
Ruszyły przygotowania do rundy wiosennej 
W miniony poniedziałek przygotowania do 
rundy wiosennej IV ligi wznowili piłkarze GKS 
Kowale. Celem podopiecznych Roberta Kugla jest 
utrzymanie się w lidze.

Droga wojewódzka niemal jak nowa
Zakończyła się przebudowa części drogi wo-
jewódzkiej Gdańsk – Starogard Gdański. W 
Trąbkach Wielkich odbyło się spotkanie połą-
czone z odbiorem robót.

Odeszła wielka patriotka
W miniony wtorek dotarła do nas smutna wia-
domość. W wieku 105 lat odeszła od nas Józe-
fa Krośnicka, wielka patriotka, ambasadorka 
Pruszcza Gdańskiego.

Nowa, lepsza jakość polskiego Senatu  
Ryszard Świlski 2 miesiące temu zamienił Gdańsk 
na Warszawę, Urząd Marszałkowski na Senat. 
Niebawem w Pruszczu Gdańskim otworzy biuro 
senatorskie.
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FlashFlash

przebudowa tego skrzyżowania jest 
konieczna, gdyż nie dalej jak tydzień temu
byłem świadkiem wypadku na tym 
skrzyżowaniu – mówi senator ryszard Świlski.

rondo zamiast skrzyżowania w cieplewie?

str. 3  
  

SAMORZĄDOWCY APELUJĄ DO GDDKIA

samorządowcy powiatu gdańskiego apelują o przebudowę skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej z ulicą długą w cieplewie. właśnie w tej sprawie wysłano pismo 
do Generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad. pod pismem skierowanym do 
Generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad podpisali się: magdalena koło-
dziejczak – wójt gminy pruszcz Gdański oraz senator ryszard Świlski i stefan sko-
nieczny – starosta gdański. 
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• powiat Gdański z siedzibą w pruszczu Gdańskim  (58) 773 12 12

• Urząd miasta pruszcz Gdański            fax (58) 682 34 51  

         (58) 775 99 21

• Urząd Gminy cedry wielkie     (58) 683 61 64

• Urząd Gminy kolbudy     (58) 691 05 20
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• Urząd Gminy przywidz     (58) 682 51 46
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• Gminny ośrodek pomocy społecznej   (58) 691 15 01

• powiatowe centrum pomocy rodzinie   (58) 773 20 86
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nasze kalendarium

•	22 stycznia (środa), mecz koszykówki Trefl 
Gdańsk – GKS Katowice, Ergo Arena;

•	30 stycznia (czwartek), Alicja Majewska, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
ul. Ołowianka 1;

•	31 stycznia (piątek), Nene Heroine, godz. 
21.00, Teatr Boto w Sopocie, ul. Bohaterów 
Monte Casino 54B;

•	31 stycznia (piątek), Tomasz Lipi Lipski, 
godz. 19.00, Oliwski Ratusz Kultury, ul. Opata 
Jacka Rybińskiego 25;

•	1 lutego (sobota), IV Charytatywny Koncert 
Gwiazd „Przemek Dzieciom”, godz. 18.00, 
scena NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6;

•	2 lutego (niedziela), Kasia Kowalska, 
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku, ul. 
Słowackiego 23;

•	9 lutego (niedziela), mecz koszykówki Trefl 
Gdańsk – Anwil Włocławek, Ergo Arena;

•	13 lutego (czwartek), Ray Wilson, 
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku, ul. 
Słowackiego 23;

•	17 lutego (poniedziałek), Maciej Balcar, godz. 
19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9;

•	20 lutego (czwartek), Piotr Rubik, godz. 
20.30, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, ul. 
Ołowianka 1;

•	23 lutego (niedziela), Julia Marcell, 
godz. 19.00, Stary Maneż w Gdańsku, ul. 
Słowackiego 23;

•	23 lutego (niedziela), Sebastian Riedel & 
Cree, godz. 17.00, Filharmonia Bałtycka w 
Gdańsku, ul. Ołowianka 1;

•	13 marca (piątek), Joshua Redman Quartet, 
godz. 20.00, klub Żak w Gdańsku, al. 
Grunwaldzka 195/197;

•	14 marca (sobota), Discotex (disco polo), 
godz. 19.00, Ergo Arena;

•	16 marca (poniedziałek), Anna Maria Jopek, 
godz. 19.00, Teatr Muzyczny w Gdyni, pl. 
Grunwaldzki 1;

•	18 marca (środa), Czerwone Gitary, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, ul. 
Ołowianka 1;

•	21 marca (sobota), Elida Almeida, godz. 
20.00, klub Parlament w Gdańsku, ul. Św. 
Ducha 2;

•	26 marca (czwartek), The Rumjacks, godz. 
18.00, Klub Ucho w Gdyni, ul. Św. Piotra 2;

•	23 kwietnia (czwartek), Skrzypek na dachu, 
godz. 19.00, Teatr Muzyczny w Gdyni, pl. 
Grunwaldzki 1;

•	30 kwietnia (czwartek), Gwyn Ashton, godz. 
19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9;

•	22 – 24 maja (piątek – niedziela), Żeglarski 
Puchar Trójmiasta;

•	27 maja (środa), Finał Ligi Europy, Stadion 
Energa Gdańsk;

•	19 czerwca (piątek), Perfect, godz. 20.00, 
Ergo Arena.
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 samorządowcy chcą, aby Gddkia przebudowała skrzyżowanie w cieplewie

życiE Powiatu

SAMORZĄDOWCY APELUJĄ DO GDDKIA

rondo zamiast skrzyżowania w cieplewie?
samorządowcy powiatu gdańskiego apelują o przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ulicą długą w cieplewie. 
właśnie w tej sprawie wysłano pismo do Generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad. pod pismem skierowanym do 
Generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad podpisali się: magdalena kołodziejczak – wójt gminy pruszcz Gdański 
oraz senator ryszard Świlski i stefan skonieczny – starosta gdański. 

Skrzyżowanie w Cieplewie to 
jedno z najbardziej newralgicz-
nych miejsc w powiecie gdań-
skim. Zdaniem lokalnych po-
lityków jest to miejsce również 
niebezpieczne dla kierowców. 
„…Kierujący pojazdami chcący 
wyjechać z ul. Długiej w kie-
runku Gdańska, pomimo zielo-
nego światła na sygnalizatorze 
„są blokowani przez pojazdy” 
oczekujące na zielone światło, 
aby jechać na wprost lub w kie-
runku Tczewa.  Miejscowość 
Cieplewo rozwija się bardzo 
dynamicznie i przybywa w niej 
kolejnych obiektów usługo-
wych, przemysłowych a także 
osiedli mieszkaniowych, co ge-
neruje coraz to większe natęże-
nie ruchu…” – czytamy w apelu 
wystosowanym do gdańskiego 
oddziału GDDKiA.
 – Jest to istotny element 

komunikacji w naszej gminie 
i powiecie. Nadszedł najwyż-
szy czas, aby skrzyżowanie 
w końcu zostało przebudo-
wane. W Cieplewie mieszka 
już ponad 1 tysiąc mieszkań-
ców, a dodatkowo powstało 
tam wiele obiektów handlowo
-usługowych, do których przy-
jeżdżają nie tylko mieszkańcy 
naszej gminy. Trzeba nie lada 
cierpliwości, aby wydostać się 
w godzinach szczytu z ulicy 
Długiej na drogę krajową. Jest 
to też skrzyżowanie niebez-
pieczne i chcemy już teraz jego 
przebudowy, aby nie czekać na 
ewentualną tragedię – mówi 
„Panoramie” Magdalena Koło-
dziejczak, wójt gminy Pruszcz 
Gdański.
W sprawę zaangażował się 
również senator Ryszard 
Świlski.

 – Pod względem bezpieczeń-
stwa potrzebne jest nowe roz-
wiązanie. Mam świadomość, że 
budowa ronda nie będzie brana 
pod uwagę. Dlatego uważam, 
że absolutnym minimum jest 
budowa prawoskrętu z ulicy 
Długiej w kierunku Pruszcza 
Gdańskiego. Przebudowa tego 
skrzyżowania jest konieczna, 
gdyż nie dalej jak tydzień temu 
byłem świadkiem wypadku na 
tym skrzyżowaniu – mówi nam 
Ryszard Świlski.
Zdaniem samorządowców naj-
lepszym rozwiązaniem byłaby 
budowa ronda. 
 – Taką decyzję mogą podjąć je-
dynie władze generalnej dyrek-
cji. Zdajemy sobie sprawę, że 
nasza inicjatywa może być zre-
alizowana dopiero za 2–3 lata. 
Jesteśmy jednak dobrej myśli. 
Zarządcą drogi jest Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad, ale zarówno powiat, jak 
i gmina są gotowe partycypować 

w kosztach przebudowy skrzyżo-
wania – dodaje Stefan Skonieczny.
Do tematu oczywiście wrócimy 

w jednym z kolejnych wydań na-
szej gazety.

(lubek)

POLICJA OStRZEGA

oszukane umowy medyczne
Pomorscy policjanci regularnie 
otrzymują zgłoszenia od osób, 
od których wyłudzono pienią-
dze. Warto więc skorzystać 
z rad, które proponuje rzecznik 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszczu Gdańskim.
 – Praktycznie do każdego z nas 
zadzwonił kiedyś telefon, gdzie 
osoba miłym głosem poinfor-
mowała nas, że zostaliśmy wylo-
sowani spośród wielu potencjal-
nych klientów i w związku z tym 
czeka na nas nagroda – w for-
mie rzeczowej czy bonifikaty na 
wysokiej jakości produkt, bądź 
bezpłatnych badań lekarskich. 
Szkopuł w tym, że „wygraną” 
należy odebrać osobiście – na 
pokazie prowadzonym najczę-
ściej poza siedzibą firmy, której 
przedstawiciel do nas dzwo-
ni. W niektórych przypadkach 
bywa, że ukrytym celem spotkań 

jest sprzedaż różnego rodzaju pro-
duktów lub usług za wysoką cenę, 
przewyższającą niejednokrotnie 
ich wartość rzeczywistą – mówi st. 
sierż. Karol Kościuk, rzecznik pra-
sowy Komedy Powiatowej Policji 
w Pruszczu Gdańskim.
To jednak nie wszystko, ponieważ 
zdarza się również tak, że osoba 
podpisująca umowę wpłaca znacz-
ne środki na poczet przyszłych 
korzyści z kontraktu. W ostatnim 
czasie w różnych częściach nasze-
go kraju doszło do wielu podob-
nych sytuacji. 
 – Ludzie zaproszeni na spotkanie 
podpisywali umowy z „firmą me-
dyczną”, która oferowała abona-
ment na badania, zabiegi i wizyty 
u lekarzy specjalistów wykonywa-
ne bez kolejek, w szybkim czasie. 
Po stronie klienta wymagane było 
podpisanie umowy na kilka lat 
i zapłata z góry za ten okres. Były 

