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Niepełnosprawny nie znaczy gorszy

Jaka jest sytuacja niepełnospraw-
nych w regionie, jak przygotować 
te osoby do życia społecznego i ak-
tywizacji zawodowej, jakie działa-
nia w tej kwestii podejmuje urząd 
pracy, a także jak działają spół-
dzielnie socjalne? – to tylko część 
zagadnień poruszanych podczas 
konferencji zorganizowanej z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych. 

W auli Pomorskiej Szkoły Wyż-
szej odbyła się konferencja pn. 

Konsekwentna aktywizacja spo-
łeczna i zawodowa osób niepeł-
nosprawnych, do udziału w któ-
rej zaprosił starosta starogardzki 
Kazimierz Chyła wraz z Nadwi-
ślańskim Ośrodkiem Wsparcia 
Ekonomii Społecznej. Spotkanie 
otworzył wicestarosta Patryk 
Gabriel, który przede wszystkim 
docenił rolę fachowców obec-
nych na konferencji, a także pre-
legentów oraz zwrócił uwagę 
na wyzwania, jakie stoją przed 
samorządem i instytucjami zaj-
mującymi się osobami niepeł-
nosprawnymi. - Dobrze wiemy, 
że żyjemy coraz dłużej i za kilka 
lat będzie brakować rąk do pra-
cy – podkreślił Patryk Gabriel. – 
Trzeba szukać rozwiązań w tym 
temacie w sposób, jaki przez 
decydentów nie był dotychczas 
brany pod uwagę. Nie bez powo-
du spotykamy się na dzisiejszej 
konferencji w tak licznym gronie. 
To tylko dowód na to, że my te 
kwestie rozumiemy dużo lepiej 
niż statystyczni decydenci. 
Co warte podkreślenia, w spotka-
niu udział wzięło blisko 100 osób 
z terenu całego powiatu staro-
gardzkiego, które są na stałe 
związane z tematyką aktywności 
osób niepełnosprawnych. 
- Jestem pełen uznania dla tego, 
co wydarzyło się w ciągu 20 lat 
na terenie powiatu starogardz-
kiego – nie krył Dariusz Majorek, 
dyrektor Pomorskiego Oddzia-

łu PFRON. - Ta aktywność, którą 
państwo zapoczątkowali rywali-
zując wówczas bardzo mocno z 
powiatem kartuskim, procentuje 
do dziś. 
Konferencja była dobrą okazją do 
zaprezentowania sytuacji osób 
niepełnosprawnych w regionie, 
którą przedstawiła Monika Pazik 
z Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej. O działaniach Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Starogardzie 
Gd. na rzecz przygotowania wy-
chowanków do życia społecz-
nego i aktywizacji  zawodowej 
wychowanków mówiła dyrektor 
SOSW Maria Kłos oraz Manuela 
Stobińska. Marcin Lempkowski 
z Powiatowego Urzędu Pracy w 
Starogardzie Gdańskim przeana-
lizował działania urzędu na rzecz 
aktywizacji osób niepełnospraw-
nych. Dobre praktyki na przykła-
dzie spółdzielni socjalnej DALBA 
z Pucka przedstawił Janusz Go-
lisowicz, który omówił trudy za-
kładania spółdzielni socjalnej. Co 
ciekawe, spółdzielnia ta od 6 lat  
prowadzi browar. - Chcieliśmy 
stworzyć coś, czego jeszcze nie 
było - tłumaczył Janusz Goliso-
wicz. - Tak się złożyło, że w jed-
nym czasie stały się popularne 
zarówno spółdzielnie socjalne, 
jak i rzemieślnicze browary. Po-
stanowiliśmy połączyć te dwa 
trendy i pokazać, że osoby nie-
pełnosprawne intelektualnie też 
mogą zrobić coś pozytywnego. 
Odwiedziliśmy browar Hesket 
Newmarket Brewery w Anglii, 
również spółdzielczy. Wspólnie 
z nimi uwarzyliśmy piwo „Dwa 
półsztyki”.
Podsumowania konferencji do-
konała Ewa Czeplina z Nadwi-
ślańskiego Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej. Uczestnicy 
mieli też okazję wziąć udział w 
warsztatach dotyczących m.in. 
barier systemowych oraz sku-
tecznej aktywizacji osób niepeł-
nosprawnych.
- Podczas konferencji na przy-
kładzie różnych instytucji jak 
ważna jest aktywizacja spo-
łeczna i zawodowa osób, które 
mimo deficytów zdrowotnych 
są pełnowartościowymi człon-
kami społeczeństwa, mają takie 
same potrzeby i prawa, jak każ-
dy zdrowy człowiek – przyznała 
Wioleta Strzemkowska-Konko-
lewska, członek Zarządu Powia-
tu. – Dostrzegajmy osoby niepeł-
nosprawne wśród nas, okazujmy 
im serdeczność, zrozumienie i 
akceptację. 

W konferencji wzięło udział blisko 100 osób, wśród których byli sa-
morządowcy i przedstawiciele instytucji zajmujących się aktywiza-
cją osób niepełnosprawnych. 

Dariusz Majorek, dyrektor Po-
morskiego Oddziału PFRON, 
przyznał, że docenia działania 
dotyczące osób niepełnospraw-
nych, jakie są realizowane na 
terenie naszego powiatu. 

Ważne dla organizacji!
Wnioski do 24 grudnia
W Starostwie Powiatowym ruszył 
otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych przez organi-
zacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie na 2020 rok. 

Tak, jak w poprzednich latach, 
wnioski należy składać poprzez 
generator wniosków Witkac.

pl. Oferty można składać do 
godz.12.30 dnia 24 grudnia 2019 
r. za pośrednictwem serwisu wit-
kac.pl. Konieczne jest też przeka-
zanie do Starostwa Powiatowego 
w Starogardzie Gd. wersji papie-
rowej do godziny 15.30 do dnia 
2 stycznia 2020 r. (decyduje data 
wpływu do urzędu) podpisanej 
przez osoby upoważnione oferty 
oraz wymaganych załączników.

W 2019 roku Starostwo Powiatowe wsparło wiele inicjatyw, m.in. IV 
Ogólnopolską Spartakiadę Kobiet Wiejskich. 

Co nas czeka w 2030 roku?
W pracach nad strategią woje-
wództwa pomorskiego 2020-2030 
weszliśmy w ważny etap. Odbyło 
się kolejne posiedzenie Nadwiślań-
skiego Subregionalnego Zespołu 
Roboczego. 
Przedstawiciele pięciu powiatów 
przez kilka miesięcy pracowali 
nad przygotowaniem wstępne-
go opisu części diagnostycznej 
i projekcyjnej. O co tak napraw-
dę chodzi? Członkowie Zespołu 
zaprezentowali szersze spojrze-
nie na to, co nas czeka za kilka 
- kilkanaście lat. Wiele wskazuje 
na to, że będziemy musieli się 
zmierzyć m.in. ze starzeniem się 
społeczeństwa, czy degradacją 
środowiska. Wnioski, jakie wy-
pracowano, są bardzo ciekawe. 
Wymienione zostały takie kwe-
stie jak bezpieczeństwo energe-
tyczne oraz zdrowotne. Niezwy-
kle ważna jest także edukacja. 
- Większość postulatów zgłasza-
nych przez samorządy naszych 
powiatów: tczewskiego, sztum-
skiego, malborskiego, kwidzyń-
skiego i starogardzkiego znalazła 
swoje miejsce w projekcie części 
diagnostycznej i projekcyjnej przy-
szłej strategii – wyjaśnia wicesta-

rosta Patryk Gabriel, który kiero-
wał pracami zespołu subregionu 
nadwiślańskiego. – Na ostatnim 
posiedzeniu rozmawialiśmy głów-
nie o wyzwaniach klimatycznych, 
edukacyjnych, transportowych i 
zdrowiu. Nie zabrakło też solidnej 
porcji postulatów dotyczących 
istotnej roli samorządów spoza 
metropolii dla zrównoważonego 
rozwoju naszego regionu. 

Odbyło się kolejne posiedzenie 
Nadwiślańskiego Subregional-
nego Zespołu Roboczego. 



Informator  Powiatu Starogardzkiego 318 grudnia 2019 r.

