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FlashFlash

Bez rewolucji, ale...
Powstająca infrastruktura oraz dynamiczny rozwój sportu 
i rekreacji na terenie gminy Pruszcz Gdański stanowiły 
podstawę do utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej 
– Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Żuławy dostrzegane przez przedsiębiorców 
Gmina Cedry Wielkie staje się coraz bardziej interesują-
cym miejscem do inwestowania. Może być jeszcze lepiej. 
Wójt Janusz Goliński rozmawiał z władzami Agencji 
Rozwoju Pomorza …

Nie czekali na Policję i zatrzymali złodzieja
Rzadko zdarza się, aby mieszkańcy sami ujęli przestęp-
cę. Takich bohaterów mamy w Pruszczu Gdańskim. 
W ostatnich dniach stycznia dwoje pruszczan po dość 
długim pościgu ujęło złodzieja.

Drogowe plany na terenie powiatu gdańskiego
Pogoda sprzyja pracom budowlanym. 
Wykorzystują to również drogowcy, którzy 
pracują m.in. przy przebudowie ulicy Słowackiego 
w Pruszczu Gdańskim.
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COVID-19COVID-19
NOwy kOrONawIrus ZapObIegaNIe 

Okres wylęgania 2- 14 dni
Objawy:

Koronawirusy to wirusy, które powodują 
zachorowania głównie wśród zwierząt. 
Niektóre z nich mogą wywołać infekcję 
wśród ludzi. Przykładem jest nowy wirus 
SARS-CoV-2.

Należy często myć ręce wodą z mydłem i/lub przecierać je środkami 
na bazie alkoholu. Unikać dotykania oczu, nosa i ust. Podczas kaszlu 
i kichania należy zasłaniać usta i nos chusteczką jednorazową 
(ewentualnie zgiętym łokciem), po użyciu chusteczkę należy wyrzucić 
i umyć ręce. Należy unikać kontaktu z osobami wykazującymi objawy 
grypy lub przeziębienia.

Każda osoba, która zaobserwuje 
u siebie objawy oraz w okresie 14 dni przed 

zachorowaniem miała kontakt z osobą chorą lub 
przebywała w regionie, w którym podejrzewa się 

utrzymującą transmisję SARS-CoV

Powinna zgłosić się do Pomorskiego centrum 
chorób zakaźnych i gruźlicy w gdańsku 

Przy ul. smoluchowskiego 18, 
tel. 58 341 40 41

gorączka 

kaszel

duszności

ból mięśni

zmęczenie

koronawiurs – radzimy i podpowiadamy 
DBAJ O SIEBIE I RODZINĘ 

koronawirus cały czas się rozprzestrzenia. w polsce obowiązuje stan zagrożenia 
epidemicznego. na naszych łamach znaleźć można kilka niezbędnych informacji 
dotyczących wirusa i zaleceń, do których należy się stosować, by nie znaleźć się  
w grupie chorych. więcej na stronach 2 i 6.
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ważne telefony

• 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

• Uniwersyteckie centrum kliniczne    (58) 727 05 05

• wojewódzki szpital specjalistyczny    (58) 302 30 31

Numery alarmowe

URZĘDy I INStytUcJE

tElEfONy INfORmAcyJNE

ZDrowIe
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Flash press 
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Jak skutecznie myć ręce?
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2 Namydl obydwie 
 

3  
i namydl je.

4 Namydl kciuk  
 

 
i na przemian.

5 Namydl wierzch  
 

6 Namydl obydwa 
nadgarstki.

7

starannie.
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wydarzEnia/rEkLama

+48 663 512 905
+48 693 018 685 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

NAGRODZENI ZA SWÓJ WycZyN

nie czekali na Policję  
i zatrzymali złodzieja
rzadko zdarza się, aby mieszkańcy sami ujęli przestępcę. takich bohaterów mamy  
w pruszczu Gdańskim. w ostatnich dniach stycznia dwoje pruszczan po dość długim 
pościgu ujęło złodzieja. niecodziennych bohaterów nagrodzono podczas ostatniej sesji 
rady miasta pruszcz Gdański.

