
Niebawem ruszą pierwsze roboty 
Gmina Trąbki Wielkie rozpoczyna największą w swojej 
historii inwestycję. Mowa o budowie sieci kanalizacyjnej 
w Sobowidzu, Gołębiewie Wielkim i Gołębiewie 
Średnim oraz oczyszczalni ścieków w Sobowidzu.

Miejsce do życia i inwestowania
Po wielu latach w Pszczółkach nastąpiła zmiana warty. 
Z samorządu odeszła wójt Hanna Brejwo. Jej miejsce 
zajął 26-letni Maciej Urbanek. Jest to najmłodszy wójt 
w powiecie, województwie, ale również i Polsce.

30 milionów na inwestycje
Jeszcze w starym roku radni gminy Cedry Wielkie przyjęli 
tegoroczny budżet. Dochody oszacowano na ok. 50 mln zł, 
natomiast wydatki mają wynieść 8 milionów więcej. Tylko 
na same inwestycje gmina planuje wydać ok. 30 mln zł.

Purum gwarantem stabilności i jakości
Być może nie wszyscy pruszczanie zauważyli, że od 
początku tego roku wywozem odpadów komunalnych 
zajmuje się nowa firma. Obowiązki te spoczywają teraz na 
spółce „Purum”, która w całości należący do miasta.
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Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w nowej siedzi-

bie działa już ponad rok. Warto więc podsumować ten czas, 

a przede wszystkim przybliżyć naszym Czytelnikom, czym tak 

naprawdę zajmuje się pruszczańskie pogotowie.

Lekarze z pogotowia przyjmują porażającą liczbą pacjentów
SPOKÓJ JEST TYLKO POZORNY. POGOTOWIE TĘTNI ŻYCIEM
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– Przez cały miniony rok udzielonych zostało 
dokładnie 16 342 porad. Można zatem policzyć, 
że średnio jednej nocy przyjmowano ponad 40 
pacjentów w ciągu jednej nocy – mówi Anna 
Górska, dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Pogotowia Ratunkowego. 
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Nasze kalendarium

• 31 stycznia (czwartek), Game Music Show, 
godz. 19.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8;

• 2 lutego (sobota), Young Multi, godz. 19.30, 
Protokultura w Gdańsku, ul. Niterów 29B;

• 2 lutego (sobota), III Charytatywny Koncert 
Gwiazd Fundacji Przemek Dzieciom,  
godz. 18.00, sala teatralna NOT w Gdańsku,  
ul. Rajska 6;

• 4 lutego (poniedziałek), Maciej Maleńczuk, 
godz. 19.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
Plac Grunwaldzki 1;

• 6 lutego (środa), IAMX, godz. 19.00,  
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 10 lutego (niedziela), Michał Szpak, godz. 
18.00, Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1;

• 16 lutego (sobota), Peja, godz. 19.00, 
Protokultura w Gdańsku, ul. Niterów 29B;

• 22 lutego (piątek), Uriah Heep, godz. 20.00, 
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków; 

• 23–24 lutego (sobota – niedziela), Targi ESP 
Sport & Zdrowie, godz. 9.00,  
AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11;

• 28 lutego (czwartek), Morcheeba, godz. 
20.00, klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków ;

• 9 marca (sobota), Raz Dwa Trzy,  
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23;

• 10 marca (niedziela), Metro, godz. 18.00, 
Ergo Arena;

• 12 marca (wtorek), Koncert Edukacyjny: 
Fortepian Treflika, godz. 9.00 i 11.15, 
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1;

• 15 marca (piątek), Hiromi Solo, godz. 20.00, 
Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23;

• 21 marca (czwartek), Social Media Show, 
Inkubator Starter w Gdańsku, ul. Lęborska 3B;

• 23 marca (sobota), Niemen inaczej,  
godz. 19.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8;

• 26 marca (wtorek), Kasia Kowalska, godz. 
19.00, Teatr Muzyczny, pl. Grunwaldzki 1;

• 29–31 marca (piątek – niedziela), Gdańskie 
Targi Książki, godz. 10.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1;

• 5 kwietnia (piątek), Voo Voo, godz. 20.00, 
Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23;

• 12 kwietnia (piątek), Neo-Nówka,  
godz. 20.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8;

• 27 kwietnia (sobota), Black River,  
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków;

• 11 lipca (czwartek), Mark Knopfler,  
Ergo Arena.
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Zdecydowanie największą, 
ale zarazem i  najważniej-
szą inwestycją, która będzie 
zrealizowana w  tym roku, 

będzie budowa hali sportowej 
i  rozbudowa szkoły podsta-
wowej w  Cedrach Wielkich. 
Tylko w  tym roku zadanie 

pochłonąć ma ok. 8 mln zł, 
a dodajmy, że wcześniej gmi-
na wydała już na realizację 
tego projektu ok. 10 mln zł.

 – Prace szybko dobiegają 
do końca i  myślę, że na ma-
jówkę będziemy mogli cie-
szyć się długo oczekiwaną na 

SAMORZĄDY POSZŁY ŚLADAMI CEDRÓW WIELKICH

Gmina wyda 30 milionów na 
inwestycje
Jeszcze w starym roku radni gminy Cedry Wielkie przyjęli tegoroczny budżet. Dochody oszacowano na ok. 50 mln zł, 
natomiast wydatki mają wynieść 8 milionów więcej. Tylko na same inwestycje gmina planuje wydać ok. 30 mln zł.

naszym terenie nowoczesną 
halą sportową. Aby oszczę-
dzić nieco koszty utrzyma-
nia, na dachu hali zainstalo-
wane będą panele fotowolta-
iczne. Dodatkowo wykonana 
zostanie ulica Sienkiewicza, 
biegnąca tuż przy szkole, 
a także powstaną nowe miej-
sca postojowe – mówi nam 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
Drugim równie istotnym, ale 
za to znacznie mniej spek-
takularnym zadaniem, jest 
budowa sieci kanalizacyjnej 
w  trzech miejscowościach: 
Leszkowo, Długie Pole 
i  Giemlice. Sieć podłączona 
będzie do oczyszczalni ście-
ków w  Cedrach Wielkich. 
Dodajmy, że projekt kosztu-
je ok. 13 mln zł, ale 11 mln 
gmina otrzymała z  Unii Eu-
ropejskiej. Niebawem ogło-
szony zostanie z  kolei prze-
targ na wykonawcę kana-
lizacji w  Cedrach Małych 
Kolonii.  
 – W tym roku w naszej gmi-
nie budowane będą również 
ścieżki rowerowe. Umowa 
z  wykonawcą została prze-
cież już podpisana, więc 
niebawem powinny ruszyć 

pierwsze roboty. Projekt, 
który zakłada budowę prawie 
18 kilometrów ścieżek rowe-
rowych, też kosztuje niema-
ło, bo ok. 8,5 miliona zło-
tych. Kończyć będziemy tak-
że budowę świetlicy wiejskiej 
w  Cedrach Małych – dodaje 
Janusz Goliński.
Głównym źródłem przycho-
dów w  gminie Cedry Wiel-
kie są przychody z  podatku 
od środków transportowych. 
Janusz Goliński zauważa zaś, 
że gmina osiągnęła pewien 
pułap, którego raczej nie 
przeskoczy.
 – Niemal wszystkie sąsiednie 
gminy poszły naszym śladem 
i  obniżyły podatek od środ-
ków transportowych. Myślę, 
że osiągnęliśmy maksimum. 
Zgodnie z  naszymi szacun-
kami z  tego tytułu osią-
gniemy nawet 8 milionów 
złotych. Jednak teraz nasze 
plany musimy poważnie zwe-
ryf ikować – zauważa wójt 
Goliński.
O  inwestycjach realizowa-
nych na terenie gminy Cedry 
Wielkie będziemy oczywiście 
systematycznie informować 
na naszych łamach.

(lubek)
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PIENIĄDZE NA USUNIĘCIE AZBESTU

Nawet 100% dofinansowania
Pruszczański magistrat infor-
muje, że istnieje możliwość 
otrzymania dofinansowania 
z  budżetu miasta na usuwa-
nie wyrobów zawierających 
azbest z  terenu Pruszcza 
Gdańskiego.
Urzędnicy zachęcają właści-
cieli nieruchomości zlokali-
zowanych na terenie Prusz-
cza Gdańskiego do składania 
w  Urzędzie Miasta w  Refe-
racie Gospodarki Komunal-
nej przy ul. Krótkiej 4 wnio-
sków o  przyznanie dotacji. 

SPOKÓJ JEST TYLKO POZORNY. POGOTOWIE TĘTNI ŻYCIEM

Lekarze z pogotowia przyjmują porażającą 
liczbą pacjentów
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w nowej siedzibie działa już ponad rok. Warto więc podsumować ten czas, a przede wszystkim 
przybliżyć naszym Czytelnikom, czym tak naprawdę zajmuje się pruszczańskie pogotowie.

Pogotowie Ratunkowe to na-
zwa nie do końca fortunna. 
Jeszcze kilka lat temu tego 
typu placówki miały zupełnie 
inne zadania, a  dodatkowo 
funkcjonowały przy nich tzw. 
ambulatoria internistyczne 
i  chirurgiczne. Z  czasem zo-
stały one wyłączone z działal-
ności pogotowia i teraz nie są 
finansowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia.
 – Nasza placówka z  Naro-
dowym Funduszem Zdrowia 
podpisane ma umowy na czte-
ry zadania, a  więc: ratownic-
two medyczne, poradnię chi-
rurgiczną, transport sanitarny 
oraz nocną i  świąteczną ob-
sługę chorych – wylicza Anna 
Górska, dyrektor Samodziel-
nego Publicznego Pogotowia 
Ratunkowego w  Pruszczu 
Gdańskim.
Ratownictwo medyczne funk-
cjonuje w  ramach Systemu 
Wspomagania Dowodze-
nia, a  na całe województwo 
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WZRASTA LICZBA POJAZDÓW

7501 pojazdów przybyło w ciągu 2018 roku w powiecie gdań-
skim. Tak wynika ze statystyk Wydziału Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego w  Pruszczu Gdańskim. Pod koniec 2018 
roku w naszym powiecie zarejestrowanych było 137 387 samo-
chodów. (Dla porównania – w  roku 2017 było ich 129 886). 
W ubiegłym roku wydano 3492 prawa jazdy i dokonano 19 028 
rejestracji nowych pojazdów.

BADANIE ANKIETOWE

Na terenie gminy Cedry Wielkie, w  niektórych, losowo wy-
branych mieszkaniach, będą realizowane badania ankietowe 
w  I  kwartale 2019 r. prowadzone przez pracownika Urzędu 
Statystycznego w  Gdańsku. Każde badanie zostanie poprze-
dzone listem zapowiadającym wizytę ankietera, wysłanym pod 
wylosowany adres mieszkania. Pracownik realizujący badania 
ankietowe posiada legitymację ze zdjęciem oraz stosowne upo-
ważnienie, które można zweryfikować telefonicznie (tel. 58 76 
83 163 lub 58 76 83 171) w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku.
Więcej szczegółów o badaniach ankietowych można znaleźć na 
stronie internetowej: www.stat.gov.pl.

(GR)

   Spokój na korytarzach pogotowia pruszczańskiego jest tylko pozorny. Statystki pokazują, że jednej nocy 
przyjmowanych jest ponad 40 pacjentów.

  Karetki tylko stacjonują w Pruszczu Gdańskim, a do chorych wysyłane są przez dyspozytorów z Gdańska. 

ŻYCIE POMORZA

Czasu aż tak dużo nie pozo-
stało, ponieważ wnioski będą 
przyjmowane do 28 lutego. 
Wzór wniosku wraz z  wyma-
ganymi załącznikami dostęp-
ny jest na stronie internetowej: 
http://www.pruszcz-gdanski.
pl /673,punkt-informacyjny.
html oraz w siedzibie Referatu 
Gospodarki Komunalnej.
Wszelkie informacje doty-
czące azbestu znajdują się na 
stronie internetowej urzędu 
www.pruszcz-gdanski.pl w za-
kładce MIESZKANIEC/ 

OCHRONA ŚRODOWI-
SKA/ DOTACJE/ AZBEST. 
Jest to zakładka poświęcona 
między innymi szkodliwości 
azbestu, informacjom na temat 
finansowania zadań polegają-
cych na jego usuwaniu; znaj-
duje się tam także mapa miejsc 
występowania azbestu. Należy 
w  tym miejscu przypomnieć, 
że azbest powoduje wiele cho-
rób, głównie: pylicę azbestową 
(azbestozę) i  raka płuc. Jego 
obecność w powietrzu jest nie-
bezpieczna ze względu na to, że 

poprzez drogi oddechowe do-
staje się do pęcherzyków płu-
cnych. Ostre włókna wbijają 
się w  ich ścianki i  pozostają 
tam do końca życia, powo-
dując nieodwracalne zmiany 
w płucach.
Warto skorzystać z takie pro-
pozycji. Jak podają urzędnicy, 
możliwe jest uzyskanie 100% 
dofinansowania na demontaż, 
zbieranie, transport i utyliza-
cję azbestu.