PowiatowaGazeta Wydarzenia

O szkolnictwie, 
inwestycjach i ekologii
Za nami drugie posiedzenie Po-
wiatowej Rady Gospodarczej 
działającej przy Staroście Staro-
gardzkim. Na spotkaniu wybrano 

przewodniczącego oraz omówio-
no najważniejsze zagadnienia. 
Przypomnijmy, że do głównych 
zadań Rady, w której zasiada-
ją lokalni przedsiębiorcy, nale-
ży wsparcie działań starosty w 
kształtowaniu polityki gospo-

darczej. W pierwszej kolejności 
członkowie Rady minutą ciszy 
uczcili pamięć Zbigniewa Cie-
cholewskiego, pomysłodawcy i 

twórcy istniejącej od 1977 r. firmy 
Ciecholewski-Wentylacje w Koź-
minie, który również zasiadał w 
Radzie. Starosta Kazimierz Chyła 
wręczył akt powołania Elżbie-
cie Rembiasz, właścicielce firmy 
Restal. Na posiedzeniu wybrano 
przewodniczącego Rady, którym 
został Mirosław Stosik. Wiceprze-
wodniczącym został Marek Po-
dolski, prezes zarządu Paktainer, 
a sekretarzem Leszek Burczyk, 
właściciel Centrum Zaopatrzenia 
Rolnictwa. Podczas spotkania 
była mowa o budżecie Powiatu 
na 2020 roku, a także o planowa-
nych inwestycjach. Sporą część 
posiedzenia poświęcono promo-
cji szkolnictwa zawodowego w 
kontekście rynku pracy ze szcze-
gólnym uwzględnieniem szkół 
branżowych I stopnia. Członko-
wie Rady omówili również dzia-
łania Powiatu na rzecz ochrony 
środowiska.

Akt powołania na członka Rady otrzymała Elżbieta Rembiasz. 

Członkowie Rady minutą ciszy uczcili pamięć Zbigniewa Ciecho-
lewskiego. 

Przewodniczącym Powiatowej 
Rady Gospodarczej został Miro-
sław Stosik.

Nagroda za bycie wulkanem dobra

Barbara Strzyżewska została wy-
brana Wolontariuszem Roku 2019 
Powiatu Starogardzkiego! Nagro-
dę wręczył wicestarosta Patryk 
Gabriel w towarzystwie Wiolety 
Strzemkowskiej-Konkolewskiej, 
członka Zarządu Powiatu. Wer-
dykt został przyjęty owacją na sto-
jąco i gromkim „Sto lat”. 

- Kluczowa i najważniejsza jest 
waga komunikacji, czyli to że 
musimy siebie słuchać, ze sobą 
rozmawiać i mówić o tym, co 
czujemy, czego chcemy i co jest 
dla nas ważne - podkreślał Patryk 
Gabriel. – Myślę, że wolontariat 
to miejsce, w którym tę potrze-
bę i konieczność życiową bardzo 
dobrze się realizuje. Dziś tytuł 
Wolontariusza Roku 2019 Powia-
tu Starogardzkiego otrzymuje 
pani Barbara Strzyżewska. Jest 
to nagroda za bycie wulkanem 
dobra, za dawanie ludziom wiary 
w rzeczy niemożliwe, wspieranie 
tych, którym jest ciężko, bycie 
wszędzie tam, gdzie trzeba za-
nieść pokój i dobro. 
Po gromkim aplauzie głos zabra-
ła wzruszona pani Barbara. – Nie 
spodziewałam się tego wyróż-
nienia – przyznała Barbara Strzy-
żewska. – To, że taka jestem, jest 
możliwe dzięki mojej rodzinie i 
wspaniałym koleżankom. Gdyby 
nie ludzie z mojego najbliższego 
otoczenia, to nie mogłabym się 
rozwijać. Bardzo za to dziękuję. 
Na co dzień pani Barbara pracu-
je jako pielęgniarka na Oddziale 
Kardiologicznym Kociewskiego 
Centrum Zdrowia. 
Wolontariuszami Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański zostali: Julia 
Kuchta, Aleksandra Dorau, Marta 
Chyła, Maciej Szmyt i Jan Sacha-

ruk. Co ciekawe, na co dzień są to 
uczniowie szkół prowadzonych 
przez Powiat Starogardzki: Ze-
społu Szkół Ekonomicznych, II Li-
ceum Ogólnokształcącego oraz I 
LO. Serdecznie gratulujemy. 

Wszystko stało się jasne podczas 
uroczystego finału dorocznej 
Gali Wolontariatu organizowa-
nej przez stowarzyszenie Moż-
na Inaczej. Zanim jednak licznie 
zgromadzona w auli Zakładów 
Farmaceutycznych Polpharma 
publiczność poznała nazwiska 
laureatów, nie brakowało wielu 
atrakcji. Przede wszystkim przy 
pomocy krótkich scenek można 
było się dowiedzieć, że w życiu 
ważna jest pomoc drugiemu 
człowiekowi, komunikacja oraz 
zrozumienie. Nagrodzone zosta-
ły placówki wspierające działania 
akcji „Kociewiacy dla Hospicjum”. 
Były to głównie szkoły podsta-
wowe oraz ponadpodstawowe, 

a także Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy oraz Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej.
Wyróżnienia w kategorii Wolon-
tariusz Roku trafiły do: Niny An-
drzejuk, Anny Darasewicz, Kingi 

Kosiedowskiej, Małgorzaty Ozon, 
Anny Sadowskiej i Beaty Wolf. 
Wyjątkowy tytuł Osobowości 
Wolontariackiej otrzymała Marta 
Wachowska oraz pan Jerzy Lan-
ge. Wyróżnienie specjalne za wo-
lontariat międzynarodowy otrzy-
mali wolontariusze nominowani 
przez Klub Sportowy Beniaminek 
03 - panowie: Bura, Furkan, Jusuf, 
Juan i Hawi. Przyznane zostało 
również wyróżnienie specjalne 
za inicjatywę wolontariacką, któ-
re otrzymała akcja „Pieszo przez 
bory” - Sylwia Graban, Patrycja 
Walczak, Tomasz Zasiewski, Mar-
cin Turzyński i Damian Walczak.
Na zakończenie wystąpił gość 
specjalny - zespół Flywheel.

Wolontariuszem Roku 2019 Powiatu Starogardzkiego została Barbara Strzyżewska. 

Ogłoszenie werdyktu spotkało się z wielkim aplauzem i owacją na 
stojąco.
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Kazimierz Chyła o 20-leciu Powiatu Starogardzkiego

Podczas uroczystości obcho-
dów 20-lecia samorządu po-
wiatowego w dniu 11 grudnia 
2019 r. okolicznościowe  prze-
mówienie wygłosił Kazimierz 
Chyła, starosta starogardzki.

Organem wykonawczym Powia-
tu jest Zarząd Powiatu podlega-
jący wyłącznie Radzie Powiatu. 
Zarząd wykonuje zadania po-
wiatu przy pomocy starostwa 
powiatowego, kierowników 
powiatowych służb i straży 
oraz jednostek organizacyjnych 
powiatu, które wspólnie two-
rzą powiatową administrację 
zespoloną. To chyba najważ-
niejsze zapisy pierwszej wersji 
statutu Powiatu Starogardzkie-
go dotyczące organizacji admi-
nistracji powiatowej. Z kolei do 
podstawowego zakresu działań 
powiatu należy wykonywanie 
określonych ustawami zadań 
publicznych o charakterze po-
nadgminnym. Do zakresu dzia-
łania powiatu należy również 
wykonywanie zadań powiato-
wych służb, inspekcji i straży, jak 
również wykonywanie zadań z 
zakresu administracji rządowej 
określonych ustawami. Powiat 
realizuje swoje zadania przy po-
mocy Starostwa Powiatowego, 
jak i jednostek organizacyjnych 
do których należą w szczególno-
ści: szkoły ponadpodstawowe i 
placówki oświatowe, domy po-
mocy społecznej, szpital powia-

towy (Kociewskie Centrum Zdro-
wia), Powiatowy Urząd Pracy, 
PKS (od lipca 2008 r.) Powiatowy 
Zarząd Dróg.
Powiatowe służby, inspekcje i 
straże tworzą: Komenda Powia-
towa Policji, Komenda Powiato-
wa Straży Pożarnej, Powiatowa 
Stacja Sanitarno – Epidemiolo-
giczna, Powiatowy Inspektor 
Weterynaryjny oraz Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlane-
go. 
Powiat rozpoczął swoją działal-
ność od 1 stycznia 1999 r. Orga-
nizacja powiatu rozpoczęła się 
od pierwszej sesji rady powia-
tu w dniu 5 listopada 19998r., 
na której to dokonano wyboru 
pierwszego zarządu. Na pierw-
szego starostę Powiatu Staro-
gardzkiego, wybrano radnego 
Stowarzyszenia Kociewskiego, 
Andrzej Grzyba. Burmistrza Czar-
nej Wody, człowieka już wtedy 
bardzo zasłużonego dla kultury 
i dziedzictwa Kociewia, jak rów-
nież znanego pisarza i poetę. 
Wicestarostą wybrano Wiesła-
wa Licę z akcji Wyborczej Soli-
darność, a na członków zarządu 
Leszka Burczyka z Unii Wolności, 
Wiesława Wrzesińskiego z SK i 
Jarosława Gabiga z AWS. 
Po wyborze Starosta Starogardz-
ki - Andrzej Grzyb powiedział 
m. in. „Przyjmuję to zaszczytne 
stanowisko, zdając sobie sprawę 
z ogromu pracy i odpowiedzial-
ności. Przede mną, przed nami 