– Taka przyjemna uroczystość 
zdarza się bardzo rzadko, może 
raz na lata. Jestem pełen podziwu 
dla tych młodych ludzi, którzy 
zatrzymali złodzieja. Zdaję sobie 
sprawę, że podjęcie takiej decyzji 
było powodowane impulsem, ale 
warto za każdym razem odpo-
wiednio ocenić sytuację – mówi 
„Panoramie” Janusz Wróbel, 
burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
Jak informuje rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszczu Gdańskim st. 
sierż. Karol Kościuk, pod koniec 
stycznia na przystanku autobuso-
wym na jednej z ulic w Pruszczu 
Gdańskim siedziała kobieta, któ-
ra korzystała z e-booka. 
 – W pewnym momencie pod-
szedł do niej mężczyzna, który 
wyrwał jej sprzęt elektronicz-
ny i zaczął uciekać w kierunku 
ścieżki nad Radunią. Całe zajście 

zauważyło dwoje młodych ludzi 
– dziewczyna i chłopak, którzy 
błyskawicznie zareagowali, za-
częli gonić 31-latka. Biegli za 
nim ponad kilometr, a w między-
czasie zawiadomili Policję. Gdy 
dogonili uciekającego, który ani 
myślał oddać ukradzioną rzecz, 
zatrzymali go i przytrzymali do 
czasu przyjazdu patrolu. Poli-
cjanci zatrzymali 31-latka i prze-
wieźli do aresztu. Usłyszał on już 
zarzut kradzieży, a e-book trafił 
z powrotem do właścicielki – re-
lacjonuje rzecznik pruszczańskiej 
Policji.
Komendant Powiatowy Policji 
w Pruszczu Gdańskim insp. Ra-
dosław Pietrzak oraz burmistrz 
Janusz Wróbel postanowili wy-
różnić odważnych młodych ludzi 
podczas miejskiej sesji.

(GR)
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23 WNIOSKI W NIESPEŁNA tRZy mIESIĄcE

to może być ostatnia szansa na 
tak duże pieniądze
do 12 marca złożono aż 23 wnioski o miejskie dofinansowanie zamiany pieca węglowego i zastąpienie go innym, bardziej ekologicznym. 
przypomnijmy, że osoby, które uczynią to w tym roku, będą mogły liczyć na ulgę w podatku od nieruchomości, która stosowana będzie 
przez 3 kolejne lata.

- Zachęcam wszystkich miesz-
kańców, którzy chcieliby sko-
rzystać i otrzymać pieniądze na 
wymianę pieca. Może to być 
ostatnia szansa na to, aby otrzy-
mać tak duże wsparcie finansowe 
– zachęca Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.
Akcja zmiany systemu ogrze-
wania na bardziej przyjazny 
środowisku trwa w naszym 
kraju od kilku lat. Jednak chyba 
po raz pierwszy otrzymać moż-
na tak duże dofinansowanie. 
Pieniądze na ten cel otrzymać 
można w ramach rządowego 
programu „Czyste powietrze” 
oraz miasto Pruszcz Gdański. 
Finansowe wsparcie otrzymać 
można z obu źródeł, otrzy-
mując w ten sposób nawet 100 
proc. kosztów przedsięwzięcia. 
 – Tylko do połowy marca 
wpłynęło do nas 23 wnioski. 
Z miejskiej dotacji skorzystać 

mogą również mieszkańcy bu-
dynków wielorodzinnych. Do-
dam, że w biurze pruszczań-
skiego magistratu składać też 
można wnioski w ramach pro-
gramu rządowego „Czyste po-
wietrze” – przypomina Marta 
Rauchfleisch z Referatu Go-
spodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta Pruszcz Gdański.
Przypomnijmy raz jeszcze, 
że każdy mieszkaniec nasze-
go miasta wykorzystujący do 
ogrzania kocioł na paliwo może 
złożyć wniosek o dofinansowa-
nie kosztów związanych z li-
kwidacją ogrzewania węglowe-
go i zastąpienie go innym źró-
dłem ciepła. Ze środków bu-
dżetu miasta można otrzymać 
do 50 proc. zwrotu kosztów, 
które dodatkowo zależeć będą 
od rodzaju zainstalowanego 
nowego źródła ciepła.
Pewną zachętę stanowić może 

zwolnienie z podatku od nieru-
chomości budynków mieszkal-
nych lub ich części na okres 3 
lat. Warunek jest jednak taki, 
że od 1 stycznia do 31 grudnia 
2020 roku w danej nierucho-
mości musi być zlikwidowane 
ogrzewanie węglowe.
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 oso-
bę w gospodarstwie domo-
wym. Wysokość dofinanso-
wania waha się od 15 do 90 
proc. kosztów kwalifikowanych 

inwestycji. Dodajmy, że pra-
cownicy pruszczańskiego urzę-
du w ramach zawartego po-
rozumienia z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środo-
wiska w Gdańsku pomagają 

w wypełnieniu niezbędnych 
dokumentów, które należy zło-
żyć w biurze podawczym Urzę-
du Miasta Pruszcz Gdański.

