
przeprowadzane egzaminy zawo-
dowe. 
Jakie, Pana zdaniem są najpil-
niejsze i priorytetowe sprawy do 
rozwiązania wśród społeczności 
lokalnej, którą Pan reprezentuje, 
z punktu widzenia interesów Po-
wiatu Starogardzkiego? 
W Powiecie Starogardzkim wy-
różniono trzy kluczowe obszary, 
na których przede wszystkim się 
skupiamy. Są to: ochrona zdrowia, 
rozwój infrastruktury i edukacja. 
Dzięki inwestycjom w Kociewskim 
Centrum Zdrowia mieszkańcy 
mogą cieszyć się coraz wyższą ja-
kością usług medycznych, nadal 
będziemy modernizować i unowo-
cześniać szpital. Jeśli chodzi o in-
westycje drogowe, to na drogach 
powiatowych stosujemy przede 
wszystkim metodę „slurry Seal,” 
przy określonych środkach prze-
znaczonych na remont dróg umoż-
liwia ona naprawę nawierzchni 
dłuższych odcinków. Jako radny, 
zawodowo związany z edukacją 
zdaję sobie sprawę z tego, że ja-
kość edukacji, poziom i zakres wy-
kształcenia naszych absolwentów 
realnie wpłynie na kształt naszego 
regionu za 10, 20, czy 30 lat. Jakość 

edukacji dzisiaj będzie zatem miała 
odroczony wpływ na jakość życia 
na Kociewiu. Edukacja na najwyż-
szym poziomie, o którym świad-
czą wskaźniki edukacyjne szkół 
ponadgimnazjalnych, jest zatem 
kolejnym priorytetem powiatu. Na 
dowód naszego sukcesu na tym 
polu warto przywołać chociażby 
wyniki zdawalności matur w 2017 
r., które na 20 powiatów naszego 
województwa uplasowały mło-
dzież powiatu starogardzkiego 
na drugim miejscu. To dowód na 
celowość i trafność działań całego 
systemu edukacji w powiecie. 
Jakie widzi Pan szanse i zagro-
żenia dla rozwoju swojej Gminy, 
jak  również dla Powiatu Staro-
gardzkiego? 
Gmina Zblewo posiada duży po-
tencjał, szczególnie w wymiarze 
ludzkim. Jeśli chodzi o rozwój 
przedsiębiorstw zarówno produk-
cyjnych, jak również usługowych 
zauważyć można doświadczonych 
przedsiębiorców, ale również mło-
dych i ambitnych założycieli firm. 
Szczególnie tym ostatnim należy 
pomagać i wspierać poprzez roz-
wiązania systemowe, spotkania 
szkoleniowe, dzielenie się doświad-
czeniem i budowanie wspólnych 
rozwiązań gospodarczych.  Widzę 
wśród mieszkańców tej gminy 
ludzi, którzy odnoszą sukcesy go-
spodarcze, inspirują innych do po-
dejmowania działań i zakładania 
własnych firm. Dużą rolę w Gmi-
nie Zblewo odgrywa turystyka. 
Dostęp do czystych jezior i lasów 
jest niewątpliwie atutem naszej 
gminy. Należy go nadal wykorzy-
stywać i rozwijać bazę noclegową 
oraz rozwiązania infrastruktural-
ne. Będą temu służyły nasze dalsze 
inwestycje. Chociażby rozbudowa 
drogi powiatowej łączącej Bo-
rzechowo i Wirty. Dzięki budowie 
ciągu pieszo-rowerowego dotar-
cie do Aboretum w Wirtach będzie 
atrakcyjniejsze i bezpieczniejsze.
Jakimi sprawami chciałby się 
Pan zająć jako radny do upływu 
obecnej kadencji? 
Nadal będę wspierał inicjatywy 
związane z rozwojem infrastruk-
tury drogowej, bazy oświatowej 
i działaniami proekologicznymi.
Prowadzona obecnie przez Powiat 
Starogardzki akcja informacyjno – 
edukacyjna ma na celu poprawę 
jakości powietrza. Dlatego warto 
zastanowić się nad wkładem każ-
dego z nas mieszkańców w popra-
wę jakości naszego kociewskiego 
środowiska. Miejsca, które „najrzy 
się z naturą.”
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Stawiamy na ważne projekty unijne
Rozmowa z Patrykiem Gabrielem, Radnym Rady Powiatu Starogardzkiego V kadencji
Czy mógłby Pan przybliżyć czy-
telnikom pokrótce swoją sylwet-
kę? 
- To ciekawe, że wiele rozmów tego 
typu jak ta zaczyna się właśnie od 
takiej „bomby”. Z pozoru wydaje 
się, że to proste pytanie, ale już po 
chwili zastanowienia staje się ono 
niezwykle trudne. Chyba każdy 
ma ochotę przedstawić siebie w 
dobrym świetle, ale bez narażenia 
się na zarzut o zarozumialstwo. 
Dlatego wymienianie pozytyw-
nych cech charakteru jak pracowi-
tość, lojalność czy poczucie humo-
ru bywa traktowane podejrzliwie. 
Z drugiej strony, a mówię to jako 
stały Czytelnik tej części naszej ga-
zety, nie chciałbym popaść w tony 
opisane w jednej ze sztuk Moliera. 
☺
Czym się Pan zajmuje na co 
dzień? 
- Kiedy na początku XXI wieku 
kończyłem studia socjologiczne 
nie postawiłbym wiele na to, że 
po kilkunastu latach będę zwracał 
się do Państwa jako samorządo-
wiec. A jednak tak się potoczyły 
moje zawodowe losy i dodam, że 
nie mógłbym wybrać lepiej. Bar-
dzo lubię swoją obecną pracę, w 
której zajmuję się naprawdę wie-
loma bardzo różnymi sprawami, 
spośród których kluczowe, najbar-
dziej energochłonne i w tej chwili 
najważniejsze dla naszej społecz-
ności są sprawy związane z grun-
towną modernizacją szpitala oraz 
projektami unijnymi. Budową zu-
pełnie nowego, nowoczesnego 
bloku operacyjnego, centralnej 
sterylizatorni, własnego zakładu 
diagnostyki obrazowej, przebudo-
wą pięciu oddziałów, stworzeniem 
nowych działalności i zaplecza re-
habilitacyjnego. To wydatek około 
50 milionów złotych. Nie sposób 
jednak opisywać tutaj szczegółów, 
ale warto tylko przypomnieć, że  
nad tym projektem pracujemy od 
prawie trzech lat i myślę, że jeste-
śmy w połowie drogi. Druga rzecz 
to wielki projekt edukacyjny, wart 
około 21 milionów złotych. Tworzy-
my, z wykorzystaniem pieniędzy 
unijnych, dwa centra kształcenia 
praktycznego – w Bolesławowie i 
Starogardzie – w dawnym zakła-
dzie Ega, tuż obok Starostwa, gdzie 
powstał bardzo funkcjonalny i es-
tetyczny obiekt. Oprócz infrastruk-
tury ogromne sumy przeznaczamy 
na darmowe kursy i szkolenia dla 
naszych uczniów, osób dorosłych 
i nauczycieli naszych szkół. To są 
naprawdę bardzo trudne projekty, 
które realizujemy jednak w świet-
nym młodym zespole, w którym 