wszystkimi radnymi rady powia-
towej zadanie wprowadzenia w 
życie ustawy, zbudowanie admi-
nistracji powiatowej, rozpoczę-
cie realizacji przewidzianych dla 
powiatu kompetencji i zadań”. 
Rzeczywiście trzeba było cięż-
kiej i kompetentnej pracy, aby 
wszystko w krótkim czasie zor-
ganizować. Powiat nie otrzymał 
własnej siedziby. Początek pracy 
Starostwa to aż cztery lokalizacje 
w Starogardzie z główną siedzibą 
w części budynku Urzędu Miasta 
Starogard Gdański przy ul. Gdań-
skiej. Obecną siedzibę Starostwa 
po adaptacji na budynek admi-
nistracyjny oddano do użytku w 
2001 roku. Na drugiej sesji rady 
powiatu w dniu 14 grudnia 1998 
r., wybrano sekretarza i skarbni-
ka powiatu. Sekretarzem Powia-
tu została Helena Jabłonka – kie-
rownik Urzędu Rejonowego w 
Starogardzie Gdańskim i jedno-
cześnie radna AWS. W związku z 
wyborem na funkcję Sekretarza 
Powiatu Helena Jabłonka złoży-
ła rezygnację z bycia radną. Jej 
miejsce zajął później w radzie 
Ryszard Dąbek. Pani Helena Ja-
błonka jako kierownik Urzędu 

Rejonowego  a następnie jako 
Sekretarz Powiatu ma również 
duże zasługi w organizacji Po-
wiatu. Na Skarbnika Powiatu wy-
brano Reginę Brzezińską cenio-
na w środowisku specjalistkę w 
zakresie finansów publicznych, 
która pracowała w tym czasie w 
Regionalnej Izbie Obrachunko-
wej w Gdańsku. 
 Po nowym 1999 r., Staro-
stwo rozpoczęło pracę. Pracow-
nikami Starostwa z mocy ustawy 
zostało 35 pracowników Urzędu 
Rejonowego oraz w pierwszym 
etapie dokonano naboru 30 no-
wych pracowników. Kadra staro-
stwa kształtowała się do końca 
pierwszego półrocza i w pierw-
szej kadencji liczyła średnio ok. 
100 etatów. Z kadry pracowni-
czej z pierwszego naboru pracu-
je dziś w Starostwie dokładnie 40 
pracowników.  
Na trzeciej sesji w dniu 18 stycz-
nia 1999 r. rada uchwaliła Statut 
Powiatu Starogardzkiego i sądzę, 
że ten dzień możemy uznać jako 
zakończenie podstawowego 
etapu organizacji Powiatu Staro-
gardzkiego. Sprawy organizacji 
pracy i tworzenia bazy mate-
rialnej dla Starostwa i jednostek 
organizacyjnych były głównym 
wyzwaniem zarządu pierwszej 
kadencji. W 2001r., oddano do 
użytku obecną siedzibę Staro-
stwa przy ul. Kościuszki 17. Pomi-
mo skromnych budżetów poczy-
niono tez pierwsze inwestycje 
drogowe a stan dróg powia-
towych to była wówczas pięta 
achillesowa powiatu. Rozpoczę-
to też inwestycje w edukację a 
główną rozpoczętą inwestycją 
była budowa hali sportowej przy 
Zespole Szkół Ekonomicznych. 
Od pierwszego roku dużym pro-
blemem dla powiatu stała się 
sytuacja finansowa Szpitala św. 
Jana. Nie całkowicie oddłużony 
szpital od pierwszego roku kiedy 
stał się powiatowym generował 
znaczące straty w działalności 
bieżącej a kolejne próby prze-
ciwdziałania temu nie przyno-
siły zamierzonych efektów co 
wynikało głównie z niedoszaco-
wania kolejnych kontraktów w 
zakresie ilości opłaconych usług 
i samej ich wyceny. Chorych 
trzeba obsłużyć wszystkich a z 
płatnościami za nadwykonania 

Okolicznościowe wystąpienie Starosty Starogardzkiego Kazimierza Chyły.

bywało bardzo różnie, najczę-
ściej przez wiele lat płacono za 
nie częściowo w zależności od 
sytuacji finansowej płatnika tj. 
początkowo Pomorskiej Kasy 
chorych a później Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. Na okres 
drugiej kadencji 2002 – 2006 w 
dniu 19 listopada 2002 roku, Za-
rząd Powiatu został wybrany w 
składzie: Sławomir Neumann – 
Starosta z Porozumienia Prawicy 
Samorządności, Kazimierz Chyła 
– wicestarosta ze Stowarzyszenia 
Kociewskiego, Krzysztof Trawicki 
– członek zarządu (od kwietnia 
2003r. – etatowy) z Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, Leszek 
Burczyk z Porozumienia Prawicy 
Samorządności i Henryk Kuch-
ta – członek ze Stowarzyszenia 
Kociewskiego. Po okresie budo-
wy struktur powiatu i ukształto-
wania jego podstawowej bazy 
materialnej koalicja przyjęła do 
realizacji priorytety jakimi były: 
unowocześnienie bazy mate-
rialnej placówek oświatowych, 
poprawa stanu dróg powiato-
wych, ustabilizowanie sytuacji 
finansowej szpitala, wspieranie 
organizacji pozarządowych w 
celu ułatwienia budowy społe-
czeństwa obywatelskiego oraz 
promocja kultury i dziedzictwa 
Kociewia. Te priorytety z pewny-
mi modyfikacjami zwłaszcza w 
dziedzinie edukacji gdzie oprócz 
unowocześnienia bazy material-
nej zaczęliśmy pozyskiwać duże 
środki unijne w kolejnych latach 
na programy edukacyjne służą-
ce rozwojowi naszej młodzieży, 
jak i kadrze nauczycielskiej we 
współpracy m.in., z trójmiejskimi 
uczelniami. Uznaliśmy, że najlep-
szą inwestycją, jaką może reali-
zować powiat w Polsce ubogiej 
w kapitał finansowy, jest inwe-
stycja w kapitał ludzki, a tym jest 
głównie nasza młodzież. Przy-
niosło to bardzo wymierne efek-
ty. Nasz powiat systematycznie 
zaczął piąć się w górę w rankin-
gu wojewódzkim i to zarówno 
w wynikach z matur, jak i z eg-
zaminów zawodowych. Obecnie 
corocznie jesteśmy w czołówce 
wojewódzkiej. W okresie istnie-
nia powiatu zmodernizowaliśmy 
wszystkie obiekty szkolne tj. 
szkoły, hale sportowe, internaty, 
budynek Ogniska Pracy Pozasz-
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kolnej oraz budynek Międzysz-
kolnego Ośrodka Sportowego i 
inne obiekty. 
Dzisiaj są to zupełnie inne obiek-
ty niż 20 lat temu, a poza tym 
wyposażone w nowoczesne po-
moce naukowe. Wybudowaliśmy 
dwie nowe hale sportowe. Utwo-
rzyliśmy jako jedyny powiat w 
województwie dwa nowoczesne 
Centra Kształcenia Ustawiczne-
go w Starogardzie Gdańskim i 
Bolesławowie. 
W zakresie dróg powiatowych 
wszyscy pamiętamy, jak jeszcze 
choćby dziesięć lat temu wy-
glądały drogi powiatowe. Dziś 
na tle innych powiatów, czy w 
porównaniu ze stanem dróg 
wojewódzkich, nie mamy czego 
się wstydzić. Chociaż potrzeby 
w tym zakresie są dalej bardzo 
duże, to jednak możemy powie-
dzieć, że nie jeździmy po dziura-
wych drogach, stan ogólny uległ 
dużej poprawie, przejeżdżamy 
przez coraz bezpieczniejsze mo-
sty, gdyż prawie w każdym roku 
budujemy jeden nowy most. 
Bardzo trudno realizowało się 
trzeci priorytet czyli ustabilizo-
wanie sytuacji finansowej szpi-
tala. Szpital w drugiej i trzeciej 
kadencji dalej przynosił straty 
pomimo opracowania i realizacji 
planów naprawczych. Przyczyny 