PRUSZCZANIE CHętNIE SIęGAJĄ PO DOtACJE

ulga podatkowa w zamian za 
wymianę pieca
Do 15 stycznia złożono aż 
8 wniosków o miejskie do-
finansowanie zamiany pieca 
węglowego i zastąpienie go 
innym, bardziej ekologicz-
nym. Przypomnijmy, że oso-
by, które uczynią to w tym 
roku, będą mogły liczyć na 
ulgę w podatku od nierucho-
mości, która stosowana będzie 
przez 3 kolejne lata.
Od kilku lat – nie tylko 
w naszych mieście – trwa akcja 
zmiany systemu ogrzewania na 
bardziej przyjazny środowisku. 
W tym celu pozyskać można 
środki pieniężne. Uruchomił 
je rząd w ramach programu 
„Czyste powietrze” oraz mia-
sto Pruszcz Gdański. Finanso-
we wsparcie otrzymać można 
z obu źródeł, otrzymując w ten 
sposób nawet 100 proc. kosz-
tów przedsięwzięcia. 
 – Dotację z miasta moż-
na było otrzymać już w roku 
2019. Wtedy w ciągu zaled-
wie 4 miesięcy wpłynęło do 
nas 19 wniosków. W tym roku 
jeszcze więcej osób chce pozy-
skać środki na wymianę „kop-
ciucha”. Tylko w pierwszych 
dniach stycznia wpłynęło do 
nas 8 wniosków. Z miejskiej 
dotacji skorzystać mogą rów-
nież mieszkańcy budynków 
wielorodzinnych. Dodam, 
że w biurze pruszczańskiego 

magistratu składać też można 
wnioski w ramach programu 
rządowego „Czyste powietrze” 
– mówi „Panoramie” Marta Ra-
uchfleisch z Referatu Gospo-
darki Komunalnej Urzędu Mia-
sta Pruszcz Gdański.
Przypomnijmy raz jeszcze, 
że każdy mieszkaniec nasze-
go miasta wykorzystujący do 
ogrzania kocioł na paliwo 
może złożyć wniosek o dofi-
nansowanie kosztów związa-
nych z likwidacją ogrzewania 
węglowego i zastąpienie go in-
nym źródłem ciepła. Ze środ-
ków budżetu miasta można 
otrzymać do 50 proc. zwrotu 
kosztów, które dodatkowo za-
leżeć będą od rodzaju zainsta-
lowanego nowego źródła ciepła 
i mogą wynieść do 6 tysięcy 
złotych na piec gazowy, 10 ty-
sięcy złotych na pompę ciepła, 
10 tysięcy na elektryczne urzą-
dzenia grzewcze, 8 tysięcy za 
kolektory słoneczne, 15 tysięcy 
na ogniwa fotowoltaiczne. 
 – Cieszę się, że tak wielu miesz-
kańców miasta chce wymie-
nić swoje stare piece. Sądzę, że 
pewną zachętę stanowi zwol-
nienie z podatku od nierucho-
mości budynków mieszkalnych 
lub ich części na okres 3 lat. 
Warunek jest jednak taki, że od 
1 stycznia do 31 grudnia 2020 
roku w danej nieruchomości 

musi być zlikwidowane ogrze-
wanie węglowe – dodaje bur-
mistrz Janusz Wróbel.
Oprócz tego w każdej chwili 
istnieje możliwość skorzysta-
nia z dofinasowania w ramach 
rządowego programu „Czyste 
Powietrze”.
W tym przypadku właściciele 
domów jednorodzinnych mogą 
uzyskać dofinansowanie do 
wymiany starych źródeł ciepła 
na paliwo stałe na nowoczesne 
źródła ciepła (węzeł cieplny, 
pompa ciepła, kocioł gazowy 
kondensacyjny, kocioł olejowy, 
ogrzewanie elektryczne, kocioł 
na paliwo stałe – spełniające 
określone wymagania). 
W przypadku tego programu 
wysokość dofinansowania jest 
zależna od dochodu na osobę 
w gospodarstwie domowym. 
Wysokość dofinansowania 
waha się od 15 do 90 proc. 
kosztów kwalifikowanych in-
westycji. Dodajmy, że pracow-
nicy pruszczańskiego urzędu 
w ramach zawartego porozu-
mienia z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska 
w Gdańsku pomagają w wy-
pełnieniu niezbędnych doku-
mentów, które należy złożyć 
w biurze podawczym Urzędu 
Miasta Pruszcz Gdański

(GR)

to znaczne kwoty – nawet kilka-
naście tysięcy złotych. Po począt-
kowym etapie, gdzie klient wy-
konał kilka badań lub odbył kilka 
wizyt, z firmą zrywał się kontakt. 
Niemożliwe było umówienie ko-
lejnych, rzekomo zagwarantowa-
nych umową usług, płatności nie 
były wykonywane – kontynuuje 
rzecznik pruszczańskiej Policji.
Stróże prawa ostrzegają, aby 
ostrożnie podchodzić do tego typu 
umów, ponieważ może się okazać, 
że przekażemy komuś znaczne 
środki pieniężne i w zamian otrzy-
mamy coś, co nie jest warte tej ceny 
lub nie otrzymamy nic. 
Warto jednak wiedzieć, że zgod-
nie z obowiązującymi przepisami 
od umowy podpisanej w domu lub 
na pokazie można w ciągu 14 dni 
odstąpić.

(GR)
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PRUSZCZ GDAŃSKI

odeszła wielka 
patriotka
W miniony wtorek dotarła 
do nas smutna wiadomość. 
W wieku 105 lat odeszła od 
nas Józefa Krośnicka, wiel-
ka patriotka, ambasadorka 
Pruszcza Gdańskiego.
Józefa Krośnicka to postać 
nietuzinkowa. Pochodziła 
z Pułtuska. Przed wybuchem 
II wojny światowej ukończy-
ła Uniwersytet Warszawski. 
Mimo okupacji brała udział 
w tajnym nauczaniu i była 
aktywnym członkiem Armii 
Krajowej. Tuż po wojnie or-
ganizowała polskie naucza-
nie w alianckich strefach 
okupacyjnych w Niemczech. 
W latach 50. była dyrek-
torem Szkoły Podstawowej 

w Sobowidzu, a swoje dalsze 
życie (ponad pół wieku) zwią-
zała z Pruszczem Gdańskim, 
gdzie uczyła historii.
Pani Józefa swoje życie po-
święciła na wpajaniu młodym 
ludziom patriotyzmu i zacho-
wań obywatelskich.
 – Wiele przeżyłam i jestem 
szczęśliwa, że mogę być 
wśród was i złożyć kwiaty 
pod pomnikiem zwycięstwa 
i wolności. Niech żyje Polska, 
wolna i niepodległa – mówiła 
ze łzami w oczach najstarsza 
mieszkanka Pruszcza Gdań-
skiego podczas obchodów za-
kończenia II wojny światowej.

(GR)

  aby odsłonić zabytkowy budynek przy krótkiej 6, przesunięty zostanie przystanek autobusowy

  mini boisko przy ul. tysiąclecia to pierwszy i na pewno nie ostat-
ni tego typu obiekt w pruszczu Gdańskim

życiE miasta

MIEJSKIE INWEStYCJE NA 2020 ROK

50 zadań za ponad 34 miliony 
w tegorocznym planie inwestycyjnym zapisano ok. 50 przedsięwzięć. oszacowano, że ich realizacja kosztować będzie ponad 34 mln zł. 
Głównym zadaniem zaplanowanym na ten rok będzie przebudowa ul. skalskiego wraz z budową ronda przed osiedlem komarowo. Jest to 
pierwszy etap dużej inwestycji, jaką będzie budowa drogi w kierunku cieplewa.

Warto przypomnieć, że w 
roku ubiegłym lista inwestycji 
również liczyła kilkadziesiąt 
pozycji. O przedsięwzięciach 
drogowych informowaliśmy w 
poprzednim wydaniu „Pano-
ramy”, ale warto jeszcze parę 
zdań napisać o innych zada-
niach, które zostały wykonane 
w 2019 roku. 
 – Przypomnę, że w roku ubie-
głym – w ramach budżetu 
obywatelskiego – zajęliśmy się 
m.in. zagospodarowaniem pla-
ży nad Radunią. Wykonano 
też oświetlenie kilku przejść 
dla pieszych. Wspólnie z po-
wiatem pracowaliśmy nad za-
gospodarowaniem terenu przy 
zabytkowym budynku przy 
ulicy Grunwaldzkiej 25. Zain-
stalowane zostały także czuj-
niki jakości powietrza oraz 
monitory, na których można 

Dziś nad ranem Powiat Gdański poniósł ogromną stratę. 
W wieku 105 lat odeszła

Przedwojenny historyk, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego,
ambasador Pruszcza Gdańskiego, honorowa mieszkanka Trąbek Wielkich.  

Pionierka współczesnych badań nad historią Powiatu Gdańskiego. Twórczyni naukowego 
kanonu z zakresu dziejów Polaków na Gdańskich Wyżynach. Wychowawczyni i autorytet 

moralny. Całe życie poświęciła na  pomaganiu ludziom, krzewienie patriotyzmu   
i dobrych postaw obywatelskich. Świadek, aktywny uczestnik i kronika wszystkich 

najważniejszych wydarzeń mających miejsce w XX wieku.  
Do końca aktywnie funkcjonująca w przestrzeni Powiatu Gdańskiego.

w imieniu Zarządu Powiatu Gdańskiego Starosta Gdański Stefan Skonieczny
w imieniu Rady Powiatu Gdańskiego Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego Bogdan Dombrowski

Pogrążonej w żałobie Rodzinie i Najbliższym płynące z głębi serca wyrazy
współczucia składają:

Józefa Krośnicka

odczytywać stan powietrza w 
naszym mieście – przypomi-
na Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Przy wsparciu unijnym miasto 
podjęło się kompleksowej mo-
dernizacji energetycznej bu-
dynków szkolnych. Działań w 
pruszczańskich szkołach prze-
prowadzono więcej, ale war-
to przypomnieć chociażby o 
wyposażeniu klasopracowni 
fizyczno-chemicznej w Szko-
le Podstawowej nr 3. Ważnym 
zadaniem było również utwo-
rzenie żłobka przy ul. Niepod-
ległości, na co miasto pozyska-
ło środki rządowe. Miłośnicy 
aktywnego wypoczynku ucie-
szyli się na pewno z mini boiska 
przy ul Tysiąclecia. 
Na długiej liści inwestycji jest 
też rewitalizacja zabytkowego 
budynku przy Krótkiej 6. Prace 

budowlane zostały praktycznie 
zakończone, a najbliższe 2 lata 
poświęcone będą na przygoto-
wanie pomieszczeń na potrze-
by miejskiego muzeum.
- Nie zależy nam na czasie, ale 
na jakości, dlatego na zorgani-
zowanie muzeum dajemy so-
bie aż dwa lata. Chcielibyśmy 
jednak, aby parter budynku 
funkcjonował już w tym roku. 
W tym celu ogłosimy konkurs. 
Jego celem będzie wyłonienie 
podmiotu, który zajmie się pro-
wadzeniem działalności, i któ-
ry będzie ściśle współpracował 
z muzeum. W tym roku odda-
ny zostanie do użytku deptak 
na tyłach budynków Krótka 
4-6. Dzięki temu kolejne miej-
skie miejsce zyska niesamowity 
blask. Jeszcze do niedawna te-
ren ten był zapomniany i za-
niedbany. Teraz odkrywamy go 
przed mieszkańcami i wierzę, 
że będzie to doskonałe miejsce 
do spotkań pruszczan – pod-
kreśla Janusz Wróbel.
Już teraz budynek przy Krót-
kiej 6 cieszy oko mieszkań-
ców i osób przejeżdżających 
przez nasze miasto, ale władze 
Pruszcza Gdańskiego chcą, 
aby zabytek był jeszcze bar-
dziej widoczny. W tym celu 
ma być przesunięty przystanek 
autobusowy, a teren przed bu-
dynkiem ma być odpowiednio 
zagospodarowany.
 – Dużą inwestycją będzie 

również budowa terenu rekre-
acyjnego na Osiedlu Burszty-
nowym. Rozpoczniemy kolejne 
remonty miejskich zabytków. 
Mam tu na myśli bibliotekę 
oraz Dom Młynarza – doda-
je Janusz Wróbel. – Kilka dni 
temu podpisałem umowę z fir-
mą, która zajmie się gruntowa-
nym remontem Domu Młyna-
rza. Prace powinny rozpocząć 
się w pierwszym kwartale tego 
roku, a wszystkie prace mają 
być ukończone w ciągu dwóch 
lat.
Jeszcze w tym roku remonto-
wana będzie ulica Kowalska, 
dokończona też będzie prze-
budowa ulicy Słowackiego 

(inwestycja powiatowa przy 
współudziale miasta). Do-
brą wiadomość mamy też dla 
najmłodszych mieszkańców 
Pruszcza Gdańskiego. Mia-
sto przymierza się do budo-
wy dwóch sal gimnastycz-
nych, które mają stanąć przez 

„dwójce” i „trójce”. Na ten rok 
zaplanowano przygotowanie 
projektów technicznych. 
Oczywiście o największych 
miejskich inwestycjach będzie-
my na bieżąco informować na 
naszych łamach.

(lubek)
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 NADAL Z CHęCIĄ ANGAŻUJE SIę W NASZE LOKALNE SPRAWY

nowa, lepsza jakość polskiego senatu 
ryszard Świlski dwa miesiące temu zamienił Gdańsk na warszawę, Urząd marszałkowski na senat. za kilkanaście dni 
w pruszczu Gdańskim otworzy swoje biuro senatorskie, gdzie jako pierwsi odwiedziliśmy naszego senatora.

