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podatek pit to dla samorządu lokalnego znacząca część 
dochodów, która ma wpływ na otoczenie mieszkańców. 
wszyscy korzystamy z różnych ofert proponowanych przez 
miasto. dotyczy to zarówno sportu, kultury, jak i służby 
zdrowia czy działań prorodzinnych. dlatego też tak ważne 
jest, aby również ci, którzy nie są u nas zameldowani, 
„dokładali się” do naszych działań – mówi nam  
Janusz wróbel, burmistrz pruszcza Gdańskiego.

toyota do wygrania w miejskiej loterii
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PODATEK ZAPŁAĆ W PRUSZCZU GDAŃSKIM

w mieście mieszka od 2 do 3 tysięcy osób, które nie są zameldowa-
ne w pruszczu Gdańskim i podatku pit również nie odprowadzają 
do naszego Urzędu skarbowego. aby to zmienić, miasto ogłosiło 
loterię, w której wygrać można hybrydową toyotę yaris.

Przykładem doskonałej współpracy 
W CKiS w Pruszczu Gdańskim spotkał się kwiat 
pruszczańskiej przedsiębiorczości. Była to okazja do 
podsumowania minionego roku, ale też do wymiany 
biznesowych doświadczeń i rozmów na temat przyszłości. 

Seniorzy bawili się w Cedrach Wielkich
Takiego balu seniora w gminie Cedry Wielkie nie pa-
miętają nawet najstarsi żuławiacy. Ponad 300 osób bawiło 
się na imprezie zorganizowanej w cedrowskiej hali i był to 
chyba jeden z największych balów seniora na Pomorzu.

Niepotrzebne kolejki
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego 
w Pruszczu Gdańskim kolejny raz będzie rozbudowa-
ny. Zatrudnieni będą dodatkowi pracownicy. Na zmia-
ny możemy liczyć jeszcze w tym roku.

Wspólny bilet dla całej metropolii 
Jest duża szansa, że mieszkańcy Trójmiasta 
i sąsiednich gminy będą mogli już od 1 lipca 
korzystać z jednego biletu miesięcznego w całej 
metropolii. 
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• numer alarmowy      112

• policja        997

• pogotowie ratunkowe     999

• straż pożarna      998 

• straż miejska      986

• pogotowie gazowe      992

• pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• pogotowie ciepłownicze     993

• pogotowie energetyczne     991

• straż Gminna Gminy pruszcz Gdański   664 430 371

• 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

• Urząd Gminy pruszcz Gdański    (58) 692 94 21

• Urząd Gminy przywidz     (58) 682 51 46

• Urząd Gminy pszczółki     (58) 683 91 28

• Urząd Gminy suchy dąb     (58) 682 86 85

• Urząd Gminy trąbki wielkie     (58) 682 83 23

• Gminny ośrodek pomocy społecznej   (58) 691 15 01

• powiatowe centrum pomocy rodzinie   (58) 773 20 86

• komenda powiatowa policji     (58) 785 42 22

• informacja pkp      197 57

• informacja pks      (58) 302 15 32

• polskie centrum informacji medycznej   (58) 301 02 22

• Gdański telefon zaufania     (58) 301 00 00

• zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• centrum medyczne pruszcz Gdański    (58) 682 22 81

• szpital marynarki wojennej     (58) 552 63 26
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nasze kalendarium

•	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;

•	23 lutego (niedziela), Natalia Przybysz, 
godz. 18.00, Klub B90 w Gdańsku,  
ul. Elektryków; 

•	29 lutego (sobota), Hunter, godz. 19.00, 
Klub Ucho w Gdyni, ul. Św. Piotra 2;

•	1 marca (niedziela), Anita Lipnicka, godz. 
19.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku,  
ul. Bogusławskiego 1;

•	2 marca (poniedziałek), Love Story – 
Koncert Muzyki Filmowej, godz. 19.00, 
Teatr Miejski w Gdyni, ul. Bema 26;

•	7 marca (sobota), Variux Manx i Kasia 
Stankiewicz, godz. 19.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1;

•	8 marca (niedziela), Poeci Rocka, godz. 
19.00, Gdynia Arena, ul. Górskiego 8; 

•	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;

•	17 marca (wtorek), GZA – The Genius, 
godz. 20.00, Teatr Szekspirowski 
w Gdańsku, ul. Bogusławskiego 1;

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

•	20 marca (piątek), Latin Trio, godz. 21.00, 
Teatr Boto w Sopocie, ul. Bohaterów Monte 
Cassino 54B;

•	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;

•	4 kwietnia (sobota), Tre Voci, godz. 17.00  
i 20.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
ul. Ołowianka 1;

•	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;
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WIĘCEJ MIEJSC DLA PRZEDSZKOLAKÓW

w trąbkach wielkich powstanie żłobek

W budynku byłej szkoły pod-
stawowej w Trąbkach Wiel-
kich trwają właśnie prace 
budowlane. Związane są one 
z przystosowaniem budynku 
do potrzeb przedszkola, które 
swoją działalność w nowym 
miejscu rozpocznie już we 
wrześniu.
Prace remontowe prowadzo-
ne są w starej części trąbeckiej 
szkoły. Dobudowana będzie 
również winda.
 – Wszystkie roboty mają 
być zakończone jeszcze 
w tym miesiącu. Wartość 
tych prac opiewa na 1,3 mi-
liona złotych. Część środków 

pochodzi z dofinansowania 
otrzymanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Dzięki 
tej inwestycji przedszkole bę-
dzie dostępne dla ok. 180 dzie-
ci, a więc o około 80 więcej niż 
może w tej chwili zagwaranto-
wać. Jestem przekonany, że dla 
wszystkich naszych maluchów 
wystarczy miejsca i tym samym 
nie będziemy musieli finan-
sować pobytu naszych przed-
szkolaków w placówkach dzia-
łających na terenie innych gmin 
– mówi nam Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie.
W tej chwili przedszkole znaj-
duje się przy ul. Parkowej. 

Kiedy przedszkolaki przejdą 
do nowego budynku, obiekt 
przy Parkowej również przej-
dzie lifting, by można było 
uruchomić w nim żłobek. 
Nowe przedszkole ruszy od 
września, natomiast urucho-
mienie żłobka zaplanowano 
12 miesięcy później.
 – Mieszkańców cały czas 
przybywa i młodzi ludzi re-
gularnie pytają o żłobek. Są-
dzę, że przy ulicy Parkowej 
znajdzie się miejsce dla oko-
ło 50 dzieci – dodaje Błażej 
Konkol.
 

(GR)

  Już od września trąbeckie przedszkole będzie funkcjonować w budynku byłej podstawówki

+48 663 512 905 biuro@ak-sen.pl

DLACZEGO MY?

PO ZDROWIE I WYPOCZYNEK

ŚWIAT JEST PO TO, BY GO ZWIEDZAĆ 
Licencjonowany organizator turystyki z wieloletnim 
doświadczeniem

Tysiące sprzedanych wczasów oraz zrealizowanych 
wycieczek na terenie całego kraju, Europy oraz świata

Doświadczona kadra przewodników i pilotów, 24 godzinna 
opieka podczas podróży

Wygoda (wysokiej klasy autokary, wyłącznie renomowane 
linie lotnicze)

Maksimum bezpieczeństwa (gwarancja ubezpieczeniowa)

Indywidualne oferty podróży, przygotowanie wg potrzeb, 
upodobań i kondycji Seniora

Turnusy leczniczo-rehabilitacyjne w kurortach 
sanatoryjnych:

 Naturalne źródła lecznicze,  
 baseny termalne, indywidualnie   
                 dobrane zabiegi, opieka lekarza,   
                 spersonalizowana dieta

Zorganizowane, samolotowo-autokarowe wczasy 
stacjonarne oraz wycieczki objazdowe pod pieką polskiego 
pilota oraz przewodnika

Narty (nie tylko dla seniora)

www.ak-sen.pl /aktywnysenior

Hiszpania
Włochy

Mołdawia
Rumunia

Bojnice
Truskawiec

Gruzja

Syberia
Kraje 

bałtyckie

Bułgaria
Chorwacja

Grecja
Malta

Barcelona
Lizbona 
Londyn
Paryż
Rzym

Wiedeń
Sankt Petersburg

Lwów
Praga

Czarnogóra
Izrael

Uzbekistan

wydarzEnia/rEkLama
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POROZUMIENIE ZAWARTE

ruszy rozbudowa 
szkoły w warczu
Udało się! Samorządy powia-
tu gdańskiego i gminy Trąb-
ki Wielkie doszły w końcu 
do porozumienia w sprawie 
szkoły w Warczu. 
O planach inwestycyjnych 
w Warczu informowaliśmy 
już niejeden raz. Inwestycja 
nie mogła jednak ruszyć, bo 
prawnie właścicielem tere-
nu była gmina, a nie powiat. 
A to właśnie powiat będzie 
inwestorem.
 – Czekaliśmy na ten moment, 

aby podjąć dalsze kroki 
w sprawie rozbudowy i mo-
dernizacji szkoły specjalnej 
w Warczu. Inwestycja, reali-
zowana przez powiat, ruszy 
zaraz po zakończeniu roku 
szkolnego – mówi nam Stefan 
Skonieczny, starosta gdański.
Plany rozbudowy szkoły 
w Warczu są niezwykle am-
bitne. Więcej na ten temat na-
piszemy w kolejnym wydaniu 
„Panoramy”. 

(GR)

wydarzEnia

PODATEK ZAPŁAĆ W PRUSZCZU GDAŃSKIM

toyota do wygrania 
w miejskiej loterii
w mieście mieszka od 2 do 3 tysięcy osób, które nie są zameldowane w pruszczu Gdańskim 
i podatku pit również nie odprowadzają do naszego Urzędu skarbowego. aby to zmienić, 
miasto ogłosiło loterię, w której wygrać można hybrydową toyotę yaris.

Z każdym rokiem zwiększa się 
liczba osób zamieszkujących 
Pruszcz Gdański. Niestety nie 
wszyscy są tu zameldowani i nie 
tu odprowadzają podatek.
Osoby, które rozliczają PIT 
w Urzędzie Skarbowym w Prusz-
czu Gdańskim, jednocześnie 
wskazując adres zamieszkania na 
terenie naszego miasta, będą mo-
gły wygrać samochód osobowy 
Toyota Yaris Hybrid oraz 3 elek-
tryczne hulajnogi.
 – Podatek PIT to dla samo-
rządu lokalnego znacząca część 
dochodów, która ma wpływ na 
otoczenie mieszkańców. Wszy-
scy korzystamy z różnych ofert 
proponowanych przez miasto. 
Dotyczy to zarówno sportu, 
kultury, jak i służby zdrowia 
czy działań prorodzinnych. 
Dlatego też tak ważne jest, aby 
również ci, którzy nie są u nas 
zameldowani, „dokładali się” 

do naszych działań – mówi 
nam Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
O jak dużych pieniądzach mó-
wimy, niech świadczy fakt, że 
wystarczy, że 200 osób rozliczy 
swojego PIT-a w naszej skar-
bówce, a pokryte zostaną kosz-
ty organizowanej loterii.
Loteria rusza w marcu i potrwa 
do 5 maja. Zgłoszenia będą 
możliwe przez specjalnie przy-
gotowaną do tego celu stronę. 
Na stronie internetowej miasta 
pruszczgdanski.budzetyjst.pl 
dostępny jest specjalny kalku-
lator, za pomocą którego moż-
na obliczyć, jaką część podatku 
każdego pruszczanina miasto 
wyda miesięcznie na poszcze-
gólne zadania i zobaczyć, jak 
zapłacony podatek PIT wpływa 
na nasze otoczenie.

