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Majówka z Kociewiem na Zamku w Gniewie

Z inicjatywy Zamku w Gniewie, przy udziale samorządów miast i powia-
tów Tczewa, Świecia i Starogardu Gdańskiego w dniu 17 maja br. na Zam-
ku w Gniewie odbędzie się pierwsza edycja najnowszej imprezy regio-
nalnej pn. „Majówka z Kociewiem”. W zamyśle organizatorów ma to być 
duża impreza integrująca mieszkańców Kociewia i jego wizytówka, pre-
zentująca kulturę i bogate dziedzictwo regionu. Już o godzinie 12.00 wy-
strzałem armatnim organizatorzy dadzą sygnał do rozpoczęcia imprezy, 
podczas której przygotowano wiele atrakcji. Dziać się będzie nie tylko na 
scenie, gdzie prezentowany będzie bogaty i zróżnicowany program ar-

tystyczny (muzyka regionalna – zespół Burczybas, Tczewska Formacja 
Szantowa, Chór Cantores Minores, Zespół Przemka Radziszewskiego 

z Tczewa, Kuźnia Bracka ze Starogardu Gdańskiego, Darius Group, 
soliści Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, “Tri-
bute to Ciechowski” z Tczewa, „Cover Group” – Tomasz Strynkie-

wicz) ale również w obrębie całego kompleksu zamkowego, 
gdzie przygotowano stoiska wystawiennicze i 

gastronomiczne. Niewątpliwą atrakcją będzie 
bicie rekordu Świata w tarciu ziemniaków i przy-
gotowaniu ogromnego szandara kociewskiego, 
który będzie degustowany podczas imprezy.  W 
ramach imprezy odbędą się m.in. Rajd Rowero-

wy, Bieg Sportowy na 8 km, Regaty - Zawody 
Surferów na Wiśle, Zlot Motocyklistów, Pre-
zentacja Husarii Gniewskiej, Prezentacja Gry 

w Kapele ze Szlachty i wieczorny pokaz fajerwerków. W trak-
cie imprezy będzie można zwiedzać zamek z przewodnikiem, skorzystać 
z przejażdżki gondolą po Wiśle lub skorzystać z programu edukacyjnego 
pn. Wakacje z duchami. Jako imprezy towarzyszące zaplanowano Kon-
went Samorządowy – Wisła, którego przedmiotem będzie dyskusja na 
temat możliwości wykorzystania i zagospodarowania Wisły jako szlaku 
wodnego oraz panele dyskusyjne „Kobieta na Kociewiu”, „Zabytki na Ko-
ciewiu”, „10 lat Polski w UE”. Z pewnością każdy z odwiedzających tego 
dnia Gniew będzie mógł wybrać coś ciekawego dla siebie.

Red.

Piknik z Unią Europejską „10 lat w Unii”

wydarzenie warte było upamiętnienia w formie 
imprezy plenerowej, która odbyła się w dniu 
30 kwietnia 2014 r. na placu przed budynkiem 
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdań-
skim. Piknik z Unią Europejską „10 lat w Unii” 
miał charakter radosnego święta adresowane-
go do mieszkańców powiatu starogardzkiego. 
Szczególną rolę w przygotowaniu tej imprezy 
miała młodzież ponadgimnazjalna, dla której 
była to znakomita lekcja edukacji obywatelskiej. 
Jak się okazało młodzież była również głów-
nym odbiorcą tej imprezy. Podczas pikniku roz-
strzygnięto ogłoszone wcześniej dwa konkursy 
(fotograficzny i plastyczny) o tematyce  euro-
pejskiej. Laureatom zostały wręczone w trak-
cie imprezy nagrody. Uczniowie szkół powiatu 
starogardzkiego zaprezentowali na scenie za-
bawne inscenizacje na temat krajów Unii Eu-
ropejskiej. W realizację imprezy bardzo mocno 
zaangażowała się także Młodzieżowa Rada Po-
wiatu Starogardzkiego oraz młodzież z Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej. Uczestnicy zajęć OPP zapre-
zentowali swoje umiejętności na scenie, a radni 
MRPS animowali zabawy dla dzieci i młodzieży 
zebranej przed sceną. Było m.in. malowanie 
twarzy oraz puszczanie baniek mydlanych. Jako 
gwiazda imprezy wystąpił zespół „Drive”, któ-
rego leaderem jest znany nie tylko w naszym 
regionie gitarzysta -  Krzysztof Paul. Podczas 
pikniku uczestnicy brali udział w quizie na te-
mat Unii Europejskiej. Zespół Szkół Rolniczych 
– Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesła-
wowie przygotował stoisko gastronomiczne, 
gdzie można było degustować przygotowane 
specjały szkolnej kuchni. Piknik z Unią Europej-
ską „10 lat w Unii” miał również charakter edu-
kacyjny. Jego celem było bowiem promowanie 
kultury polskiej, jako integralnej części kultury 
europejskiej,  podniesienie świadomości wśród 
uczestników festynu i mieszkańców regionu na 
temat znaczenia społeczności regionalnych w 
Unii Europejskiej oraz wychowywanie młodych 
ludzi w duchu szacunku dla wartości europej-
skich.  Dzięki tego rodzaju działaniom młodzież 
aktywizuje się,  podnosząc swoją świadomość 
w zakresie możliwości, jakie Unia Europejska 
oferuje młodym ludziom.     
Organizatorem imprezy było Kociewskie Sto-
warzyszenie Edukacji i Kultury „Ognisko”.

Red.

Jubileusz 10-lecia członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej był 
szczególną okazją do uczczenia 
tego ważnego w najnowszej hi-
storii Polski wydarzenia, które 
stanowi ukoronowanie procesu 
przemian ustrojowych zapocząt-
kowanych w 1989 r. To wyjątkowe 

Młodzież z OPP prezentowała 
na scenie swoje umiejętności 
taneczne.



3Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego

16 maja 2014r. Wydarzenia

dokończenie na str. 4

Z Kalendarza Imprez Powiatu Starogardzkiego

Miesiąc maj tradycyjnie otwiera każdy letni sezon imprez plenerowych, 
jakie odbywają się na terenie naszego powiatu. Sprzyjają temu zarówno 
warunki atmosferyczne, jak również wydłużony nieco pierwszy majowy 
weekend. W związku z tym, jak co roku Wydział Kultury, Sportu i Promocji 
Regionu Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim przygotował 
dla mieszkańców powiatu Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i 
Rekreacyjnych organizowanych od maja do września 2014 r. Wydawnic-

two dostępne jest w wersji drukowanej w Powia-
towym Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. 
Kościuszki 17 A oraz w wersji elektronicznej na 
stronie Powiatu Starogardzkiego (www.powiat-
starogard.pl ). Mamy nadzieję, że znajdą Pań-
stwo w tym informatorze coś interesującego dla 
siebie i skorzystają z bogatej oferty imprez jakie 
będą organizowane na naszym terenie w nad-
chodzącym sezonie letnim. Z najbliższych ofert 
godnych polecenia chcielibyśmy zarekomendo-
wać Państwu nową imprezę plenerową, która co 
prawda nie odbywa się na terenie naszego po-
wiatu ale jest przygotowywana przy udziale Sta-
rostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim i 
innych   samorządów kociewskich miast i powia-
tów przez Zamek w Gniewie. Mowa o „Majówce 
z Kociewiem”, która odbędzie się na gniewskim 
zamku w dniu 17 maja br. (zapowiedź imprezy 
wraz z plakatem promocyjnym na łamach biule-
tynu – przyp. red.). W programie tego wydarze-
nia znaleźć można szereg atrakcji, które zostały 
wybrane spośród wielu propozycji jako charak-
terystyczny element kultury naszego regionu i jego swoista wizytówka. 
Majówka z Kociewiem ma przy okazji zintegrować mieszkańców Kocie-
wia wokół jednej z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Kociewia, 
jakim jest średniowieczny Zamek w Gniewie. Warto również wspomnieć 
o wydarzeniach, które jako jedne z pierwszych otworzyły sezon letnich 
imprez plenerowych naszego powiatu.  
W dniu 1 maja br. w Lalkowach (gmina Smętowo Graniczne) odbyła I 

edycja imprezy pn. „Kociewska Kuźnia Rozma-
itości”. Urząd Gminy w Smętowie Granicznym 
wspólnie z GOKSiR  i Stowarzyszeniem „Towa-
rzystwo Przyjaciół Lalków” jako organizatorzy 
imprezy przygotowali szereg atrakcji. Jedną z 
nich były stoiska lokalnych twórców i produ-
centów rolnych, którzy prezentowali swoje rę-
kodzieło i rzemiosło artystyczne oraz produkty 
i wyroby kulinarne. W programie artystycznym, 
oprócz występów dzieci i młodzieży można 
było zabawić się przy skeczach Kabaretu „Co 
Wy na to, bo my nic” oraz muzyce Zespołu „An-
toś Szprycha”. Niewątpliwą atrakcją festynu był 
koncert znanego z „Kolorowych jarmarków” Ja-
nusza Laskowskiego oraz występ disco polowej 
formacji „Dwa plus dwa”.
Natomiast 2 maja w Hucie Kalnej, już po raz 
dwunasty odbył się festyn pn. „Dzień Konia”. 
Pomimo niesprzyjającej pogody na imprezę 
przybyło całkiem spore grono fanów jeździec-
twa. Festyn rozpoczęto mszą świętą w inten-
cji jeźdźców i koni. Po nabożeństwie odbyło 
się rozdanie nagród dla uczestników, którzy 
wzięli udział w konkursach: plastycznym, foto-
graficznym i literackim. Jak co roku, jury miało 
problem z wyłonieniem zwycięzców spośród 

dużej ilości nadesłanych prac. Jednak w cen-
trum uwagi podczas imprezy były oczywiście 
konie. Atrakcją były tradycyjne wyścigi w po-
wożeniu zaprzęgami konnymi im. Kazimierza 

Gospodarze pierwszej edycji Kociewskiej Kuźni Rozmaitości w Lalko-
wach prezentują zaproszonym gościom stoiska wystawiennicze.

1

Kultura

Sport

Rekreacja Kalendarz
imprez Powiatu Starogardzkiego

2014
maj - wrzesień

Bez nazwy-1.indd   1 2014-04-17   13:51:23

Okładka najnowszego wydawnictwa Starostwa Powiatowego - Kalendarz 
Imprez Powiatu Starogardzkiego na 2014 rok.
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Święto starogardzkich strażaków

W dniu 8 maja 2014 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Starogardzie Gdańskim odbyła się uroczysta akademia z oka-
zji Dnia Strażaka. Gospodarzem uroczystości był st. bryg. Zbigniew Ka-

miński Komendant Po-
wiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Sta-
rogardzie Gdańskim. W 
uroczystościach udział 
wzięli m.in.: brygadier 
Waldemar Miłejko Za-
stępca Pomorskiego 
Komendanta Woje-
wódzkiego Państwo-
wej Straży Pożarnej, 
Patryk Gabriel - Etato-
wy Członek Zarządu 
Powiatu Starogardz-
kiego, Edmund Stacho-
wicz - Prezydent Sta-
rogardu Gdańskiego 
oraz Burmistrzowie i 
Wójtowie Powiatu Sta-
rogardzkiego. Wśród 
zaproszonych gości 

obecni byli także: inspektor Mirosław Czarnecki - Komendant Powiato-
wy Policji, podpułkownik Jan Komoszyński - Dyrektor Zakładu Karnego 
w Kwidzynie, kapitan 
Cezary Gołębiewski - 
Dyrektor Aresztu Śled-
czego w Starogardzie 
Gdańskim, przedsta-
wiciele nadleśnictw, 
komendanci gminni 
OSP, Powiatowy Ka-
pelan Strażaków ks. 
Stefan Rogowski, eme-
ryci i renciści PSP oraz 
strażacy i pracownicy 
cywilni Komendy Po-
wiatowej PSP w Staro-
gardzie Gdańskim.
Podczas uroczystości 
została poświęcona 
figura św. Floriana – 
Patrona wszystkich 
strażaków, którą usta-
wiono przed budynkiem głównym starogardzkiej strażnicy. Figurę, w ra-
mach resocjalizacji, wykonał jeden z osadzonych w Areszcie Śledczym w 
Starogardzie Gdańskim. Drewno do wykonania rzeźby przekazało Nadle-
śnictwo Lubichowo. Tradycyjnie, święto strażaków było również okazją do 
wręczenia stopni awansu zawodowego, odznaczeń i medali resortowych 
szczególnie wyróżniającym się strażakom i osobom zasłużonym dla po-
żarnictwa. Wszystkim awansowanym i nagrodzonym druhom serdecznie 
gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego z okazji ich święta.