(GR)

80. ROcZNIcA ZBRODNI SOWIEcKIEJ POWIAt GDAŃSKI

Powstanie miejsce pamięci 
ofiar zbrodni katyńskiej

kwalifikacje wojskowe 
zakończone

W Pruszczu Gdańskim po-
wstanie miejsce, które będzie 
upamiętniać ofiary Zbrodni 
Katyńskiej, ale też i osoby, 
które są związane z miastem 
i powiatem gdańskim. Miej-
sce pamięci na pewno po-
wstanie w tym roku, a więc 
dokładnie w 80 lat po zbrod-
niczych wydarzeniach w la-
sach katyńskich.
Stosowną uchwałę w tej spra-
wie na ostatniej sesji pod-
jęła Rada Miasta Pruszcz 
Gdański.
 – Chcielibyśmy, aby to miej-
sce pamięci powstało na tere-
nie zielonym. Naszym zamia-
rem jest stworzenie miejsca 
symbolicznego, które będzie 
miało silną wymowę, a jedno-
cześnie nie zajmie zbyt dużo 
przestrzeni przeznaczonej 
pod zieleń  – myślę tu o daw-
nym cmentarzu, przy ulicy 
Wita Stwosza – mówi Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Przewodnicząca miejskiej 
rady Małgorzata Czarnec-
ka-Szafrańska dodaje, że 
przy okazji aranżacji miejsca 

W ubiegłym tygodniu – 
w związku z epidemią koro-
nawirusa – wydano rozpo-
rządzenie w sprawie prze-
prowadzenia kwalifikacji 
wojskowej, a dokładniej rzecz 
ujmując o jej zakończeniu. 
Wszystkie wezwania wydane 
przez wójtów i burmistrza do 
stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej między 16 marca 
a 30 kwietnia tracą ważność.
 – Jest to działanie profilak-
tyczne, zapobiegające roz-
przestrzenianiu się wirusa. 
Zgodnie z rozporządzeniem 
13 marca zakończyła dzia-
łania powiatowa komisja le-
karska kwalifikacji wojsko-
wej. Osoby, które otrzymały 
wezwania do stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej mie-
dzy 16 marca a 30 kwietnia, 
nie mają już tego obowiązku, 
ponieważ wezwania te tracą 
ważność – informuje Ireneusz 
Czernecki, naczelnik Wy-
działu Zarządzania Kryzyso-
wego Starostwa Powiatowego 
w Pruszczu Gdańskim.
Szacuje się, że w całym kra-
ju od 2 lutego do 12 marca 

pamięci ofiar Zbrodni Katyń-
skiej uporządkowany zostanie 
teren parku oraz jego otocze-
nie, a dodatkowo na ciągach 
pieszych staną ławki.
 – Zbrodnia Katyńska kwa-
lifikowana w prawie między-
narodowym jako: zbrodnia 
wojenna, zbrodnia przeciwko 
ludzkości, zbrodnia przeciwko 
pokojowi, zbrodnia komuni-
styczna i zbrodnia ludobójstwa, 
popełniona została przez So-
wietów wiosną 1940 roku na co 

wszystkie powiatowe komisje 
lekarskie w całym kraju wydały 
orzeczenia lekarskie dla około 
35– 40% osób zobowiązanych 
do stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej.
 – Pozostałe osoby zostaną we-
zwane do kwalifikacji wojsko-
wej w przyszłym roku – dodaje 
Ireneusz Czernecki.
W tym roku w powiecie gdań-
skim kwalifikacja wojskowa 

najmniej 21 768 obywatelach 
Polski, w tym ponad 10 ty-
siącach oficerów Wojska Pol-
skiego i Policji Państwowej. 
Ofiary spoczęły na cmenta-
rzach w Katyniu, Piatichat-
kach, Miednoje, Bykowni 
i Kuropatach – przypomina 
Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

(GR)

rozpoczęła pracę 9 marca, 
miało na niej stawić się 585 
osób urodzonych w roku 
2001 oraz 101 mieszkańców 
powiatu gdańskiego, którzy 
dotychczas nie stawili się na 
kwalifikacji. Na komisji mia-
ły stawić się również niektó-
re panie urodzone w latach 
1996–2001.

(Kl)
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lIcZy SIĘ PRZEDE WSZyStKIm BEZPIEcZEŃStWO

drogowe plany na terenie powiatu gdańskiego
pogoda sprzyja pracom budowlanym. wykorzystują to również drogowcy, którzy pracują m.in. przy przebudowie ulicy słowackiego 
w pruszczu Gdańskim. na pozostałe inwestycje drogowe powiat rozstrzygnął właśnie przetarg.