– co ciekawe, zdecydowaną prze-
wagę mają dziewczyny. Tym, w co 
naprawdę wierzę i na co w swoim 
grafiku zawsze znajduję czas, są 
sprawy młodzieży, sportu, orga-
nizacji pozarządowych i akcji edu-
kacyjnych, profilaktycznych. To 
niezwykle inspirujące móc współ-
tworzyć sukces, wspierać czy być 
częścią takich akcji jak: Kociewie 
najrzy się z naturą, Czuję, widzę, 
słyszę, ratuję, Kociewie nadaje 
rytm, Bolesławowo Bussines Week 
czy działań Młodzieżowej Rady 
Powiatu Starogardzkiego.

Czy posiada Pan rodzinę? 
- W kwestiach rodziny jestem nie-
zwykle konserwatywny. Mam 
szczęście, że  mimo różnych kło-
potów, jak to w życiu – jesteśmy 
ze sobą bardzo blisko i bardzo się 
kochamy – zarówno - moi rodzi-
ce, brat z rodziną, ale też rodzina 
mojej żony – jej rodzice i siostry z 
rodzinami. Właściwie nie wyobra-
żam sobie dnia bez kontaktu z 
nimi. Zresztą z bratem jesteśmy 
najlepszymi przyjaciółmi, chociaż 
będąc chłopcami nie raz praliśmy 
się niemiłosiernie.

Jak spędza Pan wolny czas?
- Czytam codziennie, ale za mało. 
Kiedy te słowa dotrą do naszych 
czytelników, będę już pewnie po 
lekturze najnowszej książki Na-
omi Klein „Nie nie wystarczy” i 
już teraz mogę powiedzieć, że to 
lektura obowiązkowa dla wszyst-
kich, którzy wierzą w społeczeń-
stwo obywatelskie. Uprawiam 
też sport. Ruszam się, bo sport to 
najlepszy sposób na zresetowanie 
głowy. Jest taki moment na trasie, 
w wodzie, na boisku czy korcie, że 
człowiek przestaje o czymkolwiek 
myśleć. Jest absolutnie tu i teraz 
– nie ma niczego i nikogo. Jest się 
samemu ze swoim ciałem, bólem, 
osłabieniem czy wręcz przeciw-
nie – euforią. Każdy sportowiec to 
zna.

Co uznaje Pan za swój najwięk-
szy sukces osobisty oraz w pracy 
zawodowej i społecznej?
- Jeśli chodzi o sprawy prywatne, 
to niech one pozostaną prywatne. 
W życiu zawodowym za sukces 
uznaję fakt, że nie znam nikogo, 
który jawnie określałby się jako 
mój wróg. Zresztą ja też nie uzna-
ję się za niczyjego wroga. A dzisiaj 
niestety każdą różnicę zdań trak-
tuje się jako stan wojny. Bardzo 
pilnuję się, żeby nie działać w taki 
konfrontacyjny i w istocie głupi 
sposób. Co zaś do moich działań, 

jestem dumny z zespołu, w którym 
pracuję, a który przez ostatnie kil-
ka lat współtworzyłem.