Red.

Gospodarzem uroczystości był st. bryg. Zbi-
gniew Kamiński - Komendant PSP w Starogar-
dzie Gdańskim.

dokończenie ze str. 3

W trakcie uroczystości kapelan strażaków  ks. 
Stefan Rogowski poświęcił figurę św. Floriana - 
patrona strażaków.

Margasińskiego i pokaz jazdy wierzchem. Duże 
zainteresowanie wzbudził również pokaz natu-
ralnych metod ujeżdżania koni wraz z elemen-
tami kaskaderskimi w wykonaniu Jakuba Ciem-
noczołowskiego ze Stajni Pancho. W programie 
artystycznym imprezy, na scenie wystąpili m.in. 
Orkiestra Dęta z Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
w Starogardzie Gdańskim oraz zespół Sunny 
Money – Rock & Roll & Blues 50 ze Starogardu 
Gdańskiego. Cykl imprez weekendowych Po-

wiatu Starogardzkiego zamknęła „Majówka w 
Grodzisku Owidz”. W dniu 3 maja na grodzie 
można było odwiedzić warsztat tkacki, garn-
carski i kowalski oraz mennicę. Zwiedzający 
mogli również wziąć udział w żywej lekcji histo-
rii. Podgrodzie także żyło w czasie majówki. Na 
torze łuczniczym chętni mogli  sprawdzić swoje 
umiejętności w strzelaniu z łuku, a dla najmłod-
szych czekał tor z przeszkodami. Grupa PUMA 
zaprezentowała fitness dla dzieci i dorosłych. 
Natomiast na scenie amfiteatru można było 
obejrzeć pokazy tańca irlandzkiego w wykona-
niu Grupy ISTA oraz posłuchać muzyki w wyko-
naniu zespołów Tylko i CRAZY 8.

Red.

Jedną z atrakcji Majówki w Grodzisku Owidz 
był warsztat garncarski.
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Niezwykłe „Pudełko Życia”

Niejednokrotnie zdarza się, że zespół ratownictwa medycznego przyjeż-
dża z pomocą do osoby, która straciła przytomność, a karetkę wzywa-

ła np. sąsiadka. W tej 
sytuacji lekarz, czy też 
ratownik medyczny 
ma duże trudności z 
uzyskaniem podsta-
wowych informa-
cji o pacjencie, 
jego chorobach, 
które mogą 
być przyczyną 
p o g o r s z e n i a 
stanu zdrowia, 
ponieważ nie ma 
w domu nikogo, kto 
mógłby takich infor-
macji udzielić. 
Już niebawem 
rozwiązaniem 

może być tzw. „Pudełko Życia”. Pod taką bowiem nazwą Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w 2013 roku rozpo-
czął na szeroką skalę kampanię społeczną, polegającą na umiesz-
czeniu istotnych informacji o pacjencie w jednym miejscu (dane 
osobowe, choroby i schorzenia, na które cierpi pacjent, lista leków jakie 
przyjmuje, uczulenia na leki, grupa krwi itp.). Powyższe informacje moż-
na umieścić w dostarczonym przez organizatorów akcji „Pudełku Życia” 
, które powinno przechowywać się w lodówce. Zgodnie z założeniem 
autorów pomysłu, lodówka właśnie jest najbardziej odpowiednim miej-
scem do przechowywania 
„Pudełka Życia”, gdyż znaj-
duje się w każdym domu i 
jako taka może być bardzo 
łatwo zlokalizowana przez 
służby ratownicze. Do 
końca 2013 roku do akcji 
włączyło się 12 miast z ca-
łej Polski, a obecnie dzięki 
zaangażowaniu Kociew-
skiego Centrum Zdrowia, 
Starostwa Powiatowego i 
Urzędu Miasta w Starogar-
dzie Gdańskim, do tej cen-
nej inicjatywy włączy się 
również nasze miasto i po-
wiat. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że Starogard 
Gdański jest pierwszym 
miastem z województwa 
pomorskiego, które przy-
łączyło do tej kampanii społecznej. ...”Zależy nam szczególnie, aby osoby 
starsze i samotne umieściły w lodówkach w swoim mieszkaniu przygoto-
wane przez nas pudełko, a w nim istotne dla życia tej osoby informacje me-
dyczne. Jasna informacja, jakie pacjent przyjmuje leki, na co jest uczulony, 
może skrócić czas udzielenia odpowiedniej pomocy medycznej, czy podania 
odpowiedniego leku i dzięki temu zwiększyć szanse na uratowanie życia”... 

– tłumaczą organizatorzy akcji. Ratownikom 
przybyłym do domu pacjenta pomóc może 
także naklejka, umieszczona na lodówce, która 

wskaże miejsce przechowywania 
„Pudełka Życia”. Każda osoba, 

która się do nas zgłosi otrzy-
ma bezpłatny pakiet skła-

dający się z: pudełka 
życia, naklejki na 

lodówkę oraz kar-
ty informacyjnej 
do samodzielnego 
wypełnienia.

Kartę informacyjną 
należy wypełnić zgod-

nie z instrukcją – ważne 
jest aby znalazły się w niej 

podstawowe in-
formacje tj.: imię i 
nazwisko, numery 
telefonów do naj-
bliższych osób, 
które mają być 
poinformowane 

o ewentualnym pobycie w szpitalu, informacje 
o chorobach, przyjmowanych lekach, uczule-
niach (potwierdzonych przez lekarza), miejscu 
przechowywania dokumentacji medycznej itp. 
W karcie informacyjnej można także wskazać 

komu przekazać 
pod opiekę znajdu-
jące się w mieszka-
niu zwierzę. Istotne 
jest, aby aktualizo-
wać informacje za-
warte w karcie raz 
do roku lub jeżeli 
pojawią się istotne 
zmiany, np. w sy-
tuacji zdrowotnej. 
W ramach akcji roz-
d ysp onowanych 
zostanie na tere-
nie powiatu staro-
gardzkiego 2000 
kompletów „Pude-
łek Życia”. Zachę-
camy szczególnie 
osoby samotne do 
skorzystania z tej 

propozycji, gdyż w sytuacji zagrożenia to pro-
ste rozwiązanie może uratować życie.