Przebudowa ulicy Słowackiego 
to jedna z największych, ale i za-
razem najdroższych inwestycji 
drogowych ostatnich lat realizo-
wanych przez powiat gdański. 
Większa była chyba tylko prze-
budowa ulicy Raciborskiego.
 – Inwestycja jest poważna, bo 
chciałbym przypomnieć, że 
ulica budowana jest od samych 
podstaw – łącznie z całą infra-
strukturą podziemną. Stąd też 
i wysoki koszt całego przedsię-
wzięcia, które jest tak drogie, że 
całe zadanie musieliśmy rozło-
żyć na trzy lata. Po zakończeniu 
inwestycji ulica Słowackiego zo-
stanie przekazana miastu, które 
również partycypuje w kosztach 
budowy – mówi „Panoramie” 
Stefan Skonieczny, starosta 
gdański.
Jerzy Świs, naczelnik Wydzia-
łu Infrastruktury Starostwa 

Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim przypuszcza, że in-
westycja może być zakończona 
już pod koniec kwietnia.
 – W tej chwili ważna jest dla 
nas informacja dotycząca kon-
kursu, z którego możemy otrzy-
mać pieniądze z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Decyzja doty-
czy bowiem remontu drogi po-
wiatowej w Ostrowitem, która 
jest najgorsza w całym powiecie. 
Planujemy przebudowę 1,5 km 
odcinka wraz z budową chodni-
ka w samej wsi oraz przebudowy 
drogi w Ełganowie na odcinku 
1,2 km. Są to kosztowne przed-
sięwzięcia i bez zewnętrznej po-
mocy nie ruszymy z remontem 
tej drogi – dodaje Marian Ci-
chon, wicestarosta.
Przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku z Funduszu Dróg Samo-
rządowych powiat gdański 

otrzymał dofinansowanie na 
remont drogi w miejscowości 
Cząstkowo.
 – Jak co roku wspólnie z gmina-
mi będziemy realizować inwe-
stycje, których celem ma być po-
prawa bezpieczeństwa na dro-
gach powiatowych. Mam tu na 
myśli poprawę stanu dróg, jak 
i budowę nowych pieszych cią-
gów – informuje nas Jerzy Świs. 
– Niedawno rozstrzygnęliśmy 
przetarg na te prace i okazało 
się, że ich koszt będzie mniejszy 
niż początkowo zakładaliśmy. 
Wszystkie roboty mają koszto-
wać ok. 2,7 mln zł.
W gminie Cedry Wielkie wy-
remontowana  zostanie droga 
między Kiezmarkiem a Błotni-
kiem na jej najgorszym odcinku 
wynoszącym około 1 km. W sa-
mym Suchym Dębie naprawio-
ny ma być chodnik na moście 
w centrum wsi, ale miejscowy 
samorząd musi jeszcze podjąć 
decyzję o przekazaniu środ-
ków na ten cel. Z kolei gmina 
Pszczółki przekazać ma środki, 
dzięki którym drogowcy zajmą 
się chodnikiem we wsi Żelisław-
ki oraz przystankiem autobuso-
wym w Rębielczu. Na terenie 
gminy Trąbki Wielkie remon-
towana będzie droga od granicy 
powiatu starogardzkiego w stro-
nę Pawłowa. Na terenie gminie 
Przywidz – w ramach budowy 
kanalizacji w Marszewskiej 
Górze – remontowana będzie 
droga. Tym zadaniem zajmie 
się gmina, a powiat przekaże jej 

odpowiednie środki na ten cel.
 – W gminie Kolbudy planujemy 
wykonanie chodnika w miejsco-
wości Pręgowo. Jest to inwesty-
cja, na którą czeka wielu miesz-
kańców wsi – dodaje Jerzy Świs. 
Drugą inwestycją na terenie 
gminy Kolbudy będzie budowa 
przystanku autobusowego oraz 
przejścia dla pieszych przy uli-
cy Kacanki pomiędzy wsiami 
Buszkowy – Czapielsk.
Na terenie gminy Pruszcz 
Gdański realizowany będzie 
trzeci etap budowy chodni-
ka między Bystrą a Wiślinką. 

W tym roku budowany bę-
dzie też pieszy ciąg z Wiślin-
ki w stronę Trzciniska. Jest to 
bardzo długi odcinek, dlatego 
będzie on realizowany etapa-
mi. Z kolei w Wojanowie pro-
wadzone będą prace dotyczące 
odwodnieniem terenu w rejonie 
parku oraz chodnik w rejonie 
ronda.
 – W ramach poprawy bezpie-
czeństwa na naszych drogach 
zajmiemy się doświetleniem 
przejść dla pieszych. Będą to 
oczywiście najbardziej newral-
giczne miejsce, znajdujące się 

przede wszystkim w sąsiedz-
twie szkół. W tym roku w pię-
ciu nowych lokalizacjach sta-
ną również tablice ostrzegaw-
cze dla kierowców, które staną 
w Żukczynie, Pręgowie, Wiśli-
nie i prawdopodobnie Koźlinach 
– informuje Marian Cichon.
Powiat wystąpił również o przy-
znanie środków finansowych 
z rezerwy rządowej. Pienią-
dze mają być przeznaczone na 
gruntowną przebudową mostu 
w Kolbudach.