Dlaczego postanowił Pan zostać 
radnym? Co konkretnie zaważy-

ło na Pana decyzji o kandydowa-
niu?
- Nie pamiętam już jakiejś kon-
kretnej motywacji. Jest jednak w 
mojej osobowości coś, co każe mi 
brać odpowiedzialność. Bywałem 
zastępowym, gospodarzem klasy, 
kapitanem drużyny w Wierzycy,  
konsekwencją był start w wybo-
rach.

Jakimi sprawami zajmuje się Pan 
jako radny Rady Powiatu Staro-
gardzkiego? Czy pełni Pan w niej 
jakieś dodatkowe funkcje?
- O mojej pracy jako radnego, jako 
że obdarzono mnie funkcją człon-
ka zarządu, już wyżej pisałem. Pra-
cuję w trzech komisjach – Kultury, 
sportu i promocji regionu, Komisji 

ds. rodziny i zdrowia oraz Komisji 
budżetowej.

Jakie, Pana zdaniem są najpil-
niejsze i priorytetowe sprawy do 
rozwiązania wśród społeczności 

lokalnej, którą Pan reprezentuje, 
z punktu widzenia interesów Po-
wiatu Starogardzkiego? 
- Jako starogardzianina martwi 
mnie brak zdecydowanego działa-
nia rządu w sprawie naszej obwod-
nicy. To sprawa, którą w poprzed-
niej kadencji zainicjowaliśmy jako 
samorząd powiatowy, a z którą 
rządzący sobie nie radzą. To dziw-
ne, tym bardziej, że skorzystaliby 
na tym i znaleźli uznanie nawet 
wśród osób, które nie należą, jak 
ja, do ich zwolenników. O znacze-
niu modernizacji szpitala nie będę 
już mówił, bo to oczywiste. Mamy 
tylko jeden szpital w naszym po-
wiecie. Tutaj jednak sprawy w zde-
cydowanej części zależą od nas.

Jakie widzi Pan szanse i zagro-
żenia dla rozwoju swojej Gminy, 
jak  również dla Powiatu Staro-
gardzkiego?
- To bardzo szeroko postawione 

pytanie, ale bardzo ważne. W sen-
sie bardzo ogólnym zagrożenie 
będzie stanowiła sytuacja, w któ-
rej ktoś centralnie będzie chciał 
decydować co jest dla nas dobre, a 
co złe. Niestety takie tendencje się 
nasilają. I z drugiej strony, wierzę, 
że jeśli władze centralne pozwolą 
nam decydować o naszych spra-
wach – to my, starogardzianie, Ko-
ciewiacy, Pomorzanie znakomicie 
sobie poradzimy.

Jakimi sprawami chciałby się 
Pan zająć przede wszystkim jako 
radny do upływu obecnej kaden-
cji?
- Chciałbym móc dokończyć pro-
jekty, które opisywałem wcześniej. 
 

Samorząd
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Uczymy pierwszej pomocy już piąty rok!
Projekt pn. „Czuję, widzę, sły-
szę, ratuję” w głównej mierze 
zakłada prowadzenie szkoleń z  
pierwszej pomocy dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych.  Ta-
kie szkolenia są  prowadzone już 
5 rok!
Celem szkoleń jest nabycie wie-
dzy teoretycznej oraz umiejęt-
ności praktycznych w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy 
medycznej. Oprócz wiedzy teo-
retycznej, duży nacisk kładziemy 
na zdobycie przez uczestników 
szkolenia umiejętności praktycz-
nych, które obejmują naukę re-
suscytacji krążeniowo-oddecho-
wej na fantomach, opatrywanie 
ran, unieruchamianie kończyn 
po urazie, wykorzystanie pozycji 
bezpiecznej, etc. Zajęcia prowa-
dzone są przez doświadczonych 
ratowników medycznych pracu-
jących w Kociewskim Centrum 
Zdrowia. Począwszy od 2013 r. w 
szkoleniach wzięło udział ok. 6  
tys. osób.
- Corocznie pracownicy Kociew-
skiego Centrum Zdrowia organi-
zują dla uczniów  naszej szkoły 
czterogodzinne warsztaty  pierw-
szej pomocy – mówi Wiesława 
Górska, Dyrektor I Liceum Ogól-
nokształcącego w Starogardzie 

Gdańskim. -  W tym roku szkol-
nym w szkoleniu uczestniczyła 
młodzież z klas I -  medycznej oraz 
psychologiczno-pedagogicznej. 
Bez wątpienia takie szkolenie to 
ważna i potrzebna inicjatywa. Ra-
townicy medyczni teoretycznie i 
praktycznie uczyli młodzież, w jaki 
sposób mądrze i skutecznie udzie-
lać pierwszej pomocy. Trudne sy-
tuacje zagrażające zdrowiu i życiu 
innych zdarzają się bardzo często. 
Zazwyczaj są to sytuacje nagłe, 
wzbudzające w otoczeniu szok i 
strach. Ratownicy profesjonalnie 
przekazują wiedzę teoretyczną, 
ale także przeprowadzają ćwi-
czenia praktyczne na fantomach. 
Młodzież uczestnicząca w spo-
tkaniu wyszła z przekonaniem, że 
jeżeli będziesz wiedział, znał me-
tody w jaki sposób możesz pomóc  
drugiej osobie, przełamiesz lęk, to 
spróbujesz udzielić pierwszej po-
mocy, może uratujesz czyjeś życie, 
zamiast biernie przyglądać się z 
boku. Dziękujemy organizatorom 
- Kociewskiemu Centrum Zdro-
wia na czele z panią Magdaleną 
Jankowską za przeprowadzanie 
szkoleń dotyczących pierwszej 
pomocy. Życzę naszej młodzieży, 
aby nigdy nie wahała się wykorzy-
stać zdobytej wiedzy w trudnych 

sytuacjach, których oby było jak 
najmniej. 