Red.

W ramach akcji rozdysponowanych zostanie na 
terenie powiatu starogardzkiego 2000 komple-
tów „Pudełek Życia”.

Konferencja prasowa organizatorów starogardzkiej akcji społecznej „Pu-
dełko życia” w Kociewskim Centrum Zdrowia.

Naklejka umieszczona na lodówce, 
wskaże ratownikom miejsce prze-
chowywania „Pudełka Życia”.
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Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego  w 
Starogardzie Gdańskim – jedyna tego typu szkoła artystyczna na tere-
nie powiatu starogardzkiego -  obchodzi w tym roku jubileusz 40 - lecia 
swego istnienia. Szkoła powstała w 1973 roku dzięki staraniom ówcze-
snych władz miejskich i powiatowych. Spośród osób zaangażowanych w 
powołanie tej artystycznej placówki wspomnieć należy: Michała Kacza-

na Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Romana 
Miszewskiego – Kierownika Wydziału Kultury, Stanisława Lipskiego – In-
spektora Oświaty i Wychowania oraz Edmunda Falkowskiego – Zastępcy 
Inspektora Oświaty i Wychowania w Starogardzie Gdańskim. Powstała w 
lipcu 1973 roku zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki szkoła muzyczna 
nie miała jednak swojej siedziby. Przeznaczono na ten cel budynek by-
łego Komitetu Powiatowego PZPR przy ul. Tadeusza Kościuszki 28. Wy-

Jubileusz 40 lecia Starogardzkiej Szkoły Muzycznej

Budynek siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Starogar-
dzie Gdańskim, który powstał r 1888 roku. 

Edward Pałłasz  - kompozytor i pedagog, urodził się 30 sierpnia 1936 roku  w Starogardzie Gdańskim. Ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Gdańskiej i Warszawskiej (1958) oraz  muzykologię na Uniwersy-
tecie Warszawskim, którą ukończył w 1964roku.W zakresie kompozycji jest autodydaktą. W latach 1954-62 pracował w teatrach studenckich w Gdańsku (Bim-Bom) i Warszawie (STS). Z tego okresu pochodzą pierwsze muzyczne kompozycje 

na użytek teatru. W latach 1964-66 był kierownikiem muzycznym teatru Komedia w Warszawie. Był również  wykładowcą na Wydziale Reżyserii Dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie (1969-75).
Członek Zarządu  i Wiceprezes Głównego Związku Kompozytorów Polskich (1979-97). Współzałożyciel Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Towarzystw Naukowych (1980). Członek Rady Kultury przy Prezy-
dencie RP Lechu Wałęsie. Zasiadał w Komisji Repertuarowej Festiwalu Warszawska Jesień (1981-96). Dyrektor II Programu Polskiego Radia (1995-98). Od 1999 zastępca dyrektora naczelnego i artystycznego Warszawskiej Opery 
Kameralnej. Wiceprezes, a następnie (od 2003) prezes Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Jest kompozytorem muzyki symfonicznej, kameralnej i autorem muzyki do kilku filmów fabularnych i dokumentalnych oraz wielu sztuk 

teatralnych. Stworzył również muzykę do około dwustu słuchowisk radiowych i audycji dla dzieci. Współpracował z wieloma uznanymi artystami pisząc dla nich utwory (m.in. Alibabki, Łucja Prus, Sława Przybylska, Joanna 
Rawik, Hanna Rek, Irena Santor, Zespół Skaldowie, Violetta Villas). Edward Pałłasz jest laureatem wielu konkursów, m.in. otrzymał Prix de Musique Folklorique Radia Bratysława (1973). Jest zdobywcą I nagrody w konkursie 

Polskiego Radia (1994), oraz laureatem I nagrody w Konkursach Kompozytorskich: im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach (1976), im.Guido D’Arezzo w Arezzo (1984), im. Karola Szymanowskiego (1988), w Trydencie (1988) 
oraz im. Jana Maklakiewicza (1991). Ponadto w 1979 roku otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci, w 1986 roku - Nagrodę Prezesa Polskiego Radia i Telewizji za twórczość kompozytorską dla radia, zaś w 1989 roku – Nagrodę Ministra Kultury i 
Sztuki I stopnia. Za zasługi na rzecz rozwoju kultury Edward Pałłasz został odznaczony Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem „Zasłużony Działacz Kultury”, 
Honorową Odznaką Miasta Stołecznego Warszawy, Srebrnym Medalem i Honorową Odznaką Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

magał on jednak rozbudowy, a przede wszyst-
kim opuszczenia go przez dotychczasowych 
użytkowników. Rozpoczęto prace projektowo-
budowlane. Tymczasem gościny Państwowej 
Szkole Muzycznej użyczyła Szkoła Podstawowa 
Nr 6 w Starogardzie przy ul. Romualda Traugutta 
2, w której prowadzenie indywidualnych zajęć 
odbywało się w bardzo trudnych warunkach. 
Szósty z kolei rok szkolny w historii PSM I stop-
nia w Starogardzie Gdańskim rozpoczęto już w 

nowej siedzibie, którą po niezbędnej adaptacji i 
rozbudowie oddano do użytku 21 sierpnia 1978 
roku. W tym miejscu warto przytoczyć burzli-
we dzieje tego budynku, który powstał w 1888 
roku jako reprezentacyjna willa starogardzkich 
przemysłowców Winkelhausenów. W czasie II 
Wojny Światowej budynek został przejęty przez 
gestapo, a po jej zakończeniu został siedzibą 
Prokuratury Rejonowej i Komitetu Powiatowe-
go PZPR. Dzisiaj gmach szkoły rozbudowany 
o dodatkowe skrzydło z 16 klasami zapewnia 
właściwe warunki do nauki gry na różnych in-
strumentach. Szkoła kształci dzieci i młodzież w 
wielu specjalnościach m.in:  fortepian, skrzypce, 
wiolonczela, kontrabas, akordeon, flet, klarnet, 
saksofon, trąbka, gitara i perkusja. Z czasem 
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Edward Pałłasz  - kompozytor i pedagog, urodził się 30 sierpnia 1936 roku  w Starogardzie Gdańskim. Ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Gdańskiej i Warszawskiej (1958) oraz  muzykologię na Uniwersy-
tecie Warszawskim, którą ukończył w 1964roku.W zakresie kompozycji jest autodydaktą. W latach 1954-62 pracował w teatrach studenckich w Gdańsku (Bim-Bom) i Warszawie (STS). Z tego okresu pochodzą pierwsze muzyczne kompozycje 