 – Tak naprawdę minęły do-
piero dwa miesiące Pana pra-
cy w Senacie. Był to aktywnie 
spędzony czas?
 – Po tych pierwszych dwóch 
miesiącach można przede 
wszystkim powiedzieć, że jest 
to nowa lepsza jakość polskie-
go Senatu. Okazało się nagle, 
że w polityce można deba-
tować i rozmawiać, a co jest 
istotą sprawy: można rozma-
wiać w dzień, zamiast spoty-
kać się ciemną nocą w ukryciu 
przed opinią publiczną. Do-
wodem tego może być ostat-
nia senacka debata dotyczą-
ca sądownictwa. Wszystkie 
strony mogły się swobodnie 
wypowiedzieć na temat pro-
jektu rządowego, bo trzeba 
też otwarcie i głośno powie-
dzieć, że był to projekt usta-
wy napisany w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. Kłamstwem 
jest to, że jego autorami są 
posłowie. Mieliśmy więk-
szość i równie dobrze mo-
gliśmy – bez żadnej debaty – 
w głosowaniu odrzucić ustawę 
o sądownictwie. Pokazaliśmy 
jednak, że trzeba rozmawiać 
i praktycznie przez tydzień 
wszystkie strony mogły się 
w tej sprawie wypowiadać. 
Odrzuciliśmy zaproponowane 
zmiany w sądownictwie. Nie 
zgadzam się z nimi.
 
– Dlaczego?
 – Nazwano ją kiedyś „ustawą 
represyjną” albo „ustawą ka-
gańcową” i rzeczywiście ona 
taka jest. Trzeba wiedzieć, że 
wprowadzenie tej ustawy bę-
dzie szkodliwe dla polskie-
go społeczeństwa, a przede 
wszystkim dla osób korzysta-
jących z sądownictwa. Wszy-
scy oni dowiedzą się o tym, 

kiedy sędzia ferujący wyrok 
będzie pod pręgieżem władzy 
wykonawczej, a więc rządu. 
Sędzia będzie zastanawiał się, 
jakie mogą czekać go kon-
sekwencje za taki, a nie inny 
wyrok. Ustawa daje ogrom-
ny nadzór rządu nad sądami, 
które – jako trzecia zapisana 
w konstytucji władza w kraju – 
powinny być niezawisłe. Tutaj 
władza wykonawcza narzuca 
kaganiec władzy sądowniczej.

 – Ustawa ponownie wraca 
do Sejmu. Wydaje się więc 
pewne, że będzie ona prze-
głosowana przez większość 
prawicy.
 – Jestem optymistą i wierzę, 
że tak się nie stanie. Od ja-
kiegoś czasu obserwujemy, że 
obóz prawicowy ma problemy 
z sejmową większością. Doty-
czy to przede wszystkim gru-
py skupionej wokół Jarosława 
Gowina, która ma nieco od-
mienne spojrzenie na niektó-
re sprawy niż partia rządząca. 
Wytworzyć się może ciekawa 
sytuacja po prawej stronie sce-
ny politycznej, ponieważ oka-
zać się może, że nie wszyscy 
zgadzają się z projektem usta-
wy dotyczącej sądownictwa. 
Przy ponownym głosowaniu 
ustawy w Sejmie obowiązywać 
będzie bezwzględna więk-
szość, a więc liczba osób gło-
sujących „za” musi być więk-
sza od sumy głosów „przeciw” 
i wstrzymujących się. 

 – Wielu malkontentów 
twierdziło, że Senat niewie-
le może zdziałać. Okazuje 
się jednak, że jest zupełnie 
inaczej.
 – Senacka większość jest na-
dal utrzymywana. Pokazała to 

głosowana w połowie stycznia 
ustawa o sądownictwie. Mam 
nadzieję, że jest to pierwsza 
kropla, która wydrąży skałę. 
Pokazujemy też inną twarz 
polskiego parlamentu, udo-
wadniając, że nie jest to zwy-
kła maszynka do głosowania, 
ani też organ, który działa pod 
wytyczne kierowane z No-
wogrodzkiej. Pracujemy przy 
otwartej kurtynie i zgodnie 
z regulaminem Senatu. Roz-
poczęła pracę senacka telewi-
zja, gdzie wszyscy senatorowie 
mają możliwość przekazywa-
nia szerszej informacji o pra-
cach izby. 

 – A nie może się tym zająć 
telewizja?
 – Media, a w szczególności 
Telewizja Publiczna prowadzą 
niesamowitą nagonkę na nie-
których senatorów. Szukane są 
różnego rodzaju haki na różne 
osoby. Jest to coś, co urąga ja-
kiekolwiek kulturze politycz-
nej. Dobitnym przykładem 
jest marszałek Grodzki, który 
traktowany jest jak zwierzyna 
łowna. Nie możemy się godzić 
na coś takiego. Przypomnę, 
że rok temu przeżywaliśmy 
tragedię w Gdańsku. Do dziś 
Gdańsk i Pomorze pamięta-
ją o morderstwie Pawła Ada-
mowicza. Ten sam mecha-
nizm zaszczucia, publikacje 
w tym samym tonie dotyczą 
teraz marszałka Senatu. W ja-
kim żyjemy kraju, gdzie jed-
na ze służb specjalnych ogła-
sza w Internecie, szuka osób, 
mających coś na marszałka 
Grodzkiego? Jest to niewiary-
godne. Może takie ogłoszenie 
trzeba wystosować na każdą 
z 51 osób, które mają więk-
szość w Senacie?

– Czy od tragicznej śmierci 
prezydenta Gdańska zmieniło 
się coś w sprawie zapewnienia 
bezpieczeństwa osobom pu-
blicznym, a przede wszystkim 
politykom?
 – Nic się nie zmieniło. Może 
na początku niektóre radykal-
ne osoby zmieniły ton swoich 
wypowiedzi. Znam też osoby, 
które do dziś używają łagod-
niejszego tonu. W dalszym cią-
gu jest jednak przyzwolenie na 
mowę nienawiści. Regularnie 
na naszych fanpage’ach jesteśmy 
obrażani i szkalowani za swoje 
poglądy. Gryziemy się w język 
i nie odpowiadamy tym samym.
 
– Czy Ryszard Świlski angażu-
je się jeszcze w życie lokalne?
 – Oczywiście, że tak. Jestem 
członkiem senackiej komisji 
infrastruktury oraz finansów 
publicznych i budżetu, ponie-
waż na tym znam się najlepiej 
i potrafię w tej materii praco-
wać. Jedną ze spraw, w którą 

zaangażowałem się ostatnimi 
czasy, jest chociażby przebudo-
wa skrzyżowania w Cieplewie 
(przyp. red. piszemy o tym na 
str. 3). W przyszłym tygodniu 
będę uczestniczyć w spotkaniu 
samorządowców z General-
ną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad w sprawie przebu-
dowy węzła Kowale. Czuwam 
również nad projektem dotyczą-
cym budowy dodatkowego toru 
dla Szybkiej Kolei Miejskiej 
na odcinku Gdańsk – Tczew. 
Mam nadzieję, że wiosną po-
znamy w końcu studium wy-
konalności tej inwestycji. Skoro 
mowa o Tczewie, to chciałbym 
wszystkich zapewnić, że nie 
zapomniałem o moście. Będę 
czynić starania, aby inwestycja 
została zrealizowana w jak naj-
krótszym czasie.
Jestem zaangażowany nie tylko 
w sprawy związane z Pomo-
rzem. Na jednym z pierwszych 
posiedzeń Senatu stanąłem 
w obronie niepełnosprawnych. 

Nie może być tak, że wypłaty 
13. emerytury wypłacane będą 
ze środków dedykowanych oso-
bom niepełnosprawnym. Nie 
jestem przeciwnikiem dawania 
13. emerytury, ale nie moż-
na zabierać jednym, aby dać 
drugim.
 
– Jesteśmy pierwszymi gośćmi 
pańskiego biura, które znaj-
duje się przy ulicy Chopina 28 
w Pruszczu Gdańskim.
 – Zgadza się. Biuro będzie jed-
nak dopiero otwarte od 4 lutego. 
Osoby, które będą chciały się ze 
mną spotkać, będą miały taką 
możliwość trzy razy w tygo-
dniu. Dokładne godziny otwar-
cia zostaną niebawem podane 
na mojej stronie facebookowej. 
Co ciekawe będzie to pierwsze 
w Pruszczu Gdańskim biuro 
senatorskie. 

 – Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański
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NIE CZEKAJMY ZBYt DŁUGO!

Bezpłatnie usuń 
szkodliwy azbest 
W minionym roku wywie-
ziono i zutylizowano ponad 
91 ton niebezpiecznych odpa-
dów zawierających azbest z 25 
nieruchomości położonych na 
terenie gminy Pruszcz Gdań-
ski. Tym samym poprawił się 
stan czystości powietrza oraz 
estetyka wsi, a także zmala-
ło ryzyko narażenia ludzi na 
szkodliwe działanie włókien 
azbestowych.
W związku z realizacją „Pro-
gramu usuwania azbestu i wy-
robów zawierających azbest” 
przez gminę Pruszcz Gdań-
ski, mieszkańcy nie ponosili 
kosztów transportu i utyli-
zacji wyrobów zawierających 
azbest. Koszt realizacji zada-
nia wyniósł 32 tys. zł.
 – Akcja usuwania azbestu 
z terenu naszej gminy kon-
tynuowana jest corocznie, 
w związku z tym zachęcamy 
wszystkich mieszkańców, po-
siadających na swoich nieru-
chomościach odpady niebez-
pieczne zawierające azbest, do 
składania wniosków o kwalifi-
kację do udziału w Programie 

usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest – mówi 
Wioleta Wrona, inspek-
tor ds. ochrony środowiska 
w Urzędzie Gminy Pruszcz 
Gdański. 
W 2020 roku planowane jest 
przeprowadzenie inwentary-
zacji wyrobów zawierających 
azbest znajdujących się na 
terenie naszej gminy. Inwen-
taryzacja ta pozwoli okre-
ślić, ile jeszcze wyrobów za-
wierających azbest pozostało 
do usunięcia i jakie podjąć 
działania, aby przyspieszyć 
oczyszczenie gminy z azbe-
stu. Wszystkie wyroby za-
wierające azbest muszą być 
usunięte do 2032 r.
 – Niektóre spośród wy-
korzystywanych wyrobów 
azbestowych są źródłem 
emisji włókien azbestowych 
do środowiska, co stano-
wi poważne zagrożenie dla 
zdrowia – dodaje Wioleta 
Wrona.

(MB)

  Hala firmy trend projekt z mokrego dworu była wypełniona po 
brzegi pozytywnymi ludźmi o wielkich sercach

  na uczestników gminnego Finału wielkiej orkiestry 
w mokrym dworze czekała grochówka i szeroki wybór ciast

  przybyli na licytację do mokrego dworu nie szczędzili grosza na fanty, które przypadły im do gustu
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II BAL KARNAWAŁOWY

seniorzy potrafią się bawić!
Jak można było się przeko-
nać podczas II Karnawało-
wego Balu Seniora, „starsza 
młodzież” energią mogłaby 
obdzielić całą gminę. 
 – Bawimy się w grupie 500 
osób, które z wielką rado-
ścią tu przyjechały. Wi-
dzę ogromną radość i to 
jest piękne – mówiła pod-
czas balu wójt Magdalena 
Kołodziejczak. 
Bal zorganizował nasz ośro-
dek kultury we współpra-
cy ze Szkołą Podstawową 
w Straszynie.

 – Tegoroczny bal cieszył się 
jeszcze większym zaintere-
sowaniem niż w ubiegłym 
roku – zauważyła Graży-
na Goszczyńska, kierownik 
straszyńskiej Mediateki.
 – Do tego przedsięwzięcia 
przygotowywaliśmy się od 
kilku dni. Dziękuję moim 
nauczycielom i młodym wo-
lontariuszom – powiedziała 
dyrektor Renata Jelińska.