Po szkoleniu uczestnicy zdoby-
wają wiedzę z zakresu m. in.: za-
dbania o swoje bezpieczeństwo 
na miejscu zdarzenia, wezwania 
odpowiednio pomocy, rozpo-
znania stanu przytomności po-
szkodowanego, prowadzenia 
resuscytacji krążeniowo – odde-
chowej u osób dorosłych i dzieci, 
posługiwania się automatycznym 
defibrylatorem zewnętrznym 
AED, układania osoby nieprzy-
tomnej w pozycji bezpiecznej, 
tamowania krwotoku za pomo-
cą opatrunku, udzielania pomo-
cy przy napadach drgawkowych, 
udzielania pierwszej pomocy, 
np. w przypadku zadławień, za-
słabnięć, omdleń. 
- Od kilku lat mam przyjemność 
prowadzić szkolenia z pierwszej 
pomocy, które odbywają się dzięki 
akcji „Czuję, widzę, słyszę, ratuję” 
– informuje Joanna Pacer, ratow-
nik medyczny. -  Na początku za-
jęcia odbywały się bez zbytniego 
zainteresowania oraz zaangażo-
wania ze strony uczniów, którzy 
bardzo nieśmiało odpowiadali na 
zadawane im pytania. Podczas za-
jęć praktycznych nieliczna grupa 

chciała podchodzić do fantomów 
i wypróbować zdobytą wiedzę w 
praktyce. Z biegiem czasu każda 
klasa uczestnicząca w szkoleniach 
coraz bardziej interesowała się 
tym co przekazujemy im na zaję-
ciach zarówno teoretycznych jak 
i praktycznych. Teraz uczniowie 
bez namowy biorą bardzo aktyw-
ny udział zarówno w zajęciach. 
Bardzo dużą aktywność wykazu-
je młodzież, która jest członkiem 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
oraz ci, którzy sami doświadczyli 
sytuacji w których pierwsza po-

Zdrowie

moc okazała się niezbędna. Oso-
biście jestem bardzo zadowolona 
i dumna z młodzieży, którą mam 
przyjemność poznać na zajęciach. 
Wszystkim im życzę tego, żeby 
wiedza zdobyta na szkoleniach z 
pierwszej pomocy nigdy nie oka-
zała się przydatna.
Pomimo tego, że akcja skiero-
wana jest do uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych, szkolenia od-
bywają się również w szkołach 
podstawowych, przedszkolach i 
żłobkach. 

Uczniowie uczą się pierwszej pomocy w ramach szkoleń „Czuję, wi-
dzę, słyszę, ratuję”. 

Prezent na Dzień Kociewia
Oliwier Kruczek urodził się w mi-
nioną sobotę, 10 lutego. Jego na-
rodziny zbiegły się z obchodami 
Światowego Dnia Kociewia. Wła-
dze powiatu przygotowały więc 
prezent dla małego Kociewiaka. 
Już tradycją stało się to, że na 
dzieci, które przychodzą na świat 
10 lutego, czeka prezent. 
- Postanowiliśmy w ten sposób 
uczcić Światowy Dzień Kociewia 
i dlatego dla dzieci, a właściwie 

dla ich rodziców, przygotowaliśmy 
niespodziankę - mówi Patryk Ga-
briel, członek Zarządu Powiatu 
Starogardzkiego. - Zwykle pod-
stawowe rzeczy z tak zwanej wy-
prawki już są przygotowane przez 
rodziców jeszcze przed przyjściem 
dziecka na świat, więc uznaliśmy, 
że dobrym pomysłem będzie spre-
zentowanie fotelika samochodo-
wego dla nieco większego dziecka. 
Dzięki temu takie kilkumiesięczne 

Oliwier Kruczek urodził się 10 lutego i z okazji Światowego Dnia 
Kociewia otrzymał od władz powiatu fotelik samochodowy. 

niemowlę będzie podróżowało 
bezpiecznie. 
Mamy zwykle nie wiedzą, że na-
rodziny ich pociech akurat 10 lu-
tego wiążą się z niespodzianką. 
Tak też było tym razem. 
- Jestem zaskoczona, ale też 
szczęśliwa, że synek otrzymał taki 
prezent. Nawet nie wiedziałam, 
że spotka nas taka niespodzian-
ka - mówi Kinga Kruczek, mama 
Oliwiera. - Fotelik na pewno nam 
się przyda. Bardzo dziękuję za pre-
zent. 
Oliwier jest pierwszym dziec-
kiem pani Kingi. To duży i zdro-
wy chłopiec. W chwili narodzin 
ważył 3800 g. Mamę i jej synka 
w Kociewskim Centrum Zdrowia 
odwiedziły panie: Stanisława 
Głąb-Brandt, radna powiatowa 
i Dorota Gałecka, zastępca na-
czelnika Wydziału Nadzoru Wła-
ścicielskiego, Zdrowia i Polityki 
Społecznej Starostwa Powiato-
wego. Panie złożyły życzenia oraz 
przekazały prezent. 
Korzystając z okazji życzymy 
chłopcu dużo zdrówka i beztro-
skiego dzieciństwa, a rodzicom 
odkrywania uroków wspólnego 
życia. 