na użytek teatru. W latach 1964-66 był kierownikiem muzycznym teatru Komedia w Warszawie. Był również  wykładowcą na Wydziale Reżyserii Dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie (1969-75).
Członek Zarządu  i Wiceprezes Głównego Związku Kompozytorów Polskich (1979-97). Współzałożyciel Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Towarzystw Naukowych (1980). Członek Rady Kultury przy Prezy-
dencie RP Lechu Wałęsie. Zasiadał w Komisji Repertuarowej Festiwalu Warszawska Jesień (1981-96). Dyrektor II Programu Polskiego Radia (1995-98). Od 1999 zastępca dyrektora naczelnego i artystycznego Warszawskiej Opery 
Kameralnej. Wiceprezes, a następnie (od 2003) prezes Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Jest kompozytorem muzyki symfonicznej, kameralnej i autorem muzyki do kilku filmów fabularnych i dokumentalnych oraz wielu sztuk 

teatralnych. Stworzył również muzykę do około dwustu słuchowisk radiowych i audycji dla dzieci. Współpracował z wieloma uznanymi artystami pisząc dla nich utwory (m.in. Alibabki, Łucja Prus, Sława Przybylska, Joanna 
Rawik, Hanna Rek, Irena Santor, Zespół Skaldowie, Violetta Villas). Edward Pałłasz jest laureatem wielu konkursów, m.in. otrzymał Prix de Musique Folklorique Radia Bratysława (1973). Jest zdobywcą I nagrody w konkursie 

Polskiego Radia (1994), oraz laureatem I nagrody w Konkursach Kompozytorskich: im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach (1976), im.Guido D’Arezzo w Arezzo (1984), im. Karola Szymanowskiego (1988), w Trydencie (1988) 
oraz im. Jana Maklakiewicza (1991). Ponadto w 1979 roku otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci, w 1986 roku - Nagrodę Prezesa Polskiego Radia i Telewizji za twórczość kompozytorską dla radia, zaś w 1989 roku – Nagrodę Ministra Kultury i 
Sztuki I stopnia. Za zasługi na rzecz rozwoju kultury Edward Pałłasz został odznaczony Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem „Zasłużony Działacz Kultury”, 
Honorową Odznaką Miasta Stołecznego Warszawy, Srebrnym Medalem i Honorową Odznaką Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Dyżury Radnych

Uprzejmie informujemy wszystkich zainte-
resowanych, że pod numerem tel. 58/536 83 
61 można umówić się na spotkanie z Radny-
mi Klubu Platformy Obywatelskiej.
Gmina Skarszewy: Wiesław Brzoskowski, 
Andrzej Flis.
Gminy Starogard Gdański i Bobowo: To-
masz Rogalski, Patrycja Błańska, Henryk 
Świadek.
Gmina Miejska Starogard Gdański: Patryk 
Gabriel, Mirosława Möller, Wiesław Wąsik, 
Robert Wierzba, Władysław Prabucki.
Gmina Kaliska, Osieczna, Lubichowo, Czar-
na Woda: Bogdan Czaja.
oraz 
Radną Rady Powiatu Klubu Solidarna Pol-
ska - Oleną Pilkiewicz pod numerem tel. 
602113261.

szkoła muzyczna stała się inicjatorem i organizatorem życia kulturalnego 
w Starogardzie Gdańskim. Między innymi współuczestniczyła wspólnie z 
Towarzystwem Miłośników Ziemi Kociewskiej, Miejskim Domem Kultury, 
Muzeum Ziemi Kociewskiej, Akademią Muzyczną w Gdańsku oraz Woje-
wódzkim Ośrodkiem Kultury w Gdańsku w organizacji I Sesji Naukowej 
na temat „Kociewie w Muzyce”, która odbyła się w 1982 roku. W swojej 
40 letniej historii szkoła wykształciła 806 absolwentów, z których ponad 
setka podjęła dalszą edukację artystyczną w szkołach wyższego szcze-
bla. Większość obecnej kadry pedagogicznej szkoły, to jej absolwenci 
- dzisiaj doświadczeni muzycy i pedagodzy, którzy powrócili po latach 

nauki w wyższych 
uczelniach na te-
renie całej Polski 
do Starogardu 
Gdańskiego. Wie-
lu absolwentów 
szkoły pracuje w 
zawodzie muzyka, 
jako członkowie 
orkiestr symfo-
nicznych, kameral-
nych i operowych 
na terenie kraju i 
za granicą, a część 
z nich realizuje się 

w muzyce rozrywkowej. Wśród absolwentów szkoły jest kilku profeso-
rów, doktorów habilitowanych pracujących w Akademiach Muzycznych 
w Gdańsku i Bydgoszczy. Szkoła jest organizatorem wielu ciekawych 
inicjatyw kulturalnych m.in.: Starogardzkie Spotkania Kameralne, Warsz-
taty Klarnetowe im. prof. M. A. Pietrasa, Pomorskie Dni Kontrabasowe i 
Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy Szkół Muzycznych I i II st. „Gradus 
ad Parnassum”, Konkurs pianistyczny „Johann Sebastian Bach na nowo 
odkryty”, Mała Akademia Jazzu oraz cyklu koncertów organizowanych 
dla mieszkańców miasta i społeczności lokalnej. W ciągu tych 40 lat 
uczniowie zdobyli ponad 270 nagród i wyróżnień na różnego rodzaju 
konkursach i przesłuchaniach regionalnych, ogólnopolskich i międzyna-
rodowych. Na zaproszenie dyrekcji szkoły do Starogardu Gdańskiego re-
gularnie przyjeżdżają wybitni artyści i pedagodzy z Polski, Francji, Włoch, 
Portugalii, Czech, Austrii, Niemiec i Rosji. Punktem kulminacyjnym jubi-
leuszowych obchodów będzie spotkanie uczniów szkoły ze znamieni-
tym starogardzianinem, twórcą i kompozytorem Edwardem Pałłaszem, 