(MB)

WIELKI fINAŁ W MOKRYM DWORZE

dla orkiestry biją rekordy!
dzięki licytacji w mokrym dworze oraz licznym wolontariuszom na terenie całej gminy pruszcz Gdański zebrano dla 
wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy 99 581,08 zł. brawo!

 – Po raz kolejny pobiliśmy 
wszystkie rekordy! – cieszy się 
Wiesław Zbroiński, organiza-
tor licytacji w Mokrym Dwo-
rze, która przyniosła 26 625 
zł. – Trzeba przyznać, że nie 
pożałowano nam fantów, które 
też wysoko licytowano. Rekor-
dziści płacili w setkach, a nawet 
tysiącach złotych! Najatrakcyj-
niejsze okazały się antyki, ko-
szulki z autografami sportow-
ców i vouchery na różne usługi. 
W sumie, razem z wpłatami do 
puszek, Mokry Dwór zebrał 42 
714, 82 zł. 
 – Jest nam szczególnie miło, 
że w tegoroczną organiza-
cję po raz kolejny włączyli się 
szefowie firmy Trend Pro-
jekt, udostępniając swoją fir-
mę na niezwykły, ognisty finał 
w Mokrym Dworze. Dziękuj-
my w szczególności najbardziej 
zakręconemu sołtysowi Wie-
sławowi Zbrońskiemu, który 
wziął na barki organizację licy-
tacji oraz koordynację działań 
w żuławskiej części naszej gmi-
ny – mówi dyrektor OKSiBP 
i szef sztabu w gminie Grze-
gorz Cwaliński. – Gratulujemy 

dzielnym strażakom z OSP 
Jagatowo, zaangażowanym 
nauczycielom, którzy opie-
kowali się młodymi wolonta-
riuszami. Dziękujemy szkole 
w Straszynie, na czele z dyrek-
tor Renatą Jelińską. Ogrom-
ne podziękowania dla Straży 
Gminnej Pruszcz Gdański 
i aspiranta Bartosza Raszew-
skiego z Komendy Powiatowej 

Policji w Pruszczu Gdańskim 
oraz Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Wiślinie. Jesteśmy 
dumni z naszych wolontariuszy 
i mieszkańców, którzy potrafią 
dzielić się swoim wielkim ser-
cem.  Dziękujemy pracowni-
kom OKSiBP, że w tym dniu 
zostali wolontariuszami i opie-
kowali się kwestującymi oraz 
skrupulatnie rozliczali zebrane 

datki. Dziękujemy Pomorskie-
mu Związkowi Piłki Nożnej za 
super sportowe gadżety. Go-
rące podziękowania należą się 
tym, którzy do końca wierzyli, 
że wspólnie możemy więcej! 
Sztab Gminy Pruszcz Gdański 
na organizację finału nie wydał 
ani złotówki.

(MB)

  szalona zabawa w sali gimnastycznej 
szkoły podstawowej w straszynie

  w organizacji balu pomagali sołtysi. część z nich na zdjęciu z wójt 
magdaleną kołodziejczak (w środku) i dyrektor sp w straszynie, 

renatą Jelińską.  około 500 osób bawiło się podczas ii karnawałowego balu seniora
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  17 mln zł kosztowała rozbudowa szkoły i budowa hali 
w cedrach wielkich

  Jesienią w cedrach małych oddano do użytku  
centrum kultury rybackiej

  w 2019 roku zakończono budowę sieci sanitarnej w miejscowości-
ach: Giemlice, leszkowy, cedry wielkie (ul. ogrodowa) i długie pole. 

zadanie kosztujące ok. 12 mln. zł w 85 proc. zostało dofinansowane ze 
środków unijnych

  w błotniku i trzcinisku wybudowano przystanie kajakowe

  od kilku tygodni miłośnicy rowerowych wypraw mogą korzystać  
z nowych ścieżek, które wybudowano w ramach wiślanej trasy rowerowej

 ok. 1 mln zł kosztowała droga transportu rolnego
 z cedrów małych do cedrów wielkich   wspólnie z powiatem wykonano pierwszą część ścieżki pieszo-rowe-

rowej między wsiami  trutnowy a stanisławowo

  z nowego, wielofunkcyjnego boiska cieszą  
się w Giemlicach

  ponad 15 mln zł kosztował projekt dotyczący ratowania zabytków

  w cedrach małych przebudowano ul. kolorową, 
przy której wybudowano chodnik

  kanalizacja przy ul. ogrodowej w cedrach wielkich już gotowa,
 a niebawem pojedziemy tu nową drogą. Umowa z wykonawcą 

została już podpisana

PODSUMOWALIŚMY ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE CEDRY WIELKIE

rok obfitujący w wielkie i małe inwestycje 
miniony rok był szczególnie ciekawy pod kątem zakończonych inwestycji, realizowanych na terenie gminy cedry wielkie. 
wśród wielu przedsięwzięć zdecydowanie najważniejszymi był koniec budowy hali sportowej oraz sieci kanalizacyjnej. 
zapraszamy do fotograficznego podsumowania inwestycji w gminie cedry wielkie.



 
  Podstawowe zasady segregacji odpadów 

 

  

PAPIER – POJEMNIK (worek) NIEBIESKI 
Tu wrzucamy: 
gazety, książki, zeszyty, czasopisma, katalogi, ulotki, 

tekturę, kartony, torebki i opakowania papierowe, 

zadrukowane kartki, papier szkolny, biurowy i pakowy. 

 

 

 
 

 

Kartony składamy przed umieszczeniem w pojemniku/worku. 

Nie wrzucamy: 
tapet, papieru mocno zabrudzonego lub zatłuszczonego, 

papieru powleczonego folią, pieluch jednorazowych, 

opakowań wielomateriałowych (tj. kartonów po napojach, 

mleku i sokach). 

 

 
Te odpady wrzucamy do pojemnika na odpady suche, zaś opakowania 

wielomateriałowe umieszczamy w pojemnikach lub workach na metale  

i tworzywa sztuczne. 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – POJEMNIK (worek) ŻÓŁTY 
Tu wrzucamy: 
plastikowe butelki po napojach, płynach, plastikowe 

nakrętki, plastikowe torby, worki, reklamówki i inne 

folie, plastikowe opakowania po produktach 

spożywczych (np. pojemniki po jogurtach, koszyczki po 

owocach, plastikowe pojemniki po jajkach, pojemniki 

po olejach spożywczych), pojemniki po kosmetykach i 

środkach czystości, opakowania wielomateriałowe (np. 

kartony po napojach, mleku i sokach), metalowe kapsle 

i zakrętki od słoików, puszki po żywności i napojach, 

folię aluminiową, styropian opakowaniowy. 
 

 

Zgniatamy butelki i wrzucamy je bez nakrętek do pojemnika/worka.  

Opakowania muszą być pozbawione resztek zawartości.  

Nie trzeba myć oraz zrywać z butelek i pojemników etykiet. 

Nie wrzucamy: 
pojemników po olejach silnikowych oraz smarach, części 

samochodowych, puszek i pojemników po farbach  

i lakierach, opakowań pochodzenia medycznego, zużytych 

baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektronicznego  

i AGD, styropianu budowlanego. 

 

 

 

 

 
 

 
Te odpady, w zależności od rodzaju traktujemy jako odpady niebezpieczne lub 

stanowiące elementy pojazdów. 

SZKŁO – POJEMNIK (worek) ZIELONY 
Tu wrzucamy: 
butelki i słoiki po napojach i żywności (bez kapsli  

i zakrętek), szklane opakowania po kosmetykach. 

 

 
 

Staramy się nie tłuc opakowań szklanych umieszczanych w workach. 

Opakowania muszą być pozbawione resztek zawartości.  

Butelki i słoiki nie muszą być pozbawione etykiet.  

Opakowania szklane nie muszą też być umyte. 

Nie wrzucamy: 
ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła 

żaroodpornego, szkła zbrojonego, 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. 

BIO (ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI) – POJEMNIK BRĄZOWY 
Tu wrzucamy: 
skoszoną trawę, liście, kwiaty, drobne gałęzie, rośliny  

z niewielką ilością ziemi, resztki żywności, fusy  

po kawie i herbacie razem z filtrem papierowym, 

skorupki po jajkach i orzechach, obierki, odpadki 

warzywne i owocowe, zużyte ręczniki papierowe  

i chusteczki higieniczne, inne odpady nadające się  
do kompostowania. 

Nie wrzucamy: 
odchodów zwierzęcych i materiałów nimi 

zanieczyszczonych (np. żwirku dla kotów, podściółki  

dla gryzoni), papierosów i niedopałków, popiołu. 

 

 

 
 

Te odpady wrzucamy do pojemnika na odpady suche. 

ODPADY „SUCHE” – DOWOLNY KOLOR POJEMNIKA 
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, wielkogabarytowych, 

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). 
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NIEWIADOMĄ StANOWI RYNEK PRACY

spotkanie rolników i przedsiębiorców

Za nami tradycyjne nowo-
roczne spotkanie rolników 
i przedsiębiorców działają-
cych na terenie gminy Trąbki 
Wielkie. Była okazja do wy-
miany poglądów i podsumo-
wania minionego roku.
 – Zarówno rolnicy, jak i 
przedsiębiorcy żyją w niepew-
ności, co przyniesie 2020 rok. 
Dotyczy to przede wszystkim 
rynku pracy, na którym bra-
kuje osób gotowych podjąć 

pracę. Drugą istotną i niepo-
kojącą kwestią są wciąż rosnące 
koszty pracy – mówi nam Bła-
żej Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.
Na terenie trąbeckiej gmi-
ny jakiś czas temu dokonał się 
podział rolników na wielkoob-
szarowych, którzy skupili się na 
produkcji roślinnej, oraz osoby 
posiadające mniejsze gospodar-
stwa, które podzieliły na dział-
ki i sukcesywnie sprzedają pod 

zabudowę mieszkaniową.  
 – Zauważamy, że z każ-
dym rokiem przybywa w na-
szej gminie przedsiębiorców. 
Dużo jest jednak takich, któ-
rzy prowadzą jednoosobo-
wą działalność gospodarczą. 
Myślę, że na terenie naszej 
gminy działa ok. 500 pod-
miotów gospodarczych – do-
daje Błażej Konkol.
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„WYMIANA CIEPŁA” 

oddaj ubrania potrzebującym
Zamiast wyrzucać niepo-
trzebne zimowe ubrania do 
śmietnika, możemy je oddać 
osobom, które tego potrze-
bują. Jedno z takich miejsc 
znajduje się przed budynkiem 
urzędu marszałkowskiego uli-
cy Augustyńskiego 1, gdzie od 
dwóch tygodni stoi namiot.
Namiot przed urzędem stanął 
w ramach akcji „wymiana cie-
pła”, która polega na tym, by w 
przestrzeni publicznej można 
było zostawić ciepłe ubrania 
dla tych najbardziej potrze-
bujących. Podobne miejsca 
organizowane są od kilku lat 
w różnych polskich miastach. 
Jak podają inicjatorzy idei, 
może je stworzyć każdy, kto 
posiada odpowiednie ogólno-
dostępne miejsce, gdzie moż-
na postawić szafę czy namiot, 
albo najzwyczajniej w świeci 
zainstalować wieszak. W ten 
sposób stworzymy punkt „wy-
miany ciepła”, a możemy jesz-
cze dodać znacznik na mapie 
na stronie internetowej wy-
mianaciepla.pl.
Mimo że akcja organizo-
wana jest od kilku lat, to 
dopiero w tym roku zaini-
cjowana została w Trój-
mieście, a dokładniej rzecz 
ujmując przez pracow-
ników Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa  
Pomorskiego.
 – Bardzo się cieszę, że pra-
cownicy naszego urzędu czu-
ją potrzebę pomocy i potrafią 
wychwytywać takie idee i po-
mysły i wykorzystywać je dla 
dobra mieszkańców naszego 
województwa. Sam chętnie 
dołożę trochę ciepła od sie-
bie. Większość z nas trzyma 
w szafach rzeczy w dobrym 
stanie, których już nie używa, 
a mogą jeszcze dobrze służyć 
innym – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego.
W akcję może się włączyć 
każdy, kto posiada czyste i – 
co ważne – w dobrym stanie 
ubrania. Można je przywieźć 
o dowolnej porze do namiotu 
przy Augustyńskiego 1. Moż-
na też stworzyć własny punkt 
wymiany ciepła w innej części 
Gdańska. W namiocie można 
zostawiać wieszaki, swetry, 
bluzy, kurtki, płaszcze, polary, 
koce, czapki, szale, rękawicz-
ki i inne rzeczy, które chro-
nią przed zimnem. Namiot 
zostanie tu przez całą zimę 
albo do momentu, gdy znik-
nie zainteresowanie ciepłymi 
ubraniami.