(GR)
  w czerwcu ma ruszyć rozbudowa szkoły w warczu

RUSZYŁY PRACE PRZY DOMU MŁYNARZA

kolejne zabytki odzyskają dawny blask
Tydzień temu ruszył remont 
kolejnego pruszczańskiego 
zabytku. Dawną świetność 
odzyska niebawem Dom 
Młynarza przy ulicy Wojska 
Polskiego. W odrestaurowa-
nych pomieszczeniach swoją 
siedzibę będzie miał Urząd 
Stanu Cywilnego.
 – Dom Młynarza to XIX
-wieczny domek o trochę 
dworkowym charakterze. Po-
łożony za oryginalnym, ciągle 
pracującym młynem, wraz 
z ceglanym płotkiem i fon-
tanną stanowił niegdyś jedną 
z ozdób najładniejszej ulicy 
Pruszcza Gdańskiego, jaką 
była ulica Wojska Polskie-
go – mówi Bartosz Gondek, 
miłośnik historii i rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.
Zabytkowy budynek od lat 
popadał w niełaskę. W końcu 
władze miasta znalazły środki 
na remont obiektu.
 – Ulica Wojska Polskie-
go przyciągała swoim uro-
kiem. Chcemy przywrócić 
jej blask. Natomiast piękny 
obiekt, jakim bez wątpie-
nia jest Dom Młynarza, bę-
dzie idealnym miejscem na 
nową siedzibę Urzędu Stanu 
Cywilnego – mówi Janusz 

Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Warto w tym miejscu dodać, 
że dobiegają końca prace zwią-
zane z kapitalnym remontem 
dworku podcieniowego przy 
ulicy Krótkiej 6, gdzie – jak 
informowaliśmy na naszych 
łamach – znajdować się będzie 
muzeum Pruszcza Gdańskie-
go. Niebawem ruszy remont 

kolejnego zabytkowego obiek-
tu przy ulicy Wojska Polskie-
go. Mam tu na myśli rozbudo-
wę pruszczańskiej biblioteki. 
Przetarg został właśnie roz-
strzygnięty, podpisano również 
umowę z wykonawcą prac.
 – W ostatnim czasie mia-
sto, pod kontrolą konserwa-
tora zabytków, przystąpi-
ło także do zabezpieczenia 

średniowiecznych piwnic 
przy elektrowni wodnej. Ale 
na tym nie koniec, ponieważ 
w tym roku prowadzony bę-
dzie kolejny etap remontu 
kościoła pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego – dodaje 
Bartosz Gondek.

(Kl)

RODZINA CZEKA NA PAWŁA KOZŁOWSKIEGO

widziany w okolicach 
koźlin, kiezmarka
Tczewscy policjanci poszu-
kują 32-letniego mieszkańca 
Tczewa – Pawła Kozłowskie-
go. Mężczyzna 6 lutego wy-
jechał samochodem z miejsca 
zamieszkania i nie nawiązał 
żadnego kontaktu z rodziną.
 – Mieszkaniec Tczewa wyje-
chał samochodem z domu i do 
tej pory nie nawiązał żadnego 
kontaktu z rodziną. W dniu 
zaginięcia około godziny 9.00 
funkcjonariusze otrzymali 
zgłoszenie o płonącym samo-
chodzie w miejscowości Koź-
liny nad Wisłą. Pracujący na 
miejscu mundurowi ustalili, 
że jest to samochód należą-
cy do zaginionego 32-latka. 
Policjanci ustalili również, 
że mężczyzna w pobliżu Ste-
blewa, Koźlin lub Kiezmarka 
mógł zatrzymywać samocho-
dy na „stopa” – informuje st. 
sierż. Karol Kościuk, rzecz-
nik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszczu 
Gdańskim.
Zaginiony 32-latek jest śred-
niej budowy ciała, ma 180 cm 
wzrostu, 90 kg wagi, włosy 
krótkie koloru rudo-brązowe-
go, wąsy, brodę, nosi okulary 
korekcyjne. W chwili zagi-
nięcia ubrany był w granatową 

kurtkę ¾, niebieskie spodnie, 
sweter w poziome pasy koloru 
szaro-pomarańczowego i brą-
zowe buty skórzane.
Osoby, które widziały w dniu 
zaginięcia mężczyznę lub 
mogą pomóc w ustaleniu 
miejsca jego pobytu, proszo-
ne są o kontakt z Wydziałem 
Kryminalnym KPP w Tcze-
wie pod nr tel. 58 530-81-
67, e-mail: komenda.tczew@
gd.policja.gov.pl lub z naj-
bliższą jednostką Policji pod 
nr 112.

(GR)
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NIEPOTRZEBNE KOlEjKI DO WyREjESTROWANIA AUTA

starostwo zatrudni 5 osób do rozbudowanego 
wydziału komunikacji 
wydział komunikacji starostwa powiatowego w pruszczu Gdańskim kolejny raz będzie rozbudowany. zatrudnieni będą dodatkowi 
pracownicy. na zmiany możemy liczyć jeszcze w tym roku.

Ilość spraw załatwianych w wy-
dziale komunikacji z każdym ro-
kiem jest coraz większa. Niemal 2 
lata temu byliśmy świadkami uro-
czystego zakończenia rozbudowy 
wydziału, co znacznie poprawiło 
tempo i jakość obsługi petentów. 
 – Remont zdecydowanie wpłynął 
na poprawę jakości funkcjonowa-
nia wydziału. Wydzielono osobne 
stanowiska przeznaczone dla ob-
sługi podmiotów gospodarczych. 

Obecnie na terenie powiatu dzia-
ła 16 firm leasingowych, a jesz-
cze niedawno działały tylko trzy, 
a dodatkowo istnieje sporo przed-
siębiorstw zajmujących się dzia-
łalnością transportową rzeczy 
i osób. Firmy te z reguły załatwia-
ją kilkanaście spraw i „rezerwują” 
stanowisko pracy na cały dzień 
roboczy. Ta zmiana pozwoliła na 
przeznaczenie stanowisk na sali 
obsługi wyłącznie dla klientów 

indywidualnych, z reguły zała-
twiających jedną lub dwie sprawy 
jednocześnie. Stanowiska na sali 
obsługi zostały zaprojektowane 
w sposób zapewniający zabez-
pieczenie danych osobowych za-
równo tych przechowywanych, 
jak również przetwarzanych na 
bieżąco w związku z obsługą in-
dywidualnego klienta. Funkcjo-
nujący system kolejkowy umoż-
liwia zarządzanie przepływem 

osób oczekujących oraz monito-
rowaniem czasu obsługi klientów 
– tłumaczy Anna Petter, naczel-
nik Wydziału Komunikacji Sta-
rostwa Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim.
Dziś okazuje się, że inwestycja 
okazała się niewystarczająca. Od 
początku roku, niemal każdego 
dnia, w wydziale komunikacji 
napotkać można niekończące się 
kolejki. Z czego to wynika?
 – Od 1 stycznia weszły w życie 
nowe przepisy dotyczące wyre-
jestrowania samochodu. W tej 
chwili ustawodawca daje na to 
jeden miesiąc. Chciałbym jed-
nak wszystkich uspokoić. Nowe 
przepisy dotyczą jedynie samo-
chodów, które zostały zakupione 
w tym roku – uspokaja Marian 
Cichon, wicestarosta gdański.
Tasiemcowe kolejki przed wy-
działami komunikacji są zatem 
zupełnie niepotrzebne. Jeżeli zaś 
auto zostało kupione lub sprzeda-
ne w tym roku, to mamy 30 dni 
na jego zarejestrowanie lub wy-
rejestrowanie. Jeśli ktoś tego nie 
zrobi terminowo, to czeka go kara 
od 200 do 1000 zł.
 – Mieszkańcy powiatu usłyszeli 

o tych karach i przychodzą teraz 
do wydziału komunikacji, trzy-
mając w ręku po 10 umów kupna/
sprzedaży aut nawet sprzed kilku 
lat. To generuje niepotrzebne ko-
lejki – dodaje Marian Cichon.
Patrząc na sytuację w wydzia-
le komunikacji, postanowiono 
uruchomić pięć dodatkowych 
stanowisk.
 – Musimy podjąć wszelkie sta-
rania, aby obsługa petentów była 
jak najlepsza. Mamy wolne po-
mieszczenia w budynku przy uli-
cy Grunwaldzkiej 25. Tam prze-
niesiony zostanie Powiatowy Le-
karz Weterynarii, który obecnie 
w budynku starostwa zajmuje po-
mieszczenia po byłym pogotowiu 
ratunkowym. Właśnie w tej czę-
ści budynku utworzonych będzie 
pięć dodatkowych stanowisk do 
obsługi petentów – informuje Ste-
fan Skonieczny, starosta gdański.
 – Staramy się nie dopuszczać do 
kumulacji problemów związa-
nych z funkcjonowaniem naszego 
wydziału i rozwiązywać je na bie-
żąco, w trakcie ich występowania. 
Obecnie realizujemy projekt roz-
budowy systemu informatycz-
nego obsługującego internetowe 

rezerwacje wizyt w wydziale, aby 
uczynić go bardziej funkcjonal-
nym i dostępnym dla większej 
liczby chętnych do skorzystania – 
podkreśla Anna Petter.
W tej chwili trwają prace nad 
projektem dotyczącym adaptacji 
pomieszczeń przy Grunwaldzkiej 
25 na potrzeby Powiatowego Le-
karza Weterynarii. 
 – Mam nadzieję, że w ciągu 
trzech najbliższych miesięcy za-
kończą się wszystkie prace mo-
dernizacyjne. Sądzę, że przepro-
wadzka Powiatowego Lekarza 
Weterynarii nastąpi w czerwcu, 
a już w lipcu zajmiemy się zago-
spodarowaniem pomieszczeń na 
potrzeby wydziału komunikacji – 
dodaje Marian Cichon.
Stworzone stanowiska dedyko-
wane będą wyłącznie do obsługi 
klientów indywidualnych, któ-
rych codziennie przyjmujemy co-
raz więcej. W związku z powięk-
szeniem wydziału komunikacji 
zatrudnionych będzie pięć dodat-
kowych osób.

(lubek)

ogłoszEniE  
rsm „BudowLani” 

RSM „Budowlani” w Gdańsku – Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569 posiada 
lokale użytkowe do wynajęcia:

1. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563 
   20,05 m2 ze stawką 3,50 zł/m2

2. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563 
    144,40 m2 ze stawką 3,74 zł/m2

3. Lokal przy ul. Karpackiej 4C 
   38,72 m2 ze stawką 9,50 zł/m2

Stawki powyższe nie obejmują opłat z tytułu centralnego ogrzewania, energii 
elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, wieczystego użytkowania gruntu, 

podatku od nieruchomości itp. Stawki do negocjacji.

Bliższych informacji udziela się  
pod nr (58) 552-00-08 w.50 

w godzinach: 
pon. od 8:00 do 15:00

wt. – pt. od 7:15 do 13:00
  

życiE Powiatu

RODZINA CZEKA NA PAWŁA KOZŁOWSKIEGO

2018 r. 2019 r.

Ilość wydanych decyzji o rejestracji pojazdu 19026 20032

Ilość przyjętych zawiadomień o zbyciu pojazdu 

(zgłoszenie sprzedaży)

4781
5616

Ilość wydanych dowodów rejestracyjnych 21719 22789

Ilość wydanych znaków legalizacyjnych 17417 21218

Ilość wydanych pozwoleń czasowych 24081 27581

Ilość wydanych tablic rejestracyjnych (ogółem) 25300 29654

Ilość wydanych nalepek kontrolnych na szybę 14404 15920

Ilość pojazdów zarejestrowanych (ogółem) 137900 145205
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DNI PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

zenek martyniuk zagra u nas
Poniedziałkowa informacja bur-
mistrza Janusza Wróbla doty-
cząca tegorocznych Dni Prusz-
cza Gdańskiego zelektryzowała 
fanów muzyki. Na święcie mia-
sta zagra Zenon Martyniuk.
Wybór gwiazd, które wystę-
pują podczas Dni Pruszcza 
Gdańskiego, jest odpowiedzią 
na oczekiwania mieszkańców. 
13 czerwca na scenie pojawi się 
znany z koncertów z zespołem 
T. Love Muniek Staszczyk, 
przed którym zagrają znane wie-
lu pruszczanom formacje Switch 
Mode Band i The Ostprausters.
Niedziela 14 czerwca będzie 
z kolei należeć do fanów rytmów 
disco polo. Najpierw wystąpi ze-
spół MIG, a gwiazdą wieczoru 
będzie Zenon Martyniuk.
Więcej o tegorocznych Dniach 
Pruszcza Gdańskiego w jednym 
z kolejnych wydań „Panoramy”.