który znał osobiście patrona szkoły Witolda 
Lutosławskiego. Na zaproszenie dyrekcji szkoły 
muzycznej Edward Pałłasz będzie honorowym 
gościem uroczystości obchodów jubileuszu, 
które odbędą się 15 maja 2014 roku w Zajeździe 
Bachus w Starogardzie Gdańskim. W progra-
mie uroczystości przewidziano jubileuszowy 
koncert pt. „Finis Coronat Opus” („Koniec wień-
czy dzieło”  przyp. red.) w wykonaniu artystów 
– absolwentów szkoły oraz uhonorowanie 
Edwarda Pałłasza na wniosek dyrektora szkoły 
Tadeusza Negowskiego Medalem Prezydenta 
Miasta Starogard Gdański „Za zasługi dla Sta-
rogardu Gdańskiego” oraz Medalem Starosty 
Starogardzkiego.             

Red.
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KGW Koteże na Wojewódzkim Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich

Społeczeństwo

W dniu 26 kwietnia w Rotmance k/Pruszcza 
Gdańskiego odbyła się kolejna XI  edycja 
Wojewódzkiego Turnieju Kół Gospodyń 
Wiejskich, który zgromadził 15 kół gospodyń 
wiejskich z terenu województwa pomorskiego, 
wyłonionych podczas eliminacji powiatowych. 
Integracja środowiska wiejskiego w woje-
wództwie pomorskim, pobudzanie aktywności 
mieszkańców i popularyzowanie dziedzictwa 
kulturowego, to główne cele imprezy, która 
ma swoje odpowiedniki na poziomie gminnym 
i powiatowym. Kołem, które reprezentowało 
Powiat Starogardzki na wojewódzkim turnieju 
były laureatki tegorocznej edycji powiatowej – 
KGW Koteże.  W szerszym kontekście Kociewie 
reprezentowały również panie z KGW w 
Lipiej Górze. Żywiołowe występy naszych 
przedstawicielek wzbudziły szczególne 
zainteresowanie publiczności i zaproszonych 
gości.  Koteżanki zachwyciły szczególnie 
swoim występem wokalnym. ...”Nasza piosenka 
o Koteżach  pt. „Czy jest gdzieś wieś piękniejsza 
niż Koteże?” zaśpiewana przez koterski team 
przy akompaniamencie Tadeusza Negowskiego 
była niezwykłym przeżyciem artystycznym. 
Wyróżniałyśmy się także chęcią zabawy, 
radością  i gościnnością. Mieliśmy przyjemność 
spotkać się z Członkiem Zarządu Województwa 
Pomorskiego, Senatorem Andrzejem Grzybem, 
Europarlamentarzystą Janem Kozłowskim, co 
świadczyć może o swoistej popularności naszego 
stoiska i znanej wszędzie już gościnności.  W 
mojej ocenie koteżanki wypadły znakomicie, bez 

wpadek i  potknięć”... komentuje występy KGW Koteże w 
Rotmance Prezes Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia 
– Alina Jeleń. Jednak Grand Prix turnieju zdobyło KGW z 
Wielkiego Klincza z powiatu kościerskiego. W kuluarach 
turnieju można było usłyszeć głosy o niedociągnięciach 
organizacyjnych. Nie wszyscy byli też zadowoleni 
z werdyktu Jury, ale jak to bywa w przypadku tego 
rodzaju rywalizacji w grę wchodzą emocje, subiektywne 
odczucia oraz indywidualne gusta oceniających. Chodzi 
przede wszystkim o dobrą zabawę, wymianę swoich 
doświadczeń, pomysłów oraz inspirację do dalszych 
działań promocyjnych. W tym kontekście wszystkie 
koła są zwycięzcami, gdyż to właśnie one są lokalnymi 
animatorami i liderami, które pobudzają aktywność 
swoich środowisk, a to z kolei jest bardzo ważne w 
krzewieniu i popularyzowaniu naszego dziedzictwa 
kulturowego. Turnieje kół gospodyń wiejskich na 
poziomie gminnym, powiatowym, czy wojewódzkim 
spełniają niewątpliwie swoją funkcję. Mają bawić, 

integrować, a przede wszystkim prezentować bogatą różnorodność 
naszej rodzimej kultury, a więc również edukować. Organizatorami XI 
Wojewódzkiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich byli: Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Gdańsku, Starostwo Powiatowe w Pruszczu 
Gdańskim oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Red.

Podczas XI Wojewódzkiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Rot-
mance Powiat Starogardzki reprezentowały przedstawicielki KGW w 
Koteżach.

Gospodynie z Koteż słyną ze swojej gościnności, czego dowodem 
są licznie odwiedzający ich stoisko goście.
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XIV Mistrzostwa Polski 