(GR)

WNIOSKI DO 28 LUtEGO

dotacja na usuwanie azbestu 
mieszkańcy pruszcza Gdańskiego mogą liczyć na kolejne dofinansowanie. tym razem 
proponowane jest wsparcie dla osób, które w tym roku będą chciały usuwać wyroby 
azbestowe ze swoich domostw.

 – Zachęcamy właścicieli nie-
ruchomości zlokalizowanych 
na terenie naszego miasta do 
składania w Referacie Go-
spodarki Komunalnej przy ul. 
Krótkiej 4 wniosków o przy-
znanie dotacji. Dokumenty 
można składać jedynie do 28 
lutego. Wzór wniosku wraz 
z wymaganymi załącznikami 
dostępny jest na stronie inter-
netowej urzędu miasta pod ad-
resem www.pruszcz-gdanski.pl 
oraz w siedzibie Referatu Go-
spodarki Komunalnej – infor-
muje Anna Mrówka z Referatu 
Gospodarki Komunalnej Urzę-
du Miasta Pruszcz Gdański.
Wszelkie informacje dotyczą-
ce azbestu znajdują się na stro-
nie internetowej urzędu www.
pruszcz-gdanski.pl  w zakładce 
„MIESZKANIEC/ OCHRO-
NA ŚRODOWISKA/ DO-
TACJE/ AZBEST”. Jest to 
zakładka poświęcona między 
innymi szkodliwości azbestu, 
informacjom na temat finan-
sowania zadań polegających na 
jego usuwaniu; znajduje się tam 

także mapa miejsc występowa-
nia azbestu. 
Anna Mrówka przypomina, 
że azbest powoduje wiele cho-
rób, głównie: pylicę azbestową 
(azbestozę) i nowotwór płuc. 
 – Jego obecność w powietrzu 
jest niebezpieczna ze względu 

na przedostawanie się poprzez 
drogi oddechowe do pęcherzy-
ków płucnych. Ostre włókna 
wbijają się w ich ścianki i po-
zostają tam do końca życia, po-
wodując nieodwracalne zmia-
ny w płucach – dodaje Anna 
Mrówka, która zachęca do 

składania wniosków o dotację 
na usunięcie azbestu z nieru-
chomości. – Możliwe jest uzy-
skanie 100 procent dofinanso-
wania na demontaż, zbieranie, 
transport i utylizację azbestu. 

(GR)
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LEPSZA KOMUNIKACJA

401 przez sobowidz

Mieszkańcy gminy Trąbki 
Wielkie korzystający z komu-
nikacji publicznej mają kolej-
ne powody do zadowolenia. 
Od kilku tygodni PKS Sta-
rogard Gdański uruchomił, a 
właściwie przedłużył jedną z 
linii autobusów przez Rości-
szewo i Sobowidz.
 – Do tej pory obie te miejsco-
wości były słabo skomuniko-
wane i nie miały żadnego po-
łączenia z Trąbkami Wielki-
mi. Teraz od poniedziałku do 
piątku jest 8 kursów, w soboty 
5, a w niedziele po 3 – oczy-
wiście w obie strony, czyli do 
Gdańska i Starogardu Gdań-
skiego – mówi nam Błażej 

Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.
Przypomnijmy, że wcześniej 
uruchomiono linię autobuso-
wą z Drzewiny przez Pawło-
wo, Graniczną Wieś, Trąbki 
Wielkie do Pruszcza Gdań-
skiego. Rano kursują trzy 
busy i tyle samo jeździ w go-
dzinach popołudniowych.
 – Jeśli będzie zaintereso-
wanie tą linią, to będziemy 
zwiększać częstotliwość kur-
sowania busów – dodaje Bła-
żej Konkol.

(GR)

JAK NAJLEPIEJ WYKORZYStAĆ JESIEŃ ŻYCIA

seniorzy z Przywidza mają swój klub
od kilku lat sercem życia kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego jest arena przywidz. od tygodnia spełnia ona jeszcze jedną rolę. 
obiekt pod swoje skrzydła przygarnął klub seniora. na adaptacje pomieszczeń przeznaczonych na działalność seniorów przywidzki 
samorząd chce pozyskać środki rządowe z programu „senior+”.

Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz nie krył rado-
ści, że seniorzy dbają o swoją 
przyszłość.
 – Cieszę się, że nasi starsi 
mieszkańcy tak się organizują, 
żeby miło spędzać wolny czas, 
a przy okazji, aby być przydat-
nym innym i aby było co wspo-
minać. Jesień życia to też dobry 
czas, aby odświeżyć znajomości 

ze swoimi dawnymi znajomymi 
– mówi Marek Zimakowski. – 
Pierwsze spotkania organiza-
cyjne dotyczące klubu seniora 
już się odbyły. Będziemy robić 
wszystko, aby propozycja dla 
seniorów była jak najciekaw-
sza. Wszystko po to, żeby jak 
najwięcej mieszkańców gminy 
Przywidz należało do powsta-
łego właśnie klubu. 

ogłoszEniE
Gmina Przywidz ogłosiła przetarg na sprzedaż dwóch działek pod funkcję usługową 
( usługi gastronomii, turystyki, biurowe), zlokalizowanych w miejscowości Przywidz. 

1) Działka nr ew. 102/1  o powierzchni  2883 m2  - cena wywoławcza brutto – 255 000,00zł
2) Działka nr ew. 102/3 o powierzchni  3807 m2 - cena wywoławcza brutto – 305 000,00zł

Przetarg odbędzie się 11.02.2020r. o godz. 10:00 
w budynku Urzędu Gminy Przywidz  ul. Gdańska 7

Osoby zainteresowane zapraszamy po więcej informacji 
na stronę Urzędu Gminy Przywidz lub pod nr tel. (58) 682-59-93

Dodajmy przy okazji, że to 
rada gminy – na wniosek wój-
ta Zimakowskiego – podję-
ła stosowną uchwałę w spra-
wie utworzenia Klubu Seniora 
w Przywidzu. Nad jego organi-
zacją czuwała Barbara Talaśka. 
Z kolei Marcjanna Żakowska, 
(córka Barbary Talaśki) przy-
gotowała wniosek do Urzę-
du Wojewódzkiego w Gdań-
sku o przyznanie rządowego 
wsparcia. Uroczyste otwar-
cie klubu nie byłoby możli-
we, gdyby nie zaangażowanie 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, pod który podle-
ga Klub Seniora oraz Szkoły 
Podstawowej w Przywidzu. 
Uroczystość uświetnił koncert 
Chóru Przywidzkiego.
 – Chciałbym, aby jak naj-
lepiej pomieszczenia naszej 
hali służyły seniorom z gminy 
Przywidz. Dziękuję wojewo-
dzie za przekazanie środków 
na organizację Klubu Senio-
ra – dodaje Michał Jasiński, 

przewodniczący Rady Gminy 
Przywidz.
 – Korzystając z okazji, za-
chęcam wszystkich starszych 
mieszkańców naszej gminy do 
tego, aby się aktywizować. Do-
skonałym do tego miejscem jest 
powstały właśnie Klub Senio-
ra – zachęca Dariusz Czaiński, 

radny powiatu gdańskiego.
Celem strategicznym progra-
mu „Senior+” jest zwiększe-
nie aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym seniorów 
poprzez rozbudowę infrastruk-
tury ośrodków wsparcia w śro-
dowisku lokalnym oraz zwięk-
szenie miejsc w placówkach 

„Senior +” przy dofinansowaniu 
działań jednostek samorządu 
w rozwoju na ich terenie klu-
bów seniora.
Na adaptację pomieszczeń 
przeznaczonych na działalność 
Klubu Seniora gmina Przywidz 
otrzymała 120 tysięcy złotych. 

(lubek)
 symboliczne otwarcie klubu seniora w przywidzu

 przez sobowidz kursuje autobus linii 401

 Uroczystość uświetnił występ chóru przywidzkiego

życiE gmin: Przywidz i trąBki wiELkiE 
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CZEKAJĄ W PRZEGALINIE

Lodołamacze gotowe na akcję

Zima jest stosunkowo ła-
skawa, ale mimo to już od 
połowy grudnia trwa akcja 
zimowej osłony przeciwpo-
wodziowej na Dolnej Wiśle. 
Do udziału w akcji przewi-
dziane jest sześć lodołamaczy, 
w tym pięć będących wła-
snością Wód Polskich i jeden 
wynajęty od zewnętrznego 
wykonawcy. Jednostki czeka-
ją w gotowości na pozycjach 
wyjściowych w Przegalinie.
 – Zgodnie z opracowywa-
nymi co roku instrukcjami 
i w zależności od warun-
ków pogodowych, nasze 

lodołamacze pozostają w go-
towości do akcji lodołamania, 
trwającej od połowy grudnia do 
marca. Przygotowane jednostki 
w zupełności wystarczą, aby 
zabezpieczyć przed powodzia-
mi zatorowymi obszar przyle-
gający do zarządzanego przez 
nas dolnego odcinka Wisły – 
od jej ujścia do zapory we Wło-
cławku – informuje Aleksandra 
Bodnar, dyrektor Regionalne-
go Zarządu Gospodarki Wod-
nej w Gdańsku.
Bogusław Pinkiewicz, rzecznik 
prasowy gdańskiego RZGW 
podaje, że lodołamacze ruszą 

do pracy w sytuacji, gdy roz-
pocznie się spływ kry w dół 
Wisły i pojawi się ryzyko po-
wstawania zatorów lodowych. 
 – Lodołamanie prowadzo-
ne jest od strony ujścia Wi-
sły i postępuje w górę rzeki. 
Obecnie trwa budowa czte-
rech nowych lodołamaczy 
dla Wód Polskich, przezna-
czonych do pracy na Dolnej 
Wiśle, jednego czołowego 
i trzech liniowych – dodaje 
Bogusław Pinkiewicz.

(GR)

  lodołamacze czekają w gotowości na pozycjach wyjściowych w przegalinie
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„MAŁY ZUS” 

kalkulator pomoże 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
udostępnił na stronie internetowej 
eSkladka.pl specjalny kalkulator, 
który pomoże przedsiębiorcom ob-
liczyć podstawę wymiaru składek 
za styczeń 2020 roku. Dzięki temu 
prowadzący firmę sprawdzą, czy 
mogą skorzystać z „Małego ZUS”.
 – W udostępnionym kalkulato-
rze wprowadzone są parametry 
niezbędne do obliczenia podstawy 
wymiaru składek na ubezpiecze-
nia społeczne, która będzie obo-
wiązywała w styczniu tego roku. 
Od 2 stycznia przedsiębiorcy będą 
mogli obliczyć podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia społecz-
ne także w programie „Płatnik”. 
A od 8 stycznia będzie to możli-
we również na Platformie Usług 
Elektronicznych ZUS (PUE) 
oraz na stronie www.zus.pl – in-
formuje Krzysztof Cieszyński, re-
gionalny rzecznik prasowy ZUS 
w Gdańsku.
Z „Małego ZUS” może skorzystać 
przedsiębiorca, którego przychody 
w poprzednim roku kalendarzo-
wym nie przekraczały trzydziesto-
krotności minimalnego wynagro-
dzenia z roku poprzedniego. 
 – W 2019 roku minimalne wyna-
grodzenie wynosiło 2250 zł, a trzy-
dziestokrotność tej kwoty to 67 500 
zł. Jeśli ktoś prowadził firmę krócej 
niż rok, to limit przychodów na-
leży wyliczyć proporcjonalnie do 
czasu prowadzonej działalności. 
Aby skorzystać ze wspomnianej 
ulgi, trzeba prowadzić działalność 

gospodarczą na podstawie wpisu 
do Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) lub innych przepisów 
szczególnych przez co najmniej 60 
dni – tłumaczy rzecznik.
Przedsiębiorcy, którzy nie korzy-
stali z „Małego ZUS” w roku ubie-
głym, a dalej prowadzą działalność, 
do 8 stycznia mieli czas, aby się 
do niego zgłosić. Taki sam termin 
dotyczył tych, którym z końcem 
grudnia zakończy się okres prefe-
rencyjnych składek. Zgłoszenie do 
„Małego ZUS” wymaga rejestracji 
do ubezpieczeń społecznych lub 
ubezpieczenia zdrowotnego z ko-
dem tytułu ubezpieczenia rozpo-
czynającym się od 0590 albo od 
0592. 
 – Osoby, które korzystały z tej ulgi 
w roku ubiegłym, chcą nadal to ro-
bić i spełniają warunki, nie muszą 
ponownie zgłaszać się do ubezpie-
czeń. Muszą jedynie złożyć formu-
larz ZUS DRA cześć II lub ZUS 
RCA cześć II z ustaloną na ten rok 
najniższą podstawą wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia społeczne. 
Dokumenty te płatnik składa ra-
zem z kompletem rozliczeniowym 
za styczeń – odpowiednio w ter-
minie do 10 lutego lub 17 lutego. 
Należy pamiętać, że ulga uprawnia 
do opłacania niższych składek na 
ubezpieczenia społeczne. Nie doty-
czy natomiast składki zdrowotnej – 
przypomina Krzysztof Cieszyński.