(Kl)
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PROPOZyCjA ZOSTAŁA ZAAKCEPTOWANA

Będzie wspólny bilet dla całej metropolii 
Jest duża szansa, że mieszkańcy trójmiasta i sąsiednich gminy będą mogli już od 1 lipca korzystać z jednego biletu miesięcznego 
w całej metropolii. 

– Samorządy aglomeracji trój-
miejskiej od lat budują metro-
polię mimo braku niezbęd-
nych rozwiązań legislacyjnych. 
Krwiobiegiem nowoczesnej 
metropolii jest zintegrowany 
system transportu publicznego. 
Wsłuchując się w głos miesz-
kańców, prezydenci Gdyni, 
Sopotu i Gdańska wypracowali 
rozwiązania tak bardzo ocze-
kiwane w tej kwestii – jeden, 
wspólny bilet miesięczny na 
wszystkie środki komunika-
cji publicznej dla wszystkich 
w takiej samej cenie – 150 zł 
normalny i ok. 75 zł ulgowy 
– zapowiada Daniel Stenzel, 
rzecznik prasowy prezydent 
Gdańska.
Propozycja została już zapre-
zentowana na posiedzeniu 
zarządu Obszaru Metropoli-
talnego Gdańsk Gdynia So-
pot. Propozycje poparli m.in. 
Janusz Wróbel – burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego, Mi-
chał Pasieczny – burmistrz 
Rumi i  Krzysztof Krzemiń-
ski – burmistrz Redy. Zgro-
madzeniu Metropolitalnego 

Związku Komunikacyjnego 
Zatoki Gdańskiej zapropono-
wano z kolei przekazanie przez 
wszystkie gminy kompeten-
cji do ustalania taryf na rzecz 
związku.
 – Odtąd ceny biletów były-
by ustalane w MZKZG, a nie 
w każdej z gmin z osobna. Ta-
kie rozwiązanie zapewni ich 
spójność i jednolitość. Proce-
dura takiej zmiany zajmie kilka 
miesięcy – dodaje Daniel Sten-
zel, który słusznie zauważa, że 
doświadczenia miast europej-
skich pokazują jednoznacznie, 
że tylko transport szynowy 
jest w stanie rozwiązać proble-
my zatłoczonych ulic i braku 
miejsc parkingowych. – Stąd 
też główny nacisk chcemy po-
łożyć na popularyzację prze-
wozów kolejowych w obszarze 
metropolii. Mając świadomość 
związanych z tym kosztów, 
zdajemy sobie sprawę, że nie-
zbędne jest współuczestnicze-
nie  metropolii w finansowa-
niu transportu kolejowego na 
jej obszarze. Niezbędna jest 
w tym przypadku współpraca 

z marszałkiem województwa.
Dodajmy, że Gdańsk wspólnie 
z marszałkiem już wcześniej 
zaproponował w formie pilota-
żu bilet miesięczny, który za 99 
zł pozwoli podróżować autobu-
sem, tramwajem oraz pociąga-
mi SKM i Polregio w granicach 

administracyjnych miasta. 
Teraz Gdynia, Sopot oraz 
Gdańsk przedkładają propo-
zycję atrakcyjnego biletu me-
tropolitalnego miesięcznego, 
który pozwoli mieszkańcom 
swobodnie poruszać się po te-
renie wszystkich zaangażo-
wanych w ten nowy projekt 
miast i gmin. Bilet ten będzie 
pilotażowo emitowany przez 
MZKZG w roku 2020, w cenie 
150 zł (ulgowy ok. 75 zł). 
 – Będzie to bilet łączony kole-
jowo-komunalny, gdzie udział 
kolei wynosi 134 zł. Bilet taki 
pozwoli pasażerom podró-
żować w granicach metropo-
lii od Pruszcza Gdańskiego 

i Żukowa, przez Trójmiasto, 
Kosakowo, Rumię, Redę, Wej-
herowo tak pojazdami komu-
nikacji miejskich, jak i SKM 
oraz Polregio. To rozwiązanie 
testowe zakłada dopłaty gmin 
w celu zapewnienia nowej ceny 
biletu (obecnie jest to 230 zł). 
Gminy wchodzące w skład 
MZKZG zobowiążą się do 
współfinansowania zwiększo-
nych kosztów funkcjonowania 
transportu kolejowego w ob-
szarze metropolii, na zasadach 
wspólnie określonych z woje-
wództwem pomorskim – pod-
kreśla rzecznik.
 – Jest to bardzo gorąca wiado-
mość, której mocno kibicujemy. 

Mam nadzieję, że plan uda 
wcielić się w życie 1 lipca. Bę-
dzie to dobra informacja dla 
osób pracujących i uczących 
się, które korzystają z komu-
nikacji publicznej na obszarze 
metropolii. Będą mogły – na 
jednym bilecie – korzystać 
z różnych środków transportu. 
Nie będą ograniczeni tylko do 
pociągu albo autobusu. Drugą 
dobrą wiadomością jest niska 
cena biletu metropolitalnego 
– mówi „Panoramie” Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.

(GR)
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  podczas obchodów odsłonięto tablicę informacyjną, gdzie znaleźć można informacje o marszu Śmierci

UCZCIlI PAMIęĆ OfIAR MARSZU ŚMIERCI

jEDEN Z NAjWIęKSZyCH BAlÓW NA POMORZU

nie bądźmy obojętni 

seniorzy bawili się w cedrach wielkich

w ostatnich dniach stycznia 1945 roku mieszkańcy wielu wsi na Żuławach i kaszubach ujrzeli przerażający widok. zasypanymi 
śniegiem drogami szły kolumny ludzi w obstawie brutalnych strażników obozu koncentracyjnego w stutthofie. mieszkańcy 
powiatu gdańskiego nie zapomnieli o ofiarach marszu Śmierci. rocznicowe uroczystości odbyły się m.in. w cedrach wielkich.

takiego balu seniora w gminie cedry wielkie nie pamiętają nawet najstarsi żuławiacy. ponad 300 osób bawiło się na imprezie 
zorganizowanej w cedrowskiej hali i był to chyba jeden z największych balów seniora na pomorzu. specjalnie dla seniorów 
wystąpił z koncertem andrzej cierniewski.

– Od 7 lat spotykamy się pod 
obeliskiem, który nieprzypad-
kowo stanął na trasie Marszu 
Śmierci. Cieszę się, że razem 
z nami są dzieci, bo dzięki 
temu wspólnie budujemy poko-
lenie pamięci, a nasza historia 
– często też smutna – będzie 
wciąż trwała. Z każdym dniem 
zmniejsza się liczba osób, które 
przeżyły ten marsz, ale pamięć 
o nich musi trwać. Będzie-
my o to dbać – mówi Janusz 

Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
 – 75. rocznica Marszu Śmierci 
to historia, którą warto przypo-
minać. Upamiętnijmy też mi-
nutą ciszy zmarłą Józefę Kro-
śnicką, wielką patriotkę, która 
swego czasu wspólnie z nami 
wspominała ofiary tragiczne-
go marszu jeńców obozu Stut-
thof – podkreślała Justyna Sło-
wińska, przewodnicząca Rady 
Gminy Cedry Wielkie.

Z kolei starosta gdański Ste-
fan Skonieczny zaznaczył, że 
naszym obowiązkiem jest pod-
trzymywanie pamięci o uczest-
nikach tragicznych wydarzeń 
stycznia i lutego 1945 roku.
 – Najgorszą rzeczą jest bycie 
obojętnym. Obojętność potra-
fi zabić emocje i znieczulić na 
wszystko, co się dzieje wokół 
nas. Historia o Marszu Śmier-
ci uczy, żeby być odważnym, 
a nie obojętnym. Marsz śmier-
ci utożsamiać należy z naszą 
przeszłością. Szli i ginęli w nim 
tacy sami ludzie jak my, któ-
rzy też kochali, tęsknili i mie-
li swoje marzenia. W tamtych 
okolicznościach wojny zostali 
jednak zmuszeni do takich po-
staw, za które musieli zapłacić 
najwyższą cenę życia – zauwa-
ża Marcin Owsiński, kierow-
nik Działu Oświatowego Mu-
zeum Stutthof. 
Dzięki dobrej współpracy na-
szej gminy z Muzeum Stutthof 
udało się odsłonić tablicę in-
formacyjną, na której znaleźć 
można rzetelne informacje na 

temat Marszu Śmierci. 75 lat 
temu 25 stycznia Paul Werner 
Hoppe, komendant niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego 
Stutthof wydał rozkaz ewaku-
acji więźniów. Wymarsz miał 

nastąpić o godzinie 6. Trasa 
ewakuacji – licząca 140 km – 
wiodła m.in. przez Mikoszewo, 
Cedry Wielkie, Pruszcz Gdań-
ski, Straszyn, Żukowo, Luzino, 
do Lęborka. Wyprowadzono 

11 000 więźniów obozu głów-
nego i 22 000 z rozsianych po 
całym regionie podobozów. 
Zginęło 17 tysięcy jeńców.

(lubek)

Zimowe spotkania z seniorami 
to już tradycja w gminie Cedry 
Wielkie. Jednak po raz pierw-
szy bal zorganizowano z takim 
rozmachem.
– Jest to dla nas organizacyj-
ne wyzwanie i wielki test. Mam 
nadzieję, że udało się. Cieszę się, 
że tak dużo seniorów skorzystało 
z naszego zaproszenia. Żuławy 
nie były przyjaznym regionem 
dla osób, które po 1945 roku 
z różnych stron kraju sprowadziły 
się w te strony. Jednak ludzie ci od 

pierwszych dni ciężko pracowa-
li i zakorzenili się na Żuławach 
Gdańskich. Dzisiejszy bal niech 
będzie skromnym podziękowa-
niem za ten trud, który ponieśli 
w swoim życiu – mówi Janusz 
Goliński, Wójt Gminy Cedry 
Wielkie.
Bal był niebywałą odskocznią 
od obowiązków dnia codzienne-
go. Poza dobrą zabawą spotka-
nie z seniorami było okazją do 
uhonorowania małżeństw, które 
obchodziły co najmniej 50-lecie 

pożycia małżeńskiego. Tym ra-
zem wyróżniono pięć par: Alek-
sandrę i Kazimierza Sitarskich, 
Teresę i Mariana Niciejewskich 
(Trutnowy), Irenę i Zygmunta 
Lewandowskich oraz Irenę i Ma-
riana Szafran (Cedry Wielkie). 
Janusz Goliński wręczył małżon-
kom medale za długoletnie poży-
cie małżeńskie przyznane przez 
prezydenta Polski. Wyróżniono 
również Mariannę i Pawła Wa-
lenczykowskich z Giemlic, którzy 
poszczycić się mogą 60-letnim 

pożyciem małżeńskim.
Podczas imprezy wybrano królo-
wą i króla balu. Zaszczytny tytuł 
przypadł Krystynie Tymkowskiej 
i Jerzemu Łaguna.
– Życzę udanej zabawy. Mam 
nadzieję, że po dzisiejszym balu 
boleć będą tylko nogi – mówiła 
do seniorów Justyna Słowińska, 
Przewodnicząca Rady Gminy 
Cedry Wielkie.
Obecny na balu Starosta Gdański 
Stefan Skonieczny żartował, że 

podczas rozbudowy szkoły wielu 
dziwiło się wójtowi Golińskiemu, 
że gmina inwestuje w tak duży 
obiekt.
– Dziś okazuje się, że do tańcze-
nia pozostało bardzo niewiele 
miejsca. Cieszę się, że tak wie-
lu będzie bawić się na wspól-
nej zabawie – zauważył Stefan 
Skonieczny.
– Dzieci odchowałam, wnuki 
mam, więc teraz wspólnie z mę-
żem cieszymy się z takich imprez. 