-WEKAF w walce na kije -Combat kalaki

W dniu 26.04.2014 roku 
w Oleśnicy odbyły się XIV 
Mistrzostwa Polski w walce na 
kije Combat Kalaki. Kociewie 
reprezentowało dwóch za-
wodników: utytułowany 
już Szymon Nowakowski - 
uczeń II klasy Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcącego 
- Colegium Marianum im. 
Jana Pawła II w Pelplinie 
oraz jego 9 letni brat Jakub 
- uczeń szkoły podstawowej 
im. Andrzeja Grubby w 
Zelgoszczy. Rywalizacja pod-
czas zawodów odbywała się 
w trzech kategoriach: soft 
(do pierwszego trafienia) 
amez: na jeden i dwa kije 
z podziałem na kategorie 
wagowe i wiekowe. Szymon w walkach do pierwszego trafienia, po 
trudnych eliminacjach dostał się do finału, gdzie po zaciętej walce z 
zawodnikiem z Gdańska zdobył złoty medal. W tej samej kategorii jego 
brat Jakub nie był gorszy i walcząc ze starszymi o dwa i trzy lata od 
siebie konkurentami wygrał finał z zawodnikiem z Wrocławia, również 
zdobywając złoty medal. Ponadto starszy z braci Nowakowskich walczył 
w spektakularnych walkach na I kij do 85 kg, oraz w walkach na II kije-
(open), gdzie zdobył w każdej z konkurencji srebrny krążek. Młodszy brat 
Jakub w tych konkurencjach nie miał tyle szczęścia. Ponownie musiał 
zmierzyć się ze starszymi kolegami w walkach na I kij, gdzie w pocie czoła 
wywalczył sobie trzecie miejsce na przysłowiowym pudle. Mistrzostwa 
Polski były pierwszym i zarazem ostatnim sprawdzianem przed 
lipcowymi Mistrzostwami Świata w Debrznie na Węgrzech, na które mają 
zamiar wybrać się Nowakowscy. Jednak ze względu na brak środków 
finansowych bardzo potrzebny będzie sponsor, który dofinansuje wyjazd. 
Trener Bogalecki jest pełen nadziei na dobre ...”występy i wyniki swoich 
zawodników podczas Mistrzostw Świata, bo jak tu na nie nie liczyć,  skoro 
Szymon i Jakub Nowakowscy z prestiżowych zawodów Mistrzostw Polski 
przywieźli na Kociewie 5 medali”... - dodaje usatysfakcjonowany trener. 
Gratulujemy sportowcom i trenerowi wspaniałych wyników i medali oraz 
życzymy powtórzenia sukcesu podczas Mistrzostw Świata na Węgrzech.

Red.

Szymon i Jakub Nowakowscy przywieźli na 
Kociewie z Mistrzostw Polski w Oleśnicy pięć 
medali.

Uczniowie ZSR CKP Posłami 

na Sejm Dzieci i Młodzieży

Powiat Starogardzki ma dwóch posłów 
na Sejm Dzieci i Młodzieży w Warszawie. 
Dominik Dzwonkowski i Ryszard Narloch, to 
przedstawiciele samorządu uczniowskiego 
Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Bolesławowie, którzy zajęli 
drugie miejsce w województwie pomorskim 
w konkursie o mandat poselski. W tegorocznej 
edycji konkursu jego uczestnicy mieli za 
zadanie przeprowadzić debatę o tematyce 
europejskiej. Nasi laureaci zorganizowali 
bardzo ciekawą debatę pt. „Jak wykorzystywać 
możliwości jakie daje nam członkostwo w Unii 
Europejskiej”, która została bardzo wysoko 
oceniona przez organizatorów w Warszawie. 
Nasi młodzi posłowie zostali dodatkowo 
uhonorowani zaproszeniem na spotkanie z 
Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, 
który przybył w dniu 29 kwietnia 2014 roku na 
Pomorze odwiedzając m.in. Pelplin. Podczas 
wizytacji cysterskiej Katedry w Pelplinie 
Prezydent Komorowski wręczył biskupowi 
pelplińskiemu Ryszardowi Kasynie decyzję 
o nadaniu pocysterskiemu kompleksowi 
katedralnemu statusu Pomnika Historii. Po 
oficjalnych uroczystościach Prezydent RP 
znalazł czas, aby spotkać się z przedstawicielami 
władz samorządowych, w którym uczestniczyli 
również Dominik Dzwonkowski i Ryszard 
Narloch. Uczniom udało się osobiście 
porozmawiać z Prezydentem Komorowskim, 
co było dla nich nie lada przeżyciem. W krótkiej 
rozmowie nasi młodzi posłowie opowiedzieli 
o swoich działaniach i niewątpliwym sukcesie. 
Tak ważne spotkanie z pewnością zmotywuje 

Młodzi posłowie Sejmu DiM z Bolesławowa 
podczas spotkania z Prezydentem Bronisłowem 
Komorowskim w Pelplinie.

młodych działaczy do dalszej aktywnej pracy na rzecz samorządu 
szkolnego, czego dowodem mogą być ich osobiste relacje...”to dla 
nas wielki zaszczyt, że mogliśmy spotkać się z najważniejszą osobą w 
państwie, którą do tej pory widzieliśmy jedynie w telewizji”... Z sukcesu 
swoich uczniów cieszy się również dyrektor Alfred Portee ...”O miejsca 
w Sejmie walczyli uczniowie z całego Pomorza. Nasi podopieczni zajęli II 
miejsce w województwie pomorskim za organizację debaty europejskiej, a 
teraz spotkali się z prezydentem RP, co jest wielkim wyróżnieniem nie tylko 
dla nich, ale również dla całej szkoły”....

Red.



Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego10

16 maja 2014r.Edukacja

Pracowita wiosna Młodzieżowej Rady 
Powiatu Starogardzkiego
W dniu 16.04.2014r. Młodzieżowa Rada Powiatu Starogardzkiego zorga-
nizowała wielkanocną edycję akcji „Uśmiechnięte Święta”. Podobnie jak 
podczas świąt Bożego Narodzenia, młodzież postanowiła spotkać się z 
najmłodszymi i spędzić z nimi trochę czasu przygotowując dla nich sze-
reg atrakcji, w tym gry i zabawy. Dzieci wybrane przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej z wielkim zaangażowaniem brały udział w zajęciach, 
m.in. przygotowaniu kartek świątecznych dla chorych rówieśników, w 
ramach akcji „Marzycielska Poczta”, sianiu rzeżuchy i wykonaniu wiel-
kanocnych zajączków. Na koniec wszystkie dzieci zostały obdarowane 
słodkimi upominkami. Wcześniej, inaugurując niejako wiosenne działa-
nia Młodzieżowej Rady Powiatu, męska jej część uczciła Dzień Kobiet. 
Męska część młodzieżowej rady wręczała paniom na starogardzkim ryn-
ku kwiaty opatrzone krótkimi życzeniami. Akcja nie trwała długo, jednak 
została przyjęta z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza obdarowanych 

Młodzieżowa Rada Powiatu Starogardzkiego na Forum Samorządów w 
ZSR CKP w Bolesławowie.