PCPR informuje, że Powiat Starogardzki przystąpił w 2018r.  do kolejnej 
edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 

 finansowanego ze środków PFRON, który  skierowany jest do 
osób niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego.

Moduły i obszary, które będą realizowane w roku 2018, 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 samocho-
du, 
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie infor-
macyjnym
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwa-
lidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy koń-
czyny
MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez do-
finansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, w 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 ekster-
nistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu 
doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Informacje są dostępne na stronie internetowej: www.pcprstarogard.pl
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W Zespole Szkół Rolniczych Cen-
trum Kształcenia Praktycznego 
im. Józefa Wybickiego w Bolesła-
wowie odbyło się uroczyste wrę-
czenie świadectw potwierdza-
jących kwalifikacje spawacza i 
operatora wózków widłowych. 
Certyfikaty wręczali: Marek Ga-
briel – Naczelnik Wydziału Edu-
kacji Starostwa Powiatowego w 
Starogardzie Gd., Jan Kończyk 

Uczniowie z Bolesławowa z nowymi kwalifikacjami

– Dyrektor „Inżynierii” Centrum 
Szkoleń w Gdańsku, Alfred Por-
tée – Dyrektor Zespołu Szkół 
oraz Alicja Radlińska – koordy-
nator projektu. 80 uczniów szko-
ły zrealizowało  kursy w ramach  
projektów unijnych. 
Dwa z nich  są  realizowane przez 
Powiat Starogardzki. Pierwszy 
związany jest z powstaniem w 
Zespole Szkół Rolniczych cen-

trum egzaminacyjnego w ra-
mach projektu: „Przebudowa i 
remont wraz z wyposażeniem 
obiektów 2 centrów kształcenia 
ustawicznego i praktycznego 
w Powiecie Starogardzkim w 
ramach kształtowania sieci po-
nadgimnazjalnych szkół zawo-
dowych w województwie po-
morskim” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Drugi projekt „Wybieram przy-
szłość zawodową – podniesienie 
jakości kształcenia zawodowe-
go w Powiecie Starogardzkim” 
skierowany jest do uczniów i 
nauczycieli szkół naszego po-
wiatu. Znaczną grupę stanowili 
uczniowie, którzy uprawnienia 
uzyskali dzięki „Programowi 
Motywacyjnemu dla Uczniów 
Pomorskich Szkół Zawodowych”, 
który jest  dofinansowany z Fun-
duszy Europejskich i realizowany 
przez Samorząd Województwa 
Pomorskiego. 

80 osób zrealizowało  kursy w ramach  projektów unijnych. 

- Uzyskane kwalifikacje spawa-
cza bardzo przydadzą się nam w 
naszej codziennej pracy w gospo-
darstwach rolnych, a i dają szero-
kie możliwości zatrudnienia poza 
rolnictwem – powiedział jeden z 
uczniów, uczestników szkoleń.  
Warto zauważyć, że również 
uczennice naszej szkoły chętnie 
zdobywały nowe uprawnienia. 

Jest to pierwsza tak liczna grupa, 
która odebrała nowe kwalifika-
cje zawodowe, a wiele kursów 
jeszcze przed nami. Zapraszamy 
do śledzenia strony internetowej 
Zespołu Szkół Rolniczych (www.
boleslawowo.pl), gdzie na bieżą-
co umieszczane są informacje o 
naborach na kursy dla młodzieży 
i dorosłych.

Uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifi-
kacje. 

Działają od dekady

W tym roku Młodzieżowa Rada 
Powiatu Starogardzkiego obcho-
dzi 10-lecie istnienia. Z tej okazji 
młodzi radni wzięli udział w po-
siedzeniu Rady Powiatu i opo-
wiedzieli o swoich osiągnięciach 
oraz planach na przyszłość. 
- Młodzieżowa Rada Powiatu Sta-
rogardzkiego działa przy Ognisku 
Pracy Pozaszkolnej, a opiekunami 
są Grzegorz Oller i Krzysztof Strze-
liński - wyjaśnił podczas sesji Pa-
tryk Gabriel. - Młodzieżowa Rada 
jest rodzajem koła zainteresowań, 
ale z odpowiednio rozszerzonymi 
kompetencjami. Jedną z takich 
kompetencji jest przykładowo bu-