Właśnie dziś spotkałam bardzo 
długo niewidzianych znajomych, 
dlatego uważam, że takie bale po-
winny być organizowane znacz-
nie częściej – dodaje Pani Teresa.
Dodać trzeba, że duży wkład 
w organizację balu wnieśli pra-
cownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz Żuław-
skiego Ośrodka Kultury i Sportu.

(lubek)

  Justyna słowińska, przewodnicząca rady Gminy cedry wielkie 
i wójt Janusz Goliński za swój obowiązek uważają kultywowanie 

pamięci o marszu Śmierci.
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NAjWIęKSZA INWESTyCjA PRAWIE SKOŃCZONAPUNKT SPRZEDAŻy W TRĄBKACH WIElKICH

niebawem rozruch oczyszczalnirozmawiano o kursach linii 401

Na ostatniej prostej jest bu-
dowa sieci kanalizacyjnej oraz 
oczyszczalni ścieków w Sobo-
widzu. Jak mówi nam Błażej 
Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie, inwestycja jest już 
niemal ukończona.
 – Można powiedzieć, że 
oczyszczalnia ścieków jest 
już przygotowana do rozru-
chu. Pozostało do wykona-
nia jeszcze kilka prac przy-
gotowawczych. Podobnie jest 
w przypadku kanalizacji. Do 
wykonania pozostały jeszcze 

W ubiegłym tygodniu Błażej 
Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie spotkał się z przed-
stawicielami PKS Starogard 
Gdański. Głównym tematem 
rozmów było kursowanie au-
tobusów przez Sobowidz.
 – PKS Starogard Gdański 
kilka miesięcy temu urucho-
mił, a właściwie przedłużył 
jedną z linii autobusów przez 
Rościszewo i Sobowidz. 
Kursów – zarówno w stro-
nę Gdańska, jak i Starogar-
du Gdańskiego – nie brakuje 
również w weekendy. Chcie-
libyśmy, żeby frekwencja była 

  teraz na terenie trąbeckiej gminy funkcjonować będą dwie oczyszczalnie ścieków

nieliczne punkty. Sądzę, że 
cały system zostanie urucho-
miony już wiosną – mówi „Pa-
noramie” Błażej Konkol.
Przypomnijmy, że budowa 
oczyszczalni ścieków oraz sie-
ci kanalizacyjnej to największy 
projekt inwestycyjny realizo-
wany na terenie trąbeckiej gmi-
ny, ale i jeden z największych 
na Pomorzu – wśród przed-
sięwzięć związanych z gospo-
darką ściekową. Całe przed-
sięwzięcie kosztowało ok. 25 
milionów złotych. Lwią część, 
bo aż 20 milionów złotych, 

na tyle zadowalająca, aby prze-
woźnik nie wycofał się z ofertą. 
Korzystając z okazji, zachęcam 
mieszkańców do korzystania 
z transportu publicznego – 
mówi nam Błażej Konkol.
Dodajmy w tym miejscu, że 
w budynku Gminnego Ośrod-
ka Kultury Sportu i Turystyki 
w Trąbkach Wielkich urucho-
miony zostanie punkt sprzeda-
ży biletów miesięcznych PKS 
Starogard Gdański. 
 – Będziemy zabiegać u staro-
sty starogardzkiego, który jest 
organizatorem transportu pu-
blicznego, o włączenie trasy 

udało się pozyskać ze środ-
ków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego. Dzięki tym 
środkom wybudowano nie 
tylko oczyszczalnię ścieków, 
ale i ponad 23 km kanaliza-
cji sanitarnej, z której będą 
mogli korzystać mieszkańcy 
Sobowidza, Gołębiewa Śred-
niego i Gołębiewa Wielkiego, 
gdzie mieszkają prawie cztery 
tysiące osób.

(GR)

przez Sobowidz do sieci po-
łączeń. Dzięki temu posunię-
ciu starogardzki przewoźnik 
będzie mógł otrzymać środki 
w ramach rządowego funduszu 
rozwoju przewozów autobuso-
wych – dodaje wójt Konkol. 
Podczas spotkania wójt trą-
beckiej gminy przekazał do 
analizy plany utworzenia 
dwóch nowych tras: przez 
Pawłowo – Ełganowo – Trąb-
ki Wielkie do Gdańska oraz 
przez Pawłowo – Kleszczewo 
do Gdańsk.

(GR)

fo
t.

 A
nd

rz
ej

 M
ar

ko
w

sk
i/

U
G

 T
rą

bk
i W

ie
lk

ie

fo
t.

 G
O

K
Si

R

życiE soBowidza

WARSZTATy W SOBOWIDZU

tworzyli maski na 
karnawał
Jeszcze tylko kilka dni po-
zostało do końca karnawału. 
Karnawał trwa na szczęście 
w najlepsze – również w bi-
bliotece z Sobowidzu.
 – W ubiegłym tygodniu dzieci 
uczestniczyły w warsztatach 
tworzenia masek karnawało-
wych. Siedmioro z nich wy-
kazało się zdolnościami ma-
nualnymi i wykonało maski. 
Każdy uczestnik miał do dys-
pozycji różne formy ozdabia-
nia m. in. naklejanie kuleczek 
styropianowych, wyklejanie 
gotowymi figurkami,  wy-
cinanie kolorowych wzorów 

metodą scrapbookingu, ozda-
bianie mazakami i farbami 
w pędzelku oraz ozdabianie 
piórkami. Część dzieci wy-
konała maski z myślą o szkol-
nym balu karnawałowym, by 
móc je założyć i zaprezento-
wać się w masce przez siebie 
wykonanej – mówi nam Le-
szek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Turystyki w Trąb-
kach Wielkich.

(lO)

TROPEM WIlCZyM W SOBOWIDZU

Bieg Pamięci żołnierzy wyklętych
Już po raz czwarty w gminie trąbki wielkie odbędzie się wydarzenie „tropem wilczym. bieg 
pamięci Żołnierzy wyklętych”. w 2017 roku na trasie Graniczna wieś – mierzeszyn pobiegło 
46 osób, w 2018 roku w sobowidzu – 116, a w ubiegłym w postołowie – 96. w tym roku bieg 
odbędzie się 1 marca (niedziela) w sobowidzu, ale start i meta nie będą usytuowane tak jak 
2 lata temu na boisku, a przy wieży widokowej.

Dystans rodzinny, obligatoryjny, 
wynosić będzie 1963 metry. Wska-
zuje on datę śmierci ostatniego 
Żołnierza Wyklętego Józefa Fran-
czaka ps. „Lalek”.  Jednak chętni 
będą mogli pobiec na dłuższych 
dystansach: 7,5 km lub 11,5 km. 
Krótka trasa przebiegać będzie 
wokół wieży widokowej. Biegacze, 
którzy wybiorą dłuższe trasy, po-
biegną najpierw ścieżką rowerową, 
a od dawnej stacji kolejowej drogą 
w kierunku lasu i tam będą mogli 
zrobić jedną pętlę albo dwie i wró-
cić na metę przy wieży widokowej. 
Zgodnie z umową zawartą między 
Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich i Fundacją Wolność 
i Demokracja z Warszawy udział 
w biegu weźmie 100 osób. Każda 
z nich otrzyma pakiet startowy za-
wierający koszulkę z wizerunkiem 
Żołnierza Wyklętego, materiały 
promocyjne i torbę, a na mecie tak-
że okazały medal. Na mecie cze-
kać na nich będzie również ciepły 

posiłek i gorąca herbata.
Zarejestrować do biegu będzie się 
można w bibliotekach publicznych 
na terenie Gminy Trąbki Wielkie: 
w Trąbkach Wielkich przy ulicy 
Sportowej 2, w Sobowidzu przy 
ulicy Kościuszki 4 i w Mierzeszy-
nie przy ulicy Wolności 24.
Zarejestrowane osoby zobowiąza-
ne są do wpłaty wpisowego w wy-
sokości 20 zł w bibliotekach lub na 
konto GOKSiR nr 57 8335 0003 
0300 4636 2000 0001.
Biuro biegu, gdzie można będzie 
odebrać pakiet startowy, czynne 
będzie od godziny 14.00. O godzi-
nie 15.00 planowane są okoliczno-
ściowe przemówienia i rozgrzewka 
uczestników Biegu, a następnie 
odbędą się starty.
Więcej na temat projektu „Tropem 
Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych” można się dowiedzieć 
na stronie www.tropemwilczym.
pl.

(GR)

  spotkanie wójta błażeja konkol z władzami starogardzkiego pks
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PRZEjAZDOWO WOjANOWO

STRASZyN

ruszy budowa ul. kasztanowej Pierwsza taka zjeżdżalnia!

dobra wiadomość dla piłkarzy! 

W Urzędzie Gminy Pruszcz 
Gdański podpisano umowę 
z wykonawcą ul. Kasztanowej 
w Przejazdowie – firmą KRU-
SZYWO sp. z o.o. 
 – Zadanie obejmuje budowę 
jezdni asfaltowej, chodników 
z kostki betonowej,  a także 
budowę sieci kanalizacji desz-
czowej, oświetlenia drogowego 
oraz przebudowę sieci gazowej 
i teletechnicznej – wyjaśnia Pa-
weł Czajkowski, kierownik Re-
feratu Inwestycji i Remontów.
 – Ulica Kasztanowa to kolejny 

W zrewitalizowanym niedaw-
no parku podworskim w Woja-
nowie powstaje wyjątkowa stre-
fa rekreacji i zabawy.
 – Budujemy ponad 11-metro-
wą, wkomponowaną w teren 
zjeżdżalnię, prawdopodobnie 
jedyną taką w okolicy – opo-
wiada Wojciech Korytowski, 
podinspektor ds. inwestycji i re-
montów obiektów gminnych. – 
Ponadto zjazd liniowy, czyli tak 
zwaną tyrolkę, oraz dwie nisko 
usytuowane równoważnie, na 
których w bezpieczny sposób 

Wicewójt Daniel Kulkow-
ski podpisał umowę z wy-
konawcą przebudowy boiska 
w Straszynie. 
Zlokalizowane przy nowym 
wielofunkcyjnym komplek-
sie boisko do piłki nożnej 
będzie obiektem pełnowy-
miarowym (61 x 105 m) 
o nawierzchni ze sztucznej 

element układu drogowego w tej 
części miejscowości. W 2018 
roku oddaliśmy do użytku Łą-
kową – ulicę po drugiej stronie 
drogi powiatowej – dodaje wice-
wójt Daniel Kulkowski.

będzie można ćwiczyć utrzyma-
nie równowagi. 
Na tym terenie, który w więk-
szości zostanie pokryty drew-
nianymi zrębkami, posadowio-
ne zostaną również 4 betonowe 

trawy. Na terenie boiska zo-
stanie wykonanie odwodnie-
nie. Inwestycja obejmuje rów-
nież montaż bramek, w tym 
bramek mobilnych, trybun, 
zadaszonych wiat, tablicy wy-
ników oraz piłkochwytów.
Boisko zostanie ogrodzo-
ne i oświetlone lampami 
typu LED. Będzie do niego 

Koszt inwestycji to prawie 2,4 
mln zł. Na realizację zada-
nia wykonawca ma czas do 30 
września.

(MB)

leżaki, stojaki na rowery, kosze 
na śmieci i tablice edukacyjne.
Nowe atrakcje będzie można te-
stować już na przełomie marca/
kwietnia br.