(AN)

pomorskie są dwie dyspozy-
tornie – w  Słupsku oraz na 
gdańskim Przymorzu. To wła-
śnie stamtąd, a  nie jak przy-
puszczają niektórzy z  Prusz-
cza Gdańskiego, wysyłane 
są karetki do potrzebujących 
pomocy.
 – Nasze karetki stacjonu-
ją jedynie na terenie powiatu 
gdańskiego – dwie w Pruszczu 
Gdańskim, przy naszej sie-
bie przy ulicy Raciborskiego 
2A, i po jednej w Pszczółkach 
i  Przywidzu. To dyspozytor 
z  Gdańska decyduje o  zasad-
ności wyjazdu ekipy ratunko-
wej, a  karetka wysyłana jest 
z  miejsca, z  którego jest naj-
bliżej do potrzebującego. Na-
sze pogotowie jest tylko dys-
ponentem karetek – tłumaczy 
Anna Górska.
Pruszczańska placówka ma 
podpisany z NFZ kontrakt na 
poradnię chirurgiczną, zgod-
nie z którym mogą być w niej 
przyjmowane tylko osoby 

powyżej 18 roku życia. NFZ 
nie ogłosił na naszym terenie 
żadnego konkursu na dziecię-
cą poradnię chirurgiczną, dla-
tego też pogotowie nie może 
świadczyć takich usług. Warto 
jednak uczulić naszych Czy-
telników na jeden fakt. Muszą 
wiedzieć, kiedy są naprawdę 
chorzy, i  gdzie ze swoją bo-
lączką muszą się udać. Zde-
cydowana większość uważa, 
że pogotowie oferuje szeroki 
wachlarz usług medycznych 
i  można tu przyjść z  każdym 
schorzeniem. Tak niestety nie 
jest. Placówka działa bowiem 
w oparciu o kontrakty zawarte 
z NFZ.
 – Warto wiedzieć jeszcze jed-
ną rzecz. Do poradni chirur-
gicznej potrzebne jest skiero-
wanie od lekarza rodzinnego. 
Nie możemy tu przyjść, bo 
tak postanowiliśmy. Na tere-
nie powiatu gdańskiego nie 
ma szpitala i  wychodząc na-
przeciw pacjentom, udzielamy 

pomocy – bez skierowania – 
jeśli zdarzyło się coś nagłego. 
Na kolejną wizytę, kontrolną, 
potrzebne jest już skierowanie 
– tłumaczy Anna Górska.
Umowa z NFZ podpisana jest 
również na transport sanitar-
ny. Pamiętajmy, że tu również 
potrzebne jest skierowanie od 
lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, o czym wiedzą nie 
wszyscy pacjenci. Nie możemy 
– ot tak po prostu – zadzwo-
nić na pogotowie i  oczekiwać 
transportu karetką. W  tym 
miejscu warto również przy-
pomnieć wszystkim pacjen-
tom, że do pogotowia mogą 
się zgłaszać chorzy w nagłych 
przypadkach i  ci, którzy nie 
zdołali być przebadani przez 
lekarza rodzinnego. Nie trak-
tujmy pogotowia jak zwykłej 
przychodni!
O  tym, że mieszkańcy mia-
sta i  powiatu traktują pogo-
towie jak zwykłą przychod-
nię, niech świadczą chociażby 
liczby, które możemy odnaleźć 

w sprawozdaniu za 2018 rok.
 – Przez cały miniony rok 
udzielonych zostało dokład-
nie 16 342 porad. Można za-
tem policzyć, że średnio jednej 
nocy przyjmowano ponad 40 
pacjentów w ciągu jednej nocy. 
Mamy jednak dokładne dane, 
z  których wynika, że w okre-
sie świątecznym przyjętych 
zostało jednej nocy ponad 130 
pacjentów – wylicza dyrektor 
pogotowia.
Mówiąc o statystykach, warto 
jeszcze dodać, że w  ubiegłym 
roku pruszczańskie ambulanse 
wyjeżdżały do chorych 7018 
razy. Transportów sanitarnych 

odnotowano 773, co też nie 
jest małą liczbą, biorąc pod 
uwagę fakt, że usługi te pro-
wadzoną tylko od poniedział-
ku do piątku.
 – Liczby są porażające i same 
za siebie mówią, że budynek, 
w którym znajduje, się pogoto-
wie tętni życiem. Tu naprawdę 
dzieje się bardzo wiele. Sły-
szę głosy, że pogotowie świeci 
pustkami, ale świadczy to tyl-
ko i  wyłącznie o  tym, że na-
sza praca jest dobrze zorgani-
zowana – podsumowuje Anna 
Górska.

Krzysztof Lubański
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   Takich warunków do nauki mogą pozazdrościć nawet studenci Politechniki Gdańskiej

   W ramach projektu wyremontowano również warsztaty

MIESZKAŃCY MUSZĄ UWAŻNIEJ SEGREGOWAĆ ŚMIECI

W TYM ROKU PORA NA ZASKOCZYN

Nowa, miejska spółka gwarantem 
stabilności cen i jakości usług

Metamorfoza szkoły w Rusocinie

Być może nie wszyscy mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego zauważyli, że od początku tego roku wywozem odpadów komunalnych zajmuje 
się nowa firma. Obowiązki te od 2 stycznia spoczywają na spółce „Purum”. Jest to podmiot w całości należący do miasta, który zajmować 
się będzie teraz odbiorem śmieci w naszym mieście.

Zakończył się proces termomodernizacji obiektów należących do Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie. Na ten rok przewidziano podobne 
prace w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie. Inwestycje uzyskały dofinansowanie z Unii Europejskiej. Powiat gdański otrzymał na 
ten cel ok. 6 mln zł.

„Purum” to spółka, której 
wszystkie udziały należą do 
miasta. Jej prezesem jest do-
brze znany w Pruszczu Gdań-
skim Piotr Ołowski.
 – Zupełnie niedawno powsta-
ły prawne możliwości powoły-
wania tego typu spółek. Dzięki 
temu miasto nie musi w drodze 
przetargu wyłaniać firmy, która 
zajmować się będzie wywozem 
i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych i  płacić tyle, ile 
zażąda prywatny podmiot. Te-
raz miasto zleca takie zadania 
swojej spółce, a więc „Purum”. 
Jest to niezwykle korzystne 
rozwiązanie, ponieważ miasto 
sprawuje całkowitą kontrolę 
nad „Purum”. Nie jest to pod-
miot biznesowy, którego celem 
jest jak najwyższy zysk. Sam 
jestem przecież pruszczani-
nem, dlatego zależy mi na tym, 
aby spółka działała jak najlepiej 
i  przynosiła mieszkańcom jak 

Projekt dotyczący termomo-
dernizacji składał się z  trzech 
części. Najpierw roboty prowa-
dzone w Zespole Szkół Ogrod-
niczych i  Ogólnokształcących 
w Pruszczu Gdańskim. W dal-
szej kolejności rozpisano prze-
targ na roboty w Rusocinie.
 – Można powiedzieć, że 

najwięcej korzyści – mówi „Pa-
noramie” Piotr Ołowski.
Warto wiedzieć, że samo przy-
gotowanie spółki do działania 
zajęło wiele miesięcy. Piotr 
Ołowski tworzył „Purum” od 
podstaw – od rejestracji fir-
my, zakładania kont, wynaję-
cia biura, przez zatrudnienie 
odpowiednich pracowników, 
aż po zakup specjalistycznych 
pojazdów.
 – Nie zatrudniliśmy przypadko-
wych osób. Pracują u nas ludzie, 
którzy znają się na swojej pracy 
i  można powiedzieć, że są fa-
chowcami w tym, co robią. My-
ślę, że już pierwszy poświąteczny 
tydzień pokazał, że kadra pra-
cownicza jest odpowiednia i  ra-
dzi sobie z wyzwaniami – dodaje 
prezes Ołowski.
Do końca marca harmonogram 
odbioru odpadów w  naszym 
mieście pozostanie bez zmian. 
Władze spółki zastanawiają się 

jednak nad pewnymi uspraw-
nieniami i  udogodnieniami dla 
mieszkańców. Wielkich zmian 
nie należy się jednak spodziewać.
 – Zastanawiamy się chociażby, 
czy odpady potocznie nazywa-
ne „selektami” odbierać w ciągu 
tygodnia, a  nie jak do tej pory 
– w  soboty. Niektórym miesz-
kańcom ten dzień, z różnych po-
wodów, nie bardzo odpowiada, 
dlatego rozpatrujemy inne ewen-
tualności. A korzystając z okazji, 
dziękuję mieszkańcom Pruszcza 
Gdańskiego za to, że w  odpo-
wiedni sposób segregują śmieci. 
Zdarzają się niestety przypadki, 
że odpady trafiają nie do tego 
pojemnika co trzeba. Mimo 
wszystko jest to problem, ponie-
waż będziemy karani finansowo 
za to, że do Szadółek odwozimy 
śmieci zmieszane, a nie posegre-
gowane. Powiem tylko, że nie-
dawno podwyższono opłaty za 
odpady dostarczane do Zakładu 

Utylizacyjnego w  Szadółkach. 
Na razie mieszkańcy naszego 
miasta tego nie odczują – za-
pewnia Piotr Ołowski i zwraca 
się jednocześnie z gorącą proś-
bą do naszych mieszkańców, 
aby pamiętali o  wystawianiu 
pojemników przed godziną  
6 rano.
Miejska spółka na razie zajmo-
wać się będzie tylko odbiorem 
odpadów komunalnych, ale 
nie jest wcale powiedziane, że 
w przyszłości nie przejmie rów-
nież zadań dotyczących utrzy-
mania miejskiej zieleni czy też 
odśnieżania. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, ponieważ kosz-
ty takich robót, wykonanych 
przez pracowników „Purum”, 
byłby niższy od tych propono-
wanych przez prywatną firmę.
Co ciekawe, nazwa spółki 
„Purum” też nie jest przypad-
kowa i  poniekąd nawiązuje do 
historii.

 – Mamy przecież w mieście na-
wiązującą do czasów zamierz-
chłych faktorię. Nie chcieliśmy, 
aby spółka nosiła nazwę taką 
jak wiele innych w całym kraju. 
Doszedłem do wniosku, że być 
może nazwa naszej spółki po-
winna nawiązywać do korzeni. 

„Purum” wywodzi się z  języka 
łacińskiego i  oznacza „czyste”. 
Myślę, że jest to odpowiednia 
nazwa dla naszej spółki – wy-
jaśnia Piotr Ołowski.

Krzysztof Lubański

prawdziwą metamorfozę prze-
szły kaso-pracownie oraz 
warsztaty szkoły w  Rusocinie. 
Po zakresie przeprowadzonych 
prac śmiem twierdzić, że był to 
kapitalny remont części budyn-
ków. Nie tylko docieplono ścia-
ny, zmieniono system ogrze-
wania oraz zmodernizowano 

kotłownię, ale i przeprowadzo-
no szereg innych prac remon-
towych. Szkoła była budowana 
starym systemem i  chyba tak 
poważnych prac nie było tu 
jeszcze realizowanych – mówi 
nam Stefan Skonieczny, starosta 
gdański.
Warto zauważyć, że zakres 

przeprowadzonych prac w  Ru-
socinie był znacznie szerszy niż 
zakładał to początkowy projekt. 
Jednak za wszelkie dodatkowe 
prace powiat musiał wysupłać 
pieniądze z  własnej kasy. Prace 
termomodernizacyjne dotyczyły 
budynku internatu i warsztatów. 
Sam budynek szkolny docieplo-
ny została wcześniej. Początko-
wo wszystkie prace w Rusocinie 
miały kosztować nieco ponad 2 

mln zł, ale rzeczywistość okazała 
się inna i powiat musiał dołożyć 
kolejny 1 mln zł.
 – Unijnych środków na projekt 
dotyczący Zaskoczyna zosta-
ło niewiele, ale to nie oznacza, 
że zrezygnujemy z naszych pla-
nów. Wszystkie założone robo-
ty zostaną wykonane. Po prostu 
zapłacimy z  własnych środków, 
a jeśli będzie istniała taka moż-
liwość, to będziemy ubiegać się 

o  refundację kosztów – dodaje 
Stefan Skonieczny.
Lada dzień powinien zostać 
ogłoszony przetarg, który wyłoni 
wykonawcę prac w Zaskoczynie. 
Na przełomie kwietnia i  maja 
miałyby ruszyć pierwsze prace 
budowlane. Dodajmy przy okazji 
Dom Pomocy Społecznej „Le-
śny” będzie działał bez zakłóceń.

(lubek)
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Wielkie granie – po raz drugi 
– odbyło się w Szkole Podsta-
wowej w  Straszynie i  trady-
cyjnie już w  Mokrym Dwo-
rze. I  w  jednym i  w  drugim 
miejscu odbyły się specjalne 
licytacje, nie zabrakło też in-
nych atrakcji. W  Straszynie 
do ogólnej puli dorzucono 
10.990,12 zł.
Doroczny finał w  Mokrym 
Dworze, dzięki uprzejmości 
firmy Trend Projekt, tym ra-
zem odbył się w ich hali pro-
dukcyjnej. Zanim przystą-
piono do oczekiwanej przez 
wszystkich licytacji, licznie 
zebranych „orkiestrowiczów” 
oczarował występ zespołu 
Switch Mode. Później była 
coroczna gratka dla łowców 
rzeczy niebanalnych, ekstra-
waganckich, ładnych, sta-
rych, nowych, niedostępnych 
itp., itd. Pierwszym fantem 
wystawionym na licytacje 
były świeżo upieczone fawor-
ki lub, jak kto woli, chrusty. 
Wylicytowała je wójt gminy 
Pruszcz Gdański, Magdalena 
Kołodziejczak.
W  sumie, jak ogłosił wszem 
i  wobec niestrudzony w  tym 
dniu sołtys Mokrego Dworu, 
Wiesław Zbroiński, uzbiera-
no łącznie 39.564,93 zł. – to 
jest dokładnie aż o 5.477,18 zł. 
więcej niż w roku ubiegłym.