były takie same, jak wcześniej 
wymienione. W drugiej połowie 
trzeciej kadencji po audycie szpi-
tala przez firmę zewnętrzną i po-
jawieniu się możliwości częścio-
wego oddłużenia szpitala przez 
budżet centralny przystąpiliśmy 
do opracowania projektu restruk-
turyzacji zadłużenia i przekształ-

cenia szpitala w spółkę prawa 
handlowego ze stu procento-
wym kapitałem powiatu.  Był to 
długi i skomplikowany proces, 
gdyż trzeba było się między in-
nymi dogadywać z setkami wie-
rzycieli. Proces ten zakończył się 
ostatecznie pod koniec trzeciej 
kadencji. Dnia 1 kwietnia 2010 
roku szpital oddłużony zaczął 
działać w ramach spółki prawa 
handlowego pod nazwą Kociew-
skie Centrum Zdrowia. Po pewnej 
redukcji długu po negocjacjach 
z wierzycielami dług szpitala w 
ok. jednej trzeciej został pokry-
ty przez budżet państwa, a dwie 
trzecie przejął powiat. Ostatnią 
ratę kredytu na spłatę przejętego 
długu powiat spłaci w 2021 roku. 
Od czasu przejęcia szpitala przez 
spółkę szpital nie generuje strat, 
na bieżąco reguluje swoje zobo-
wiązania i doczekał się licznych 
inwestycji. Najważniejsze z nich 
to kompleksowa modernizacja 
szpitalnego oddziału ratunko-
wego, kompleksowa informa-
tyzacja szpitala, wybudowanie 
lądowiska dla helikopterów, za-
kup nowoczesnego sprzętu me-
dycznego. No i ostatnio realizo-
wana przez powiat tj. budowa 
bloku operacyjnego, centralnej 
sterylizatorni, pracowni techniki 
obrazowej, modernizacja pięciu 

oddziałów szpitalnych wraz z 
nowoczesnym wyposażeniem 
wymienionych obiektów i szko-
leniem personelu medycznego. 
Koszt inwestycji ok. 60 mln zł, to 
prawdopodobnie obecnie naj-
większa inwestycja szpitalna re-
alizowana przez powiat w Polsce.  
Ta inwestycja pozwoli zwiększyć 

bezpieczeństwo zdrowotne na-
szych mieszkańców, stworzy 
lepsze warunki pobytu pacjen-
tów, poprawi komfort pracy 
pracowników medycznych. Mię-
dzy innymi dzięki inwestycjom 
szpital nasz w trzy stopniowej 
skali referencyjnej jako jeden z 
nielicznych szpitali powiatowych 
znajduje się w drugim stopniu 
referencyjnym. 
Wspieranie organizacji poza-
rządowych polega głównie na 
dofinansowaniu wszelkich prze-
jawów ich aktywności na rzecz 
miejscowych środowisk lub dzia-
łaniach w poszczególnych dzie-
dzinach w skali powiatu. Wzrost 
aktywności różnego rodzaju 
stowarzyszeń, czy grup inicjaty-
wy lokalnej w skali powiatu jest 
niesamowity. 
W zasadzie w każdej gminie na-
szego powiatu jest wielu lokal-
nych działaczy, którzy dowodzą, 
ze mieszkańców naszego powia-
tu można określić jako dojrzałe 
społeczeństwo obywatelskie. 
W zakresie sportu, kultury dzie-
dzictwa kulturowego Kociewia 
i jego promocji zakres naszych 
działań można najlepiej ocenić 
czytając bardzo rozbudowany 
kalendarz imprez w powiecie. Na 
zewnątrz sztandarową cyklicz-
ną imprezą organizowana naj-

pierw przez powiat starogardzki 
a obecnie przez wszystkie trzy 
kociewskie powiaty jest dzień 
Kociewski na Jarmarku Św. Do-
minika w Gdańsku. 
Nie będę ze względu na ogra-
niczony czas omawiać działań 
i sukcesów naszych jednostek, 
ale chce jeszcze wspomnieć o 

naszych działaniach na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Naj-
pierw było to zadanie Starostwa 
i już w pierwszej kadencji we-
szliśmy jako jeden z pierwszych 
powiatów w pionierski wówczas 
program Domino, z którego po-
zyskane środki przyczyniły się 
między innymi do powstania 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
Caritas przy Parafii Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Starogar-
dzie Gdańskim. 
Od drugiej kadencji pozyskiwali-
śmy – należąc przez wiele lat do 
ścisłej czołówki krajowej – środki 
PFRON na wyrównywanie różnic. 
Beneficjentami tych programów 
były i są jednostki Powiatowe, 
gminy, organizacje i stowarzy-
szenia jak tez przedsiębiorcy. Od 
trzeciej kadencji program ten 
realizuje z dużym powodzeniem 
Powiatowy Urząd Pracy pod dy-
rekcją Arkadiusza Banacha. War-
to podkreślić, że jednostka ta za 
duże osiągnięcia w licznych pro-
gramach aktywizacji osób bez-
robotnych wyróżniona została 
licznymi nagrodami na szczeblu 
wojewódzkim, jak i krajowym.  
Wracając do spraw personalnych. 
Po wyborach w 2006 r., na trzecią 
kadencję (2006 – 2010) w skład 
zarządu weszli: Sławomir Neu-
mann – starosta (PO), Kazimierz 
Chyła – wicestarosta (SK), Leszek 
Burczyk – członek (PO), Henryk 
Kuchta – członek (SK), Wiesław 
Lica – członek (PiS).
Po wyborach do Sejmu RP w 2007 
r., w zarządzie nastąpiły zmiany. 
W związku z tym, iż Starosta Sta-
rogardzki Sławomir Neumann, 
został posłem, na nowego staro-
stę w dniu 31 października 2007 
r., wybrano Leszka Burczyka a 
nowym członkiem zarządu został 
lekarz Robert Wierzba. W 2007 r., 
nastąpiła zmiana Sekretarza Po-
wiatu. W związku z rezygnacją 
Heleny Jabłonki i objęciem przez 
nią funkcji Naczelnika Wydziału 
Organizacyjnego, na Sekretarza 
Powiatu w dniu 24 sierpnia 2007 
r., wybrano Sebastiana Schmidta, 
który tę funkcję pełni po dzień 
dzisiejszy. Na okres czwartej ka-
dencji 2010 – 2014 wybrano Za-
rząd w składzie: Leszek Burczyk 
– starosta (PO), Kazimierz Chyła – 
wicestarosta (SK), Patryk Gabriel 
– Etatowy Członek Zarządu Po-
wiatu (PO), Henryk Kuchta – czło-
nek (SK) i Robert Wierzba (PO).
W związku z przejściem na eme-
ryturę Skarbnika Powiatu Re-
giony Brzezińskiej na funkcję tę, 
wybrano w dniu 11 lutego 2011 
r., Andrzeja Małkowskiego, który 
pełni ją też obecnie. 
Na piątą kadencję (2014-2018) 
wybrano Zarząd w składzie: Le-
szek Burczyk – starosta (PO), Ka-
zimierz Chyła – wicestarosta (SK), 

„Przyjmuję to zaszczytne stanowisko, zdając sobie sprawę  
z ogromu pracy i odpowiedzialności. Przede mną, przed 
nami wszystkimi radnymi rady powiatowej zadanie  
wprowadzenia w życie ustawy, zbudowanie  
administracji powiatowej, rozpoczęcie realizacji  
przewidzianych dla powiatu kompetencji i zadań”. 

Andrzej Grzyb

po wyborze na  Starostę Starogardzkiego

Patryk Gabriel – Etatowy Członek 
Zarządu Powiatu (PO), Lech Kola-
ska – członek (SK) i Henryk Świa-
dek – członek (PSL). 
Na początku bieżącej szóstej ka-
dencji Rada Powiatu w dniu 19 
listopada 2018 roku, wybrała Za-
rząd w składzie: Kazimierz Chy-
ła – starosta (SK), Partyk Gabriel 
– wicestarosta (PO–KO), Wioleta 
Strzemkowska – Konkolewska – 
Etatowy Członek Zarządu Powia-
tu  (PO-KO), Lech Kolaska – czło-
nek (SK) i Witold Sykutera (SK).