(MB)

prowadziła ścieżka z kost-
ki betonowej. Pojawi się tu 
również mała architektura 
w postaci ławek i koszy na 
śmieci.
Koszt zadania to blisko 2,5 
mln zł. Boisko będzie goto-
we jesienią.

(MB)
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życiE gminy Pruszcz gdański

WSTRZĄSAjĄCE WSPOMNIENIA

Pamięć o marszu Śmierci wciąż żywa 
nasza gmina uczciła pamięć ofiar tragicznego marszu Śmierci więźniów obozu koncentracyjnego kl stutthof.

25 stycznia 1945 komendant 
Stutthoff wydał specjalny 
rozkaz o ewakuacji więź-
niów do obozu zastępczego 
w Lęborku. W środku zimy, 
w siarczystym mrozie, je-
dynie w obozowych pasia-
kach, często na boso – tak 
szli, a dla większości z nich 
była to pewna śmierć. Dla 
upamiętnienia tych tragicz-
nych wydarzeń w gminie 
Pruszcz Gdański powstały 
miejsca pamięci w Juszkowie 
i w Straszynie. 
Podczas mszy w intencji 11 
tysięcy uczestników Marszu 
Śmierci ze wspomnieniami 
ojca – jednego z nielicznych, 
którzy piekło wojny prze-
żyli – podzieliła się córka 
dr Halina Drozd. Jej relacja 
wstrząsnęła słuchaczami.
 – Więźniowie otrzymali 
prowiant na dwa dni drogi: 
po pół kilograma chleba i pół 
kostki margaryny lub smalcu. 
Część więźniów zjadła otrzy-
maną żywność natychmiast 

– mówiła – Mój tata jesz-
cze przed wyjazdem z obozu 
otrzymał w paczce od siostry 
suszony chleb i zbrylony cu-
kier. Te zapasy pozwoliły mu 
przeżyć marsz.
Trasa Marszu Śmierci wio-
dła od Mikoszewa, przez 
Świbno, Cedry Małe, Cedry 
Wielkie, do Pruszcza Gdań-
skiego, gdzie więźniowie 
nocowali w namiotach przy 
20-stopniowym mrozie.
 – W każdym namiocie spa-
ło około 80 więźniów. Ci, 
którzy spali od zewnętrznej 
strony, umierali z wyzię-
bienia – opowiadała dalej. – 
Więźniów, którzy nie mieli 
sił rano iść, dobijano. Trupy 
składano przy bramie głów-
nej lotniska.
Z Pruszcza więźniowie ru-
szyli do Żukowa. Szli m.in. 
przez Juszkowo i Straszyn. 
Z uwagi na śnieg po kola-
na, drogę wyznaczały słupy 
telegraf iczne.
 – To był bardzo trudny etap 

marszu, gdyż od dwóch dni 
więźniowie nie otrzyma-
li żadnej żywności. Kto nie 
miał siły iść, był zabijany 
strzałem w głowę. Kolumna 
szła dalej po trupach – wyja-
śniła Halina Drozd.
Z Żukowa więźniowie wyru-
szyli w kierunku Kartuz. 
 – Kaszubska ludność rzuca-
ła więźniom chleb, gotowane 
ziemniaki, buraki. Tacie raz 
udało się złapać cały boche-
nek, jednak napór współ-
więźniów na niego był tak 
duży, że musiał go odrzucić. 
Inaczej nie uszedłby z życiem 
– przyznała jego córka.
Więźniowie kierowali się do 
Lęborka, ale ostatecznie roz-
lokowano ich w różnych po-
dobozach. Ojciec pani Ha-
liny traf ił do Rybna. Po 12 
dniach marszu.
Po mszy władze gminy i po-
wiatu oraz mieszkańcy zło-
żyli pod obeliskami pamięci 
kwiaty oraz zapalili znicze. 

(MB)
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GMINA ZERWAŁA UMOWę PRZyWIDZ lIDEREM PROjEKTU

nowy wykonawca dokończy dzieła aktywizacja społeczna i zawodowa

Ogłoszono następny przetarg 
na kolejną część budowy ka-
nalizacji sanitarnej w gminie 
Przywidz i dokończenie bu-
dowy oczyszczalni ścieków. 
Umowa z dotychczasowym 
wykonawcą robót została roz-
wiązana, ponieważ firma nie 
wywiązywała się z umowy. 
Do gminnej kasy wpłynęły 
z tego tytułu dodatkowe środ-
ki pieniężne. 
Do tej pory udało się wy-
budować nitkę kanalizacji 
z Marszewskiej Góry w kie-
runku Huty Dolnej. Poza tym 

W Starostwie Powiatowym 
w Pruszczu Gdańskim odbyło 
się spotkanie dotyczące akty-
wizacji społeczno-zawodowej 
oraz rozwoju usług społecz-
nych skierowanych do miesz-
kańców powiatu gdańskiego. 
Liderem projektu, który reali-
zowany będzie w ramach ob-
szaru metropolitalnego, jest 
gmina Przywidz.
 – Projekt jest skierowany do 
235 osób – w tym niepełno-
sprawnych, ale też dla ludzi 
młodych w wieku 18–27 lat, 
pozostających bez zatrud-
nienia i niekształcących się. 

wykonano połowę prac przy 
budowie oczyszczalni ścieków.
 – Jeszcze w grudniu ogłosili-
śmy przetarg. Sądziliśmy, że 
uda się wyłonić firmę, która 
zajmie się dokończeniem tych 
prac. Oferentów zabrakło, ale 
myślę, że było to spowodowa-
ne okresem świąteczno-nowo-
rocznym. Jestem przekonany, 
że w następnym przetargu uda 
się wyłonić wykonawcę prac – 
mówi nam Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz.
Przetargi mają wyłonić firmę, 
która zajmie się dokończeniem 

Chcemy też dotrzeć do bez-
robotnych powyżej 50 roku 
życia, ale i do tych, którym 
grozi wykluczenie społeczne. 
Dzięki projektowi co najmniej 
20 najuboższych osób otrzyma 
wsparcie asystenta lub opieku-
na, a 60 kolejnych będzie ob-
jętych usługami pieczy zastęp-
czej i usługami wsparcia ro-
dziny. Na planowanym jeszcze 
w lutym spotkaniu wspólnie 
z samorządowcami i jednostka-
mi organizacyjnymi urzędów 
ustalimy jakie to będą konkret-
ne zadania, które wpiszemy do 
wniosku aplikacyjnego – mówi 

życiE gminy Przywidz

ENERGOOSZCZęDNE OŚWIETlENIE 

doświetlone przejścia 
dla pieszych
Inwestycje drogowe to punkt 
budżetu, który najbardziej 
interesuje niemal każdego 
mieszkańca. 
 – Liczymy, że podobnie jak 
w latach ubiegłych, część 
środków na naprawy ulic 
otrzymamy z Funduszu Dróg 
Samorządowych. W tym roku 
chcielibyśmy się skupić na uli-
cy Słonecznej w Przywidzu. 
Jest to droga, która wymaga 
budowy, dlatego jej koszt na 
pewno nie będzie mały – mówi 
nam Marek Zimakowski. 
Poruszając tematy drogowe, 
warto jeszcze wspomnieć, że 
wójt Zimakowski spotkał się 
niedawno z władzami spółki 

Energa Oświetlenie, by omó-
wić wymianę ulicznych 
punktów świetlnych na lampy 
ledowe. Inwestycja także bę-
dzie droga, ale z czasem przy-
niesie wymierne korzyści. 
 – Mam nadzieję, że oświe-
tlenie ledowe uda się wymie-
nić we wszystkich ponad 400 
punktach na terenie naszej 
gminy. W ramach tej inwe-
stycji doświetlone będą rów-
nież niektóre przejścia dla 
pieszych – te, gdzie ma miej-
sce największy ruch pieszy – 
dodaje Marek Zimakowski.

(Kl)

  w tym roku ma być budowa ulica słoneczna w przywidzu

  w tej chwili Jezioro przywidzkie zasłonięte jest 
przez remizę. niebawem może to być jedno z najbardziej 

rozpoznawalnych miejsc turystycznych na pomorzu

WSZySTKIE SŁUŻBy W jEDNyM MIEjSCU

w Przywidzu planują budowę 
centrum ratunkowe
w tym roku mają rozpocząć się prace nad projektem budowy centrum ratownictwa 
w przywidzu. być może w ciągu tego roku uda się również przygotować część niezbędnej 
dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia inwestycji.

Na lokalizację przywidzkie-
go centrum ratownictwa wy-
znaczono działkę przy drodze 
wojewódzkiej – vis a vis skate 
parku. 
 – W tym miejscu nową siedzi-
bę miałaby Ochotnicza Straż 
Pożarna z Przywidza, pogoto-
wie oraz posterunek Policji. Być 
może część kompleksu – par-
tycypując w kosztach inwesty-
cji – chciałby wynająć prywat-
ny podmiot, który prowadziłby 
w tym miejscu działalność go-
spodarczą – mówi „Panoramie” 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz.
Po przeniesieniu jednostki OSP 
w nowe miejsca, stara strażnica 
byłaby rozebrana. Dzięki takie-
mu posunięciu Jezioro Przy-
widzkie widoczne byłoby z dro-
gi wojewódzkiej, co zapewne 
wpłynęłoby też na zwiększenie 
liczby turystów odwiedzających 
Przywidz.
 – Planujemy w tym miejscu 

zbudować parking. Część te-
renu, za GOK-iem, została by 
zaadaptowana na działania kul-
turalne i rekreacyjne. Być może 
stanie w tym miejscu niewielki 
amfiteatr. Wiadomo, że przed-
sięwzięcie do tanich na pewno 
nie będzie należało. W tej spra-
wie rozmawiałem już z komen-
dantem wojewódzkim Pań-
stwowej Straży Pożarnej, aby 
w budowę centrum ratunkowe-
go zaangażować środki central-
ne. Będziemy czynić również 
starania, aby finansowe środ-
ki pozyskać z budżetów Poli-
cji, urzędu marszałkowskiego 
oraz starostwa powiatowego. 
Chciałbym, aby jeszcze w tej 
kadencji centrum ratunkowe 
w Przywidzu rozpoczęło swo-
ją działalność – dodaje Marek 
Zimakowski.

(Kl)

budowy oczyszczalni ście-
ków oraz dwóch odcinków 
kanalizacji w Jodłownie 
i Gromadzinie. Inwestycja 
powinna zostać ukończona 
w tym roku, ale patrząc re-
alnie, to wszystko wskazuje 
na to, że ścieki z kolejnych 
gospodarstw w przywidzkiej 
gminie będą dostarczane do 
nowej oczyszczalni ścieków 
w marcu bądź kwietniu przy-
szłego roku.

(GR)

  budynki oczyszczalni ścieków są już niemal gotowe

nam Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.
Wartość projektu to 3,5 mln 
zł, a szacunkowa wartość 
unijnego dofinansowania wy-
nosi 85 proc. Ma on być re-
alizowany przez 3 najbliższe 
lata – począwszy od września 
tego roku. Dodajmy jeszcze 
tylko, że w projekcie uczest-
niczą wszystkie gminy powia-
tu gdańskiego.
Więcej na temat projek-
tu już w kolejnym wydaniu 
„Panoramy”.

(GR)
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DOROCZNE SPOTKANIE PRZEDSIęBIORCÓW

miasto przykładem doskonałej współpracy 
samorządu z przedsiębiorcami
w sali kinowej centrum kultury i sportu w pruszczu Gdańskim spotkał się kwiat pruszczańskiej przedsiębiorczości. była to doskonała 
okazja do podsumowania minionego roku, ale również do wymiany biznesowych doświadczeń i rozmów na temat przyszłości.