(GR) 

50 LAt UG

zaprojektuj 
maskotkę 
 – W związku z jubileuszowym 
rokiem 50-lecia powstania Uni-
wersytetu Gdańskiego szukamy 
nowego symbolu uczelni – do 7 
lutego tego roku można przesy-
łać projekty maskotki uczelni. 
Ma ona odzwierciedlać wartości, 
którymi kierują się zarówno stu-
denci, jak i pracownicy uczelni: 
otwartość, kreatywność, wza-
jemny szacunek i tolerancja, wie-
lokulturowość, a także pragnienie 
zdobywania i pogłębiania wiedzy, 
społeczne zaangażowanie oraz 
związek z morzem i tradycjami 
morskimi. Najlepszy z pomysłów 
zostanie wdrożony do produk-
cji, a jego autor otrzyma nagrodę 
pieniężną w wysokości 3000 zł 
brutto – informuje Monika Rogo, 
rzecznik prasowy Uniwersytetu 
Gdańskiego.
Organizatorzy konkursu chcieli-
by, aby była to postać inspirująca, 
wywołująca pozytywne skojarze-
nia i odzwierciedlająca charakter 
uczelni. Maskotka będzie towa-
rzyszyć przedstawicielom uni-
wersytetu podczas różnych wy-
darzeń. Jej postać może pojawić 
się w formie przebrania, gadżetu 
reklamowego, znaku graficznego, 
elementu promocji uczelni w dru-
ku oraz formach elektronicznych. 
Wyniki konkursu zostaną ogło-
szone 17 lutego.

(MR)

Zamów już dziś internet 
dostarczany w technologii 

światłowodowej! 

W 2020 ROKU POZA NOWYMI, ATRAKCYJNYMI OFERTAMI NA 
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI USŁUGI INTERNETU ŚWIATŁOWODOWEGO 
PLANOWANE SĄ RÓWNIEŻ LICZNE INWESTYCJE W MATERII 
ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ SIECI W GMINACH KOLBUDY, PRZYWIDZ 
I TRĄBKI WIELKIE. OBECNIE TRWAJĄ PRACE W KOLBUDACH PRZY 
ULICY LEŚNEJ W KIERUNKU OSIEDLA PRZY UL. POLNEJ. NIEBAWEM 
ROZPOCZYNAMY RÓWNIEŻ PRACE PROJEKTOWE DLA MIEJSCOWOŚCI 
LISEWIEC, MIESZKAŃCY W NAJBLIŻSZYM CZASIE MOGĄ SIĘ SPODZIEWAĆ 
WIZYT HANDLOWCÓW, KTÓRZY POINFORMUJĄ O PRZEBIEGU PRAC I 
PRZEDSTAWIĄ OFERTĘ NA INSTALACJĘ ORAZ USŁUGI. RÓWNOCZEŚNIE REALIZUJEMY 
MAŁE PROJEKTY DLA POJEDYNCZYCH NIERUCHOMOŚCI W OBRĘBIE NASZEJ 
SIECI MIN.: OTOMIN, PRZYWIDZ, JODŁOWNO, NOWINY, BABIDÓŁ, ZASKOCZYN, 
DOMACHOWO, PRĘGOWO, GROMADZIN, CZERNIEWO, CZĄSTKOWO. WSZYSTKICH 
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY.

>

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
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ODBIORNIKI DLA NIEDOSŁYSZĄCYCH

Hala bardziej przystępna 
Jak informuje Bartosz Tobień-
ski, rzecznik prasowy Ergo 
Areny jednym z nadrzędnych 
tegorocznych celów zarządu trój-
miejskiej hali jest sukcesywne 
znoszenie barier architektonicz-
nych i zwiększanie dostępności 
obiektu dla szerszego grona gości 
niepełnosprawnych. 
 – Wśród realizowanych przez 
spółkę działań są udogodnienia 
dla osób niedosłyszących oraz 
poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. W strefie A1, tuż 
przy wejściu głównym zlokali-
zowany został Punkt Informacji 
dla Osób Niepełnosprawnych, 
który na wybranych imprezach 
muzycznych funkcjonował bę-
dzie jako wypożyczalnia sprzętu 
audio dla osób niedosłyszących 
– mówi Bartosz Tobieński. – 
W ramach wypożyczalni ofe-
rujemy 20 bezprzewodowych 
odbiorników radiowych Senn-
heiser RR 840 wyposażonych 
w akumulator pozwalający na 
pracę do 8 godzin. Odbiornik 
może być wypożyczony z słu-
chawkami nagłownymi, pętlą in-
dukcyjną Sennheiser EZT 3011 
przeznaczoną do użytku z apara-
tami słuchowymi wyposażonymi 
w telefoniczną cewkę odbiorczą 
lub transmiterem Bluetooth Au-
diocore AC820 umożliwiającym 
transmisję dźwięku z odbiornika 
do aparatów słuchowych bądź 

słuchawek bezprzewodowych. 
Odbiornik można też podłą-
czyć do innego urządzenia osoby 
wypożyczającej. 
To nie wszystko, ponieważ 
w hali ruszyła również moderni-
zacja podestów dla osób niepeł-
nosprawnych. Rozpoczęte prace 
mają usprawnić poruszanie się 
i dojazd wózkiem inwalidzkim 
do platformy. Obniżone zostaną 
barierki, dzięki czemu zwiększy 
się komfort oglądania widowisk 
i polepszy widoczność. W plat-
formach zamontowane też zo-
staną dodatkowe półki z gniazd-
kami elektrycznymi.
 – Również w tym roku zlecimy 
prace, które mają podnieść stan-
dard pomieszczeń sanitarnych 
dla osób niepełnosprawnych na 
wybranych kondygnacjach. Po-
nadto, podczas imprez, których 
organizatorem jest operator hali, 
poszerzona zostanie współpra-
ca z fundacjami pomagającymi 
przystosować się do życia spo-
łecznego osobom z zaburzeniami 
rozwoju i funkcjonowania. Pod-
opieczni fundacji, działając jako 
wolontariusze podczas wybra-
nych imprez, podzielą się z Wami 
nie tylko pięknym, szczerym 
uśmiechem, ale pomogą też do-
trzeć do wybranej części hali – 
zapowiada rzecznik Ergo Areny.

(GR)

KOMfORtOWO Z GDAŃSKA DO StAROGARDU

droga wojewódzka niemal jak nowa
Zakończyła się przebudowa 
części drogi wojewódzkiej 
Gdańsk – Starogard Gdań-
ski. W Trąbkach Wielkich 
odbyło się spotkanie połą-
czone z odbiorem robót. Poza 
lokalnymi samorządowca-
mi w trąbeckim urzędzie na 
podsumowaniu inwestycji 
pojawili się senator Ryszard 
Świlski, marszałek woje-
wództwa pomorskiego Mie-
czysław Struk i wicemarsza-
łek Leszek Bonna. 
Przypomnijmy, że projekt 
realizowany był na tere-
nie powiatów: gdańskiego 
i starogardzkiego, w gminach 
Gdańsk, Pruszcz Gdański, 
Trąbki Wielkie, Skarszewy, 
Starogard Gdański. War-
tość robót opiewała na pra-
wie 109 mln zł, a inwestycja 
uzyskała dofinansowanie ze 
środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014–2020. 
 – Projekt miał na celu roz-
budowę DW 222 na odcinku 
od granicy Gdańska – do po-
czątku Starogardu Gdańskie-
go. Przedsięwzięcie podzielo-
ne zostało na sześć odcinków 
drogi o łącznej długości ok. 
28 kilometrów – mówi Mie-
czysław Struk.

W ramach projektu została po-
szerzona i wzmocniona jezdnia 
drogi, skorygowano łuki piono-
we i poziome. Przebudowano 
skrzyżowania, a w niektórych 
miejscach wybudowano ciągi 
pieszo-rowerowe lub ścieżki ro-
werowe. Droga została wypo-
sażona w szereg rozwiązań ma-
jących na celu poprawę bezpie-
czeństwa w tym min. przejścia 
dla pieszych z azylami, wyspy 
spowalniające na wjazdach do 
miejscowości, zatoki autobu-
sowe oraz bariery i balustrady 

w miejscach wymagających 
dodatkowego zabezpieczenia. 
Wykonano oznakowanie po-
ziome, ustawiono nowe zna-
ki pionowe oraz wybudowano 
oświetlenie w miejscowościach. 
W trakcie inwestycji przebudo-
wano most w Kleszczewie oraz 
wybudowano kilka przepustów 
i przejść dla małych zwierząt 
i płazów, ustawiono plotki na-
prowadzające dla żab oraz na-
sadzono nowe drzewa i krzewy 
kompensujące wykonaną wy-
cinkę starego drzewostanu.

 – Dzięki tej inwestycji znacz-
nie poprawi się komfort po-
dróży samochodem między 
Gdańskiem a Starogardem 
Gdańskim. Zdajemy sobie 
sprawę, że kierowcom doku-
czały utrudnienia, których 
nie brakowało w czasie reali-
zacji inwestycji, ale myślę, że 
dla takiego efektu warto było 
odrobinę pocierpieć – dodaje 
Mieczysław Struk.

(GR)

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃStWA 

Ponad tysiąc zgłoszeń w ciągu roku
na początku stycznia dokonano podsumowania statystyk dotyczących krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. policjanci za 
pomocą tego narzędzia otrzymują od lokalnej społeczności informacje na temat problemów dotyczących bezpieczeństwa. 

 – Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa stanowi istot-
ne narzędzie komunikacji po-
między lokalnym społeczeń-
stwem a funkcjonariuszami 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszczu Gdańskim oraz 
podległymi jej komisariatami – 
mówi st. sierż. Karol Kościuk, 
rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszczu 
Gdańskim. – Na mapę powia-
tu gdańskiego naniesiono 1102 
punkty z różnego rodzaju sy-
gnałami. Potwierdzone zostały 
222 zgłoszenia, do innych in-
stytucji przekazano 301 zgło-
szeń, a 498 zagrożeń nie zosta-
ło potwierdzonych. Wyelimi-
nowano 80 problemów a, gwoli 
ścisłości, 1 zgłoszenie zostało 
zakwalifikowane jako żart. 
Podsumowanie pokazało, że 
najwięcej zgłoszeń dotyczy-
ło przekroczeń prędkości, ale 
i nieprawidłowej – według zgła-
szających – organizacji ruchu 
oraz niezgodnego z przepisa-
mi parkowania. Przekazywano 

również informacje dotyczące 
nielegalnych wysypisk śmieci, 
wałęsających się psów, niele-
galnych miejsc organizowania 
gier hazardowych. 
 – Niemała część zgłoszeń do-
tyczy tego samego problemu, 
czego przykładem jest kwestia 
nieprawidłowego parkowania 
na dużych osiedlach mieszka-
niowych. W tym przypadku 
należy zauważyć, że problem 
tkwi w niedostosowanej do 
oczekiwań mieszkańców ilości 
miejsc parkingowych wybu-
dowanych na danym osiedlu 
– kontynuuje rzecznik prusz-
czańskiej policji. – Innym przy-
kładem dużej ilości zgłoszeń, 
dotyczących tego samego za-
grożenia, które zostało przeka-
zane i omówione z właściwym 
rzeczowo organem, może być 
zgłoszony 196 razy postulat 
dotyczący zmiany organizacji 
ruchu w rejonie skrzyżowania 
ulic Kopernika i Sienkiewicza 
w Pruszczu Gdańskim. 
Dodajmy w tym miejscu, że 

w tej sprawie policjanci wystą-
pili do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomor-
skiego i Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański o wprowadzenie roz-
wiązań, które mają poprawić 
bezpieczeństwo w tym rejonie. 
Obecnie zarządcy dróg pracują 
nad wprowadzeniem tych zmian.
 – W miejscach wskazanych 
przez mieszkańców, gdzie kie-
rowcy przekraczają dozwoloną 
prędkość, pojawiają się cyklicz-
ne kontrole. W kilku takich 
lokalizacjach pozwoliły one 
problem wyeliminować. Warto 
wiedzieć, że najczęściej byli to 
kierowcy, którzy są mieszkań-
cami najbliższej okolicy, któ-
rzy teraz jeżdżą wolniej i spo-
kojniej. Należy wspomnieć, 
że w przypadku otrzymania 
informacji o nielegalnych wy-
sypiskach śmieci we współpra-
cy z lokalnymi władzami takie 
miejsca są oczyszczane, a Poli-
cja ustala osoby odpowiedzial-
ne za ich powstanie – tłumaczy 
st. sierż. Kościuk.   