(lubek)

życiE Powiatu/rEkLama

 powiat wystąpił o środki rządowe na przebudowę mostu  
w kolbudach

  w kwietniu zakończyć się ma przebudowa ulicy słowackiego w pruszczu Gdańskim
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GmINA POZySKAŁA KOlEJNE ĆWIERĆ mIlIONA

ważne inwestycje w placówkach oświatowych
w ostatnim czasie bardzo wiele dzieje się w placówkach oświatowych na terenie gminy trąbki wielkie. niedawno zakończono 
remont kapitalny oraz  modernizację kuchni szkolnych wraz z zapleczem w dwóch podstawówkach – kłodawie i czerniewie.

 – Inwestycję w Kłodawie oraz 
Czerniewie udało się realizo-
wać dzięki środkom, które 
nasza gmina pozyskała z rzą-
dowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu”. Rządowe 
wsparcie wyniosło 240 000 
złotych. Dzięki tym środkom 
przeprowadziliśmy nie tylko 
modernizację kuchni w Czer-
niewie i Kłodawie. Mogliśmy 

również zakupić nowe wypo-
sażenie do kuchni działają-
cej przy Szkole Podstawowej 
w Trąbkach Wielkich – mówi 
nam Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie.
Modernizacja obejmowała 
wymianę instalacji elektrycz-
nej i wodnokanalizacyjnej, 
wymianę posadzki i stolarki 
drzwiowej, prace murarskie 

oraz montaż wentylacji.
 – Kuchnie zostały wyposażo-
ne w nowe meble i sprzęt ku-
chenny – piece konwekcyjno
-parowe, zlewy, lodówko–za-
mrażalki, poidełko, zmywar-
ko-wyparzarki, stoły i szafki 
kuchenne, naczynia stołowe, 
stoliki i krzesła do stołówki, 
sprzęt AGD. Dzięki moder-
nizacji znacząco podniósł się 
komfort pracy w kuchniach, 
a uczniowie naszych szkół 
otrzymują jeszcze smaczniej-
sze posiłki – dodaje Błażej 
Konkol.
To nie jedyna inwestycja, 
jaka w ostatnim czasie reali-
zowana jest w placówkach 
oświatowych trąbeckiej gmi-
ny. W budynku byłej szko-
ły podstawowej w Trąbkach 
Wielkich prowadzono prace 
budowlane, które były zwią-
zane z przystosowaniem bu-
dynku do potrzeb przedszko-
la. Przypomnijmy, że wartość 
tych prac opiewa na 1,3 mi-
liona złotych. Część środków 
pochodzi z dofinansowania 
otrzymanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Dzię-
ki tej inwestycji przedszkole 
będzie dostępne dla ok. 180 
dzieci, a więc o około 80 wię-
cej niż może w tej chwili za-
gwarantować. Przedszkole 

pod nowym adresem swoją 
działalność rozpocznie już 
we wrześniu. Z kolei obecne 
przedszkole przy ul. Parko-
wej zostanie zaadoptowane 
na potrzeby żłobka, który ma 

być uruchomiony już jesienią 
2021 roku.

(lubek)fo
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W GmINIE cEDRy WIElKIE DRZEmIE POtENcJAŁ INWEStycyJNy

żuławy dostrzegane przez przedsiębiorców 

Świętowaliśmy dzień kobiet

Gmina cedry wielkie staje się coraz bardziej interesującym miejscem do inwestowania. może być jeszcze lepiej. wójt Janusz 
Goliński rozmawiał z władzami agencji rozwoju pomorza o projekcie, dzięki któremu będzie można dowiedzieć się, jak dobrze 
przygotować ofertę biznesową, jak prowadzić negocjacje z potencjalnym inwestorem, ale i w jaki sposób do nich docierać.

takiego dnia kobiet w cedrach wielkich jeszcze nie było. specjalnie dla naszych pań wystąpił z kabaretowym programem 
znany i lubiany aktor andrzej Grabowski. 