Spotkanie, którego współ-
organizatorem był urząd 
miasta, było również okazją 
do podsumowań miejskich 
działań.
 – Korzystając z okazji, dzię-
kuję za to, że do naszej kasy 
wpływa tak wiele środków 
z płaconych przez Was po-
datków – dziękowała przed-
siębiorcom Małgorzata Czar-
necka-Szafrańska, prze-
wodnicząca Rady Miasta 
Pruszcz Gdański. – Dzięki 
temu mamy się czym dzielić 
i wspólnie z Wami tworzyć 
piękny wizerunek naszego 
miasta.
Burmistrz Janusz Wróbel po-
dzielił się ze wszystkimi in-
formacjami na temat tego, 
co niedawno wydarzyło się 
w Pruszczu Gdańskim , ale 
też kilka zdań powiedział 
o najważniejszych działa-
niach miejskich.

reklama

reklama

 – Jestem przekonany, że 
wszyscy tu obecni traktują 
Pruszcz Gdański jako swoje 
miasto i nadal wiążą z nim 
swoją przyszłość – mówił 
burmistrz.
W ciągu ostatniego roku 
w Pruszczu Gdańskim przy-
było ok. 650 mieszkańców 
(zameldowanych). Na koniec 
2019 roku było ich w sumie 
29 918. 
 – Wśród obcokrajowców 
przeważają mieszkańcy Ukra-
iny. I tak w 2018 roku było 
ich zaledwie 50, a rok później 
już około 500. Mam na myśli 
osoby, które miały pozwolenie 
na pobyt stały lub tymczaso-
wy. Zwiększyła się też ilość 
wydanych peselów w naszych 
mieście, co jest dowodem na 
to, że pracują u nas legal-
nie i w naszym mieście płacą 
podatki. W 2018 niespełna 
600 obcokrajowców uzyskało 

PESEL, a w roku minonym 
aż 1799. Według posiadanych 
danych mogę powiedzieć, że 
na terenie naszego miasta jest 
2500 obcokrajowców, a więc 
Pruszcz Gdański liczy ok. 32 
tysięcy mieszkańców. Równie 
ciekawe jest to, że do naszych 
szkół uczęszcza 115 dzieci 
z sześciu krajów, z czego 103 
z Ukrainy – informował Ja-
nusz Wróbel.
Burmistrz przybliżył rów-
nież dane dotyczące wpływów 
do budżetu. I tak dochody 
z podatku od nieruchomości 
wyniosły w minionym roku 
ponad 24 mln zł. Kolejne 2 
mln zł to podatek od środków 
transportowych.
 – Nasz największy dochód 
stanowi podatek dochodo-
wy od osób fizycznych, któ-
ry w minionym roku wyniósł 
ponad 39 milionów złotych, 
a od osób prawnych ok. 4,5 

mln zł. Można więc przeli-
czyć, że statystyczny miesz-
kaniec Pruszcza Gdańskie-
go przyniósł nam w 2019 
roku dochód w wysokości 
1300 złotych. Kwota ta by-
łaby znacznie wyższa, gdyby 
mieszkańcy chcieli się meldo-
wać i w Pruszczu Gdańskim 

chcieli płacić podatki. Mam 
nadzieję, że zachętą dla nich 
będzie organizowana przez 
miasto loteria. Staramy się 
jednak nie narzekać, ale my-
śleć pozytywnie o kolejnych 
inwestycjach w naszym mie-
ście – mówił burmistrz. 
Andrzej Pastuszka, 

wiceprezes Pracodawców Po-
morza (organizator spotkania) 
podziękował przedsiębiorcom 
za wypracowanie tak dużego 
dochodu. 
 – Dziękuję również władzom 
samorządowym miasta i po-
wiatu za doskonałą współpra-
cę. Nie słyszę, aby nasi przed-
siębiorcy narzekali na działa-
nia urzędników, co pozwala 
na efektywniejsze prowadze-
nie działalności – podkreślał 
Andrzej Pastuszka.
 – Z podziwem wysłucha-
łem informacji przekaza-
nych przez Pana burmistrza. 
Mieszkam w Sopocie, który 
z każdym rokiem jest coraz 
mniejszy. Jeszcze niedawno 
moje miasto liczyło 50 tysięcy 
mieszkańców. Dziś Pruszcz 
Gdański ma niemal tyle samo 
osób, a z każdym rokiem jesz-
cze ich przybywa. Znaczy to, 
że jest to dobre miejsce zarów-
no do prowadzenia biznesu 
i pracy, jak i wypoczynku czy 
nauki. Pruszcz Gdański, co 
regularnie powtarza Andrzej 
Pastuszka, jest przykładem 
doskonałej współpracy przed-
siębiorców z władzami sa-
morządowymi. W takim kli-
macie można rozwijać swoją 
działalność gospodarczą – za-
uważył Zbigniew Canowiec-
ki, prezydent Pracodawców 
Pomorza, największej polskiej 
organizacji gospodarczej.

(lubek)
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ZAPRASZAMy DO ERGO ARENy

 „aktywna niedziela” 
dla kobiet
– Najbliższa odsłona cyklu 
„Aktywna Niedziela – Ak-
tywna Kobieta” odbędzie się 
15 marca w godzinach 10.00 – 
16.00. Tego dnia do Ergo Are-
ny zapraszamy przede wszyst-
kim panie. Program „Aktyw-
nej Niedzieli”, zajęcia teore-
tyczno-ruchowe oraz oferta 
partnerów wydarzenia zostały 
opracowane w taki sposób, aby 
zapewnić mieszkankom Po-
morza atrakcyjny dzień pełen 
wspólnych wrażeń – zachęca 
Bartosz Tobieński, rzecznik 
prasowy Ergo Areny.
Podczas spotkania będzie oka-
zja do rozmów o kobietach na 
rynku pracy i o tym, jak waż-
na jest autoprezentacja. Orga-
nizatorzy zapewniają wspólny 
relaks podczas jogi i tańca. 
 – Witaminy będzie moż-
na uzupełnić w strefie 

gastronomicznej. Panie do-
wiedzą się też, jak pozytywnie 
i aktywnie spędzać czas wol-
ny, a uczestniczki spotkania 
skupią się m. in. na rękodzie-
łach. Dużo uwagi poświęci-
my zdrowiu i profilaktyce. Po 
prelekcjach lekarze specjaliści 
zaproszą na konsultacje in-
dywidualne z ginekologiem 
i endokrynologiem. W „strefie 
zdrowia” do dyspozycji uczest-
ników będą m.in. przedstawi-
ciele Polskiego Stowarzysze-
nia Diabetyków oraz Podmio-
tu Leczniczego Copernicus – 
dodaje Bartosz Tobieński.
Wstęp jest darmowy. Wszyst-
kie wykłady, warsztaty, zaję-
cia, badania i konsultacje są 
bezpłatne. 

(GR)

 
TŁUMy NA MIEjSKIEj ŚlIZGAWCE

Lodowisko namiastką zimy
Zima nie rozpieszcza miło-
śników sportu. Śniegu brak, 
pomorskie wyciągi narciar-
skie pozamykane. Nic więc 
dziwnego, że prawdziwe tłu-
my oblegały pruszczańskie 
lodowisko.
 – Pogoda torpedowała na-
sze plany. Temperatury były 
zbyt wysokie, aby już w grud-
niu uruchomić nasze lodowi-
sko. Na szczęście udało się 
je otworzyć tuż przed feria-
mi – mówi nam Jerzy Kulka, 
zastępca burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego ds. socjalnych. – 
Właśnie okres ferii pokazał, 
jak pruszczanie złaknieni są 
zimowych sportów. W ciągu 
dwóch tygodni z lodowiska 
skorzystało blisko 6500 osób. 
Liczba jest porażająca, szcze-
gólnie że w godzinach ran-
nych ze ślizgawki korzystali 
uczniowie szkół.
Uruchomienie lodowiska nie 

było sprawą prostą. Tempera-
tura musi bowiem spaść w oko-
lice 0, aby zamrozić pierwszą 
warstwę wody. Zamrażanie ko-
lejnych warstw jest już znacznie 
łatwiejsze. Kiedy tafla lodu ma 
grubość ok. 12 cm, można je 

utrzymać w temperaturach nie 
wyższych niż 7–8 stopni.
 – Przy wyższych temperatu-
rach agregat nie jest w stanie 
mrozić, dlatego też zdecydo-
waliśmy się, że lodowisko bę-
dzie funkcjonować do 17 lutego 

– dodaje Jerzy Kulka. – Mam 
nadzieję, że mieszkańcy od-
czuli chociaż namiastkę zimy 
w Pruszczu Gdańskim.

(Kl)

dom opieki - kiedy podjąć decyzję?
Jeśli środowisko, w którym funkcjonuje osoba zależna nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków lub opiekun sam 
potrzebuje pomocy i wsparcia, to odpowiedni moment na zmierzenie się z trudną decyzją powierzenia opieki nad swoim bliskim. 
osoby samotne, których stan zdrowia oraz sytuacja życiowa są na tyle trudne, iż uniemożliwiają zaspokajanie podstawowych 
potrzeb, mogą również rozważyć decyzję o zamieszkaniu w domu opieki. 

Jedną z form, obok domu pomo-
cy społecznej, jest placówka za-
pewniająca całodobową opiekę 
niepełnosprawnym, przewlekle 
chorym lub osobom w pode-
szłym wieku. W ramach pro-
wadzonej działalności placówka 
taka powinna zapewniać usługi 
bytowe i opiekuńcze w sposób 
uwzględniający stan zdrowia, 
sprawność fizyczną i intelektu-
alną oraz potrzeby i możliwości 
osoby korzystającej z pomocy. 
Ważnym aspektem jest również 
dbałość o poszanowanie praw 
człowieka, w tym w szczegól-
ności prawo do godności, wol-
ności, intymności oraz poczucia 
bezpieczeństwa.Zarówno dom 
pomocy społecznej jak i placów-
ka całodobowej opieki od wrze-
śnia 2019 roku rozpoczęły dzia-
łalność pod szyldem Centrum 
Opieki Serenus w Gdańsku. 
Jest to kompleks dwóch nowo-
czesnych budynków w dzielnicy 
Ujeścisko, przy ulicy Przemy-
skiej 17 i 19. Dom znajduje się 
w otoczeniu osiedla mieszka-
niowego, przedszkola, sklepów, 
punktów usługowych oraz ko-
ścioła. Jednym z atutów położe-
nia jest również dogodny dojazd 
komunikacją miejską oraz bli-
skość trójmiejskiej obwodnicy, 
co sprawia, że bez problemu 
można do niego dotrzeć. 
Centrum Opieki Serenus to 
miejsce specjalnie zaprojek-
towane z myślą o osobach 

starszych, niepełnosprawnych, 
przewlekle chorych, którym po-
przez zastosowane rozwiązania 
zapewniono komfortowe i bez-
pieczne warunki. Dom pozba-
wiony jest barier architektonicz-
nych, posiada wiele udogodnień 
dla osób w nim zamieszkującym 
jak i dla osób sprawujących nad 
nimi opiekę. Świadczy o tym 
choćby ponadprzeciętna po-
wierzchnia w której zadbano 
o dogodny rozkład pomieszczeń 
strefy dziennej i mieszkalnej. 
Przestronne pokoje mieszkalne 
są maksymalnie dwuosobowe 
a wystrój uwzględnia upodoba-
nia osób w podeszłym wieku. 
W każdym pokoju jest łazien-
ka, w której układ niezbędnych 
sprzętów pozwala na swobodne 
z niej korzystanie zarówno sa-
modzielnie przez mieszkańca 
i z asystą opiekuna. Ogromnym 
atutem jest specjalnie przygoto-
wany ogród. Układ alejek, ław-
ki, altanki, bogata roślinność 
to warunki, które sprzyjają po-
bytowi na świeżym powietrzu 
a sąsiedztwo z przedszkolem 
pozytywnie wpływa na senio-
rów oraz dzieci. 
Serenus stał się już Domem 
dla wielu osób, w szczególno-
ści z demencją i chorobą Al-
zheimera, których bliscy podjęli 
decyzję powierzenia nad nimi 
opieki. Na zamieszkanie zde-
cydowali się także sami senio-
rzy, którzy z uwagi na trudności 

w codziennym funkcjonowa-
niu nie byli w stanie zaspoka-
jać większości  swoich potrzeb.  
Wszystkie te osoby otrzymują 
wielowymiarowe wsparcie. Swą 
pomoc ofiarowują im wykwali-
fikowani i oddani opiekunowie, 
pielęgniarki, terapeuci zajęcio-
wi, fizjoterapeuci czy psycho-
log. Do zespołu pracowników 
dołączają również sukcesywnie 
Wolontariusze, którzy ofiaro-
wują mieszkańcom swój czas 
i przeróżne propozycje na jego 
spędzenie. Organizacja pracy 
w kameralnych grupach miesz-
kalnych sprzyja tworzeniu ro-
dzinnej atmosfery, jak również 
indywidualnemu podejściu do 
potrzeb każdego mieszkańca. 
Ogromnym atutem jest własna 
kuchnia, w której serwowane 
są domowe posiłki z uwzględ-
nieniem diety zaleconej przez 
lekarza.
Centrum Opieki Serenus obec-
nie proponuje pobyty na sta-
łe oraz krótkoterminowe. Aby 
skorzystać z oferty należy do-
starczyć zaświadczenie lekarskie 
( druk dostępny na stronie inter-
netowej www.serenus-gdansk.
pl lub w siedzibie), na podsta-
wie którego podejmowana jest 
ostateczna decyzja o możliwości 
zamieszkania. Zapraszamy do 
zapoznania się ze szczegółami 
oferty podczas wizyty w Domu 
lub telefonicznie. 