Siłą rzeczy w tym wystąpie-
niu poruszyłem tylko niektóre 
aspekty z działań i organizacji 
administracji powiatowej. Może 
niektórzy poczują się urażeni, że 
nie poruszyłem innych ważnych 
tematów z tych działań i o lu-
dziach zasłużonych dla powiatu, 
ale ramy tego wystąpienia nie 
pozwalają na pokazanie całego 
spektrum działań. 
Jedno możemy chyba stwierdzić 
dwuetapowa reforma samorzą-
dowa, ta z 1990 r., jak i ta z 1998 
r., jest najbardziej udaną reformą 
w historii III RP. Wyzwoliła ona 
drzemiącą w społeczeństwie 
chęć działania dziesiątków tysię-
cy Polek i Polaków na rzecz lokal-
nych społeczności. Poczuliśmy 
się dzięki temu gospodarzami 
naszych małych ojczyzn budując 
wspólnie naszą wielką Ojczyznę 
Polskę. My najlepiej wiemy tu na 
dole jakie są najpilniejsze lokalne 
potrzeby i potrafimy je w sposób 
najtańszy i racjonalny zaspaka-
jać. Staliśmy się społeczeństwem 
obywatelskim.

Szanowni Państwo! Korzysta-
jąc z podniosłości dzisiejszego 
jubileuszu chciałbym złożyć 
podziękowania. Kieruję je do 
wszystkich tych, którzy przez 
20 lat na różnych płaszczyznach 
działali wspólnie z Powiatem 
Starogardzkim. Mam na myśli 
środowisko przedsiębiorców, jak 
również samorządowców, orga-
nizacje pozarządowe oraz me-
dia. Słowa podziękowania należą 
się też wszystkim pracownikom 
Starostwa Powiatowego. Dzię-
kuję za owocną, merytoryczną 
współpracę.  Dziękuję za Pań-
stwa życzliwość, okazane wspar-
cie, przychylność, profesjonalizm 
i pracowitość. Wspólnie dbali-
śmy i nadal dbamy o rozwój spo-
łeczny, gospodarczy i kulturalny. 
Z wielu rozwiązań i inwestycji 
będą korzystały kolejne pokole-
nia. Zależy mi na tym, aby w tym 
miejscu, w tej chwili wybrzmiały 
te jakże ważne słowa: „Dziękuję 
bardzo”.
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Powiat Starogardzki świętuje 20-lecie.         To dobry czas na podsumowanie
W środę, 11 grudnia świętowali-
śmy niezwykły jubileusz – 20-lecia 
Powiatu Starogardzkiego. Była to 
wyjątkowa okazja do podsumo-
wań, wspomnień i gratulacji. 
Jubileuszowe święto miało cha-
rakter uroczystej gali, na której 
obecni byli: senator Ryszard Świl-
ski, poseł Sławomir Neumann, 
Rafał Neumann, radny Sejmiku 
Województwa, radni Powiatu 
Starogardzkiego i członkowie 
Zarządu Powiatu wszystkich ka-
dencji, prezydent, burmistrzo-
wie, wójtowie z terenu powiatu, 
kierownicy służb, inspekcji i stra-
ży, a także naczelnicy i pracow-
nicy wydziałów oraz dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych Sta-
rostwa Powiatowego w Staro-
gardzie Gdańskim.
Uroczystość została podzielona 
na trzy części. W pierwszej ko-
lejności okolicznościowe prze-
mówienia wygłosili: starosta 
starogardzki Kazimierz Chyła i 
przewodniczący Rady Powiatu 
Wiesław Brzoskowski.
- Jedno możemy chyba stwier-

dzić: dwuetapowa reforma sa-
morządowa, ta z 1990 r., jak i ta z 
1998 r., jest najbardziej udaną re-
formą w historii III RP. Wyzwoliła 
ona drzemiącą w społeczeństwie 
chęć działania dziesiątków tysię-
cy Polek i Polaków na rzecz lokal-
nych społeczności. Poczuliśmy 
się dzięki temu gospodarzami 
naszych małych ojczyzn budując 
wspólnie naszą wielką Ojczyznę 
Polskę. My najlepiej wiemy tu, na 
dole, jakie są najpilniejsze lokalne 
potrzeby i potrafimy je w sposób 
najtańszy i racjonalny zaspaka-
jać. Staliśmy się społeczeństwem 
obywatelskim – podkreślił staro-
sta Kazimierz Chyła. 
Starosta nie kryje, że obecnie 
Powiat jest zupełnie inny niż 20 
lat temu. Wystarczy spojrzeć na 
same placówki edukacyjne, to 
wszystkie prowadzone przez sa-
morząd powiatowy są zmoder-
nizowane, wyposażone w nowo-
czesne pomoce naukowe. – My 
najlepiej wiemy tu, na dole, jakie 
są najpilniejsze lokalne potrzeby 
i potrafimy je w sposób najtańszy 

i racjonalny zaspakajać. Uważam, 
że to nie przypadek, że dwueta-
powa reforma samorządowa jest 
najbardziej udaną reformą w hi-
storii III RP – podkreślił starosta 
Kazimierz Chyła. 
- Wszystko zaczęło się 11 paździer-
nika 1998 roku, gdy w wyborach 
do Rady Powiatu Starogardzkiego 
wybrano 45 radnych, reprezentu-
jących 13  gmin, wchodzących w 
skład utworzonego od 1 stycznia 
1999 roku Powiatu Starogardzkie-
go. Z perspektywy 20 lat trudno 
wskazać to, co było najważniejsze, 
ale ja uważam, że zadania Po-
wiatu nie tylko dotyczą oświaty i 
chyba najważniejszą kwestią jest 
służba zdrowia – stwierdził prze-
wodniczący Rady Powiatu Wie-
sław Brzoskowski. – Życzyłbym 
na kolejne lata przede wszystkim 
zespołowej gry, bowiem każda 
droga, każde zadanie jest naszą 
wspólną sprawą samorządową. 
Z wystąpienia przewodniczącego 
zebrani goście mogli dowiedzieć 
się również, że przez 20 lat funk-
cjonowania samorządu Rada ob-

radowała na 232 sesjach, podczas 
których podjęto 1794 uchwały. 
Jubileusz 20-lecia Powiatu Staro-
gardzkiego był także wyjątkową 
okazją do podsumowań, wspo-
mnień i gratulacji. 
- Jest to wielka uroczystość, 20-
lecia samorządności powiatowej 
– zauważył Leszek Burczyk, sta-
rosta starogardzki w latach 2007-
2018. – Jest to ten moment, który 
skłania do refleksji i podsumowań. 
Jestem ogromnie zadowolony z 
tego, co udało się osiągnąć. Bar-
dzo dziękuję radnym wszystkich 
kadencji, bo to oni wytyczali kie-
runki, nadawali ton tej pracy sa-
morządowej. 
- To, co się dzieje dobrego w powie-
cie, to na pewno edukacja – przy-
znał Sławomir Neumann, starosta 
starogardzki w latach 2002-2007. 
– To było zawsze oczko w głowie 
każdego starosty. Jeśli chodzi o 
drogi powiatowe, to wyraźnie wi-
dać, że z roku na rok, z kadencji na 
kadencję jest coraz lepiej. 
- Zawsze się ścierały różnego ro-
dzaju poglądy, ale trzeba było 

znajdować pewien kompromis, co 
się udawało  – stwierdził Wiesław 
Rutkowski, radny IV i V kadencji. 
– Mam taką osobistą satysfakcję, 
że jestem tym, który wystąpił z ini-
cjatywą ufundowania sztandaru 
Powiatu Starogardzkiego. Teraz, 
gdy widzę nasz sztandar, to od 
razu mi się uśmiecha serduszko. 
- Korzystając z podniosłości dzi-
siejszego jubileuszu chciałbym 
złożyć podziękowania. Kieruję je 
do wszystkich tych, którzy przez 

Radni Rady Powiatu I kadencji (1998-2002). Radni Rady Powiatu II kadencji (2002-2006).

Radni Rady Powiatu III kadencji (2006-2010). Radni Rady Powiatu IV kadencji (2010-2014). Radni Rady Powiatu V kadencji (2014-2018)

Jubileusz 20-lecia Powiatu Starogardzkiego był doskonałą okazją do wykonania pamiątkowego zdjęcia, na którym znaleźli się radni wszystkich sześciu kadencji samorządu oraz obecni włodarze.
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Powiat Starogardzki świętuje 20-lecie.         To dobry czas na podsumowanie
20 lat na różnych płaszczyznach 
działali wspólnie z Powiatem Sta-
rogardzkim – powiedział starosta 
Kazimierz Chyła. - Mam na myśli 
środowisko przedsiębiorców, jak 
również samorządowców oraz 
media. Słowa podziękowania 
należą się też wszystkim pracow-
nikom Starostwa Powiatowego. 
Dziękuję za owocną, merytorycz-
ną współpracę.  Dziękuję za Pań-
stwa życzliwość, okazane wspar-
cie, przychylność, profesjonalizm i 

Radni Rady Powiatu VI kadencji (2018-2023). Wszyscy radni sześciu kadencji otrzymali pamiątkowe listy gratu-
lacyjne.