Wiceprezesi Agencji Rozwoju 
Pomorza – Rafał Dubel i Piotr 
Ciechowicz nie kryli zadowole-
nia z faktu, że gmina przystąpiła 
do tego projektu „Podniesienie 
standardów obsługi inwestora 
w województwie pomorskim”.
– Dzięki trasie S7 w naszej gmi-
nie drzemie ogromny potencjał 
gospodarczy, dlatego tak istot-
nym jest udział w tym projekcie. 
Coraz chętniej dostrzegają nas 
poważni inwestorzy, a działki 
stają się łakomym kąskiem. Po-
wodów jest kilka. Najważniejszą 
jest oczywiście cena, która znacz-
nie różni się od tych proponowa-
nych w mieście. Drugim waż-
nym elementem jest lokalizacja – 
bliskość Trójmiasta i portów oraz 

bezpośrednie sąsiedztwo trasy 
szybkiego ruchu. Ostatnie in-
westycje pokazały, że Żuławy są 
przychylne inicjatywom. Mam 
nadzieję, że działania nowych 
firm w gminie Cedry Wielkie 
pozostają tylko kwestią czasu – 
mówi Janusz Goliński.
Gmina Cedry Wielkie jeszcze 
do niedawna postrzegana była 
jako teren rolniczy. Kilka lat 
temu zaczęło się to zmieniać. 
Coraz chętnie swój kapitał lokują 
tu poważni przedsiębiorcy. Rów-
nież niemało środków zosta-
ło zainwestowanych na terenie 
gminy. Wszystkie projekty unij-
ne, jakie w ostatnich 6 latach zre-
alizowano, kosztowały niemal 1 
miliard złotych. Daje to nam 3. 

miejsce na Pomorzu i 32. w kra-
ju. Daleko za Cedrami Wielkimi 
sklasyfikowano Słupsk, Sopot, 
Tczew, czy Pruszcz Gdański.
Główny Urząd Statystyczny po-
dał niedawno dane dotyczące 
wartości projektów, które zostały 
dofinansowane ze środków Unii 
Europejskiej. W największych 
polskich miastach inwestycje 
liczono w miliardach złotych 
pozyskanych z funduszów unij-
nych. Prym wiedzie oczywiście 
miasto stołeczne, gdzie w latach 
2014–2020 łączna wartość pro-
jektów unijnych realizowanych 
przez wszystkich beneficjentów 
wyniosła 19,8 mld zł. Kolejne 
miejsca zajęły: Kraków (8,3 mld 
zł), Łódź (8 mld zł) oraz Wro-
cław (6,3 mld zł).
Z naszego województwa najwy-
żej sklasyfikowany jest Gdańsk 
(7. miejsce, 4,6 mld zł) i Gdynia 
(9., 3,1 mld zł). Następne miej-
sce w województwie pomorskim 
zajmuje gmina Cedry Wielkie, 
gdzie w latach 2014–2020 zre-
alizowano inwestycje o łącznej 
wartości 984 mln zł.
– Nie jest żadną tajemnicą, że 
tak wysokie miejsce to efekt bu-
dowanej na naszym terenie tra-
sy ekspresowej S-7. Ale i nasze 
gminne inwestycje również mia-
ły w tym swój niemały udział. 
Tylko w ostatnim czasie zakoń-
czyliśmy kilka ważnych inwesty-
cji, których wartość opiewa na 
kilkadziesiąt milionów złotych – 
podkreśla wójt Janusz Goliński.

Przypomnijmy, że same projek-
ty związane z gospodarką wod-
no-ściekową pochłonęły ok. 60 
mln zł. Kolejne 20 mln zł wyda-
no natomiast na budowę ścieżek 
rowerowych. Ok. 18 mln zł to 
budowa hali sportowej i szkoły 
w Cedrach Wielkich. Niemało, 
bo ok. 10 mln zł, kosztowały za-
dania związane z renowacją na-
szych zabytków. To oczywiście 
nie jedyne projekty, które reali-
zowane były przy wsparciu środ-
ków z Unii Europejskiej.

Gmina rozwija się coraz pręż-
niej, a jest do też efekt doskona-
łej współpracy z przedsiębiorca-
mi. To właśnie wzorowa współ-
praca z operatorem, zajmującym 
się budową sieci światłowodowej 
w ramach programu „Polska 
Cyfrowa”, przyniosła Cedrom 
Wielkim tytuł „Gminy otwartej 
na inwestycje”. Nagrodę, którą 
otrzymało 30 polskich samorzą-
dów, odebrał w Lublinie Janusz 
Goliński.
– Nagrodę traktuję jako jedną 

z form promocji naszej gminy. 
Kolejny raz pokazaliśmy, że 
drzemie w nas potencjał inwe-
stycyjny i dokładamy wszelkich 
możliwych starań, aby kolejne 
podmioty znalazły miejsce dla 
swoich firm właśnie u nas. Mam 
nadzieję, że w pewnym stopniu 
może się przyczynić do tego bu-
dowana sieć światłowodowa – 
zauważa Janusz Goliński.

Krzysztof lubański 

Do tej pory imprezy organi-
zowane z okazji Dnia Kobie-
ty miały charakter kameral-
ny. Teraz, dzięki gościnności 
Żuławskiego Ośrodka Kul-
tury i Sportu, wydarzenia ze 

znacznie większym rozma-
chem można organizować 
w hali.
 – Dziękuję, że przyjęłyście 
nasze zaproszenia. Proszę też 
przyjąć najlepsze życzenia. 