CENTRUM OPIEKI SERENUS 
- ODDZIAŁ FUNDACJI LAURENTIUS W GDAńSKU

ul. Przemyska 17-19 
80-180 Gdańsk

tel. (+58) 691 47 47
www.serenus-gdansk.pl

email: serenus@serenus-gdansk.pl

Jeśli chcesz dołączyć do zespołu pracowników zadzwoń lub napisz 
email: rekrutacja@serenus-gdansk.pl.

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko opiekun, 
pielęgniarka a wkrótce fizjoterapeuta i terapeuta zajęciowy 

(szczególnie mile widziane osoby z umiejętności gry na instrumencie).
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BREXIT 

co z emeryturą i rentą?
– Brexit stał się faktem. Razem 
z wyjściem Wielkiej Brytanii 
z Unii Europejskiej pojawiło się 
wiele pytań. Nurtują też one na-
szych rodaków, którzy mieszka-
li i pracowali w Zjednoczonym 
Królestwie. Część z nich dotyczy 
kwestii ubezpieczeń społecznych 
– mówi Krzysztof Cieszyński, re-
gionalny rzecznik prasowy woje-
wództwa pomorskiego ZUS.
1 lutego weszła w życie umowa 
o wystąpieniu Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Ir-
landii Północnej z Unii Europej-
skiej i Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej.
 – Umowa wprowadza okres 
przejściowy, który potrwa do 

końca tego roku. W tym cza-
sie nadal będą obowiązywały 
przepisy rozporządzeń unijnych 
dotyczących koordynacji syste-
mów zabezpieczenia społeczne-
go. Oznacza to, że osoby, które 
pracowały w Wielkiej Bryta-
nii i w Polsce, mogą ubiegać się 
o emeryturę lub rentę z ZUS lub 
z brytyjskiej instytucji ubezpie-
czeniowej na dotychczasowych 
zasadach. Osoby, które miesz-
kają obecnie w Polsce, mogą 
składać wnioski o emeryturę 
lub rentę z instytucji brytyjskiej 
w najbliższej placówce ZUS – 
informuje rzecznik ZUS.

(GR)

CAŁA NAPRZÓD

Praca i życiowa 
stabilizacja na 
wyciągnięcie ręki!
Osoby długotrwale bezrobot-
ne, będące w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy, mogą 
wziąć udział w projekcie 
„Cała Naprzód II”. To wyjąt-
kowa szansa na przełamanie 
życiowego impasu i znalezie-
nie satysfakcjonującego, do-
brze płatnego zajęcia.  
 – Również w tym roku gdań-
ski Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie prowadzi nabór do 
aktywizującego zawodowo 
i życiowo projektu. Do udzia-
łu w „Całej Naprzód II” za-
praszamy osoby, które ukoń-
czyły 30 lat i które mieszka-
ją w Trójmieście, Pruszczu 
Gdańskim, Tczewie oraz 
w gminach: Pszczółki, Suchy 
Dąb, Cedry Wielkie, Kol-
budy i Pelplin. Bogatą ofertę 
szkoleniowo-zawodową kie-
rujemy do osób w najtrudniej-
szej sytuacji na rynku pracy. 
Również do ludzi zatrudnio-
nych za minimalne wynagro-
dzenie lub tzw. „ubogich pra-
cujących”. Do współdziałania 
zachęcamy też osoby chcące 
podwyższyć swoje kwalifika-
cje, dzięki czemu być może 
znajdą lepsze, bardziej satys-
fakcjonujące finansowo i ży-
ciowo zajęcie – zachęca Syl-
wia Ressel, rzecznik prasowy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku.
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Obecnie w projekcie uczest-
niczy ponad 40 zainteresowa-
nych. Uczestnicy mają m.in. 
bezpłatne wsparcie doradcy 
zawodowego, pedagoga, po-
średnika pracy. Biorą udział 
w szkoleniach, specjalistycz-
nych kursach oraz stażach. 
Podnoszą swoje umiejętności 
zgodnie z preferencjami i za-
wodowymi marzeniami. 
 – Wielka wartość tego pro-
jektu polega właśnie na za-
stosowaniu zindywidualizo-
wanych form wsparcia wo-
bec jego uczestników – mówi 
Piotr Kowalczuk, zastępca 
prezydent Gdańska ds. edu-
kacji i usług społecznych. 
Z kolei pracodawcy, którzy 
zechcą zatrudnić uczestników 
„Całej Naprzód II”, mogą li-
czyć na wsparcie w formie 
zatrudnienia subsydiowanego 
(uzyskanie refundacji kosz-
tów wynagrodzenia tych pra-
cowników, w okresie nawet 
do 12 miesięcy). 
Organizatorzy przedsięwzię-
cia zapraszają do kontak-
tu osoby chętne do udziału 
w projekcie (Gdańsk, ul. Lę-
borska 3b (STARTER), lok. 
1.32, tel.58 347 82 99 lub 502 
986 387, email: calanaprzod@
mopr.gda.pl.

(SR)PSZCZÓŁKI

spotkanie 
dla przed-
siębiorców

Lokalny Punkt Informa-
cyjny Funduszy Euro-
pejskich w Gdańsku za-
prasza przedsiębiorców 
z powiatu gdańskiego 
na spotkanie informa-
cyjne wokół zagadnień 
związanych z Fundu-
szami Europejskimi na 
rozwój działalności go-
spodarczej. Spotkanie 
odbędzie się 28 lutego 
w Kamienicy Kultury 
w Pszczółkach.
Warunkiem uczestnic-
twa w spotkaniu jest 
przesłanie wypełnionego 
formularza zgłoszenio-
wego na adres: gdansk.
pife@pomorskie.eu lub 
zgłoszenie telefoniczne 
pod numerem 58 323 31 
06 do dnia 26 lutego.
Więcej informacji na ten 
temat znaleźć można 
na stronie internetowej 
Agencji Rozwoju Pomo-
rza www.arp.gda.pl.

(GR)

ROCZNA ODPRAWA POlICjANTÓW 

spada ilość przestępstw 
na początku lutego w komendzie powiatowej policji w pruszczu Gdańskim odbyła się odprawa 
roczna, w której uczestniczyła insp. ewa pachura, zastępca komendanta wojewódzkiego 
policji w Gdańsku. spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku w jednostce. 

 – W minionym roku w prusz-
czańskiej komendzie i podle-
głych jednostkach wszczęto 
2600 postępowań. Co ciekawe, 
rok wcześniej było ich aż 2920. 
Dzięki dużemu zaangażowaniu 
wszystkich policjantów ogól-
na wykrywalność przestępstw 
wyniosła 79,4 proc. O wysokim 
poziomie bezpieczeństwa w po-
wiecie gdańskim świadczy też 
m.in. sukcesywny spadek prze-
stępstw – rozbojów i kradzieży 
rozbójniczych. Ilość bójek i po-
bić także spadła względem lat 
poprzednich – podsumowuje st. 
sierż. Karol Kościuk, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszczu Gdańskim.
Dodajmy, że w ubiegłym roku 
zatrzymano 59 osób, które były 
poszukiwane listami gończymi, 
i pozytywnie zakończono po-
stępowania wobec 55 osób, któ-
re zaginęły. 
Mimo że przez nasz powiat 
przebiega szereg dróg, to spa-
dła ilość wypadków drogo-
wych, a ilość kolizji utrzymała 
się na poprzednim poziomie. 

O zaangażowaniu policjantów 
ruchu drogowego świadczyć 
może także przeprowadzone 
prawie 38 tysięcy badań trzeź-
wości, co doprowadziło do 
ujawnienia 68 nietrzeźwych 
kierowców. 
–  Współpraca z lokalną spo-
łecznością jest realizowana 

w sposób ciągły. Mundurowi 
zorganizowali sześć debat spo-
łecznych i przeprowadzili bli-
sko 300 spotkań profilaktycz-
nych z dziećmi, młodzieżą i do-
rosłymi, dotyczących szeroko 
pojętej kwestii bezpieczeństwa 
– dodaje rzecznik pruszczań-
skiej komendy.

Zastępca Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w Gdań-
sku pozytywnie oceniła pracę 
pruszczańskich mundurowych. 
Podziękowała jednocześnie za 
wkład w osiągnięte wyniki. 

(Kl)

 roczna odprawa w komendzie powiatowej policji w pruszczu Gdańskim.
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zagłosuj na 
„wolontariat szpitalny”
Jak podaje Aleksandra Cha-
lińska z portalu pomorskie.
eu, województwo pomorskie 
znalazło się w finale plebiscytu 
„Zdrowy Samorząd” za pro-
gram „Wolontariat Szpitalny”. 
Spośród 135 zgłoszeń z gmin, 
powiatów i województw wy-
brano 30 najlepszych, które re-
alizują zadania promocji zdro-
wia, edukacji prozdrowotnej 
i profilaktyki. Laureaci zosta-
ną wybrani przez radę kon-
sultacyjną, a jeden z projektów 
otrzyma też nagrodę czytelni-
ków. Głosowanie trwa do 24 
lutego do godz. 12.00.
 – Idea programu „Wolonta-
riat Szpitalny” powstała pięć 
lat temu. Została zainicjowana 
przez osoby pracujące w szpi-
talach oraz osoby, które chcą 
poświęcić swój czas i wspomóc 
pracę personelu w codziennej 
opiece nad chorymi w pomor-
skich szpitalach. Kiedy pro-
gram ruszał, było 63 wolon-
tariuszy. Cztery lata później 
w 11 tzw. szpitalach marszał-
kowskich pomaga już prawie 
1010 wolontariuszy, w tym 267 
stałych, 537 akcyjnych oraz 
58 pracowników – informuje 
Aleksandra Chalińska.
 – Cieszy mnie, że kolejna 

realizowana przez nasz samo-
rząd inicjatywa została zauwa-
żona na ogólnopolskim forum 
– mówi Agnieszka Kapała-
Sokalska,  członkini Zarządu 
Województwa Pomorskiego. 
– Wolontariat szpitalny to po-
moc od ludzi i dla ludzi, udzie-
lana tym najsłabszym, czyli pa-
cjentom. Wolontariusze dzia-
łający w szpitalach marszał-
kowskich często wspomagają 
pracę personelu w codziennej 
opiece nad chorymi, niektórzy 
natomiast działają akcyjnie, 
czyli doraźnie. Popularny jest 
także wolontariat pracowniczy. 
W ten sposób wpływają nie 
tylko na jakość opieki, ale tak-
że na doskonalenie wizerunku 
danej placówki w oczach cho-
rych, ich bliskich i otoczenia 
zewnętrznego.
Głosować na program „Wo-
lontariat Szpitalny” można do 
24 lutego  do godz. 12.00 na 
stronie www.portalsamorzą-
dowy.pl. Ogłoszenie wyników 
i wręczenie statuetek laureatom 
odbędzie się 5 marca podczas 
V Kongresu Wyzwań Zdro-
wotnych, który odbędzie się 
w Katowicach.