dżet, za którego wykonanie odpo-
wiada dyrektor Ogniska. Młodzie-
żowa Rada ma na swoim koncie 
wiele sukcesów. Aktywność tych 
młodych ludzi poszczególnych ka-
dencji wymaga pochwał. Już dziś 
proszę też wszystkich radnych o 
wsparcie w przygotowaniu obcho-
dów 10-lecia istnienia młodzieżo-
wej rady. 
O aktywności młodych radnych 
mówiła Paulina Ociesa, przewod-
nicząca MRPS oraz Paweł Meller, 
wiceprzewodniczący. - Jesteśmy 
grupą osób z różnych szkół ponad-
gimnazjalnych naszego powiatu - 
mówiła na sesji Paulina Ociesa. 
- Wszyscy zainteresowani byciem 
radnym musieli zgłosić chęć dzia-
łania, zebrać 30 podpisów po-
twierdzających ich kandydaturę, 
a następnie odbywały się wybory, 
w których udział brali uczniowie. 
Obecnie w składy rady wchodzi 35 
osób, które gotowe są poświęcić 
swój czas wolny na spotkania, se-
sje, dyskusje oraz akcje. To ludzie, 
którzy lubią robić coś dla innych. 
Wśród akcji organizowanych 
przez MRPS jest m.in. turniej cha-
rytatywny z okazji WOŚP, ferie, 
Dzień Kobiet, konkurs fotogra-
ficzny, Dzień Serca, szkolenia, a 
także odwiedziny małych pa-
cjentów przebywających w sta-
rogardzkim szpitalu. 

 
Przyjdź 
na targi
Już niebawem odbędą się Po-
wiatowe Targi Edukacyjne i Pra-
codawców. Tradycyjnie areną 
spotkań gimnazjalistów będzie 
Zespół Szkół Ekonomicznych w 
Starogardzie Gdańskim. 
Organizatorzy, czyli Starostwo 
Powiatowe, SKB - Związek Praco-
dawców oraz „ekonomik”, posta-
wili na sprawdzoną formułę. Tar-
gi edukacyjne połączone będą z 
targami pracodawców. W rezul-
tacie gimnazjaliści, którzy we-
zmą udział w targach, będą mieli 
okazję lepiej poznać ofertę edu-
kacyjną szkół ponadgimnazjal-
nych oraz poznać pracodawców. 
Zapraszamy do „ekonomika” od 
godz. 9.00. 

O aktywności młodych radnych 
mówiła Paulina Ociesa oraz Pa-
weł Meller.

Na spotkaniu w Starostwie 
omawiane były kwestie związa-
ne z targami. 

Młodzież o patronce

W I LO w Starogardzie Gd. w 
nietypowy sposób świętowano 
dzień patronki. Uczniowie sami 
wymyślili, że zrobią coś inne-
go. Nie było więc tradycyjnego 
konkursu wiedzy, czy też scenek 
o życiu patronki, ale powstał 
prawdziwy musical o Marii Skło-
dowskiej-Curie. 
Co więcej, młodzież sama przy-
gotowała scenariusz, scenogra-
fię, kostiumy, wybrała piosenki i 
dokonała ich aranżacji, a wszyst-
ko to działo się poza lekcjami, w 
czasie wolnym. Efekt ich pracy? 
Jest niesamowity! Całe przedsię-
wzięcie to zasługa uczniów: Ka-
tarzyny Ogórek - (scenarzystka, 
reżyser), Ady Walczak, Wiktorii 

Młodzież sama przygotowała cały spektakl o patronce szkoły. 

Makurat, Pawła Kortasa, Szymo-
na Sroki, Szymona Marszałka, 
Olgi Krzyżyńskiej, Agaty Nowak, 
Mateusza Czepirskiego, Magdy 
Ringwelskiej, Julii Kwaśniewskiej, 
Anny Kwaśniewskiej, Aleksandry 
Skrzypczak, Filipa Lubińskiego, 
Klaudii Paszkowskiej, Wiktorii 
Urban, Agaty Macholli, Wiktora 
Stachowiaka, Wiktorii Gryniuk, 
Natalii Matyjaszczyk, Kacpra Łu-
kasińskiego, Franciszka Andrear-
czyka, Macieja Smycza. Opieku-
nem była Julieta Skrzypczak. W 
przedstawieniu wykorzystano 
między innymi materiał z monta-
żu słowno- muzycznego Tamary 
Kalinowskiej. 
Gratulujemy! 
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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 „SMOG”. Na odpowiedzi czekamy do 12 
marca 2018 r. 

W poprzednim wydaniu „Gazety Powiatowej” pytaliśmy o to, co znaczy 
„Kociewie najrzy się z naturą”? Prawidłowa odpowiedź to oczywiście 
„Kociewie przyjaźni się z naturą”. Zwycięzcą został Stanisław Sobiecki. 
Serdecznie gratulujemy!

PYTANIE KONKURSOWE
Jakie warunki atmosferyczne sprzyjają powstawaniu smogu?

a) silne deszcze i wiatr,

b) upał i brak wiatru,

c) duża wilgotność i brak wiatru,

d) wszystkie powyższe.

KUPON

..........................................................

(imię i nazwisko)

..........................................................