(PR)

W GMINIE PRUSZCZ GDAŃSKI ZEBRANO REKORDOWĄ KWOTĘ

Wielkie granie i wielkie licytowanie
Za nami 27. edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu 
specjalistycznego dla szpitali dziecięcych. Padły kolejne rekordy. W sumie na terenie gminy Pruszcz Gdański uzbierano 
kwotę 86.179,91 zł., co jest sumą o prawie 14 tys. zł. większą niż przed rokiem.
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NIE BRAKOWAŁO PREZENTÓW I PODZIĘKOWAŃ

Świąteczne spotkania strażaków
Grudzień i styczeń to czas spo-
tkań opłatkowych. W  gminie 
Cedry Wielkie tradycją stały 
się już spotkania przy choince 
ze strażakami. Nie inaczej było 
i  w  tym roku, a  poza bracią 
strażacką w spotkaniach opłat-
kowych uczestniczyli także 
sponsorzy, którzy co jakiś czas 
wspomagają naszych rycerzy 
św. Floriana.
Podczas obu spotkań nie brako-
wało oczywiście świątecznych 
życzeń. Jednak była to również 
okazja, aby wyrazić wszystkim 
strażakom wdzięczność i  po-
dziw za wykonywaną pracę, 
podczas której ratowali ludzkie 
życie i  zdrowie oraz majątek. 
Najbardziej aktywnych stra-
żaków członkowie zarządu, 
Michał Rychlicki, prezes OSP 
Koszwały oraz druhna Justyna 
Słowińska uhonorowali na-
grodami. Strażacy z  Koszwał 
dziękują firmie Base Group za 
ufundowanie hełmów, a  gmi-
nie za zakup prądownicy.
Podobne spotkanie odbyło się 
w  jednostce w  Cedrach Wiel-
kich, gdzie strażacy również 
otrzymali prądownice do ga-
szenia pożarów, ufundowane 
przez miejscowy samorząd.

(GR)

 Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania w Koszwałach

 Nowe prądownice wójt Janusz Goliński przekazał strażakom z Cedrów Wielkich

CEDRY WIELKIE

Andrzej Bożyk zastępcą wójta
Nowy rok często niesie za 
sobą nowe zmiany. Kosme-
tyczne zmiany miały miejsce 
również w  Urzędzie Gminy 
Cedry Wielkie. Na stanowi-
sko zastępcy wójta powołano 
Andrzeja Bożyka, który bę-
dzie zajmował się m.in. go-
spodarką odpadami komu-
nalnymi, ale też będzie miał 
pod swoją pieczą gospodarkę 
wodno-ściekową.
Nowy zastępca wójta w  Ce-
drach Wielkich ma doświad-
czenie w  samorządzie lo-
kalnym, ponieważ pracował 

wcześniej w  gminie wiejskiej 
Pruszcz Gdański, gdzie tak-
że pełnił funkcję zastępcy 
wójta. Natomiast przed obję-
ciem stanowiska w  Urzędzie 
Gminy w  Cedrach Wielkich 
był kierownikiem robót wod-
no-kanalizacyjnych w  spół-
ce Metrostav, zajmującej się 
budową drogi ekspresowej 
S7. Andrzej Bożyk jest absol-
wentem Politechniki Gdań-
skiej na Wydziale Budow-
nictwa Wodnego i  Inżynierii 
Środowiska.

(GR)

  Na początku stycznia Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie, 
zapoznał pracowników urzędu ze swoim zastępcą – Andrzej Bożykiem.
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ŻYCIE GMINY CEDRY WIELKIE

Organizatorami tegorocznej 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy była Szkoła Podstawo-
wa w  Cedrach Wielkich oraz 
urząd gminy i Żuławski Ośro-
dek Kultury i  Sportu. W  tym 
roku orkiestra zagrała dla dzie-
ci małych i  zbierała pieniądze 
na zakup sprzętu dla specjali-
stycznych szpitali dziecięcych.
Ponad 20 wolontariuszy – 
uczniów Szkoły Podstawowej 
w Cedrach Wielkich – zbiera-
ło datki we wszystkich sołec-
twach. Łącznie w  terenie ze-
brano ponad 8 tys. zł, a  o go-
dzinie 14.00. w sztabie – szkole 
w Cedrach Wielkich rozpoczę-
ła się przepełniona licznymi 
atrakcjami i zabawa dla miesz-
kańców. Przygotowany został 
bogaty program artystyczny, na 
który złożyły się m. in. występy 
muzyczne i  taneczne uczniów 
szkół z  terenu naszej gminy, 
koncerty zespołów The Moon 
i  TKM oraz dobrze znany lo-
kalnej społeczności zespół roc-
kowy MIDNIGHT.
Przez cały czas trwania im-
prezy można było skorzystać 
z licznych atrakcji: kawiarenki, 

loterii fantowej, fotobudki, 
punktu medycznego, ale też 
stoisk Gminnej Publicznej Bi-
blioteki czy stowarzyszenia 
„Podaj rękę”. Na gości czeka-
ły również panie z  Koła Go-
spodyń Wiejskich z  Cedrów 
Małych z  przepysznymi pie-
rogami, sajgonkami i  gorącym 
barszczem. Poza tym odbyła 
się licytacja cennych przed-
miotów zgromadzonych dzię-
ki darczyńcom i  sponsorom, 
którzy w  tym roku okazali się 

Z WOŚP GRAJĄ OD 13 LAT

Rekordowa orkiestra w Cedrach Wielkich
Gmina Cedry Wielkie tradycyjnie, już po raz 13., włączyła się do spontanicznego grania w ramach 27. finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

wyjątkowo hojni. Wylicyto-
wano m.in. spinki do mankie-
tów przekazane przez Janusza 
Golińskiego, wójta gminy Ce-
dry Wielkie, koszulki WOŚP, 
tort i ręcznie wykonaną chatkę 
z  piernika ufundowaną przez 
właścicieli restauracji Cedro-
wy Dworek, tort ufundowany 
przez Koło Gospodyń Wiej-
skich Leszkowy, kubki zespołu 
Midnight, skrzypce, które po-
darował radny Leszek Koszał-
ka, worek pieniędzy, ręcznie 

wykonaną serwetę podarowaną 
przez Irenę Szafran z  Cedrów 
Wielkich czy miody Andrzeja 
Brzyszcz z Długiego Pola.
Wszystkie pieniądze zebrane 
podczas finału zostały skrupu-
latnie przeliczone przez szta-
bowy bank. Jak się okazało, 
dzięki ludziom wielkiego serca 
uzbierano rekordową kwotę 28 
430,79 zł, a  w  ubiegłym roku 
zebrano 25 060,84 zł, a w 2017 
roku – blisko 19 000 zł.

(ŁŻ)
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POSTAWIĆ NA RÓWNY ROZWÓJ 4 LATA POROZUMIENIA

Zmiany w zarządzie GOM Trójstronny obóz ponownie w Przywidzu
Walne zebranie członków 
Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk–Gdynia–Sopot wy-
brało władze stowarzysze-
nia na kadencję 2018–2023. 
Wśród członków zarzą-
du znalazł się m.in. Marek 
Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz.
Zarząd stowarzyszenia składa 
się z 12 osób, a Marek Zima-
kowski jest jedynym wójtem 
w  tym gronie. Pozostali to 
prezydenci i burmistrzowie.
 – Jestem po to członkiem 
zarządu, aby reprezentować 
wszystkie gminy powiatu 

Uczniowie pomorskich szkół 
już nie dni, ale godziny odli-
czają do początku zimowych 
ferii. Szczególnie zniecierpli-
wiona jest zapewne młodzież 
z  gmin: Przywidz, Trąbki 
Wielkie i Cedry Wielkie, która 
spotka się na wspólnym obozie 
narciarskim w Przywidzu.
Zimowy obóz w  Przywidzu 
to efekt trójstronnego poro-
zumienia, które w  2014 roku 
podpisali wójtowie trzech 
wspomnianych już gmin. 
Młodzież od nauki szkol-
nej odpoczywa na zimowisku 
w Przywidzu oraz letnich za-
jęciach golfowych w  Postoło-
wie i pod żaglami w Błotniku.
 – Uczestników obozu gościć 
będzie Zespół Szkół w  Przy-
widzu. Myślę, że warunki 
dopiszą i  młodzież ćwiczyć 
będzie mogła na stoku nar-
ciarskim. Zdarzało się już, że 
pogoda płatała nam psiku-
sa i  musiano przygotowywać 
inne atrakcje. Jestem jednak 
przekonany, że nikt nie bę-
dzie miał powodu do narze-
kań i nudy – mówi nam Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz.
W  każdym obozie uczestniczy 
60 osób, a  więc po 20 uczniów 
z każdej gminy. Młodzież bardzo 
chętnie uczestniczy w wyjazdach, 

 Marek Zimakowski został członkiem zarządu Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot

 Kolejny raz młodzież spotka się na zimowym obozie w Przywidzu

ŻYCIE GMINY PRZYWIDZ

SZCZODRZY MIESZKAŃCY DWÓCH GMIN

Połączona orkiestra Przywidza i Kolbud 
zebrała blisko 50 tysięcy
Pomagać, to dzielić się z kimś, kto potrzebuje. Każdy z nas jest członkiem tej wielkiej orkiestry, która gra w tym roku dla 50 szpitali 
wysokospecjalistycznych, które ratują życie i zdrowie najmłodszych.

W  tym roku przywidzki sztab 
został zarejestrowany przy 
Szkole Podstawowej w  Przy-
widzu. Dzięki uprzejmości 
przywidzkiego sztabu, sąsie-
dzi z  gminy Kolbudy mogli 
zagrać wspólnie z  wolonta-
riuszami z  Przywidza. Ekipa 
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wolontariuszy pod opieką Anny 
Zulewskiej, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury oraz 
Doroty Szwichtenberg, Marty 
Wałdoch, Beaty Łyskowskiej, 
Doroty Walentek–Kalinowskiej 
i Patrycji Lademan kwestowała 
na terenie gminy Kolbudy.

Od wczesnych godzin rannych 
do późnego wieczora 15 wo-
lontariuszy – uczniów szkół 
w Przywidzu i Trzepowie kwe-
stowało na terenie całej gmi-
ny, a panie kucharki ze szkoły 
w Przywidzu i Karczma Przy-
widzka zadbały o to, aby otrzy-
mali ciepły posiłek.
Mieszkańcy bardzo chętnie 
sięgali do portfeli i  wrzuca-
li datki do puszek. Dzięki ich 
hojności zebrano 8543,53zł. 
Osobami odpowiedzialnymi za 
przeliczenie zawartości puszek 
były Barbara Samaruk, Anna 
Gąsiorowska i Marta Wałdoch 
ze szkoły w Przywidzu.
Tłumnie zgromadzeni na patio 
Areny Przywidz goście mo-
gli obejrzeć występy muzycz-
ne zespołów Tuba – Band ze 
Stężycy, „Spontan” – Sponta-
niczne Towarzystwo Pomoc-
nych Serc, Blues Connections. 
Można było podziwiać popi-
sy artystycznie uzdolnionych 

dzieci i  młodzieży ze szkół 
gminy Przywidz. Swoje umie-
jętności taneczno-wokalne 
prezentowali: zuchy i  harcerze 
ze szkoły w  Przywidzu, ze-
społy „Promyki”, „Domino” 
oraz grupa taneczna działająca 
przy GOK w Przywidzu, Ma-
ria Dzierwa ze szkoły w  Po-
mlewie, Bartłomiej Littwin 
ze szkoły w  Przywidzu, tań-
czące maluchy z  przedszkola 
w Przywidzu.
Oprócz wrażeń artystycznych 
na mieszkańców czekała de-
gustacja pyszności przygoto-
wanych przez Koło Gospodyń 
Wiejskich i  Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie z  Przywi-
dza oraz Środowiskowy Dom 
Samopomocy w  Marszewskiej 
Górze. Chętne panie korzy-
stały z  porad kosmetycznych. 
Najmłodsze dzieci mogły 
wziąć udział w  warsztatach 
plastycznych, które poprowa-
dziły panie z Uniwersytetu III 

Wieku i  Anna Flis. Członko-
wie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w  Przywidzu uczyli 
resuscytacji krążeniowo-od-
dechowej oraz prezentowa-
li sprzęt strażacki. Uczniowie 
szkoły w Przywidzu przygoto-
wali kiermasz rozmaitości.
Mieszkańcy nie szczędzi-
li pieniędzy i  chętnie licyto-
wali przekazane przedmio-
ty i  vouchery. Największą 

i  najdroższą atrakcją licytacji 
okazała się grafika Wojciecha 
Góreckiego.
Tak jak w  poprzednich latach 
– mieszkańcy Gminy Przywidz 
nie zawiedli. Po raz kolejny 
udowodnili, że idea niesienia 
pomocy drugiemu człowieko-
wi nie jest im obca. Dzięki ich 
wielkim sercom sztab nr 5079 
zebrał 49 247,77 zł.

Małgorzata Cieszyńska

gdańskiego – szczególnie 
gminy wiejskie. Nie wszyst-
kie samorządy skorzystały 
ze środków wydatkowych 
przez Obszar Metropolital-
ny. Chciałbym zadbać o  to, 
aby każdy mógł skorzystać 
z  tych środków, aby rozwój 
obszaru metropolitalnego 
był równomierny. Wiadomo, 
że duże miasta będą otrzy-
mywać duże wsparcie finan-
sowe, ale gminy wiejskie to 
również ważny element ca-
łej metropolii – mówi Marek 
Zimakowski.

(GR)

co świadczy też o tym, że porozu-
mienie miało sens.
 – Jestem tego samego zdania. 
Moim zdaniem młodzież po-
winna brać udział w  tego typu 
przedsięwzięciach, dzięki cze-
mu w  przyszłości łatwiej im 
będzie dostosowywać się do 
otoczenia, w  którym się będą 
znajdywać – dodaje Marek 
Zimakowski.

Gmina Przywidz próbowała 
nawiązać partnerską współ-
pracę z  miastami w  Niem-
czech i  Obwodzie Kalinin-
gradzkim. Strona polska przez 
jakiś czas próbowała podtrzy-
mywać wzajemne kontakty, 
ale zarówno strona niemiecka, 
jak i rosyjska nie były skora do 
współpracy.
 – Trzeba jednak powiedzieć, 

że w ostatnim czasie realizu-
jemy bardzo dużo inwestycji. 
Praca nad nimi zajmuje sporo 
czasu, dlatego też wolimy po-
święcić się zadaniom, z któ-
rych cieszą się mieszkańcy, 
zamiast brać udział w zagra-
nicznych wyjazdach – za-
uważa Marek Zimakowski.