(GR)

„Strażnicy światła” to pierwszy 
z filmów, który poświęcony jest 
nieznanej historii latarni morskiej 
w Jastarni. 
 – Ten obiekt nawigacyjny nie zo-
stał wybrany przypadkowo. La-
tarnia jest najmniejsza na polskim 
wybrzeżu i nie jest udostępniona 
zwiedzającym. Historia, którą 
pokażemy w filmie, to nie tylko 
teraźniejszość, ale również lata 
30, które dla wielu z nas są nie-
znane. Strażnicy światła to oczy-
wiście latarnicy. Mam nadzieję, 
że będzie to ciekawy film, który 
odsłoni wiele interesujących hi-
storii – mówi „Panoramie” Wie-
sław H. Kwapisz. – Drugi tele-
wizyjny dokument, który wła-
śnie przygotowujemy, również 
dotyczyć będzie Jastarni. Będzie 
to okazja do promowania Kaszu-
bów i języka kaszubskiego. W fil-
mie pokażemy „Jastarnię wczoraj 
i dziś”. Historię poznajemy nie 
tylko dla ocen w szkole, ale po 
to, by lepiej rozumieć przyszłość. 
Najważniejsza jest historia natu-
ralna, a nie pisana na zamówie-
nie. Film – szczególnie dokument 
– ma pokazywać historię praw-
dziwą i ma uczyć odbiorcę.

Trzeci z filmów również jest osa-
dzony w historii Pomorza i doty-
czy ks. gen.  Józefa Wryczy, który 
swój ślad pozostawił w kościele 
w Jastarni. Był to duchowny kato-
licki, legendarny działacz niepod-
ległościowy na Pomorzu w latach 
1917–1920, działacz społeczny 
i polityczny, przywódca organi-
zacji konspiracyjnych: Wojskowa 
Organizacja Niepodległościowa 
i Tajna Organizacja Wojskowa 
„Gryf Pomorski” podczas okupa-
cji niemieckiej. 

 – Warto wiedzieć, że bohater 
naszego filmu to postać bardzo 
lubiana i ceniona przez Kaszu-
bów. Już na pogrzebie kilkana-
ście tysięcy osób skandowało 
„niech żyje generał”, mimo że 
ksiądz Wrycza był wtedy tylko 
pułkownikiem. Jest to kolejny 
film poświęcony księdzu Wry-
czy. Było wiele osób duchow-
nych, które w bardzo „cichy” 
sposób walczyły o niepodległość 
Polski. Wśród nich był właśnie 
ks. Józef Wrycza. Pierwszy 

z nich „PS Rawycz” zdobył 
wielkie uznanie – szczególnie 
wśród polonii amerykańskiej 
w USA i Kanadzie. Telewizja 
kanadyjska czyni starania, aby 
wyemitować nasz materiał na 
swojej antenie – dodaje reżyser.
Tworzenie wszystkich tych 
trzech filmów byłoby niezwykle 
trudne, gdyby nie współpraca 
z lokalnymi samorządami. 

(GR)
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reżyser wiesław H. kwapisz mieszkający w podgdańskim bielkówku nie zasypuje gruszek 
w popiele. w tej chwili przygotowuje kolejne trzy filmy dokumentalne, które mają 
promować pomorze, jego historię i mieszkających tu ludzi.

DOKUMENTy PROMUjĄCE NASZĄ HISTORIę

kolejne filmy wiesława kwapisza
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BęDĄ SŁUŻyĆ EDUKACjI WODNEj

100 łodzi na 100. rocznicę
z okazji 100. rocznicy powrotu pomorza w granice rzeczypospolitej pomorskie samorządy kupią 100 łodzi żaglowych dla mieszkańców.  
mają one służyć edukacji wodnej. pływać będą po wodach zatoki Gdańskiej, pętli Żuławskiej i na pomorskich jeziorach.

Deklarację wspólnego przy-
gotowania projektu podpisali 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego 
oraz przedstawiciele 23 samo-
rządów – w tym również po-
wiatu gdańskiego.
Liderem projektu jest gmina 
Pruszcz Gdański.
 – Na prośbę marszałka Mie-
czysława Struka nasza gmina 
będzie liderem przedsięwzię-
cia odpowiedzialnym za prze-
prowadzenie postępowania 

przetargowego w imieniu 
swoim i pozostałych samorzą-
dów. To dla nas bardzo duże 
wyróżnienie, ale też wyzwa-
nie – mówi Magdalena Koło-
dziejczak, wójt pruszczańskiej 
gminy. 
Dodajmy, że gmina Pruszcz 
Gdański zakupi do stanicy że-
glarskiej w Wiślince 5 wielo-
osobowych jachtów szkolenio-
wych. 10 łodzi trafi natomiast 
na przystań do Błotnika.
 – Jeszcze kilka lat temu nikt 

nie przypuszczał, że Błot-
nik będzie mógł się pochwalić 
taką piękną mariną, gdzie swo-
ją przystań znajdzie tak wielu 
miłośników żeglarstwa z gmi-
ny Cedry Wielkie. Ta typowo 
rolnicza gmina staje się coraz 
prężniejszym ośrodkiem na że-
glarskiej mapie Pomorza – mó-
wił podczas spotkania Mieczy-
sław Struk.
 – Podczas spotkania swo-
ją obecnością zaszczyciła nas 
Krystyna Chojnowska-Liskie-
wicz, która jako pierwsza ko-
bieta samotnie opłynęła kulę 
ziemską. Cieszę się, że wśród 
naszej młodzieży nie brakuje 
chętnych, którzy rozsmakowali 
się w żeglarstwie. Może wśród 
nich są przyszli mistrzowie 
albo podróżnicy, którzy podob-
nie jak Pani Krystyna dokonają 
niecodziennych rzeczy – mówi 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
Projekt zakłada budowę stu 
łodzi żaglowych. Będą to 
nowoczesne jednostki, któ-
re sprostają bardzo szerokim 
wymaganiom. 

 – Dzięki nim amatorzy będą 
mogli stawiać pierwsze kroki 
na wodzie, ale i zawodowi że-
glarze będą zadowoleni – za-
znaczył marszałek Struk. Bu-
dowa łodzi to nie jest łatwe 
zadanie, dlatego w pracach nad 
jednostkami wezmą udział wy-
bitni eksperci i inżynierowie. 
 – Najwyższy czas, żeby 

powstały w Polsce nowoczesne 
łodzie do szkolenia i rekreacji. 
W wielu krajach są już takie 
klasy narodowe. My na razie 
bazujemy na Omegach, czyli 
starej konstrukcji z lat 40. ubie-
głego wieku – podkreślał Jacek 
Centkowski, konstruktor jed-
nostek pływających. 
Jeśli wszystko uda się zgodnie 

z planem, budowa całej flotylli 
powinna zakończyć się w 2021 
roku. Łączny koszt projektu to 
ok. 3,5 mln zł, z tego aż 3 mln 
pochodzić będzie ze środków 
unijnych.

(MP, Kl)

DOBRE MIEjSCE NA ZGRUPOWANIE DOSKONAlĄ TECHNIKI jAZDy

w cedrach wielkich trenowali medaliści rajdowe treningi w rusocinie
Hala w Cedrach Wielkich 
coraz częściej wybierana jest 
na miejsce ważnych zgrupo-
wań. Dobre warunki spo-
wodowały, że trenowali tu 
chociażby brązowi medaliści 
Mistrzostw Afryki w Piłce 
Ręcznej, czy reprezentanci 
Polski w futsalu. 
Niewielka żuławska wieś od 
kilku miesięcy zadziwia po-
morski świat sportowy. Kto 
by się bowiem spodziewał, 
że w nowej hali odbędzie się 

23 lutego na torze w Rusoci-
nie odbędzie się 1. Trening 
Rajdowy. Impreza zorganizo-
wana będzie przez Automo-
bilklub Morski.
Trening przeznaczony jest dla 
kierowców amatorów. Udział 
może wziąć każdy kierow-
ca z ważnym prawem jazdy 
za kierownicą seryjnego sa-
mochodu z aktualnym ba-
daniem technicznym i polisą 
OC i NNW. Podstawowym 
i najważniejszym celem im-
prezy jest doskonalenie tech-
niki jazdy w celu zwiększe-
nia bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Podczas prób 

mecz towarzyski reprezentacji 
Algierii, która m.in. na Żuła-
wach przygotowywała się do 
Mistrzostw Afryki w Piłce 
Ręcznej. Dodać warto, że eki-
pa Algierii zdobyła na rozegra-
nych w styczniu mistrzostwach 
brązowy medal.
Hala w Cedrach Wielkich oka-
zała się szczęśliwa również dla 
reprezentacji polskich piłkarzy 
halowych, którzy trenowali 
tuż przed turniejem  prekwa-
lifikacyjnym do Mistrzostw 

sportowych kierowcy jeździć 
będą na czas po wyznaczonej 
trasie na torze Autodrom Ru-
socin. Dla najszybszych, czy-
li takich, którzy przejadą tor 
w sposób najbardziej bezbłęd-
ny, przewidziane są nagro-
dy. W celu wyrównania szans 
wprowadzony jest podział aut 
na klasy od K1 do K5 w zależ-
ności od pojemności silnika. 
W programie imprezy przewi-
dziany jest także posiłek.
W planach jest zorganizowa-
nie całego cyklu treningów. 
Pierwsza runda odbędzie się 
23 lutego, formalności i spra-
wy organizacyjne są dopinane 

Europy w Holandii. Polska, 
podczas maltańskiego turnie-
ju, nie miała sobie równych, 
wygrywając bardzo pewnie 
wszystkie mecze. Przed Po-
lakami właściwe kwalifikacje, 
a losowanie grup eliminacyj-
nych odbędzie się w maju. 
Poprzeczka ustawiona będzie 
wyżej, ale my wierzymy w na-
szych piłkarzy. 

(GR)

na ostatni guzik. Zapisy na 1 
rundę są zakończone. Orga-
nizatorzy zapraszają jednak 
do uczestnictwa w kolejnych 
rundach. Będą one organizo-
wane raz w miesiącu. Kolejne 
rundy są przewidziane na 15 
marca, 13 kwietnia oraz 10 
maja. Szczegółowe informa-
cje można śledzić na profilu 
facebookowym Automobil-
klubu Morskiego, na plaka-
tach oraz za pośrednictwem 
kanałów informacyjnych po-
wiatu gdańskiego.

(BG)

  przed maltańskim turniejem w cedrach wielkich trenowali reprezentanci polski w futsalu 



WyjątkoWe obchody 
100-lecia poWrotu pomorza 
W granice rzeczypospolitej 
i zaślubin polski z bałtykiem

Specjalny koncert, album, gra miejska 
i patriotyczny festyn na dworcu PKP 

w Gdańsku, wspólny przejazd specjalnym 
pociągiem z generałem Józefem Hallerem 

do Pucka, gdzie odbyły się uroczystości 
upamiętniające zaślubiny Polski z Bałtykiem 

– to niektóre z wielu atrakcji, które odbyły 
się z okazji 100-lecie powrotu Pomorza 

w granice Rzeczypospolitej.

Dziękuję za udział w uroczystościach! 

Marszałek Województwa Pomorskiego
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