(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)

ODPOWIEDŻ

Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!
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Już po raz dwunasty odbywały 
się w Warszawie i wielu innych 
miastach biegi na dystansie 5 km 
pod hasłem „Policz się z cukrzycą 
i ucz się pierwszej pomocy”. Za 
pieniądze uzyskane z pakietów 
startowych zostaną zakupione 
pompy insulinowe dla kobiet cię-
żarnych z cukrzycą oraz materia-
ły do nauki pierwszej pomocy.
W Starogardzie Gd. bieg odbył 
się na stadionie miejskim im. Ka-
zimierza Deyny już po raz drugi. 
Uczestniczyło w nim tym razem 
90 osób. Organizatorem biegu 
był Starogardzki Klub Lekkoatle-
tyczny Filippides.
Zawodnicy jeszcze przed bie-
giem mieli okazję zmierzyć so-
bie poziom cukru we krwi oraz 
ciśnienie, co było możliwe dzięki 
Paniom pielęgniarkom z Kociew-
skiego Centrum Zdrowia.
Punktualnie o godzinie 12.00 
rozpoczął się start honorowy 

W starogardzkiej edycji biegu wzięło udział 90 osób. 

biegu, a chwilę później na sygnał 
gwizdka zawodnicy wystarto-
wali na 5 km. Bieg miał charak-
ter rekreacyjny, choć znaleźli się 
tacy, którzy wyraźnie chcieli po-
czuć smak sportowej rywalizacji. 
Bieg odbywał się przy dźwiękach 
motywującej muzyki. Po biegu 
uczestnicy stanęli do pamiątko-

Pobiegli i policzyli się z cukrzycą

wego zdjęcia, a następnie poszli 
na zasłużony poczęstunek.
Chwilę później każdy z uczest-
ników miał okazję posłuchać 
pogadanki lekarza ginekologa 
Łukasza Rajca na temat leczeniu 
cukrzycy u kobiet w ciąży, a tak-
że zobaczyć dzięki ratownikowi 
medycznemu z Kociewskiego 

Podróż dla 
najlepszych do Berlina

200 osób spędziło ferie na sportowo
To był bardzo aktywny czas dla 
tych wszystkich, którzy zdecydo-
wali się skorzystać z propozycji 
Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportu w Starogardzie. Nikt 
podczas ferii nie mógł narze-
kać na nudę. 
Turniej szachowy, rywalizacja 
pod siatką, zmagania w bad-
mintona, turniej tenisa stoło-
wego, czy też w koszykówkę - 
to tylko część atrakcji, jakie dla 
młodzieży przygotował MOS. 
Pewne jest jedno - wszyscy 
świetnie się bawili, a do tego 
zainteresowanie zajęciami 
było ogromne. Z oferty ferii na 
sportowo skorzystało ponad 
200 osób. A to oznacza wiele 
godzin w sportowych halach, 
dużo dobrej zabawy, zaciętej 

rywalizacji oraz emocji i walki fa-
ir-play. Jak podaje MOS, podczas 
ferii uczestnicy zajęć schrupali 

Zawodnicy mogli przed biegiem m.in. sprawdzić poziom cukru. Centrum Zdrowia Patrykowi 
Ronczkowskiemu w jaki sposób 
prawidłowo udziela się pierwszej 
pomocy. Później dietetyk Maciej 
Ciechanowski opowiadał o die-
cie kobiet ciężarnych z cukrzycą. 
Na koniec odbyło się losowanie 
nagród dla uczestników bie-
gu. Upominki ufundował Urząd 
Gminy Starogard Gdański, firma 
Elbudrem oraz Kociewskie Cen-

trum Zdrowia.
Organizatorzy bardzo serdecz-
nie dziękują wszystkim lokalnym 
partnerom oraz osobom, które 
bezinteresownie zaangażowały 
się w przygotowanie imprezy.
Dzięki wsparciu wszystkich 
uczestników udało się zebrać 
2240,20 zł. Serdeczne podzięko-
wania i do zobaczenia za rok!

też 200 popularnych wafelków. 
Smacznego! Po takiej dawce 

energii należało się. 
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Nagrody dla szkół za sportowe osiągnięcia
Podczas ostatniej sesji Rady Po-
wiatu Starogardzkiego wręczone 
zostały nagrody poszczególnym 
szkołom. Za co? Przez cały rok 
szkolny 2016/2017 prowadzona 
była wnikliwa obserwacja spor-
towych osiągnięć, a wszystko 
po to, by wyłonić „Najbardziej 
Usportowioną Szkołę Powiatu 
Starogardzkiego”. 

Uroczyste podsumowanie spor-
towej rywalizacji szkół ponad-
gimnazjalnych stało się już tra-
dycją. Placówki przez cały rok 
szkolny rywalizują nie tylko na 
niwie sportowej, ale również 
między sobą. A jest o co walczyć, 
bowiem placówka, która zgro-
madzi najwięcej nagród i wyróż-
nień w poszczególnych dyscypli-
nach, zdobywa tytuł „Najbardziej 
Usportowionej Szkoły Powiatu 
Starogardzkiego w roku szkol-
ny 2016 / 2017”. Podczas posie-
dzenia Rady Powiatu wręczone 
zostały nagrody. Wszystkim pla-
cówkom serdecznie gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów. 