kobiet. Natomiast w dniach 22 i 23 marca 2014 
roku w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Bolesła-
wowie odbyło się spotkanie w ramach Forum 
Samorządów Szkolnych, które jest pomysłem 
Młodzieżowej Rady Powiatu Starogardzkiego. 
W ciągu tego weekendu przedstawiciele szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu starogardzkiego 
wraz z MRPS pracowali nad metodami poprawy 

współpracy między Samorządami Uczniowski-
mi tych szkół i Radą oraz  opracowywali projekt, 
który mogliby wspólnie zrealizować. Młodzie-
żowa Rada Powiatu Starogardzkiego postano-
wiła także zadbać o edukację w zakresie bez-
pieczeństwa. Zorganizowała kurs samoobrony 
dla młodzieży w wieku 16-26 lat. Zajęcia odbyły 
się w dniu 5.04.2014 r. w Ognisku Pracy Pozasz-
kolnej w Starogardzie Gdańskim. Poprowadził 
je instruktor Krzysztof Kamysz. Przez ponad 3 
godziny uczestnicy uczyli się podstawowych 
zachowań w przypadku napaści, bądź naraże-
nia zdrowia. Był to bardzo aktywnie i ciekawie 
spędzony czas. Dla niektórych były to pierwsze 
tego typu zajęcia w życiu, dlatego też większość 
uczestników, mimo zmęczenia była bardzo za-
dowolona z nabytej wiedzy i umiejętności. 

Red.

Starosta Starogardzki zaprasza do udziału w konsul-
tacjach społecznych projektu „Planu zrównoważone-

go rozwoju publicznego transportu zbiorowego na 
lata 2014 - 2020 dla Powiatu Starogardzkiego”

Opinie/uwagi do dokumentu przekazywać można do dnia 30 maja 
2014 r.
Projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego na lata 2014 - 2020 dla Powiatu Starogardzkiego” został 
wyłożony do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogar-
dzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 316 (od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:00 - 15:00), jak również udostępniony na stronie 
internetowej pod linkiem: www.bip.powiatstarogard.pl.

Jedna z akcji Młodzieżowej Rady Powiatu 
Starogardzkiego - wręczanie kwiatów na staro-
gardzkim Rynku z okazji  Dnia Kobiet.
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Pinokio rehabilituje 
niepełnosprawne dzieci
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „PINOKIO” jest w trakcie realizacji projektu 

pn. „ Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w 
wodzie”. Inicjatywa skierowana jest do dzieci 
uczęszczających do przedszkola w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Staro-
gardzie Gdańskim i obejmuje grupę 10 dzieci, 
które wraz z rodzicami biorą udział w zajęciach 
rehabilitacyjnych na basenie w Centrum Reha-
bilitacyjno – Leczniczym MEDPHARMA w Nowej 
Wsi. Pod okiem doświadczonych fizjoterapeu-
tów dzieci z różnymi dysfunkcjami zaspokajają 
naturalną potrzebę ruchu i zabawy, doskonalą 
zdolność kontrolowania ruchów swojego ciała 
i rozwijają motywację do nawiązywania kon-
taktów z rówieśnikami i dorosłymi. Projekt ma 
również na celu integrację rodziców zajmują-
cych się swoimi chorymi dziećmi oraz wymianę 
ich doświadczeń w sprawowaniu opieki i dobo-
ru metod leczenia małych pacjentów. Rehabili-
tacja dzieci niepełnosprawnych w wodzie jest 
współfinansowana ze środków Starostwa Po-
wiatowego w Starogardzie Gdańskim. 

Red.

Rehabilitacja dzieci odbywa się dzięki dofian-
sowaniu ze środków Starostwa Powiatowego w 
Starogardzie Gdańskim. 

Reaguj szybko i skutecznie 
– Konkurs Pierwszej Pomocy w SOSW
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim 
we wrześniu 2013 r. rozpoczął swój drugi już międzynarodowy projekt 
realizowany w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe ży-
cie”. Obecny dwuletni projekt „Working with dr EUOz” poświęcony jest 
edukacji prozdrowotnej i upowszechnianiu wiedzy o pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Jednym z elementów tego projektu był zorganizowany 
w dniu 10 kwietnia 2014 r. w SOSW w Starogardzie Gdańskim Wojewódz-
ki Konkurs Pierwszej Pomocy „Reaguj szybko i skutecznie”, w którym 
uczestniczyli uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu starogardzkiego. Celem konkursu było m.in. propagowanie bez-
piecznych zachowań i kształtowanie umiejętności i właściwych postaw 
wśród młodzieży w sytuacji zagrożenia życia. W związku z tym organi-
zatorzy konkursu przygotowali część teoretyczną, sprawdzającą stan 
wiedzy uczniów na temat pierwszej pomocy oraz praktyczną, gdzie po 
obejrzeniu filmików autorstwa Piotra Osy Ossowskiego prezentujących 
przykładowe sceny i sytuacje potencjalnego zagrożenia, uczestnicy mu-
sieli udzielić adekwatnej do sytuacji (zakrztuszenie, złamanie, porażenie 
prądem, rana z ciałem obcym, krwotok z nosa itp.) pierwszej pomocy, a 

także zawiadomić Pogotowie Ratunkowe o zaistniałej sytuacji. Jak się oka-
zało, szybkie i zrozumiałe przekazanie istotnych dla zdarzenia informacji 
nie było wcale takie proste. W dalszej części konkursu do akcji wkroczyli 
strażacy z  Powiatowej Komendy PSP pod dowództwem  zastępcy Ko-
mendanta Dariusza Żywickiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sta-
rogardzie Gdańskim z naczelnikiem Markiem Lissem na czele. Możliwość 
zdobycia nowych umiejętności, sprawdzenie swojej sprawności fizycznej 
podczas ćwiczeń bojowych niewątpliwie były dla uczestników imprezy 
nie lada atrakcją. Zawody obejmowały m.in. takie konkurencje jak: stra-
żacka sztafeta, rozwijanie węża, ubieranie na czas stroju bojowego oraz 
trafienie  strumieniem wody w wyznaczony cel - nazywane królową stra-
żackich dyscyplin. Sprawność fizyczna uczestników konkursu znacznie 
wzrosła, a dziewczęta, którym nie udało się pokonać ścianki, zarzekały 
się, że już nigdy nie skorzystają ze zwolnienia na lekcjach w-f. Konkurs 
zakończył się wręczeniem nagród i dyplomów przez Dyrektor SOSW Ma-
rię Kłos oraz upominków przez Rzecznika Prasowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Starogardzie Gdańskim -Karinę Stankowską.     

Red.

W ramach konkursu przeprowadzono również kurs pierwszej pomocy.
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