Policjanci przypominają, że 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa nie służy do zgła-
szania interwencji, lecz do 
wskazania kwestii problemo-
wych, które są weryfikowane 

w czasie kilku służb – celem 
określenia, czy jest to incydent, 
czy sprawa występująca w dłuż-
szym okresie czasu.
 – Warto jednak podkreślić, że 
każde „kliknięcie” niesie za sobą 

reakcję stróżów prawa i dlatego 
prosimy o rozważne i przemy-
ślane korzystanie z programu – 
podkreśla rzecznik.

(GR)
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ZALEŻNE OD POGODY

Lodowisko w mieście
Od kilku lat młodsi i starsi 
mieszkańcy miasta i okolic 
mogą cieszyć się z lodowiska, 
które w okresie zimowym 
funkcjonuje przy Szkole 
Podstawowej nr 3 w Prusz-
czu Gdańskim.
 – Funkcjonowanie lodo-
wiska uzależnione będzie 

oczywiście od pogody. Mam 
nadzieję, że warunki do-
piszą i będzie okazja, żeby 
wolną chwilę spędzić na ły-
żwach – mówi Janusz Wró-
bel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.

(GR)

POWIAtOWA KARtKA ŚWIĄtECZNA

konkurs rozstrzygnięty 
Aż 54 prace wpłynęły na kon-
kurs na najpiękniejszą powia-
tową kartkę świąteczną. Zda-
niem jury najładniejszą kartkę 
przygotowała Anna Wiszo-
wata ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Pruszczu Gdańskim.
 – Kolejny raz konkurs po-
kazał, jak zdolna młodzież 
mieszka w powiecie gdań-
skim. Chciałoby się wszyst-
kim uczestnikom przyznać 
pierwsze miejsce, ale komisja 
musiała wybrać najładniejsze 
prace. Najlepszym gratuluję – 
mówi Marian Cichon, wice-
starosta gdański.

Jury zdecydowało, że nagroda 
główna trafi do rąk Anny Wi-
szowatej z pruszczańskiej „je-
dynki”. Jej szkolnej koleżance 
– Wiktorii Kamińskiej – przy-
znano miejsce 2. Natomiast na-
grodę trzecią przyznano Miko-
łajowi Baranowskiemu ze Szko-
ły Podstawowej w Giemlicach. 
Komisja oceniająca prace w po-
wiatowym konkursie przyznała 
dodatkowo aż 15 wyróżnień, 
którymi uhonorowani zosta-
li: Oliwia Niemczuk i Roza-
lia Hinz (SP Koźliny), Daria 
Baturko (SP 1 Pruszcz Gdań-
ski), Wiktoria Hallmann (SP 

Giemlice), Natalia Pruchnik i 
Natalia Godlewska (SP Trze-
powo), Emilia Rejniak (KSN 
Pruszcz Gdański), Mari-
ka Barsul (SP Przejazdowo), 
Agata Fedoruk (SP Wiślina), 
Mateusz Słowiński (SP Trąb-
ki Wielkie), Marcel Filipiuk 
i Milena Pawlik (SP Cedry 
Wielkie), Patrycja Puhaczew-
ska (SP Wocławy), Nadzie-
ja Kindel (SP Czerniewo) 
oraz Karolina Solińska (SP 2 
Pruszcz Gdański).

(GR)

tRĄBKI WIELKIE

strażacy uczą 
dzieci i dorosłych 

„Od przedszkola do senio-
ra używamy def ibrylatora” 
to projekt, który realizo-
wany jest przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Trąbkach 
Wielkich. 
 – Jest to projekt dedyko-
wany wszystkim miesz-
kańcom naszej gminy, ale 
przede wszystkim staramy 
się uczyć dzieci i młodzież. 
Szkolenia przeprowadza-
liśmy w trąbeckim przed-
szkolu, ale i dla seniorów 
podczas Balu Seniora. Na 
tym jednak nie poprzesta-
liśmy. Odwiedzamy kolejne 
szkoły w naszej gminie, bie-
rzemy udział w festynach, 
gdzie pokazujemy jak ob-
sługiwać def ibrylator. Taka 
umiejętność może się przy-
dać w każdej chwili, a dzię-
ki temu możemy uratować 
komuś życie. Chcemy na-
pisać kolejny projekt, dzięki 
któremu moglibyśmy otrzy-
mać pieniądze na fantoma 
ćwiczebnego dla naszej jed-
nostki, aby pogłębiać swo-
je umiejętności z zakresu 
pierwszej pomocy – mówi 
nam Wioletta Frydrych z 
OSP Trąbki Wielkie.
Dodajmy, że projekt jest f i-
nansowany z Akumulatora 
Społecznego. Dzięki pozy-
skanym pieniądzom można 
było zakupić m.in. zastaw 
fantomów ćwiczebnych.
 – Defibrylatorów coraz 
więcej pojawia się w miej-
scach publicznych, ale nie 
wszyscy wiedzą, jak ich 
używać. Urządzenie jednak 
„podpowiada”, co mamy ro-
bić i w gruncie rzeczy jego 
obsługa jest prosta – dodaje 
Dagmara Megger, liderka 
projektu.

(KL)

WNIOSKI DO 14 LUtEGO

są pieniądze dla sołectw 
tylko do 14 lutego składać można wnioski w ramach aktywnego sołectwa pomorskiego. pieniądze – nawet 
do 10 tys. zł. – pozyskać mogą gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Środki można przeznaczyć na remont 
świetlicy wiejskiej, budowę boiska, siłowni pod chmurką lub miejsca integracji mieszkańców.

Michał Piotrowski, rzecznik pra-
sowy Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku przypomina, że w 
poprzednim roku z dofinanso-
wania o łącznej wysokości 400 
tys. zł skorzystało 40 gmin, a w 
pierwszej edycji Aktywnego So-
łectwa Pomorskiego w 2018 roku 
30 gmin. 
 – Dzięki temu pomorskie wsie 
wzbogaciły się m.in. o place za-
baw, boiska, scenę plenerową i 
drewniane wiaty. Zmodernizo-
wano budynek dla Koła Gospo-
dyń Wiejskich i zrewitalizowano 
zespół parkowo-dworski – mówi 
rzecznik.
Głównym założeniem projektu 
jest to, aby zadania, które otrzy-
mały dofinansowanie, służyły 
mieszkańcom wsi.
 – Chcemy, by pomorskie wsie 
piękniały i stawały się bardziej 
przyjazne mieszkańcom poprzez 
wspieranie rozwoju lokalnej de-
mokracji i społeczeństwa obywa-
telskiego. Inicjatywy umacnia-
ją kontakty społeczne też przez 
tworzenie wspólnych przestrze-
ni. Dlatego mile widziane są 
wszelkie miejsca, które integrują 
mieszkańców wsi, jak świetlice, 
boiska, wiaty, miejsca na ognisko, 

sceny plenerowe – mówi Józef 
Sarnowski, wicemarszałek woje-
wództwa pomorskiego. 
W tegorocznej edycji zadania 
będą także ocenianie pod wzglę-
dem edukacyjnym oraz zacho-
wania dziedzictwa kulturowego. 
Dodatkowo punktowane będą 
zadania związane z turystyką i 
infrastrukturą turystyczną, któ-
rych realizacja wpływa na roz-
wój regionu i wpisuje się w Stra-
tegię Rozwoju Województwa 
Pomorskiego.

Starający się o dofinasowane 
mogą dysponować wkładem wła-
snym, a o środki finansowe dla 
sołectw mogą ubiegać się gminy. 
Zgodnie z regulaminem realiza-
cja projektów musi zakończyć się 
najpóźniej 13 listopada tego roku.
Wypełnione dokumenty należy 
złożyć w nieprzekraczalnym ter-
minie do 14 lutego. Liczy się data 
wpływu do urzędu, a nie stem-
pla pocztowego. Wyniki zostaną 
ogłoszone w maju. Zasady Ak-
tywne Sołectwo Pomorskie 2020 

znaleźć można na stronie www.
pomorskie.eu.

(GR)

 ochotnicy z osp trąbki wielkie podczas 
balu seniora pokazywali, jak udzielać pomocy 

przedmedycznej
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PRZYJDŹ PO SWÓJ KOD

E-booki w pruszczańskiej bibliotece
Czytelnicy Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Pruszczu Gdań-
skim w ramach projektu „Le-
gimi – konsorcjum pomor-
skie” mogą bezpłatnie wypo-
życzać e-booki.
 – W ramach projektu osoby 
zapisane do naszej biblioteki 
będą miały dostęp do 32 ty-
sięcy pozycji – przede wszyst-
kim z dziedziny literatury 
popularnej. Są to bestsellery, 
nowości, kryminały, fanta-
styka, powieści obyczajowe 
i romanse. Osoby zaintere-
sowane taką formą czytania 
muszą zgłosić się do biblio-
teki i odebrać indywidual-
ny kod dostępu – informuje 
Anna Kotwa-Kąkol z Po-
wiatowej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Pruszczu 
Gdańskim.
Czytelnik rejestruje się w Le-
gimi na stronie: www.legimi.
pl/pomorskie, podając kod 
otrzymany w bibliotece, a na-
stępnie nazwę użytkownika, 
adres e-mail i hasło. 
 – Od tego momentu może 
korzystać z usługi przez 30 
dni. Kod pobrany musi być 
aktywowany na wyżej poda-
nej stronie w miesiącu ode-
brania. Liczba kodów, któ-
re posiada biblioteka, jest 

ograniczona. Po zarejestrowa-
niu można wypożyczać dowol-
ną liczbę książek, pobierając je 
w darmowej aplikacji Legimi – 
dodaje Anita Kotwa-Kąkol.
Aplikacja jest dostępna na 
urządzeniach przenośnych 
(tablety, e-czytniki, smartfo-
ny) i systemach operacyjnych 
(ios, Android, Windows 8,10). 
Każdy czytelnik może czytać 

w chmurze jednocześnie na 
dwóch urządzeniach.
Kody dostępu do Legimi 
będą wydawane w pruszczań-
skiej bibliotece, która mieści 
się przy ul. Wojska Polskiego 
34 w ,,Wypożyczalni dla do-
rosłych” od początku każdego 
miesiąca.

(GR)

reklama

AWfIS MA SWOICH tUtORÓW

mistrzowie dydaktyki z gdańskiej uczelni
Gdańscy wykładowcy uczelni wyższych, w tym również akademii wychowania Fizycznego i sportu, idą z duchem czasu. aby jeszcze 
lepiej dotrzeć do studentów i przekazać im w odpowiedni sposób wiedzę, podnoszą swoje kompetencje chociażby w zakresie stosowania 
innowacyjnych metod dydaktycznych – szczególnie tutoringu akademickiego.