Nie przegap

Starostwo Powiatowe w Staro-
gardzie Gdańskim i Międzyszkol-
ny Ośrodek Sportowy zapraszają 
wszystkie szkoły ponadgimna-
zjalne  do wzięcia udziału w tur-
nieju halowej piłki nożnej  ”W 
poszukiwaniu następców Ka-
zimierza Deyny”  oraz w kon-
kursie wiedzy na temat legendy 
polskiego futbolu. Ogłaszamy 
również konkurs plastyczny pt. 
„Deyna – Mistrz futbolu”.  Turniej 
odbędzie się 8 grudnia 2017 r. o 
godz.9.30 w hali ZSE.
Jeśli chodzi o konkurs plastyczny 
pt. „Deyna – Mistrz futbolu”, to 
trwa on do 4 grudnia 2017 r. Pod-
pisane prace (imię i nazwisko, 
nazwa szkoły) prosimy dostar-
czyć do biura MOS, ul. Hallera 36 
w Starogardzie Gd., w nieprze-
kraczalnym do 4 grudnia do 
godz.15.00. Nagrodzimy trzech 
laureatów konkursu podczas tur-
nieju halowej piłki nożnej, który 
odbędzie się 8 grudnia br., a ich 

Szukamy następców 
Kazimierza Deyny

Klasyfikacja 
końcowa
I miejsce - II LO 
II miejsce -  I LO
III miejsce -  Technikum Owidz
IV miejsce -  ZSE
V miejsce -  ZSR CKP Bolesławowo 
VI miejsce - ZSP Skócz
VII miejsce -  ZSZ
VIII miejsce -  ZSP Czarna Woda

II LO zwyciężyło w rywalizacji szkół. Drugie miejsce wywalczyło I LO. 

Na trzeciej lokacie uplasowało się Technikum w Owidzu. 

prace pojawią się na naszym ka-
lendarzu na rok 2018.
Z kolei turniej halowej piłki noż-
nej to młodość kontra doświad-
czenie. Zespoły „młodzieżowe” 
składają się z 10 zawodników 
jednej szkoły, a zespół „doro-
słych” to najlepsi piłkarze wśród 
radnych powiatu starogardz-
kiego i pracowników Starostwa. 
System rozgrywek uzależniony 
będzie od liczby zgłoszonych 
zespołów (zgłoszenia przyjmo-
wane są do 1 grudnia na adres 
mailowy olafiborek@wp.pl). 
Postaramy się wśród Was wyło-
nić utalentowanego następcę 
Kazimierza Deyny! Spotykamy 
się 8 grudnia o godz.9.30 w hali 
ZSE, początek meczów nastąpi 
zaraz po zakończeniu konkursu 
wiedzy o Kazimierzu Deynie, w 
którym każda szkoła wystawia 
jedną 4-osobową drużynę, mile 
widziane dziewczęta. 

Sport zbliża różne kraje w Europie

Władze Powiatu Starogardzkie-
go odwiedzili niecodzienni go-
ście. Byli to młodzi zawodnicy z 
niemieckiej drużyny piłkarskiej 
SC Aleviten Paderborn. Sporo 
czasu w dyskusji zajęły kwestie 
współpracy między krajami. 

Młodzież nie kryła, że bardzo 
dobrze się czuje w Starogardzie 
Gdańskim. 
- Jest to nasz partner z Paderborn 
- wyjaśnił Marcin Kaszubowski, 
prezes Klubu Sportowego Be-
niaminek 03 Starogard Gdański, 
na zaproszenie którego Niemcy 

przyjechali do Polski. - Aktualnie 
realizujemy wspólnie z Polsko-Nie-
miecką Fundacją Młodzieży pro-
jekt „Bezpieczeństwo i tolerancja 
na stadionach”. Mamy również do 
pomocy wolontariuszy z projektu 
europejskiego z Finlandii, Turcji, 
Ukrainy i Hiszpanii. 
- Cieszymy się, że możemy gościć 
tak fajną grupę - przyznał wice-
starosta Kazimierz Chyła. - Wszel-
kie kontakty pozwalają nam się 
lepiej zrozumieć. Jesteśmy bardzo 
dobrze nastawieni do współpracy. 
- Dzięki takim projektom rozwija 
się współpraca pomiędzy krajami 

- zauważył Patryk Gabriel, czło-
nek Zarządu Powiatu. - Życzymy 
Wam, abyście wszyscy grali, czy 
to w Realu, czy w Bayernie, czy też 
Borusii, ale to nie jest najważniej-
sze. Najważniejsze bowiem jest 
to, że możemy usiąść przy jednym 
stole, porozmawiać, wymienić się 
doświadczeniami, aby potem móc 
się odwiedzać i być razem w jednej 
Europie. 
Zespół z Niemiec jest po raz trzeci 
w Polsce. Wcześniej brali udział w 
turnieju piłkarskim, uczestniczyli 
również w konferencji. W druży-
nie są przedstawicieli różnych 
narodowości, m.in. z Afganista-
nu, Iraku, Iranu, Syrii, czy Turcji. 
Bardzo chętnie biorą udział w 
spotkaniach, które zacieśniają 
współpracę. Obecnie klub re-
alizuje 3-letni projekt z polską 
młodzieżą, czego efektem jest 
wizyta w Polsce, która pokazuje 
różnorodność w Europie. Goście 
z Niemiec podkreślali, że na każ-
dym kroku byli w naszym kraju 
przyjmowani bardzo serdecznie. 
Trener zespołu przyznał, że zbli-
żanie się narodów najlepiej wy-
chodzi poprzez sport. Piłka noż-
na jest bezgraniczna, każdy zna 
jeden język, który jest językiem 
sportu. 

Goście z Niemiec z wizytą w Starostwie Powiatowym. 