Radni Rady Powiatu V kadencji (2014-2018)

pracowitość. Wspólnie dbaliśmy i 
nadal dbamy o rozwój społeczny, 
gospodarczy i kulturalny. Z wielu 
rozwiązań i inwestycji będą korzy-
stały kolejne pokolenia. Zależy mi 
na tym, aby w tym miejscu, w tej 
chwili wybrzmiały te jakże ważne 
słowa: „Dziękuję bardzo”.
W drugiej części uroczystości wrę-
czone zostały listy gratulacyjne, 
które otrzymali radni wszyst-
kich kadencji. – 20 lat temu w 
ramach wprowadzonej reformy 

administracyjnej naszego pań-
stwa powrócono do instytucji 
wielostopniowego samorządu 
terytorialnego. Jednym z ważniej-
szych ogniw tego systemu stały 
się powiaty, których celem było 
przywrócenie wspólnotom po-
wiatowym należnego im prawa 
do samodzielnego decydowania 
o sposobie zaspokajania swoich 
zbiorowych potrzeb. Dziś idea 
samorządności stanowi nieza-
przeczalny fundament i gwarant 

funkcjonowania zasad demokra-
cji w Polsce i urzeczywistnia ideę 
wolności na poziomie jednostki, 
społeczności lokalnej oraz ogółu 
społeczeństwa – można przeczy-
tać w liście. 
Trzeba przyznać, że zaproszeni go-
ście podkreślali, że więź mieszkań-
ców jest prawdziwą siła Powiatu 
Starogardzkiego. – Jestem dumny 
z tego, że Kociewiacy, starogar-
dzianie tak dużo dobrego robią dla 
całej ziemi pomorskiej, prezentują 

swoją kulturę, swoją tożsamość i 
swoją wspólnotę – przyznał sena-
tor Ryszard Świlski. 
Trzecią część stanowił pro-
gram artystyczny w wykonaniu 
uczniów Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I Stopnia w Starogardzie 
Gd. z klasy fortepianu Jakuba Na-
rlocha. 
Zagrali: Jakub Narloch, Aleksan-
dra Cwil oraz Zofia Słupek.

Jubileusz 20-lecia Powiatu Starogardzkiego był doskonałą okazją do wykonania pamiątkowego zdjęcia, na którym znaleźli się radni wszystkich sześciu kadencji samorządu oraz obecni włodarze.
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20 lat Powiatu Starogardzkiego w obiektywie
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Okolicznościowe wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu 
Wiesława Brzoskowskiego.

Przewodniczący Rady Powia-
tu Starogardzkiego Wiesław 
Brzoskowski wygłosił przemó-
wienie podczas uroczystości 
obchodów 20-lecia samorządu 
powiatowego.
Wszystko zaczęło się 11 paździer-
nika 1998 roku, gdy w wyborach 
do Rady Powiatu Starogardzkie-
go wybrano 45 radnych, repre-
zentujących 13  gmin, wchodzą-
cych w skład utworzonego od 
1 stycznia 1999 roku powiatu 
starogardzkiego. Inauguracyjna 
sesja Rady Powiatu Starogardz-
kiego odbyła się w 5 listopada  
1998 roku. Przewodniczącym 
Rady został wybrany działacz 
ruchu solidarnościowego Raj-
mund Schminda, który w latach 
1990-1992 był członkiem Zarzą-
du Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. Pan Rajmund z za-
wodu był doktorem psychiatrii, 
wieloletnim lekarzem i dyrekto-
rem Szpitala dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych w Starogardzie 
Gdańskim. Urodził się na Ukra-
inie 12 lipca 1938 roku, a zmarł 7 
stycznia 2012 roku w Sopocie. W 
uroczystościach pogrzebowych 
uczestniczyła delegacja samo-
rządu powiatu starogardzkiego. 
W naszej pamięci na zawsze pan 
Schminda pozostanie pierwszym 
przewodniczącym Rady Powiatu 
Starogardzkiego, który wniósł 
ogromny wkład w tworzenie i 
organizację jego struktur. W śro-
dowisku samorządowym cieszył 
się olbrzymim autorytetem. Był 

erudytą posiadającym wiedzę 
daleko wykraczającą poza jego 
umiejętności medyczne. Był czło-
wiekiem dialogu, z życzliwością i 
szacunkiem odnoszącym się do 
innych ludzi. Zapamiętamy go 
jako człowieka wyróżniającego 
się specyficznym humorem. To 
do niego należało powiedzenie: 
„Między mną, a moimi pacjenta-
mi jest jedynie taka różnica, że ja 
mogę o 15-tej wrócić do domu, a 
oni nie.”  Wiceprzewodniczącymi  
Rady w I kadencji byli Kazimierz 
Chyła i Piotr Prabucki.
Z moich ustaleń wynika, że spo-
śród byłych radnych odeszli 
od nas św. pamięci: Rajmund 
Schminda, Roman Klin, Bogumi-
ła Powierza, Ryszard Dąbek, An-
drzej Grzyb, Tadeusz Pepliński, 
Wilhelm Własienko, Jan Zieliński 
i Michał Skonieczny. Proszę o po-
wstanie i uczczenie ich pamięci 
minutą milczenia.
 Od II kadencji sito wyborcze 
znacznie zagęściło się, gdyż 
skład Rady ograniczono z 45 do 
25 radnych. Od tego czasu po 
dzień dzisiejszy przyszło mi peł-
nić zaszczytną funkcję przewod-
niczącego Rady Powiatu Staro-
gardzkiego. W II, III i IV kadencji 
wiceprzewodniczącym Rady 
był Wiesław Wrzesiński oraz w II 
Edmund Błański, w III Bogumiła 
Powierza, w IV Lech Kolaska. W 
V kadencji obowiązki wiceprze-
wodniczącego sprawował Arka-
diusz Herold i Rafał Młyński, a w 
obecnej VI kadencji Arkadiusz 

Herold i Tomasz Rogalski.
Ogółem na sześć kadencji Rady 
przypadało 170 mandatów, ale 
należy pamiętać, że istnieje gru-
pa radnych, którzy mandat rad-
nego powiatowego sprawowali 
przez kilka kadencji. Swoistymi 
rekordzistami w tym względzie 
są Leszek Burczyk, Kazimierz 
Chyła i moja skromna osoba, któ-
rzy od 1999 roku nieprzerwanie 
pełnią obowiązki radnego po-
wiatowego. W tej klasyfikacji ex 
aequo drugie miejsce z czterema 
kadencjami zajmują: Wiesław 
Wrzesiński, Lech Kolaska, Robert 
Wierzba, Patryk Gabriel, Dariusz 
Nagórski, Arkadiusz Herold i 
Bogdan Czaja. Natomiast trzy ka-
dencje zaliczyli: Leszek Waliński, 
Józef Peka, Henryk Kuchta i To-
masz Rogalski.
W formie ciekawostki podam, w 
dziejach naszej Rady najmłod-
szymi, bo zaledwie 29-letnimi 
radnymi zostali: Patryk Gabriel, 
Janusz Kosecki i Mikołaj Stanko-
wiak. W tej klasyfikacji, z różnicą 
kilku miesięcy, zwycięzcą został 
pan Janusz Kosecki. O najstar-
szych radnych nie wypada mó-
wić, ale dodam, że kiedy zaczy-
naliśmy pracę w powiatowym 
samorządzie minęło już 21 lat. 
Wtedy wszyscy byliśmy ludźmi 
bardzo młodymi, znacznie mniej 
doświadczonymi, ale pełnymi 
optymizmu i nadziei. 
Może nie ma to większego zna-
czenia, ale dla uważnych sta-
tystów podam, że w okresie 
20-letniego funkcjonowania 
samorządu, Rada Powiatu Sta-
rogardzkiego obradowała na 
232 sesjach, podczas których 
podjęto 1794 uchwał. Z tego wy-
nika, że średnio w ciągu jednej 
kadencji odbywało się około 44 
posiedzeń Rady, na których po-
dejmowano ponad 335 uchwał, 
co daje średnio prawie 8 uchwał 
na sesję.  
Warto dodać, że dla kilku radnych 
działalność w radzie powiatowej 
stała się odskocznią w ich dalszej 
karierze politycznej. W tym miej-
scu wspomnę, że senatorem VII i 
VIII kadencji był Andrzej Grzyb, 
a posłem II kadencji Krzysztof 
Trawicki, VIII kadencji Jan Kilian, 
VI, VII, VIII i IX kadencji Sławomir 
Neumann.
W tym miejscu chciałbym od-
nieść się do obowiązującego w 
wyborach do rad powiatowych 
systemu, opracowanego przez 