(KL)
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NAJMŁODSZY WÓJT W POLSCE SPEŁNIA SIĘ ZAWODOWO

Gmina Pszczółki jest odpowiednim 
miejscem do życia i inwestowania
Po wielu latach w Pszczółkach nastąpiła zmiana warty. Z samorządu odeszła wójt Hanna Brejwo. Jej miejsce zajął 26-letni Maciej Urbanek. 
Jest to najmłodszy wójt w Polsce.

- Faceci w Pana wieku 
nie myślą raczej o pracy 
zawodowej w samorządzie, 
gdzie trzeba poświęcić wiele 
swojego prywatnego czasu. 
26-latkowie mają inne prio-
rytety. Co skłoniło Pana do 
pracy na stanowisku wójta?
- Już jako 19-latek zostałem 
radnym gminy Pszczółki, a by-
łem nim przez dwie kadencje. 
Ostatnie cztery lata pełniłem 
funkcję przewodniczącego ko-
misji oświaty. Po ośmiu latach 
misji w samorządzie doszedłem 
do wniosku, że warto ubiegać 
się o  stanowisko wójta gminy 
Pszczółki.
- Co spowodowało, że 19-let-
ni chłopak startuje w wybo-
rach samorządowych?
- Samorządność moją pasją była 
w zasadzie już od czasów gim-
nazjum. Wtedy to już działałem 
w samorządzie uczniowskim, co 
dalej kontynuowałem w  szkole 
średniej. W  tym czasie uczest-
niczyłem w  konkursach z  hi-
storii i bieżących wydarzeń po-
litycznych, a  w  szkole średniej 
byłem współtwórcą Koła Myśli 
Politycznej, w  ramach które-
go organizowaliśmy chociaż-
by spotkania z  polskimi parla-
mentarzystami czy wycieczki 
w ważne miejsca o charakterze 
społecznym i politycznym. By-
łem również laureatem kilku 
konkursów z  wiedzy o  samo-
rządzie terytorialnym. Tak na-
prawdę wiedzę z  zakresu sa-
morządu zaszczepił we mnie 
ojciec, który również działał na 
tym polu.
- Wierzył Pan w końcowy 
sukces w październikowych 
wyborach samorządowych?
- Gdybym nie wierzył, to bym 
nie podjął się startu w kampanii 
wyborczej – trudnej, ale prowa-
dzonej uczciwie i  skutecznie. 
Była ona wymagająca, ponie-
waż postawiłem na bezpośred-
nią formę kontaktu z mieszkań-
cami naszej gminy. Rozmowy 
nie zawsze były łatwe, gdyż 
wiele osób przedstawiało trud-
ne problemy i wyzwania, które 
stały przed gminą. Poświęciłem 
temu wiele czasu, aby móc sku-
tecznie skupić się na prowadzo-
nych działaniach.
- Doskonale wiemy, że w wy-
borach biorą udział przede 
wszystkim osoby starsze. 
Pan wygrał w cuglach już 
w pierwszej turze. Czym tak 
młody człowiek przekonał 
elektorat w gminie Pszczółki?
- Myślę, że swoją dotychczasową 
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działalnością. Byłem m.in.. ko-
ordynatorem projektu, dzię-
ki któremu na terenie naszej 
gminy utworzono Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. W  ramach 
otrzymanego grantu zorgani-
zowaliśmy zajęcia edukacyjne 
dla seniorów oraz wycieczkę do 
Muzeum II Wojny Światowej.
- Wspomniał Pan, że w czasie 
swojej kampanii wyborczej 
mieszkańcy mówili o proble-
mach, z którymi się spotyka-
ją. Czy może powiedzieć Pan 
o nich trochę więcej?
- Przede wszystkim są to kło-
poty związane z  infrastruktu-
rą, ponieważ mieszkańcy mają 
takie poczucie, że lokalny sa-
morząd powinien skupić się 
w najbliższych latach właśnie na 
tych zadaniach. Nie są to ocze-
kiwania górnolotne – drogi wy-
łożone  asfaltem. Mieszkańcom 
chodzi przede wszystkim o  to, 
aby nasze drogi były coraz lepiej 
przejezdne. Muszę powiedzieć, 
że w  ostatnich latach znacznie 
poprawił się stan dróg na tere-
nie gminy Pszczółki. Ostatnim 
dużym wydatkiem inwesty-
cyjnym był węzeł integracyj-
ny, w  ramach którego powstał 
chociażby duży parking przy 
dworcu kolejowym w  Pszczół-
kach. W  tej chwili budowana 
jest ścieżka rowerowa i chodnik 
wraz z  oświetleniem na trasie 
Pszczółki – Kolnik, co spowo-
duje, że trasa ta będzie znacznie 
bezpieczniejsza dla rowerzystów 
i pieszych.
- Obejmując stanowisko wój-
ta, na pewno postawił sobie 
Pan konkretne cele, które 
będzie chciał zrealizować 
w najbliższych pięciu latach.
- Przede wszystkim zależy mi 
na dalszej poprawie infrastruk-
tury. Poza tym zależy mi też 
na tym, aby silną naszą stroną 
były sprawy społeczne, a przede 
wszystkim kontynuacja i  roz-
wój polityki senioralnej. Zależy 
nam na powołaniu rady seniora 
– organu konsultacyjnego, któ-
ry mógłby zaangażować senio-
rów w  nasze życie publiczne. 
Mam świadomość, że z każdym 
rokiem seniorów będzie coraz 
więcej, dlatego chciałbym się 
skupić na tym, aby zagwaran-
tować im spokojną i interesującą 
jesień ich życia.
- Mówiliśmy o seniorach, a co 
z młodzieżą?
- Ważnym elementem jest re-
forma modelu stypendialne-
go. Związane jest to oczywi-
ście z  reformą oświaty. Trzeba 

wspierać naszą utalentowaną 
młodzież, której na terenie na-
szej gminy naprawdę nie braku-
je. Do tej pory stypendia otrzy-
mywali tylko gimnazjaliści, 
a jak wiemy, w tym roku gimna-
zjum będzie wygaszone, dlatego 
też musimy podjąć odpowiednią 
uchwałę, aby nagrodzeni zo-
stali uczniowie za osiągnięcia 
naukowe oraz sportowe. W na-
szej gminie mamy utalentowaną 
młodzież, która osiąga znako-
mite wyniki sportowe. 
- Nie wszyscy jednak „wyczy-
nowo” zajmują się sportem...
- Oczywiście. Lecz bardzo wie-
lu młodych ludzi trenuje dla 
przykładu w sekcji klubu Potok 
Pszczółki. Niedawno klub ten 
uruchomił nową sekcję, która 
zajmuje się szkoleniem piłkar-
skim dziewcząt – co jest rzad-
kością na terenach wiejskich. 
Na terenie naszej gminy działa 
jeszcze jeden klub – GKS Ró-
żyny. Można powiedzieć, że są 
to dwa ważne podmioty, które 
angażują w  sport mieszkańców 
gminy Pszczółki. Chciałbym, 
aby te dwa kluby opierały swoją 
działalność na środkach pozy-
skanych z różnych źródeł – nie 
tylko z gminy, ale również z puli 
Ministerstwa Sportu i Turystki 
i nie tylko. Takie możliwości są, 
a my będziemy pomagać w po-
zyskiwaniu środków z  takich 
źródeł.
- A jak prezentuje się infra-
struktura sportowa?
- Zdecydowanie największym 
wyzwaniem jest dla nas utrzy-
manie obiektów sportowych, 
ale też rekreacyjnych i zabawo-
wych oraz terenów zielonych. 

W  najbliższym czasie nie bę-
dziemy bezmyślnie tworzyć no-
wych miejsc rekreacyjnych, ale 
istniejące będziemy starali się 
uzupełniać o  kolejne elementy 
zabawowe lub sportowe.
- W dobie rozwoju technologii 
mieszkańcy Waszej gminy in-
teresują się jeszcze sportem?
- Z nieukrywaną radością przy-
znam, że tak. Mamy dla przy-
kładu dwa orliki: w  Pszczół-
kach i Różynach, przy których 
– w ramach rządowego progra-
mu – zatrudnieni są animato-
rzy sportu. Jest to gwarancją, 
że boiska są otwarte i nie świecą 
pustkami. Co ciekawe odbywają 
się tam nie tylko zajęcia z piłki 
nożnej, ale również z siatkówki 
czy koszykówki. Sam biegam 
i  coraz częściej spotykam oso-
by, które właśnie w taki sposób 
chcą aktywnie spędzić wolny 
czas. Już teraz myślę o tym, aby 
na terenie naszej gminy zorga-
nizować bieg rekreacyjny, mię-
dzypokoleniowy, aby pokazać, 
że sport to zdrowie.
- Podejrzewam, że poprawa 
infrastruktury drogowej to 
niejedyny cel, do którego 
będzie Pan zmierzał.
- Chciałbym promować Gminę 
wśród przedsiębiorców. Chyba 
nikogo nie muszę przekony-
wać, że przedsiębiorcy to nasz 
lokalny skarb. Nie tylko two-
rzą miejsca pracy, zatrudniając 
mieszkańców naszej gminy, ale 
jeszcze odprowadzają podatki 
do budżetu Gminy. Dlatego też 
zacząłem organizować „piąt-
ki dla przedsiębiorców”, czy-
li dwugodzinne dyżury wójta, 
zastępcy i  pracownika urzędu. 

W  tym czasie będziemy chcie-
li nie tylko poznać lokalnych 
biznesmenów, ale zapoznać się 
z  ich problemami czy oczeki-
waniami oraz dyskutować na 
temat strategicznych działań 
gminnych. Oczywiście w miarę 
naszych możliwości będziemy 
ich wpierać i pomagać sprostać 
wyzwaniom. Chciałbym, aby 
wzrosła u nas liczba zarejestro-
wanych podmiotów gospodar-
czych, które prowadzić tu będą 
swoją działalność.
- Gmina Pszczółki posiada 
walory, którymi może przycią-
gnąć kolejnych inwestorów?
- Na pewno lokalizacja. Gmina 
znajduje się między aglomeracją 
Trójmiasta a  Tczewem. Jeste-
śmy doskonale skomunikowani 
zarówno z obwodnicą Trójmia-
sta, jak i  autostradą. Przypo-
mnę, że przez gminę Pszczółki 
przebiega trasa kolejowa. To są 
nasze atuty i jestem przekonany, 
że gmina Pszczółki jest odpo-
wiednim miejscem do działania.
- Od planów dalekosiężnych 
przejdźmy może do teraźniej-
szości. Jak przedstawia się 
budżet gminy Pszczółki na 
2019 rok?
-Najważniejszą częścią budże-
tu są wydatki inwestycyjne. 
W  tym roku realizowane będą 
dwa poważne zadania. Jed-
nym jest dokończenie budowy 
węzła integracyjnego, a  dru-
gim modernizacja ujęcia wody 
w  Różynach. Prawdopodobnie 
otrzymamy rządowe środki na 
remont ulicy Witosa w Pszczół-
kach. W tym roku na wszystkie 
inwestycje zaplanowano nie-
mal 5 milionów złotych. Myślę 

jednak, że za 12 miesięcy kwo-
ta ta będzie wyższa, ponieważ 
będziemy robić wszystko, aby 
pozyskać zewnętrzne środki 
finansowe na realizację niektó-
rych zadań. Kondycja finanso-
wa gminy jest stabilna. Poziom 
zadłużenia nie jest też nazbyt 
wysoki, a  dotychczasowe kre-
dyty nie były przejadane, a  za-
ciągane na realizację naprawdę 
potrzebnych inwestycji służą-
cych mieszkańcom.
- Praca w urzędzie na pewno 
zajmuje wiele czasu. Znajduje 
Pan jeszcze czas na swoje 
hobby?
- Staram się biegać w  każdej 
wolnej chwili. Drugą moją pa-
sją jest czytanie książek – przede 
wszystkim historycznych. Mam 
serce muzyka i  jak tylko czas 
pozwala, to oddaję się swo-
jej pasji grając na gitarze elek-
trycznej. Faktem jest niestety, 
że tego czasu wolnego mam co-
raz mniej, ale spełniło się moje 
wielkie marzenie, na które cze-
kałem 8 lat.
- Niedawno rozpoczął się 
nowy rok. Czego Maciej 
Urbanek życzy mieszkańcom 
gminy Pszczółki?
- Życzę samych sukcesów, speł-
nienia marzeń w życiu zawodo-
wym oraz osobistym, uśmiechu 
i radości każdego dnia, ale i za-
dowolenia z nowego samorządu.
- A czego można życzyć 
Panu?
- Przede wszystkim wytrwało-
ści i zdrowia.
- Tego więc życzę i dziękuję 
za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański
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KŁODAWA

Konkursowe 
śpiewanie
W  Szkole Podstawowej 
w  Kłodawie odbył się 15. 
Gminny Konkurs Piosen-
ki Bożonarodzeniowej. 
Jego celem jest rozwija-
nie uzdolnień muzycz-
nych, przygotowanie do 
świadomego korzystania 
z dorobku rodzimej kultu-
ry muzycznej i  twórczego 
uczestnictwa w życiu mu-
zycznym gminy, rozwija-
nie zdolności odczuwa-
nia zawartych w kolędach 
treści emocjonalnych oraz 
popularyzacja literatu-
ry muzycznej o  tematyce 
bożonarodzeniowej.
Laureatami konkursu 
zostali: Julia Jędras (SP 
w Sobowidzu) w kategorii 
przedszkolaki, Lilianna 
Krupińska (SP w  Sobo-
widzu) w  grupie uczniów 
klas I–III oraz Anna Mo-
rawska (SP w Czerniewie) 
w grupie najstarszej (klasy 
IV–VI).
Organizatorami Konkursu 
byli: Szkoła Podstawowa 
w Kłodawie i Fundacja Po-
mocy Społecznej na Rzecz 
Dzieci „Pan Władek”.