Chciałoby się, aby święto ko-
biet trwało znacznie dłużej – 
najlepiej przez 365 dni w roku. 
My, płeć brzydka, a więc 
mężczyźni, zawsze chcemy, 
aby w naszym otoczeniu za-
wsze były kobiety, które dają 
nam szczęście i radość. Uwa-
żam, że jesteście też doskona-
łym fundamentem dla rodziny 
i ostoją domowego ogniska – 
mówił wójt Janusz Goliński. 
– Przyglądałem się Panu 
w czasie przemówienia i mu-
szę powiedzieć, że nie jest 
Pan taki brzydki – żartował 
już na samym wstępie An-
drzej Grabowski, który sam 
przyznał, że w ostatnim cza-
sie wyładniał, odmłodniał 

i dlatego niektórzy zaczęli go 
mylić nawet z Krzysztofem 
Ibiszem. 
 – Występ Andrzeja Grabow-
skiego był wspaniałym po-
mysłem na uczczenie naszego 
święta. Takich imprez chcia-
łoby się więcej – mówi nam 
Pani Elżbieta.
Wójt Janusz Goliński i Łu-
kasz Żarna, dyrektor Żuław-
skiego Ośrodka Kultury 
i Sportu, gospodarze imprezy, 
obdarowywali kwiatami na-
sze Panie.

(mŻ)
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StyPENDIA WÓJtA NA I SEmEStR PRZyZNANE

ŁĘGOWO

rodzice mogą być dumni  
z sukcesów swych dzieci

umowa na topolową

108 uczniów szkół podstawo-
wych gminy Pruszcz Gdański 
otrzymało stypendia moty-
wacyjne za wybitne osiągnię-
cia w nauce oraz w sporcie 
zdobyte w I semestrze roku 
szkolnego 2019/2020.
Uroczystość wręczenia od-
była się w Szkole Podstawo-
wej im. Ignacego Krasickiego 
w Straszynie. Wyróżnionym 
uczniom towarzyszyli dy-
rektorzy szkół, nauczyciele 
oraz rodzice. Listy gratula-
cyjne oraz dyplomy będące 
potwierdzeniem przyznania 

Wicewójt gminy Pruszcz 
Gdański Daniel Kulkowski 
podpisał umowę z wykonaw-
cą kompleksowej budowy ul. 
Topolowej – firmą MTM S.A.
Zadanie o wartości 775 tys. zł, 
poza położeniem nawierzchni 
z kostki betonowej, obejmuje 
budowę oświetlenia, kanali-
zacji deszczowej i przebudowę 
sieci wodociągowej.
Nową ulicą Topolową będzie-
my cieszyć się już w sierpniu.

(mB)

stypendium wręczali wicewójt 
Daniel Kulkowski oraz prze-
wodniczący Rady Gminy Ma-
rek Kowalski. Wspierali ich dy-
rektorzy szkół i radni.
 – Kiedy patrzę na Was, sty-
pendystów, przychodzi mi na 
myśl jedno słowo: sukces. Kie-
dy patrzę na Waszych rodzi-
ców, takim słowem jest duma 
– powiedział wicewójt.
Zaszczytne wyróżnienie za wy-
sokie wyniki w nauce odebrało 
37 uczniów (wymagana średnia 
dla uczniów kl. IV–VI – 5,5 zaś 
dla uczniów VII–VIII – 5,3). 

Ci młodzi ludzie musieli wy-
kazać się również wysokimi 
lokatami w konkursach oraz 
aktywnym uczestnictwem 
w życiu szkoły. Natomiast aż 
71 uczniów, którzy wywal-
czyli czołowe lokaty w za-
wodach i turniejach, otrzy-
mało motywacyjne stypendia 
sportowe.
Uroczystość uświetniły wy-
stępy wokalnie, muzycznie 
i tanecznie uzdolnionych 
uczniów.

(mB)

fo
t.

 m
ag

da
le

na
 B

ie
li

ck
a/

U
G

 P
ru

sz
cz

 G
da

ńs
ki

fo
t.

 m
ag

da
le

na
 B

ie
li

ck
a/

U
G

 P
ru

sz
cz

 G
da

ńs
ki

UtWORZONO OŚRODEK SPORtU I REKREAcJI

Bez rewolucji, ale  
z lepiej wykorzystaną 
infrastrukturą
powstająca infrastruktura oraz dynamiczny rozwój sportu i rekreacji 
na terenie gminy pruszcz Gdański stanowiły podstawę do utworzenia 
odrębnej jednostki organizacyjnej – ośrodka sportu i rekreacji Gminy 
pruszcz Gdański, który swą siedzibę będzie miał w łęgowie. rozmawiamy 
z karolem lipskim, który – zanim wygrał konkurs na dyrektora nowej 
jednostki – pełnił funkcję wicedyrektora w ośrodku kultury, sportu 
i biblioteki publicznej (od marca, z racji odłączenia sportu, jest to ośrodek 
kultury, sztuki i biblioteki publicznej).