belgijskiego matematyka Wic-
tora D’Hondta, który general-
nie  preferuje listy partyjne i w 
efekcie końcowym powoduje 
podział w radach na tzw. koali-
cję i opozycję. Z jednej strony 
gwarantuje to stabilność zarzą-
dzania powiatem, gdyż wybra-
ny przez radnych starosta oraz 
zarząd muszą posiadać wyma-
ganą większość w radzie. Z dru-
giej strony ten system do końca 
nie wypełnia obowiązujących w 
demokracji reguł i może zbytnio 
upolityczniać działania samorzą-
du powiatowego. Z mojego bo-
gatego doświadczenia samorzą-
dowego muszę stwierdzić, że w 
ciągu tych minionych 20 lat nasi 
radni, w podejmowaniu waż-
nych dla powiatowej społecz-
ności spraw, nigdy nie kierowali 
się politycznymi racjami. Najlep-
szym dowodem na to są wyniki 
głosowań nad podejmowanymi 
uchwałami, które w większości 
znajdowały poparcie tzw. opo-
zycji, która w naszym przypadku 
miała zwykle charakter opozycji 
konstruktywnej.
System proporcjonalny, w odróż-
nieniu od większościowego, wy-
musza startowanie w wyborach 
powiatowych z list partii politycz-
nych lub komitetów wyborczych. 
W okresie ostatniego 20-lecia w 
Radzie zasiadali przedstawiciele: 
Akcji Wyborczej Solidarność, Ligi 
Powiatowej, Ligi Polskich Rodzin, 
Unii Wolności, Samoobrony RP, 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
(L i D-Lewica i Demokraci), Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, 
Stowarzyszenia Kociewskiego, 
Prawa i Sprawiedliwości, Platfor-
my Obywatelskiej (w ostatnich 
wyborach pod szyldem Koalicji 
Obywatelskiej), Stowarzyszenia 
„Nasz Starogard”. Dzisiaj trudno 
to sobie wyobrazić, ale przypo-
mnę, że w wyborach w 2002 roku 
kandydaci z PO i PiS startowali 
ze wspólnego komitetu Porozu-
mienie Prawicy Samorządność. 
W pierwszych wyborach w 1998 
roku największy sukces odnio-
sła SLD, gdyż do 45-osobowego 
składu Rady wprowadziła aż 15 
radnych, co nie wystarczyło do 
sprawowania władzy w powie-
cie. W ciągu sześciu kadencji 
żadne z ugrupowań nie zdobyło 
bezwzględnej większości i stąd 
konieczne było zawiązywanie 
koalicji. Od początku aż po dzień 
dzisiejszy członkiem tych koalicji 

jest Stowarzyszenie Kociewskie, 
które sprawowało  władzę wyko-
nawczą w sojuszu z AWS, UW, PO 
i PSL.
W naszej Radzie funkcjonowała 
jeszcze jedna nieformalna partia 
„Wiesławów”. Otóż w III kadencji 
na 25 radnych aż pięciu nosiło to 
imię: Wiesław Brzoskowski, Wie-
sław Wrzesiński, Wiesław Lica, 
Wiesław Rutkowski i Wiesław 
Wąsik. W kolejnej IV pozostało 
nas czterech.
Z ubolewaniem muszę stwier-
dzić, że samorządowi powiato-
wemu trudno jest się przebić w 
sensie promocyjno-propagan-
dowym, gdyż w polskiej rzeczy-
wistości najczęściej funkcjonuje 
świadomość nie wykraczająca 
poza opłotki gminy. Nic w tym 
dziwnego, gdyż podstawowa 
reguła dydaktyczna głosi, że w 
procesie poznawczym powinni-
śmy zaczynać od rzeczy łatwych 
i najbliższych otoczeniu ucznia. 
Śmiem twierdzić, że zgodnie z 
tą zasadą zdecydowana więk-
szość mieszkańców gmin zna 
z nazwiska swojego włodarza, 
znacznie gorzej w tym rankingu 
wypadnie starosta, nie mówiąc 
tu już o przewodniczącym rady 
powiatu. Konsekwencją takiego 
stanu przykładowo mogą być 
wszelkie inwestycje na drogach 
powiatowych (a tych było sporo), 
które z reguły są odczytywane w 
kategorii sukcesu miejscowego 
wójta czy burmistrza.
Kończąc chciałbym podzięko-
wać wszystkim, z którymi mia-
łem okazję współpracować i 
współpracuję na forum Rady 
Powiatu Starogardzkiego. Dzięki 
temu poznałem ludzi z różnymi 
pasjami, poglądami i ciekawymi 
charakterami. Kontakt z wami 
sprawił mi ogromną satysfakcję 
i niekłamaną przyjemność. Za-
pewne dzięki temu poszerzyłem 
swoją  wiedzę, doświadczenie 
i wzbogaciłem własną  osobo-
wość. Słowa podziękowania 
kieruję pod adresem członków 
poszczególnych Zarządów na 
czele ze starostami powiatu sta-
rogardzkiego. Miałem i mam to 
wielkie szczęście, że w biurze 
obsługi rady pracowały i pracują 
panie, których profesjonalne po-
dejście do powierzonych im za-
dań, czyni moją i radnych pracę o 
wiele łatwiejszą i przyjemniejszą. 
Dziękuję bardzo.

Wiesław Brzoskowski o Radzie i Radnych RPS
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Młodzieżowa Rada Powiatu w nowej odsłonie
Kolejna ważna lekcja demo-
kracji odbyła się na pierwszym 
posiedzeniu Młodzieżowej 
Rady Powiatu Starogardzkiego 
nowej kadencji. Radni przede 
wszystkim musieli spośród sie-
bie wybrać prezydium rady, co 
poprzedziły krótkie wystąpie-
nia z autoprezentacją poszcze-
gólnych osób. 
O fotel przewodniczącego Rady 
ubiegało się dwóch kandydatów: 
Michał Porożyński i Filip Jędry-
siak. Michał mówił o swojej do-
tychczasowej pracy w Radzie, w 

poprzedniej kadencji pełnił rolę 
wiceprzewodniczącego. Filip z 
kolei przyznał, że chce zadbać o 
dobrą atmosferę, lepszą rozpo-
znawalność MRPS, chce bardziej 
angażować młodzież w życie 
społeczne. Po wybraniu komisji 
skrutacyjnej, której zadaniem 
było liczenie głosów, odbyło się 
tajne głosowanie. Decyzją mło-
dych radnych ich przewodniczą-
cym w tej kadencji będzie Filip 
Jędrysiak.
Więcej osób zdecydowało się 
kandydować na stanowiska 

Nowo wybrane prezydium Młodzieżowej Rady Powiatu Starogardzkiego wraz z opiekunem Krzysz-
tofem Strzelińskim oraz wicestarostą Patrykiem Gabrielem i Wioletą Strzemkowską-Konkolewską, 

dwóch wiceprzewodniczących 
Rady. Konkurencja była dość sil-
na, a młodzi radni mogli wybrać 
dwie z sześciu osób. Kandydował 
Alexander Stopikowski, Krystian 
Zacharski, Maciej Wesołowski, 
Ania Łaska, Przemysław Janowski 
oraz Dawid Skrzypczak. Ponow-
nie odbyło się tajne głosowanie 

- wiceprzewodniczącymi zosta-
li: Alexander i Dawid. Krystiana 
Zacharskiego wybrano sekreta-
rzem, a Julita Szablewska została 
szefową grupy medialnej.
To posiedzenie Rady było też 
doskonałą okazją, aby podzię-
kować dotychczasowemu prze-
wodniczącemu Rady. W tej roli 

świetnie się sprawdzał Paweł 
Meller, obecnie student prawa 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie.
Serdecznie gratulujemy nowo 
wybranemu prezydium Rady i 
trzymamy kciuki za owocną pra-
cę, kreatywność i niebanalne po-
mysły.