(GR)

ŻYCIE GMINY TRĄBKI WIELKIE

Ferie 2019
9.02.2019 r. (sobota)
9.00 zajęcia plastyczne w Bibliotece Publicznej 
w Trąbkach Wielkich

10.02.2019 r. (niedziela)

11.02.2019 r. (poniedziałek)
9.00 – 15.00 półkolonie w Mierzeszynie
10.00 – 12.30 turniej tenisa stołowego 
w Sobowidzu
10.45 – 15.30 wyjazd na lodowisko z  Trąbek 
Wielkich
10.45 – 15.30 wyjazd na lodowisko z Sobowidza
10.45 – 15.30 wyjazd na lodowisko 
z Mierzeszyna

12.02.2019 r. (wtorek)
9.00 – 15.00 półkolonie w Mierzeszynie
10.00 – 12.30 turniej tenisa stołowego 
w Sobowidzu
13.00 – 14.00 przedstawienie teatralne w świe-
tlicy w Mierzeszynie
15.00 – 18.00 zajęcia świetlicowe w  Gołębie-
wie Średnim

13.02.2019 r. (środa)
9.00 – 15.00 półkolonie w Mierzeszynie
10.00 – 14.00 blok wędkarski w Sali GOKSiR
   10.00 – 10.45 konkurs plastyczny  
 „Moja wymarzona ryba”
   11.00 – 11.45 wędkarska gra   
 planszowa

   12.00 – 13.00 pokaz sprzętu   
 wędkarskiego
   13.00 – 13.30 pokaz filmu dla dzieci  
 „Jak wędkować”
   13.30 – 14.00 konkurs połowu ryb  
 „na sucho”        
10.00 – 14.00 możliwość zdania egzaminu na 
kartę wędkarską dla osób w wieku 14 – 16 lat 
i dokonania opłat wędkarskich
11.00 – 12.00 zajęcia break dance
15.00 – 17.00 zajęcia multimedialne 
w Pawłowie

14.02.2019 r. (czwartek)
9.00 – 15.00 półkolonie w Mierzeszynie
10.00 – 12.30 turniej tenisa stołowego 
w Sobowidzu
11.00 przedstawienie teatralne w Sali GOKSiR 
13.30 – 14.15 zajęcia taneczne w Sali GOKSiR
15.00 – 16.00 zajęcia tenisowe dla dzieci w wie-
ku do 10 lat w Trąbkach Małych
16.00 – 17.00 zajęcia tenisowe dla dzieci w wie-
ku 11 – 15 lat w Trąbkach Małych

15.02.2019 r. (piątek)
9.00 – 15.00 półkolonie w Mierzeszynie
10.00 – 12.30 turniej tenisa stołowego 
w Sobowidzu
11.00 zajęcia multimedialne w  Gołębiewie 
Wielkim
11.30 bal karnawałowy w  świetlicy 
w Mierzeszynie

15.00 – 17.00 bal karnawałowy w Rościszewie

16.02.2019 r. (sobota)
9.00 zajęcia plastyczne w Bibliotece Publicznej 
w Trąbkach Wielkich
10.00 – 12.00 zajęcia kulinarne w Sali GOKSiR

17.02.2019 r. (niedziela)

14.00 Mistrzostwa Gminy w  warcabach 
w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich

18.02.2019 r. (poniedziałek)
10.00 – 12.30 turniej tenisa stołowego 
w Sobowidzu
10.00 spektakl lodowa kraina w  bibliotece 
w Trąbkach Wielkich 
11.00 zajęcia multimedialne w Złej Wsi

19.02.2019 r. (wtorek)
7.00 wyjazd na dwudniowe zwiedzanie War-
szawy (koszt 210 zł) 
9.30 – 16.30 wyjazd do Galerii Szary Ganek 
i Faktorii w Pruszczu Gdańskim (koszt 50 zł)
10.00 – 12.30 turniej tenisa stołowego 
w Sobowidzu
11.00 zajęcia multimedialne w Sali GOKSiR 
15.00 – 18.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie Średnim

20.02.2019 r. (środa)
11.00 – 12.00 zajęcia break dance

16.00 bal karnawałowy w  Bibliotece w  Trąb-
kach Wielkich

21.02.2019 r. (czwartek)
10.00 – 12.30 turniej tenisa stołowego 
w Sobowidzu
13.30 – 14.15 zajęcia taneczne w Sali GOKSiR
15.00 – 16.00 zajęcia tenisowe dla dzieci w wie-
ku do 10 lat w Trąbkach Małych
15.00 – 17.00 zajęcia multimedialne w Sobowi-
dzu w parafialnej salce
16.00 – 17.00 zajęcia tenisowe dla dzieci w wie-
ku 11 – 15 lat w Trąbkach Małych

22.02.2019 r. (piątek)
10.00 – 12.00 zajęcia kulinarne w Sali GOKSiR
10.00 – 12.30 turniej tenisa stołowego 
w Sobowidzu
15.00 – 17.00 bal karnawałowy w Gołębiewku

23.02.2019 r. (sobota)
9.00 zajęcia plastyczne w Bibliotece Publicznej 
w Trąbkach Wielkich

24.02.2019 r. (niedziela)

UWAGA:
W planach są także: 
- zajęcia z  robotyki w  Bibliotece Publicznej 
w Trąbkach Wielkich,
- zajęcia kreatywne w bibliotekach w Trąbkach 
Wielkich, Sobowidzu i Mierzeszynie

UMOWA Z WYKONAWCĄ ZOSTAŁA PODPISANA

Niebawem ruszą pierwsze 
roboty przy budowie kanalizacji
Gmina Trąbki Wielkie rozpoczyna największą w swojej historii inwestycję. Mowa o budowie sieci kanalizacyjnej 
w Sobowidzu, Gołębiewie Wielkim i Gołębiewie Średnim oraz oczyszczalni ścieków w Sobowidzu. Umowa 
z wykonawcą została podpisana, a prace będą prowadzone jak tylko pozwoli na to pogoda.

Projekt zakłada budowę 
22-kilometrowego odcinka 
sieci kanalizacyjnej. Realiza-
cją tego przedsięwzięcia zaj-
mą się dwie f irmy, które zło-
żyły najkorzystniejsze oferty.
 – Bardzo się cieszę z  roz-
strzygniętego przetargu, 
ponieważ budowa kanali-
zacji będzie nas kosztowała 
3 miliony mniej niż zakła-
dał kosztorys inwestorski. 
W  dzisiejszych czasach jest 
to rzecz niespotykana. Z tego 
faktu możemy się jedynie 
cieszyć – mówi nam Błażej 
Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie. – Zainteresowanie 
tym przetargiem było nawet 
spore. Jeśli mnie pamięć nie 
myli, to oferty złożyło osiem 
f irm, a  różnica między naj-
tańszą a  najdroższą ofer-
tą wynosiła ok. 5 milionów 
złotych.
Za ok. 22-kilometrową sieć 

kanalizacyjną trzeba będzie 
zapłacić ok. 16,5 mln zł. 
Przetarg, który wyłonił wy-
konawcę oczyszczalni ście-
ków, będzie ogłoszony lada 
dzień. Wójt Konkol wierzy, 
że wykonawcę uda się wy-
łonić w  pierwszym kwartale 
tego roku, a już wiosną będzie 
można ruszyć z  pierwszymi 
robotami ziemnymi. Dodaj-
my, że wszystkie prace mają 
być ukończone do 2020 roku. 
Gmina Trąbki Wielkie na 
realizację projektu, którego 
wstępną wartość oszacowano 
na 25 mln zł, otrzymała 20 
mln zł z Unii Europejskiej.
 – Pozostałe środki wygo-
spodarowaliśmy w  gminnym 
budżecie, ale też będziemy 
posiłkować się pożyczką na 
preferencyjnych warunkach 
zaciągniętą w  Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej 

– dodaje Błażej Konkol.
Mieszkańcy wsi, w  których 
prowadzona będzie budo-
wa, będą musieli uzbroić 
się w  cierpliwość, ponieważ 
na pewno wystąpią pewne 
uciążliwości w czasie realiza-
cji inwestycji.
Kanalizacja budowana ma 
być nie tylko w sobowidzkiej 
aglomeracji. Projekt tech-
niczny przygotowany już jest 
na podłączenie do sieci kana-
lizacyjnej gospodarstw w Ła-
guszewie oraz części domów 
w Kłodawie.
 – Budować będziemy rów-
nież oczyszczalnie ścieków 
dla miejscowości Pawłowo. 
W  tym przypadku budo-
wanie sieci zbiorczej nie ma 
najmniejszego sensu, dlate-
go postanowiliśmy budować 
oczyszczalnię indywidual-
ną. Inwestycja, którą chcemy 
wykonać jeszcze w tym roku, 

może kosztować 600–800 
tysięcy złotych, a  pieniądze 
w  całości pochodzić będą 
z  naszego budżetu. Kolej-
ną oczyszczalnię budować 
będziemy w  Domachowie, 

dokąd ścieki spływać będą 
również z Warcza, Zaskoczy-
na i Mierzeszyna – informuje 
Błażej Konkol.

(lubek)

 Umowa na budowę sieci kanalizacyjnej podpisana. 
Teraz pora przystąpić do działania.
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BĘDZIE ELEKTRYFIKACJA LINII

PKM z nowym przystankiem w Gdańsku
Przedstawiciele Pomorskiej Kolei Metropolitalnej podpisali umowę z poznańskim Biurem Projektów Komunikacyjnych na opracowanie 
dokumentacji projektowej elektryfikacji linii PKM wraz z budową dodatkowego przystanku Gdańsk Firoga.

Wykonawcę projektu wyłonio-
no oczywiście w  drodze prze-
targu, który ogłoszono jesienią, 
a do którego przystąpiły cztery 
firmy. Najkorzystniejszą ofertę 
przedstawiło poznańskie Biu-
ro Projektów Komunikacyj-
nych, które swoją pracę wyce-
niło na 2,5 mln zł. Projekt ma 
być przygotowany w  ciągu 13 
miesięcy.
Warto przypomnieć, że li-
nia PKM od samego począt-
ku planowana była jako linia 
elektryczna. Jednak ze względu 
na brak trakcji elektrycznej na 
linii 201 Gdynia – Kościerzy-
na, z którą linia PKM łączy się 
w Rębiechowie, plany elektry-
fikacji samorządowa spółka 
musiała odłożyć w czasie, czy-
li do momentu przygotowania 
przez PKP PLK projektu elek-
tryfikacji linii 201.
 – Elektryfikacja samej li-
nii PKM, bez tworzącej z  nią 
wspólną sieć linii 201, byłaby 
bezcelowa, bo trakcja elek-
tryczna kończyłaby się ślepo 
w  Rębiechowie. Dlatego cały 
czas namawialiśmy naszych 

partnerów z  PKP do elektry-
fikacji linii 201 i obecnie, kie-
dy PKP PLK taki projekt już 
przygotowują, wspólnie zelek-
tryfikujemy obie nasze linie 
– wyjaśnia Ryszard Świlski, 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego nadzorujący pro-
jekt PKM.
Z kolei marszałek Mieczysław 
Stuk mówi, że elektryfikacja 
pozwoli w  pełni wykorzystać 
potencjał linii, którą w  2018 
roku przejechały aż 4 miliony 
pasażerów.
 – Dzięki temu już za kilka lat 
nasi pasażerowie zyskają jesz-
cze większy komfort podróżo-
wania po linii PKM szybszymi 
i bardziej pojemnymi pociągami 
elektrycznymi. Jako samorząd 
wojewódzki inwestujemy obec-
nie duże środki w  nowy elek-
tryczny tabor, który w przyszło-
ści będzie mógł jeździć także po 
linii PKM. Pierwsze takie no-
woczesne pociągi już od grud-
nia jeżdżą na trasach do Słupska 
i Elbląga, a kolejne pojawią się 
w  tym roku – dodaje Mieczy-
sław Stuk.

Przy okazji elektryfikacji PKM 
SA wróciła także do pomysłu 
budowy dodatkowego przy-
stanku PKM Gdańsk Firoga, 
pomiędzy Matarnią i  Portem 
Lotniczym. Analizy marketin-
gowe projektu PKM wykonane 
w  2010 roku przez ekspertów 
UE wykazały, że ze względu na 
powstawanie w pobliżu dużych 
firm branży IT, w  przyszłości 
wskazane będzie wybudowanie 
w  tym miejscu dodatkowego 
przystanku PKM.
 – Dlatego już w  2011 roku 
przewidzieliśmy w  naszym 
projekcie rezerwę terenową pod 
dodatkowy przystanek w tej lo-
kalizacji, a przejście pod torami 
na ul. Szybowcowej zostało tak 
zaprojektowane i  wybudowa-
ne, aby w  przyszłości bezpo-
średnio nad nim mógł powstać 
przystanek – wyjaśnia Grze-
gorz Mocarski, prezes PKM 
SA. – Rejon ten rozwija się już 
tak dynamicznie, m.in. dzię-
ki trwałemu zakorzenieniu się 
w Gdańsku Firodze amerykań-
skiego giganta informatycz-
nego Intel, że obecnie budowa 

tego przystanku jest już w pełni 
uzasadniona.
Co ważne, przystanek Gdańsk 
Firoga planowany jest w  stan-
dardzie analogicznym do po-
zostałych przystanków na linii 
PKM – czyli charakterystycznej 

tzw. „czerwonej wstążki” za-
projektowanej wcześniej przez 
gdańskie Biuro Projektów Bu-
downictwa Komunalnego. 
Jeżeli wszystkie prace przygoto-
wawcze przeprowadzone zosta-
ną zgodnie z  przygotowanych 

harmonogramem, to w  2020 
roku powinniśmy poznać wyko-
nawcę robót budowlanych, a re-
alizacja inwestycji nastąpiłaby 
w latach 2021–2023.