Dzisiejsi studenci są zupełnie 
inni od tych, którzy kształ-
cili się kilkanaście lat temu. 
Wykładowcy szukają róż-
nych sposób, aby dotrzeć do 
współczesnej młodzieży. Nie 
zawsze jest to jednak skutecz-
ne. Pomóc w tym może unijny 
projekt „Mistrzowie dydak-
tyki”, którego koordynato-
rem jest Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.
– Poziom wiedzy podstawo-
wej z poszczególnych przed-
miotów wśród naszych stu-
dentów jest bardzo zróżnico-
wany. Są osoby słabe, prze-
ciętne, ale i bardzo dobre 
– dla każdej z nich musimy 
mieć pomysł na podnoszenie 
wiedzy i kompetencji, a takie 
możliwości daje nam tuto-
ring. Niedawno naszą uczel-
nię odwiedziły Clare Bentall 
i Harriet Harper z University 
College London oraz Aneta 
Radaczyńska z Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szegoGłównym celem wizyty 
była obserwacja wdrożonych 
rozwiązań wykorzystanych 
w projekcie, ale też poznanie 

środowiska akademickie-
go gdańskich uczelni – Uni-
wersytetu Gdańskiego oraz 
Akademii Wychowania Fi-
zycznego i Sportu – mówi dr 
Katarzyna Kasprowicz, ko-
ordynator projektu AWFiS, 
która podczas wizyty gości na 
naszej akademii prowadziła 
pokazowe zajęcia w oparciu 
o model „flipped classroom”, 
podczas których studentki 
poszerzyły swoją wiedzę na 
temat witaminy D, opracowu-
jąc artykuł naukowy z 2019 
roku. .
Ekspertki były pod wraże-
niem wysokiego poziomu za-
jęć, a całe spotkanie było bar-
dzo miłe i skupione na moż-
liwościach poprawy jakości 
kształcenia na AWFiS.
W ramach projektu grupa na-
uczycieli akademickich bierze 
udział w wizytach studyj-
nych w wybranych, renomo-
wanych uczelniach europej-
skich. Jedną z nich jest wła-
śnie University College Lon-
don, gdzie metody kształcenia 
podpatrywała dr Katarzyna 
Kasprowicz.

– Wszystkie spotkania mia-
ły na celu wymianę wiedzy, 
poglądów i doświadczeń do-
tyczących wprowadzania no-
woczesnych form dydakty-
ki w szkolnictwie wyższym, 
w szczególności metody tuto-
ringu – dodaje dr Kasprowicz.
Tutoring to wyrażenie, któ-
re coraz częściej spotykamy 
w języku polskim. Celem tu-
tora nie jest tylko przekazanie 
wiedzy i jej egzekwowanie, 
ale uczenie samodzielnego 
myślenia, budowania opinii 
opartych na wiedzy i publicz-
nej ich obrony.
– Nie zapomnijmy, że nasza 
uczelnia kształci również na-
uczycieli wychowania fizycz-
nego, dlatego musimy zmienić 
system kształcenia i metody 
nauczania, aby nasi absolwen-
ci mogli je wykorzystywać 
w swojej pracy w zmieniającej 
się co jakiś czas polskiej szko-
le. Nauczyciele – również aka-
demiccy – mogą być znakomi-
tymi fachowcami w swoich 
dziedzinach, ale tak dobrymi 
dydaktykami już nie muszą 
być. Dlatego też w projekcie 

„Mistrzowie edukacji” uczest-
niczą nie tylko nauczyciele 
młodzi, ale również wykła-
dowcy z wieloletnim stażem 
pedagogicznym – mówi dr 

Katarzyna Kasprowicz.
Dodajmy, że w projekcie 
„Mistrzowie edukacji”, któ-
ry w całości finansowany jest 
ze środków zewnętrznych, 

bierze udział 10 wykładowców 
z Akademii Wychowania Fi-
zycznego i Sportu w Gdańsku.

(lubek)

  na zdjęciu dziekan tomasz tomiak (awFis), clare bentall, Harriet Harper
(University college london), aneta radaczyńska z mnisw, dr katarzyna kasprowicz
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PEWNE UtRZYMANIE DA 12. POZYCJA 

ruszyły przygotowania do rundy 
wiosennej 
w miniony poniedziałek przygotowania do rundy wiosennej iV ligi wznowili piłkarze Gks kowale. celem podopiecznych roberta kugla jest 
utrzymanie się w lidze. zadanie może być trudne, ponieważ prawdopodobnie do „okręgówki” spadnie aż 5 drużyn. szkoleniowiec wierzy 
jednak, że wykonanie celu minimum jest w zasięgu jego piłkarzy.

Powiat gdański reprezentowa-
ny jest w IV lidze tylko przez 
jedną drużynę – GKS Ko-
wale. Drużyna swoje mecze 
rozgrywa dzięki gościnności 
władz sąsiedniego Pruszcza 
Gdańskiego.
 – Mam nadzieję, że władze 
gminy udostępnią nam zaple-
cze socjalne, dzięki czemu bę-
dziemy mogli wystąpić o przy-
znanie licencji. Jeśli się tak 
nie stanie, to w dalszym ciągu 
jako gospodarz grać będziemy 
w Pruszczu Gdańskim. Nie 
jest to dobra sytuacja dla naszej 
drużyny. Myślę, że nasz punk-
towy dorobek byłby znacznie 
większy, gdybyśmy grali w Ko-
walach. Owszem, mam swoich 
wiernych kibiców, którzy kibi-
cują nam w Pruszczu, ale dom 
to jednak dom – mówi nam 
Robert Kugiel.
Ekipa GKS Kowale po krótkiej 
zimowej przerwie wznowiła 

już treningi. Zajęcia – trzy razy 
w tygodniu – odbywać się będą 
na boisku Politechniki Gdań-
skiej. Z kolei co weekend nasz 
czwartoligowiec rozgrywać bę-
dzie sparing. 
 – Kadra zespołu jest niemal 
niezmieniona. Na pierwszym 
treningu było ponad 20 za-
wodników. Nie zapowiada się, 
aby ktoś odszedł. Planujemy 
za to pewne wzmocnienia. 
Już na pierwszych zajęciach 
pojawił się Radosław Szu-
ba, zawodnik Jaguara, który 
grać będzie jako ofensywny 
pomocnik. Myślimy jeszcze 
o jednym wzmocnieniu w linii 
defensywnej i ataku. Liczba 
zdobytych bramek w rundzie 
jesiennej dobitnie pokazuje, 
że naszą bolączką jest sku-
teczność. Dlatego też zależy 
nam na przyjściu skutecznego 
zawodnika, który wykorzy-
stywałby wypracowane przez 

kolegów okazje strzeleckie – 
tłumaczy szkoleniowiec GKS 
Kowale.
Runda wiosenna rusza 8 mar-
ca, a pierwszy rywalem będzie 
ostatnia w tabeli Lipniczanka 
Lipnica. Do tego czasu GKS 
Kowale rozegra pięć sparingów 
z: Radunią Stężyca, Czarny-
mi Pruszcz Gdański, Orłem 
Trąbki Wielkie, SAP Sopot, 
MKS Władysławowo i GLKS 
Różyny.
 – Wszystko na to wskazuje, 
że z III ligi spadną drużyny 
Gromu Nowy Staw i Bałtyku 
Gdańska, co spowoduje, że IV 
ligę będzie musiało opuścić aż 
pięć zespołów. Dlatego walczy-
my o bezpieczne 12. miejsce – 
dodaje Robert Kugiel.
O poczynaniach GKS Kowale 
i sytuacji w klubie będziemy in-
formować na naszych łamach.

(lubek)

tENISOWE ZMAGANIA W WOCŁAWACH

dariusz matyjas z pucharem proboszcza 
Dariusz Matyjas jest zdo-
bywcą głównego trofeum 
w 22. Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar Probosz-
cza w Wocławach. Tenisistów 
jak co roku gościła miejscowa 
podstawówka.
 – Turniej przebiegał bardzo 
sprawnie. Jak co roku dużym 
zainteresowaniem naszych 
gości cieszyła się kawiaren-
ka przygotowana przez Radę 
Rodziców. Mimo że do ju-
bileuszowego, 25. turnieju 
pozostało jeszcze trochę cza-
su, to już teraz zastanawia-
my się nad jego organizacją, 
aby zawody na długo zapa-
dły w pamięci uczestników 
– mówi Beata Kwiecień, dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
w Wocławach.
Nie miejsca i medale były naj-
ważniejsze, a przede wszyst-
kim dobra zabawa i integracja 
lokalnej społeczności. Mimo 
to warto poinformować, kto 
okazał się najlepszy w swoich 
kategoriach wiekowych. 
Do walki o puchar probosz-
cza z Wocław ks. Waldemara 
Naczk przystąpiło kilkudzie-
sięciu zawodników. 
Wśród chłopców do 13 
lat zwyciężył Adrian 
Okrój, który w pokonanym 
polu pozostawił Fabiana 

Raczkowskiego i Miłosza 
Grenz. W gronie dziewcząt 
bezkonkurencyjna okazała się 
Anastazja Juszczyk. 2. miejsce 
zajęła Marcelina Grzylewska, 
a 3. Małgorzata Langowska. 
Magdalena Gawryś zwycięży-
ła w kategorii dziewcząt 13–
18 lat. Na 2. pozycji zawody 
ukończyła Marta Langowska, 
a 3. Weronika Rumak. Wśród 
chłopców zwyciężył Oskar 
Malec, który w ostatecznym 
rozrachunku okazał się lepszy 
od Igora Kowalskiego i Kamila 

Maczugi. W kategorii ko-
biet powyżej 18 lat zwyciężyła 
Magdalena Lech. Miejsca na 
podium zajęły jeszcze Izabe-
la Miłosz i Hanna Szparniak. 
Z kolei wśród mężczyzn miej-
sca na podium zajęli kolejno: 
Dawid Kobryń, Tomasz Jusz-
czyk i Paweł Tubak. Wśród se-
niorów, a więc zawodników po-
wyżej 35 lat najlepszym zawod-
nikiem okazał się Dariusz Ma-
tyjas, do którego trafi puchar 
proboszcza parafii Wocławy. 
Na 2. miejscu zawody ukończył 

Grzegorz Guchniewicz, a na 
3. Mieczysław Turzyński. 
Najlepszym gratulujemy 
i zapraszamy na kolejny tur-
niej do gościnnych Wocław. 
Dodajmy jeszcze tylko, że 
nagrody i puchary dla naj-
lepszych ufundował Urząd 
Gminy Cedry Wielkie oraz 
ks. Waldemar Naczk.

(lubek)

POWALCZĄ O PUCHAR BOŃKA

Escola najlepsza 
w trąbkach
W Trąbkach Wielkich odbył 
się finał Turnieju LOTOS 
Griffin Cup rocznika 2009 
o Puchar Prezesa Pomorskie-
go Związku Piłki Nożnej. 
Uczestniczyło w nim 16 ze-
społów, ale tylko jeden – Eco-
la Pruszcz Gdański zdobył 
główne trofeum halowych 
zmagań i przepustkę na wy-
jazd do Warszawy na turniej 
o Puchar Prezesa Polskiego 
Związku Piłki Nożnej Zbi-
gniewa Bońka
Wielu meczom nie brakowa-
ło dramaturgii, ale wszystko 
oczywiście zgodnie z zasada-
mi fair play. W meczu o naj-
niższy stopień podium w re-
gulaminowym czasie gry padł 
bezbramkowy remis. Dopie-
ro w rzutach karnych Gryf 

Tczew pokonał 2:1 Lechię 
Gdańsk. Rzuty karne po-
trzebne były również do wy-
łonienia zwycięzcy turnieju. 
Tu spotkały się ekipy Jedynki 
Reda i Escola Pruszcz Gdań-
ski. Spotkanie zakończy-
ło się remisem 1:1, a lepiej 
karne wykonywali młodzi 
adepci futbolu z Pruszcza 
Gdańskiego. 
Najlepszym zawodnikiem 
został uznany Aleksander 
Wołosowski (Escola Pruszcz 
Gdański), najlepszym bram-
karzem – Ignacy Garski (AP 
Jedynka Reda), a królem 
strzelców zdobywca 6 bramek 
Jakub Bałamonczek (Gryf 
Tczew).

(GR)
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