Pracują na rzecz drugiego człowieka
W Domu Pomocy Społecznej w 
Starogardzie Gd. odbyła się uro-
czystość z okazji Dnia Pracow-
nika Socjalnego, podczas któ-

rej nie zabrakło wielu ciepłych 
słów pod adresem wszystkich 
osób, które wykonują ten nie-
łatwy i bardzo wymagający za-

wód. 
- Nie jest to tylko święto pra-
cownika socjalnego, ale jest 
to święto pracowników służb 

społecznych – podkreślała Ka-
tarzyna Szczodrowska, dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej w 
Starogardzie Gd. - Pracujemy na 
rzecz drugiego człowieka i życzę 
wszystkim dużo zdrowia i satys-
fakcji z pracy.
W uroczystości wziął udział sta-
rosta Kazimierz Chyła, który mó-
wił zwłaszcza o tym, że podziwia 
i ceni te osoby, które swoją pracę 
i zaangażowanie poświęcają w 
służbie drugiemu człowiekowi. 
- Wasza praca to coś więcej i nie 
każdy się nadaje do takiej pracy, 
bowiem jest to służba - zauwa-
żył starosta Kazimierz Chyła. - Z 
całego serca dziękuję za to, co 
robicie.
Ciepłych słów było tego dnia 
bardzo dużo. Były również wy-
różnienia, kwiaty i pyszny tort.
- Praca w pomocy społecznej 
jest często niedoceniana, bo 
jest kojarzona ze świadczeniami 
społecznymi – przyznała Wiole-
ta Strzemkowska-Konkolewska, 
członek Zarządu Powiatu. - A to 
jest tak naprawdę mała kropla 
tego, co robicie. To wszystko 
oscyluje wokół pomocy człowie-
kowi, który jest zależny od dru-

giej osoby. Sam nie jest w stanie 
funkcjonować. Fundamentem tej 
pracy są prawa człowieka. Jest to 
ciężka, monotonna i wyczerpu-
jąca praca, ale tylko najsilniejsi w 
niej zostają. Życzę, żebyście mieli 
zawsze poczucie, że robicie coś 
wielkiego dla ludzi, którzy po-
trzebują wsparcia. Życzę, żeby 
nie brakowało Wam siły na sta-
wianie czoła przeciwnościom i 
ludziom, którzy mają inną opinię 
na temat osób niepełnospraw-
nych, czy Waszej pracy.
Tego samego dnia w salonie Re-
nault w Starogardzie Gdańskim 
starosta Kazimierz Chyła wraz z 
Wioletą Strzemkowską-Konko-
lewską, dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Starogardzie Gdań-
skim Katarzyną Szczodrowską 
oraz dyrektorem Powiatowego 
Urzędu Pracy Arkadiuszem Bana-
chem odebrali kluczyki do nowe-
go samochodu, który będzie słu-
żył mieszańcom DPS. Samochód 
został zakupiony dzięki wsparciu 
Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych.

W Dniu Pracownika Socjalnego nie brakowało życzeń, gratulacji i wielu ciepłych słów. 

Kolejna ważna lekcja demokracji odbyła się na pierwszym posie-
dzeniu Młodzieżowej Rady Powiatu Starogardzkiego nowej kaden-
cji. 
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OGŁOSZENIE
Starosta Starogardzki informuje, że Powiat Starogardzki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pomoc jest bezpłatna i może z niej skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży 
stosowne oświadczenie.
Pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie jest udzielane w punktach w Starogardzie Gdańskim, Czarnej Wodzie, Skarszewach oraz Skórczu, dodatkowo punkty w 
Skórczu i Skarszewach prowadzące nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, prowadzą również nieodpłatną mediację. Szczegółowe informacje są odstępne na stronie bip.
powiatstarogard.pl oraz powiatstarogardzki.pl.
Starostwa Starogardzki informuje również o możliwości skorzystania z pomocy jednostek nieodpłatnego poradnictwa z zakresu rodzinnego, psychologicznego, pomocy 
społecznej, rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałania przemocy  w rodzinie, interwencji kryzysowej, dla osób bezrobotnych, osób po-
krzywdzonych przestępstwem, pomocy z zakresu praw konsumenta, praw pacjenta, praw dziecka, praw ubezpieczeń społecznych, prawa pracy oraz prawa podatkowego. 
Pełna lista jednostek znajduje się na stronach bip.powiatstarogard.pl, powiatstarogardzki.pl.

                    Lista punktów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej 
         oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obowiązująca do końca 2019 roku
WYBRANE JEDNOSTEKI NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

PORADNICTWO RODZINNE:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - ul. Paderewskiego 11, 
83-200 Starogard Gdański, tel. 58 560-23-20,od poniedziałku 
do piątku: 7.30 – 15.30, http://www.pcprstarogard.pl/

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE:
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Starogardzie 
Gdańskim - ul. Grunwaldzka 28, 83-200 Starogard Gdański 
tel. 58 56-229-82, poniedziałek – piątek 7:45 -18:00, http://
pppstarogard.pl/ 
Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź” - ul. Wodna 4, 
83-200 Starogard Gdański, tel. 886-598-267, poniedziałek, 
środa, czwartek 16.00-19.00 wtorek 10.00-19.00 piątek 12.00-
16.00 sobota 10.00-13.00, http://www.centrumwiez.pl/.
Centrum Pomocy Dzieciom – Starogard Gdański Funda-
cja Dajemy Dzieciom Siłę - ul. Hallera 19a 83-200 Starogard 
Gdański, tel. 58 531-00-45, 515-235-716, od poniedziałku do 
piątku: 8.00 – 16.00, https://fdds.pl/kontakt/centrum-pomo-
cy-dzieciom-starogard/

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH 
UZALEŻNIEŃ:
SP. ZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależ-
nień ul. Chopina 9, 83-200 Starogard Gdański, tel.  58 562-
94-93, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 
20.00, http://www.opirpa-stg.pl/ 
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Kaliskach Urząd Gminy Kaliska ul. Nowo-
wiejska 2, 83-260 Kaliska, tel. 58 58-89-201, środy w godz. 
15.15-16.15,  http://www.kaliska.pl
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Skarszewach Gminny Ośrodek Zdrowia w 
Skarszewach ul. Dworcowa 11, tel. 58 588-27-38, środa godz. 
14.30 – 16.30 czwartek godz.14.30 – 16.30, https://www.skar-
szewy.pl
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Czarnej Wodzie Urząd Miasta, ul. Mickiewi-
cza 7, 83-262 Czarna Woda, tel. 58 587-88-50, w poniedziałki 
od godz. 8.00 do godz. 16.00 od wtorku do piątku – w godz. od 7.15 do 15.15, https://www.czarna-woda.pl

INTERWENCJA KRYZYSOWA:
Punkt Interwencji Kryzysowej PCK ZR Pomorskiego ZO - ul. Adama Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 562 22 26, poniedziałek - piątek, http://www.interwen-
cjakryzysowa.pl/ 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim Punkt Interwencji Kryzysowej - ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 560-23-20, z porad 
pracownika socjalnego można skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu , czyli od 7.30 do 15.30, z porady prawnika można skorzystać w czwartki w 
godzinach od 14.00 do 15.30, konieczna wcześniejsza rejestracja z porady psychologa można skorzystać po wcześniejszym umówieniu wizyty,  http://www.pcprstarogard.
pl/aktualnoci/

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM:
Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Starogardzie Gdańskim - ul. Chojnicka 12/3B, 83-200 Starogard Gdański, tel. 510-944-733, poniedziałek 
14:30-16:30, wtorek-czwartek 12:30-16:30, sobota 9:00-15:00, http://pomoc.integracjaplus.pl/

PRAWA DZIECKA:
Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania, ochrona praw dziecka, Biuro RPD Przemysłowa 30/3 200-450 Warszawa tel.: (22) 583 66 00, fax.: (22) 583 66 96.ponie-
działek – piątek godz. 08.15-16.15. tel. 800-121-212 Bezpłatna infolinia, poniedziałek – piątek godz.08.15-20.00 (dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem 
i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią), https://brpd.gov.plrpd@brpd.gov.pl

Lp.

Punkty świadczenia
 nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram przyjęć beneficjentów 
ustawy  

(dni i godziny)

Adres punktu Umawianie wizyt dni przyjęć
godziny przyjęć

1.

Starogard Gdański
ul. Kanałowa 3  tel.  58 72 707 31

(w godzinach otwarcia) poniedziałek - piątek 730 - 1130

Starogard Gdański
ul. Kanałowa 3 tel.  58 72 707 31

(w godzinach otwarcia) poniedziałek - piątek 1130 - 1530

2.

Czarna Woda

83-262

ul. Mickiewicza 7

tel. 58 587 88 50 

wew. 39 

(w godzinach otwarcia)

poniedziałek 1200 - 1600

wtorek - piątek 1100 - 1500

Lp.

Punkty świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Harmonogram przyjęć beneficjentów 
ustawy  

(dni i godziny)

miejscowość Umawianie wizyt dni przyjęć
godziny przyjęć

1.

Skarszewy

83-250

ul. Szkolna 9

tel. 518 067 954

(w godzinach otwarcia)

poniedziałek, wtorek, 
środa, piątek 900 - 1300

czwartek 1400 - 1800