Emilia Stawikowska

 Wizualizacja przystanku Gdańsk Firoga

TOMASZ WÓLCZYŃSKI
Przedstawiciel handlowy firmy BIALL-NET

Dostępny w godzinach 10-20
od poniedziałku do piątku

Telefon: 513-156-545
e-mail: wolczynskit@biall-net.pl

ZAMÓW JUŻ DZIŚ INTERNET DOSTARCZANY 
W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ! W styczniu rozpoczęliśmy etap planowania nowych inwestycji 

oraz rozbudowywania sieci w miejscowościach, w których 
świadczymy już usługę. Zapraszamy zainteresowanych 

internetem światłowodowym mieszkańców Gmin Kolbudy, 
Przywidz i Trąbki Wielkie do kontaktu. Postaramy się udzielić 

rzetelnych informacji na temat obszarów oraz terminów 
poszczególnych projektów. 

#ŚWIATŁOWÓD

#SUPERSZYBKI INTERNET

#FTTH

#TELEWIZJA NOWEJ GENERACJI IPTV
#NOWE SUPER OFERTY Z NIŻSZYMI KOSZTAMI 

PRZYŁĄCZA I MIESIĄCAMI ZŁOTÓWKOWYMI
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ZUS INFORMUJE

Nowa wersja „Płatnika”
Jedną ze zmian, które weszły 
z życie od stycznia, było wpro-
wadzenie projektu e-akta, czyli 
skrócenie okresu przechowy-
wania dokumentacji kadrowo-
-płacowej z  50 na 10 lat. Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych 
dostosował program Płatnik 
i aplikację ePłatnik do nowych 
przepisów.
 – Osoby, które nie pobrały jesz-
cze nowej wersji Płatnika, mają 
na to czas do 25 stycznia. Do 
25 stycznia funkcjonują rów-
nolegle dwie wersje programu, 
dotychczasowa 10.01.001 oraz 
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Szkoła Niepodległej
Początek nowego roku to do-
skonały czas na podsumowania 
dokonań minionych 365 dni. 
Jednym z  ważniejszych wyda-
rzeń mijających 12 miesięcy były 
obchody jubileuszu 100. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.
Mnogość akcji, wydarzeń 
i  przedsięwzięć pozwoliły na 
podkreślenie tej rocznicy histo-
rycznej. Jedną z propozycji zapre-
zentował Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej, który przy-
gotował platformę „Szkoła Nie-
podległej”. Placówki oświatowe 
ukazywały swoje działania z oka-
zji roku jubileuszu. Także Szkoła 
Podstawowa w  Suchym Dębie 
dołączyła do tej akcji. Uczniowie 
zaprezentowali przygotowane 

koncerty, konkursy, zawody 
sportowe, wycieczki związane 
z  tematyką niepodległościową. 
To doskonała forma współpracy 
i  zaprezentowania swojego do-
robku i dokonań. Dzięki platfor-
mie uczniowie, rodzice i nauczy-
ciele z całej Polski poznają swoje 
prace i wymieniają się doświad-
czeniami. Do programu ZHR 
przystąpiło z  całego kraju 400 
szkół i  placówek oświatowych. 
Powiat gdański reprezentowały: 
SP w Suchym Dębie, SP w So-
bowidzu i Przedszkole w Trąb-
kach Wielkich.
Więcej o programie i jego efek-
tach na: szkolaniepodleglej.zhr.
pl/.

(TJ)

nowa 10.02.002. Od 26 stycznia 
nowy Płatnik na dobre zastąpi 
„starego” – informuje Krzysztof 
Cieszyński, regionalny rzecz-
nik prasowy Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych w  Gdańsku. 
– Przedsiębiorcy, którzy będą 
rozliczać składki za grudzień 
2018 roku, mogą zrobić to jesz-
cze z  wykorzystaniem „starej” 
wersji Płatnika. Ci, którzy po-
brali nową wersję programu, 
składki za grudzień rozliczą już 
w zaktualizowanym formularzu 
ZUS DRA. Przy przekazywa-
niu danych za ubezpieczonych 

w  rozliczeniu za grudzień 2018 
roku nie należy jeszcze używać 
dokumentu ZUS RPA.
Należy pamiętać, że z  pierw-
szym dniem nowego roku zmie-
nił się dokument ZUS ZWUA. 
Oznacza to, że przy wyrejestro-
wywaniu pracowników koniecz-
ne będzie uzupełnienie kodu 
przyczyny wyrejestrowania oraz 
podanie podstawy prawnej roz-
wiązania stosunku pracy.
 – Rozliczenie składek za styczeń 
w lutym trzeba już przygotować 
w  nowej wersji programu. Jeśli 
pracownik w styczniu tego roku 

osiągnął bądź osiągnie przy-
chody za poprzednie lata (np. 
„trzynastkę”), poza raportem 
ZUS RCA powinno się prze-
kazać do zakładu także nowy 
dokument ZUS RPA. Tak bę-
dzie przy rozliczaniu składek 
za każdy miesiąc, w  którym 
nastąpi wypłata za ubiegłe lata 
– dodaje Krzysztof Cieszyński.
Więcej informacji na temat 
„nowego” Płatnika na stronie 
zus.pl oraz w każdej stacjonar-
nej placówce ZUS.

(GR)

MEMORIAŁ GOCZEWSKIEGO

Zapraszamy na brydża
W  najbliższą niedzielę, 27 
stycznia, w  Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 
w  Pruszczu Gdańskim przy 
ulicy Niemcewicza 1 odbę-
dzie się XIX Memoriał im.. 
Mieczysława Goczewskiego. 
Zawody będą dwuseryjnym 
turniejem par na „maksy” – 
40 rozdań. Turniej jest zali-
czany do Grand Prix PWZBS 
Gdańsk.
Zawody odbędą się na małej 
hali sportowej. Zapisy przyj-
mowane są w  dzień zawo-
dów od godz. 9.30. Począ-
tek gier przewidziany jest na 
godz. 10.00. Turniej będzie 
miał otwartą formułę. Udział 
w  nim będzie mógł wziąć 
każdy chętny po wpłaceniu 
wpisowego w wysokości: 30+5 
zł) dla członków Polskiego 
Związku Brydża Sportowe-
go oraz zawodników z terenu 
powiatu gdańskiego, 20+5 zł 
dla seniorów (powyżej 65 lat), 

kobiet i  juniorów (do 25 lat), 
5+5 zł dla młodzieży szkolnej 
i 40+5 zł dla pozostałych. 5 zł 
od każdego wpisowego prze-
znaczone będzie na nagrody 
Grand Prix PWZBS. Dodaj-
my, że w Turnieju obowiązują 
przepisy MPB i  regulaminy 
PZBS.
Memoriał poświęcony jest 
pamięci pruszczańskiego ar-
cymistrza Mieczysława Go-
czewskiego, który był znanym 
lekarzem i pierwszym pocho-
dzącym z  Pruszcza Gdań-
skiego arcymistrzem brydżo-
wym. Jego największym osią-
gnięciem sportowym było wi-
cemistrzostwo Europy senio-
rów zdobyte w Monte Carlo. 
W  1969 roku Mieczysław 
Goczewski wygrał Między-
narodowy Kongres Bałtycki, 
w  którym uczestniczyło kil-
kuset brydżystów.

(AN)
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NA WYKONANIE CZEKA MNÓSTWO ZADAŃ

„Senior Pomorski” w całym województwie
 – Dzięki partnerskiej międzysektorowej współpracy Stowarzyszenia „Podaj Rękę” oraz 
pomorskich samorządów wypracowane zostało kompleksowe rozwiązanie o charakterze 
aktywizacyjnym, animacyjnym, ekonomizującym i opiekuńczym, które niebawem dotrzeć 
może do osób i domów w całej Polsce oraz poza granice naszego kraju – zapowiada Marek 
Olechnowicz, prezes Stowarzyszenia „Podaj Rękę”.

„Senior Pomorski” to robocze 
i  umowne określenie systemu, 
na który składają się działa-
nia realizowane na rzecz osób 
starszych, ale i wspólnie z nimi 
– w swoistej symbiozie z dzieć-
mi i  młodzieżą, w  tym także 
z osobami bliskimi – nawet je-
śli są one oddalone o setki czy 
tysiące kilometrów. Jak mówi 
nam Marek Olechnowicz, sys-
tem ten stanowi połączenie 
obecności i  wsparcia bezpo-
średniego realizowanego przez 
zaangażowane w jego funkcjo-
nowanie osoby z technicznymi 
i informatycznymi urządzenia-
mi i  aplikacjami wspomagają-
cymi indywidualnie zaplano-
wane procesy oraz działania.
 – Cały system zaplanowany 
został w  ten sposób, że wokół 
osoby potrzebującej jest stale 
co najmniej kilka, jeśli nie wię-
cej, osób. Dzieje się tak dzięki 
wielowątkowemu systemowi 
oddziaływań od rodziny i naj-
bliższych, poprzez trwałe i sys-
tematyczne relacje oraz pomoc 
sąsiedzką, aż po elementy roz-
wiązań wsparcia systemowego 
– w ramach MOPS czy GOPS 
oraz procesów projektowych, 
jak również z uwzględnieniem 
uzgodnionej formy odpłatno-
ści – tłumaczy prezes Olech-
nowicz. – Przy czym dobra 
wiadomość jest taka, że w  ca-
łym systemie „Seniora Pomor-
skiego” jest również miejsce na 
wymianę kompetencji, dzięki 
czemu każdy, kto tylko będzie 
miał taką wolę, będzie mógł 
zasilić swój budżet poprzez 
adekwatną do swoich kompe-
tencji, doświadczenia, umie-
jętności, sytuacji zdrowotnej 
i  wielu innych okoliczności 
aktywność. Mowa tu o  twór-
czości artystycznej, robótkach 
ręcznych, korepetycjach czy 
też aktywności zawodowej 

w  uzgodnionym z  zaintereso-
wanymi wymiarze.
Wszystko zmierza w  takim 
kierunku, aby osoba objęta od-
działywaniem projektowym 
wspomaganym przez środki 
z  systemu pomocy społecznej 
po okresie realizacji danego 
projektu nie została bez wspar-
cia, które uznała za ważne, po-
trzebne, a  w  większości przy-
padków wręcz „konieczne do 
życia”.
 – Przy jednoczesnej świadomo-
ści, że z  emerytury ciężko bę-
dzie cokolwiek jeszcze uszczu-
plać, trzeba po prostu myśleć 
o tym, w jaki sposób pomnożyć 
środki w portfelach odbiorców. 
I  tym także będziemy się zaj-
mować – tym razem wspólnie 
z wieloma podmiotami, w tym 
z  Ośrodkami Wsparcia Eko-
nomii Społecznej – zapowiada 
Marek Olechnowicz.
Ostatnim, ale równie ważnym 
elementem „Seniora Pomor-
skiego” jest stała infrastruktura 

w  postaci „Domów Seniora” 
– dziennych lub całodobo-
wych. Temat jest nieco bardziej 
skomplikowany, ale z  każdym 
miesiącem a  nawet dniem sta-
je się wokół niego coraz jaśniej. 
Wstępne założenia mówią 
o  pilotażowym domu w  każ-
dym subregionie naszego wo-
jewództwa. Są już nawet kon-
kretne propozycje oraz pew-
ne poczynione uzgodnienia. 
W  Przywidzu – o  czym in-
formowaliśmy na łamach „Pa-
noramy” – dla celów przygo-
towania i  prowadzenia Domu 
Dziennego Pobytu wyzna-
czone zostało miejsce po byłej 
szkole w Starej Hucie.
 – Trzeba jasno powiedzieć, 
że tematyka działań na rzecz 
osób starszych nie ma tyl-
ko charakteru „wyzwania na-
szych czasów”. Dla nas jest to 
„szansa naszych czasów”. Na 
wykonanie czeka mnóstwo za-
dań, które w  pełni lub w  czę-
ści mogą realizować osoby 

starsze. Osoby starsze potrze-
bują wsparcia młodych, gdyż 
nowe technologie „nieco” ich 
przerastają – choć nie wszyst-
kich i  nie w  każdym zakresie. 
Młodzi ludzie zdaje się coraz 
bardziej nudzić i  chętnie staną 
się w  zakresie technologicz-
nych nowinek, ochrony przed 
niebezpieczeństwami związa-
nymi z bieżącą obsługą telefo-
nów komórkowych czy innymi 
obszarami, w których czują się 
jak ryba w  wodzie, przewod-
nikami i partnerami osób star-
szych. A  przy braku „wolnych 
przebiegów” specjalistów i  na-
uczycieli ci ostatni, choć na 
emeryturach, bardzo chętnie 
ukierunkują i  pogłębią wiedzę 
młodych, bo przecież to na-
turalna kolej rzeczy, że obieg 
musi się zamykać – podsumo-
wuje Marek Olechnowicz.
Więcej – systematycznie o „Se-
niorze Pomorskim” na stronie 
www.seniorpomorski.pl.

(OM)
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REKNICA MA PRAWIE 40 LAT

Trzy duże inwestycji gminnej spółki
Na początku lat 80., kiedy tworzono strefę ochronną wody pitnej dla Gdańska, założono Gminną Spółkę Wodno-Ściekową „Reknica”. 
Później ustawodawca zmienił formę prawną, dlatego w 2001 roku została zarejestrowana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o tej 
samej nazwie, a jej większościowym udziałowcem (99,9 procent) jest gmina Kolbudy.

Głównym zadaniem spółki jest 
w  tej chwili dostarczenie wody 
i odbiór ścieków z gospodarstw 
domowych mieszczących się na 
terenie gminy Kolbudy. Zajmu-
je się również działalnością ko-
mercyjną, jaką jest chociażby 
zimowe utrzymanie dróg czy 
budowa kanalizacji, przyłączy.
 – Dzięki dodatkowej działal-
ności gospodarczej osiągamy 
dochody, z  których możemy 
finansować różne własne dzia-
łania, nie obciążającym tym 

mieszkańców gminy – mówi 
nam Ireneusz Olejnik, prezes 
spółki „Reknica”.
W  2018 roku powstało Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie, które przejęło 
całą gospodarkę nad wodami – 
płynącymi otwartymi, jak i głę-
binowymi. I  to właśnie Wody 
Polskie ustalają obecnie ceny 
wody.
 – Nowa taryfa weszła w  ży-
cie w  czerwcu ubiegłego roku. 
Cena wody została obniżona, 

ale z kolei cena ścieków została 
znacząco podwyższona. Miesz-
kańcy powinni zatem płacić 
większe stawki, ale poprzed-
ni wójt oraz radni poprzedniej 
kadencji nie zgodzili się na taki 
krok i  podjęto decyzję o  dofi-
nansowaniu różnicy. Trzeba 
jednak powiedzieć, że jesteśmy 
spółką prawa handlowego, dla-
tego musimy płacić podatki do 
gminy. W  ubiegłym roku do 
gminnej kasy wpłynęło z  Rek-
nicy około 700 tysięcy złotych. 
Można więc powiedzieć, że 
nasz podatek sfinansował do-
płatę z  gminy – informuje Ire-
neusz Olejnik.
Na terenie gminy Kolbudy znaj-
duje się 9 głębinowych ujęć 
wody i  jedno – w  Pręgowie – 
drenażowe. Tylko jednego roku 
do wszystkich gospodarstw do-
mowych dostarczanych jest ok. 
1.000.000 m³ wody. Więcej  
odprowadzonych jest ścieków. 
Skąd różnica?
 – Przyczyna jest prozaiczna. 
Mamy około 7 tysięcy klien-
tów. Niektórzy mają po pro-
stu nielegalne podłączenia 

wód deszczowych do kana-
lizacji ściekowej. Saur Nep-
tun Gdańsk dokładnie mie-
rzy ilość odprowadzonych 
ścieków z  naszej gminy do 
Oczyszczalni Wschód. Prze-
prowadzamy profilaktycz-
ne kontrole, podczas których 
trafiamy na przypadki, gdzie 
mieszkańcy odprowadzają 
wody deszczowe do sieci sani-
tarnej. Trzeba jednak powie-
dzieć, że nie mamy do czynie-
nia z przypadkami nielegalne-
go pozbywania się ścieków sa-
nitarnych. Jest to efekt niemal 
100-procentowego skanalizo-
wania gminy Kolbudy – wyja-
śnia prezes Reknicy.
Spółka zajmuje się teraz cho-
ciażby wymianą wodomie-
rzy. W części mieszkań pobór 
wody odmierzają wodomierze 
z  odczytem radiowym. Trze-
ba jednak wiedzieć, że licznik 
tradycyjny jest znacznie tańszy 
od nowoczesnego, dlatego też 
proces ich wymiany rozłożony 
jest w czasie.
 – Dość ambitne zadania po-
stawiliśmy sobie na ten rok. 

Będziemy prowadzić renowa-
cję blisko 40-letniego kolektora 
sanitarnego od przepompowni 
w Straszynie do studni rozprężnej 
przy al. Ofiar 10 Kwietnia w Bor-
kowie. Jest to dwukilometrowy 
odcinek. Przypomnę, że jest to 
drugi etap inwestycji, pierwszy 
wykonany został w  2017 roku. 
Rozpoczęliśmy z kolei rozbudowę 
stacji uzdatniania wody w Bąko-
wie przy ulicy Ordynackiej. Tylko 

na te dwie inwestycje wydamy 
ok. 3 milionów złotych. Jeste-
śmy też w trakcie prac projekto-
wych, które dotyczą nowej stacji 
uzdatniania wody w Kolbudach. 
Wszystkie zadania będziemy 
realizować z własnych środków, 
bez angażowania gminy – mówi 
Ireneusz Olejnik.

(GR)
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kiedy spadnie jak 
grom z nieba
cios okrutny
i zachwieje 
podstawami
nie zmierzony 
żadną miarą
nie mieszczący się 
w rozumie
a zaboli nas 
najmocniej
nagle w swojej 
świadomości
coś się dzieje 
solidarnie
nawet w tłumie
samotności łza nas 
pali
i krzyczymy 
bezsilnością porażeni
i zatruci 
przerażeniem
wszystkich znanych 
słów miłości
wciąż za mało
żeby przyszło 
ocalenie

Piotr  
Szczepański

POZNA ICH CAŁY ŚWIAT

Filmy o pomorskich bohaterach
Dwa filmy, które powstawały na Pomorzu, a które wyreżyserował Wiesław H. Kwapisz, osiągnęły wielki sukces. 
Mowa o filmach „PS Rawycz” i „Złamana lilijka”.

„Złamana lilijka” przedstawia 
bohaterską postawę harcerzy 
Kaszub i  Kociewia, żołnierzy 
„szarego mundurka”, którzy 1 
września odważnie stanęli do 
walki.
– Bardzo wielu z nich przypła-
ciło to życiem. Harcerzy za-
wsze podziwiałem. Film o po-
morskich młodych żołnierzach 
wziął udział w Festiwalu Polo-
nijnym „Los Polaków”, gdzie 
zdobył nagrodę. Lilijka jest 
symbolem harcerstwa, który 
został złamany już na początku 
ich życia – mówi nam Wiesław 
H. Kwapisz.
Nagrodzono również film „PS 
Rawycz”, opowiadający losy ks. 
ppłk Józefa Wryczy, skromne-
go i  zdeterminowanego czło-
wieka, który poświęcił się wal-
ce o niepodległość naszego kra-
ju. Premiera fabularyzowanego 
filmu dokumentalnego o  ks. 
ppłk Józefie Wryczy odbyła się 
we wrześniu w  Tucholi, gdzie 
spędził ostatnie lata swojego 
życia i gdzie został pochowany.
– Człowiek ten swoją postawą 
zasłużył sobie na film. Ksiądz 

REKLAMA

Wrycza jest ucieleśnieniem 
wielu kapłanów bezimien-
nych, którzy walczyli codzien-
nie o  niepodległość swojej oj-
czyzny. O tym nikt głośno nie 
mówi. Chcieliśmy przedstawić 
tego zasłużonego dla Pomorza 
człowieka we wspomnieniach, 
zdjęciach fabularnych, aby po-
kazać jego niezłomną walkę, 
ale przy okazji przedstawić 
również szerszej publiczno-
ści piękne postawy Kaszubów, 
którzy również wiele poświęcili 
w walce z okupantem – konty-
nuuje reżyser.
Zdaniem reżysera Kwapisza 
jest to bardzo ważny film dla 
polskiej historii. Do tej pory 
nie znalazł się nikt, kto podjął-
by się tak trudnego tematu, ja-
kim było przedstawienie życia 
księdza Józefa Wryczy. Dodaj-
my jeszcze tylko, że oba filmy 
będą mogli obejrzeć mieszkań-
cy Kanady i  Stanów Zjedno-
czonych. Być może znajdą się 
one również w  telewizyjnych 
ramówkach.
Filmy promujące Pomorze 
nie mają żadnych sponsorów. 

Produkowane są dzięki pienią-
dzom przekazanym przez sa-
morządy. Tym, w  dużej więk-
szości, nie zależy na takiej pro-
mocji i szerokim łukiem omija-
ją tego typu projekty. O filmo-
wych działaniach Wiesława H. 
Kwapisza będziemy oczywiście 
informować na bieżąco na ła-
mach „Panoramy”.

(lubek)

 Wiesław H. Kwapisz z nagrodą przyznaną 
na Festiwalu Polonijnym „Los Polaków”
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 Ksiądz Józef Wrycza
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SZKÓŁKA ŻEGLARSKA 
W BŁOTNIKU

Rekrutacja 
na Sezon 2019

Gmina Cedry Wielkie oraz Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu ogłaszają nabór 
i zapraszają młodych adeptów żeglarstwa do zapisów na ZAJĘCIA DO SZKÓŁKI 
ŻEGLARSKIEJ na Przystani Żeglarskiej w Błotniku.

Terminy zajęć:

LUTY 2019 - WRZESIEŃ 2019
Szczegółowe terminy poszczególnych zajęć 
ustalone zostaną po zakończeniu rekrutacji

Uczestnicy:

III grupy: w tym grupy zaawansowane i podstawowe
Wiek 7-13 lat

Warunki uczestnictwa:

Wypełnienie i dostarczenie do Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu karty 
zgłoszenia do szkółki żeglarskiej.

Pokrycie kosztów zajęć teoretycznych i praktycznych w wysokości 100,00 zł /
miesięcznie (w ramach tej opłaty nie wlicza się kosztu dojazdu i opłat związanych 
z uczestnictwem w zajęciach na basenie).

Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i predyspozycje 
żeglarskie.

Więcej informacji można uzyskać w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach 
Wielkich, www.zokis.eu nr tel. 58 683-66-35, e-mail: zokis@cedry-wielkie.pl

CO? GDZIE? KIEDY? PLAN NA FERIE

Ferie w Pruszczu Gdańskim na pewno nie będą nudne
Pierwszy semestr nauki już niemal za nami. Do ferii pozostało już niewiele czasu. Niektórzy uczniowie wybiorą się w tym czasie na narty, 
ale większość pozostanie w domach. Właśnie z myślą o nich pruszczańskie szkoły organizować będą różnego rodzaju zajęcia. Każdy 
powinien znaleźć coś dla siebie, gdyż program zajęć jest niezwykle szeroki.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNO-
KSZTAŁCĄCYCH NR 1.

Dokładnego harmonogramu 
zajęć jeszcze nie znamy. Wia-
domo jednak, że od 11 do 15 
lutego odbędą się półkolonie 
„Mała Jedynka”. Przez cały 
okres ferii zajęcia sportowe 
prowadzić będzie Uczniow-
ski Klub Sportowy „Rady-
nia”. Poza tym zorganizowany 
będzie obóz dochodzeniowy 
młodzików Czarni Pruszcz. 
Z  kolei Tomasz Tałach zapra-
sza na zajęcia z judo.
Więcej informacji na temat za-
jęć znaleźć można na stronie 
internetowej szkoły: http://
www.zso1pruszcz.7m.pl/.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

Wychodząc naprzeciw potrze-
bom pracujących rodziców, 
którzy mają duży problem z za-
pewnieniem opieki dzieciom 
w  czasie wolnym od nauki SP 
2 proponuje w  swojej szko-
le ZIMOWISKO dla dzieci 

w  młodszym wieku szkolnym. 
Odbędą się dwa turnusy: 11 – 
15 luty oraz 18 – 22 luty. Zaję-
cia odbywać się będą od ponie-
działku do piątku w godz. 7.00 
– 16.30.
W  programie: wycieczki au-
tokarowe, wycieczki do kina, 
zajęcia w  sali gimnastycznej, 
zabawy i  spacery na świeżym 
powietrzu, zabawy w  wodzie 
na basenie, konkursy i  turnie-
je oraz zajęcia plastyczne, gry 
planszowe i zabawy świetlicowe
Organizatorzy zapewniają trzy 
posiłki dziennie – II śniadanie, 
obiad i podwieczorek, profesjo-
nalną opiekę wykwalifikowanej 
kadry pedagogicznej, ubezpie-
czenie każdego uczestnika oraz 
zgłoszenie wypoczynku w Ku-
ratorium Oświaty w Gdańsku. 
Koszt jednego turnusu wyno-
si 150 zł. Zgłoszenia i  opłaty 
przyjmowane są w  świetlicy 
szkolnej. Przy zapisie dziec-
ka należy odebrać kartę kwa-
lifikacyjną i  wzory potrzeb-
nych oświadczeń. Rezerwacja 
miejsca następuje w momencie 

wpłaty zadatku w wysokości 50 
zł. Do 1 lutego należy wpłacić 
całą kwotę i oddać wypełnioną 
kartę kwalifikacyjną.  

Skrócony harmonogram zajęć 
realizowanych w czasie Zimo-
wiska 2019

Plan zajęć I turnusu
11.02. 2019 - Poznajemy się – 
zabawy integracyjne, zajęcia 
sportowe
12.02. 2019 - Wycieczka do 
kina Helios w Gdańsku
13.02. 2019 - Wyjście na basen 
– zabawy w wodzie,  I turniej 
w gry planszowe
14.02. 2019 - Wycieczka do 
Oceanarium w Gdyni
15.02. 2019 - Dyskoteka, pod-
sumowanie I tygodnia

Plan zajęć II turnusu
18.02. 2019 - Poznajemy się – 
zabawy integracyjne,  wyjście 
do kina w Pruszczu Gdańskim
19.02. 2019 - Wycieczka – 
FUN ARENA na Stadionie 
Energa Gdańsk

20.02. 2019 - Wyjście na basen 
– zabawy w wodzie, II turniej 
w gry planszowe
21.02. 2019 - Wycieczka do 
Centrum Hewelianum
22.02. 2019 - Bal karnawało-
wy, podsumowanie II tygodnia

Harmonogram może ulec 
zmianie ze względów niezależ-
nych od organizatorów. Dodat-
kowe informacje uzyskać moż-
na pod numerem telefonu 58 
682 35 14 wew. 38.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Przez okres ferii nieodpłatnie 
dostępna będzie kryta pływal-
nia. Z  oferty skorzystać będą 
mogli uczniowie szkół pod-
stawowych, gimnazjów i  szkół 
ponadgimnazjalnych będących 
mieszkańcami Pruszcza Gdań-
skiego oraz uczniów prusz-
czańskich szkół niezamieszka-
łych w  naszym mieście. Z  ba-
senu będzie można korzystać 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 – 16.00. Po godz. 
16.00 prowadzona będzie ko-
mercyjna działalność pływalni.

Poza tym od poniedziałku do 
piątku korzystać będzie moż-
na z  lodowiska, które czynne 
będzie w godz. 10.00 – 20.00. 
Warto jednak wiedzieć, że 
w  godz. 10.00 – 12.15 pro-
wadzone będą lekcje nauki 
jazdy na łyżwach. Dodajmy, 
że w  soboty i  niedziele lodo-
wisko czynne będzie w  godz. 
10.00 – 20.30, a  nauka jazdy 
na łyżwach prowadzona będzie 
w godz. 10.00 – 12.15.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

W  czasie ferii Szkoła Podsta-
wowa nr 4 organizuje półko-
lonie dla uczniów klas I – IV, 
które odbędą się w  dwóch 
turnusach: 11 – 15 luty oraz 
18 – 22 luty. W  każdym tur-
nusie może uczestniczyć po 60 
uczniów. 

Ramowy program półkolonii 
zimowych:

Poniedziałek 11.02.2019 
r./18.02.2019 r.

7:00-10:00
Zajęcia integrujące grupę. II 
śniadanie (4,00 zł) Wprowa-
dzenie do tematyki wycieczki.
Pokaz doświadczeń oraz zja-
wisk przyrodniczych przy-
gotowany przez nauczyciela 
przyrody.
11:00-14:00
Wyjście do „Kina na 

Bursztynowym szlaku” 
w Pruszczu Gdańskim na 
projekcję filmu pt.” Dziadek 
do orzechów” (bilet wstępu 
16,00 zł)
14:00-16:00
Obiad (6,00 zł), zajęcia wła-
sne w grupach z wychowaw-
cami według programu.
Rozchodzenie się dzieci do 
domów.

Wtorek 12.02.2019 
r./19.02.2019 r.

7:00-9:00
Zajęcia integrujące grupę. II 
śniadanie (4,00 zł). Wprowa-
dzenie do tematyki wycieczki.
9:00-13:30
Wyjazd do Muzeum Zam-
kowego w Malborku pt. 
„Szlakiem zamkowych tajem-
nic”- trasa wraz z przewodni-
kiem. (bilet wstępu 15,00 zł, 
transport 24,00 zł, parking 
2,00 zł)
13:30-16:00
Obiad (6,00 zł), zajęcia wła-
sne w grupach z wychowaw-
cami według programu.
Rozchodzenie się dzieci do 
domów.

Środa 13.02.2019 r./ 
20.02.2019r.

7:00-9:00
Zajęcia integrujące grupę. II 
śniadanie (4,00 zł). Wprowa-
dzenie do tematyki wycieczki.
Zbiórka dzieci przed szkołą.
10:00-14:00
Wyjazd do Teatru Wybrzeże 
w Gdańsku na spektakl pt. 
„Zaczarowana królewna” (bi-
let wstępu 22,00 zł, transport 
12,00 zł).
14:00-16:00
Obiad(6,00 zł), zajęcia własne 
w grupach z wychowawcami 
według programu.
Rozchodzenie się dzieci do 
domów.

Czwartek 14.02.2019 r. 
/21.02.2019r.

7:00-9:00
Zajęcia integrujące gru-
pę. II śniadanie(4,00 zł). 
Wprowadzenie do tematyki 
wycieczki.
Zbiórka dzieci przed szkołą.
9:00-12:00
Wyjazd do Parku Trampo-
lin JUMPCITY w Gdańsku 
Wrzeszczu. (bilet wstępu 
25,00 zł, transport 12,00 zł)
12:00-16:00
Obiad (6,00 zł), zajęcia 
własne w grupach z wycho-
wawcami według programu  

wychowawcy. Rozchodzenie 
się dzieci do domów.

Piątek 15.02.2019 r./ 
22.02.2019r.

7:00-8:45
Zajęcia integrujące grupę. II 
śniadanie (4,00 zł). Wprowa-
dzenie do tematyki wyciecz-
ki. Zbiórka dzieci przed 
szkołą.

8:45-12:00
Wycieczka do Europejskie-
go Centrum Solidarności 
w Gdańsku na Warsztaty 
organizowane w Wydziale 
Zabaw. Projektujemy statek 
(bilet wstępu 8,00 zł, trans-
port-12,00 zł)

14:00-16:00
Gry drużynowe i zaba-
wy sportowe. Fotorelacja 
z turnusu. Obiad (6,00 zł), 
Wspólna dyskoteka z okazji 
zakończenia turnusu wszyst-
kich grup wraz z wycho-
wawcami. Rozchodzenie się 
dzieci do domów.
Więcej informacji na temat 
zimowy zajęć w  „czwórce” 
znaleźć można na stronie in-
ternetowej Szkoły Podstawo-
wej nr 4: sp4gda.edupage.org.

POWIATOWA I MIEJSKA 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zajęcia dla dzieci w czasie ferii 
organizuje także pruszczańska 
biblioteka. Będą one odbywać 
się 2 razy w  tygodniu w  środy 
i piątki w godz. 11.00 – 13.00.
W  czasie „Akcji Zima” 
zaplanowano: 
- zajęcia plastyczne, mające 
na celu rozbudzić wrażliwość 
na piękno, wyzwolić ekspresję 
twórczą oraz poszerzyć hory-
zonty poznawcze wśród dzieci. 
Zajęcia będą nie tylko źródłem 
przyjemności estetycznych, ale 
również relaksu i radości,
- rozgrywki planszowe, uczą-
ce kreatywnego rozwiązywania 
problemów, wiedzy o  świecie 
oraz logicznego myślenia,
- gry i  zabawy interakcyjne, 
które są jednym ze sposobów 
na radzenie sobie z agresją i nie-
kontrolowaną złością. Takie 
gry dają dzieciom możliwość 
bycia aktywnym, jednocześnie 
wykorzystując ich energię  oraz 
ich naturalne potrzeby, jak np. 
wiarę we własne siły, wyzwalają 
w dziecku możliwości twórcze, 
pomagają w  wyzbywaniu się 
kompleksów, nieśmiałości, lęku, 
- wizyta w  ,,Kinie na Burszty-
nowym Szlaku”,
- bal przebierańców.
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Podstawowe zasady segregacji odpadów

UWAGA!
Od 1 lipca 2018 r. w Pruszczu Gdańskim

zmieniły się niektóre zasady selektywnego zbierania odpadów.

PAPIER – POJEMNIK (worek) 
NIEBIESKI

ODPADY „SUCHE” – DOWOLNY KOLOR POJEMNIKA

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – 
POJEMNIK (worek) ŻÓŁTY

SZKŁO – POJEMNIK (worek) 
ZIELONY

BIO (ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI)  
– POJEMNIK BRĄZOWY

TU WRZUCAMY:
gazety, książki, zeszyty, czasopisma, katalogi, 
ulotki, tekturę, kartony, torebki i opakowania 
papierowe, zadrukowane kartki, papier szkol-
ny, biurowy i pakowy. 

Kartony składamy przed umieszczeniem 
w pojemniku/worku.

TU WRZUCAMY:
plastikowe butelki po napojach, płynach, pla-
stikowe nakrętki, plastikowe torby, worki, re-
klamówki i inne folie, plastikowe opakowania 
po produktach spożywczych (np. pojemniki po
jogurtach, koszyczki po owocach, plastikowe
pojemniki po jajkach), pojemniki po kosmety-
kach i środkach czystości, opakowania wielo-
materiałowe (np. kartony po napojach, mleku
i  sokach), metalowe kapsle i  zakrętki od sło-
ików, puszki po żywności i  napojach, folię 
aluminiową.
Zgniatamy butelki i wrzucamy je bez nakrętek do 
pojemnika/worka. Opakowania muszą być po-
zbawione resztek zawartości. Nie trzeba zrywać 
z butelek i pojemników etykiet.

TU WRZUCAMY:
odpady, których nie można umieścić w pojemnikach lub workach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady „bio”, a zarazem odpady, które nie są zaliczane do odpadów budowlanych, wielko-
gabarytowych, niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz części samochodowych, np.: ceramikę, fajans, porcelanę, kryształy, szkło żaroodporne, znicze z woskiem, lustra, 
odchody zwierzęce i materiały nimi zanieczyszczone (np. żwirek dla kotów, podściółka dla gryzoni), papierosy i niedopałki, popiół, tapety, papier mocno zabrudzony lub zatłuszczony, papier powleczony 
folią, zużyte artykuły higieniczne (np. pieluchy jednorazowe).

NIE WIESZ DO KTÓREGO, WRZUĆ DO SUCHEGO!!!

TU WRZUCAMY:
butelki i  słoiki po napojach i  żywności (bez 
kapsli i  zakrętek), szklane opakowania po 
kosmetykach.

Staramy się nie tłuc opakowań szklanych umiesz-
czanych w  workach. Opakowania muszą być 
pozbawione resztek zawartości. Butelki i  słoiki 
nie muszą być pozbawione etykiet. Opakowania 
szklane nie muszą też być umyte.

TU WRZUCAMY:
skoszoną trawę, liście, kwiaty, drobne gałęzie, 
rośliny z niewielką ilością ziemi, resztki żyw-
ności, fusy po kawie i herbacie razem z filtrem 
papierowym, skorupki po jajkach i orzechach, 
obierki, odpadki warzywne i owocowe, zuży-
te ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, 
inne odpady nadające się do kompostowania.

NIE WRZUCAMY:
tapet, papieru mocno zabrudzonego lub
zatłuszczonego, papieru powleczonego folią, 
pieluch jednorazowych, opakowań wieloma-
teriałowych (tj. kartonów po napojach, mleku 
i sokach)

Te odpady wrzucamy do pojemnika na odpady su-
che, zaś opakowania wielomateriałowe umiesz-
czamy w  pojemnikach lub workach na metale 
i tworzywa sztuczne.

NIE WRZUCAMY:
pojemników po olejach silnikowych oraz sma-
rach, części samochodowych, puszek i  pojem-
ników po farbach i lakierach, opakowań pocho-
dzenia medycznego, zużytych baterii i akumula-
torów, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
Te odpady, w  zależności od rodzaju traktujemy 
jako odpady niebezpieczne lub stanowiące elementy 
pojazdów.

NIE WRZUCAMY:
ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, krysz-
tałów, szkła żaroodpornego, szkła zbrojone-
go, zniczy z  zawartością wosku, luster, szyb, 
żarówek, świetlówek, opakowań po lekach 
i rozpuszczalnikach.

Te odpady, w zależności od rodzaju traktujemy jako 
odpady suche, budowlane lub niebezpieczne.

NIE WRZUCAMY:
odchodów zwierzęcych i materiałów nimi zanie-
czyszczonych (np. żwirku dla kotów, podściółki 
dla gryzoni), papierosów i niedopałków, popiołu.

Te odpady wrzucamy do pojemnika na odpady suche.

W związku z nowymi wymaganiami nałożonymi przez Ministerstwo Środowiska, których celem jest ujednolicenie zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych w całej 
Polsce, konieczne jest wprowadzenie na terenie Pruszcza Gdańskiego następujących zmian dotyczących sposobu selektywnego zbierania odpadów:

1. obecne zasady gromadzenia tworzyw sztucznych w pojemnikach lub workach koloru żółtego, a metali i opakowań wielomateriałowych w pojemnikach na odpady suche zastąpiono łącz-
nym zbieraniem metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych w pojemnikach lub workach koloru żółtego z napisem „metale i tworzywa sztuczne”; w dalszym ciągu firma 
odbierająca odpady komunalne wyposaża mieszkańców w pojemniki (dotyczy zabudowy wielorodzinnej) i worki (dotyczy zabudowy jednorodzinnej) na te odpady,

2. dotychczasowa nazwa „odpady mokre” została zastąpiona nazwą „odpady ulegające biodegradacji”, a oznakowanie pojemników napisem „mokre” zastąpiono napisem „bio”,

3. dopuszczone dotąd zbieranie odpadów zielonych do przezroczystych worków umożliwiających identyfikację zebranego odpadu bez konieczności otwierania worka, gdzie mieszkańcy zapewniają 
te worki we własnym zakresie zostało zmienione na zbieranie odpadów zielonych do brązowych worków z napisem „bio”, a mieszkaniec w dalszym ciągu winien te worki zapewnić we własnym 
zakresie (dotyczy to sytuacji, kiedy mieszkańcy mają większą ilość odpadów, np. po wiosennych porządkach w ogrodzie lub na jesieni - wtedy oprócz pojemnika na odpady biodegradowalne można 
wystawić również do 5 sztuk worków z odpadami zielonymi). Dzięki rosnącej świadomości ekologicznej mieszkańców Pruszcza Gdańskiego osiągane są wysokie poziomy odzysku surowców 
wtórnych. Jednakże z każdym rokiem wzrastają również wymagania wnikające z przepisów unijnych. Przede wszystkim chodzi o to, aby zmniejszyć ilość odpadów kierowanych na składowiska 
oraz wykorzystywać mniej surowców naturalnych. Obligatoryjna segregacja odpadów stała się faktem. Niektórym osobom wychodzi ona dobrze innym gorzej. Wspólnym wysiłkiem możemy 
polepszyć wynik selektywnej zbiórki odpadów i tym samym zbliżyć się do poziomów osiąganych w krajach skandynawskich. Aby tego dokonać warto znać zasady ułatwiające segregację odpadów.  

Zasada I: zgniatam opakowania, aby zmniejszyć objętość odpadów; nie ma sensu płacić za transport powietrza.

Zasada II: nie wrzucam do pojemników/worków na odpady segregowane (szkło, plastik, papier) opakowań z resztkami zawartości oraz innych odpadów lub przedmiotów niezgodnie 
z przeznaczeniem pojemników/worków.

Zasada III: ograniczam ilość odpadów.

 