– Jak będą wyglądały pierw-
sze tygodnie Pana pracy?
 – Bardzo intensywnie. Można 
powiedzieć, że wszystko po-
wstaje od zera. Już pierwszego 
dnia działalności ośrodka zo-
stał ogłoszony nabór na pra-
cowników, między innymi na 
stanowisko głównego księgo-
wego oraz stanowisko do spraw 
obiektów sportowych. Przy 
okazji serdecznie zapraszam 
wszystkich chętnych do udzia-
łu w procesie rekrutacji. Wy-
remontowana siedziba ośrodka 
w Łęgowie zostanie lada mo-
ment umeblowana oraz wy-
posażona w niezbędny sprzęt. 
Trwają prace nad stroną in-
ternetową oraz logo instytucji. 
Cieszę się, że siedziba nowej 
jednostki znajduje się w Łęgo-
wie, ponieważ swoje nowe ży-
cie zaczynał tam Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji Gmi-
ny Pruszcz Gdański, który tak 
rozwinął skrzydła. To dobrze 

wróży. Jestem przekonany, 
że miejsce to będzie dodawa-
ło pozytywnej energii całemu 
zespołowi.
 – czy sport w gminie czeka 
jakaś rewolucja?
 – Wielkiej rewolucji nie bę-
dzie, bo planuję dalszą dobrą 
współpracę z Gminnym Towa-
rzystwem Sportowym, ale jed-
nocześnie myślę o lepszym wy-
korzystaniu coraz bogatszej in-
frastruktury sportowo – rekre-
acyjnej gminy, zwłaszcza stani-
cy w Wiślince. Planuję, między 
innymi, utworzenie szkółki 
żeglarskiej, która zagwarantuje 
młodzieży atrakcyjnie spędzo-
ny czas na świeżym powietrzu, 
a także jedyną w swoim rodza-
ju edukację, otwierającą nowe 
perspektywy na przyszłość. 
Przy tej okazji chcę nawiązać 
współpracę ze Szkołą Podsta-
wową w Wiślince, gdzie po-
wstałaby klasa żeglarska.
 – Jakie obowiązki, poza 

organizacją sportu w gminie, 
spoczywają na nowym dy-
rektorze?
 – Jednym z moich obowiązków 
jest zarządzanie majątkiem 
nieruchomym ośrodka, który 
w większości stanowią gminne 
obiekty sportowe i rekreacyjne. 
Jest to, między innymi, boisko 
trawiaste w Goszynie, Cie-
plewie i Rotmance czy stanica 
wodna w Wiślince oraz przy-
stań kajakowa w Juszkowie. 
Dodatkowo dochodzą boiska 
wielofunkcyjne, na przykład 
w Rokitnicy oraz orliki nie-
związane ze szkołami.
 – czego można Panu życzyć?
Realizacji założonych celów, 
determinacji, a przede wszyst-
kim dużo zdrowia!
 – tego właśnie życzymy. 
I powodzenia! 

Rozmawiała:  
magdalena Bielicka

życiE gminy Pruszcz gdański

  karol lipski został dyrektorem ośrodka sportu i rekreacji Gminy pruszcz Gdański
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KONKURS ROZStRZyGNIĘty

Bohater wolności  
i solidarności 
Starostwo Powiatowe i prusz-
czańska filia Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzkiej byli 
organizatorami powiatowego 
konkursu plastycznego na ko-
miks „Bohaterowie Wolności 
i Solidarności”.
Celem konkursu było utrwa-
lenie pamięci o bohaterach 
ważnych polskich wydarzeń 
okresu 1919–2019 i nawiąza-
nie do ustanowionego przez 
marszałka województwa po-
morskiego roku 2019 – Ro-
kiem Wolności i Solidarności.
Konkurs przeznaczony był 
do uczniów klas VII i VIII 
szkół podstawowych oraz 
klas I szkół ponadpodstawo-
wych. Do zmagań przystąpiło 
45 uczniów z 11 szkół nasze-
go powiatu.
Wśród wielu bohaterów prac 
znaleźli się m.in.: Jan Pa-
weł II, Józef Piłsudski, Lech 
Wałęsa, Irena Sendlerowa, 
żołnierze Szarych Szeregów, 
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Danuta Siedzikówna „Inka”, 
ale też gen. Mariusz Zaru-
ski, Brunon Gregorkiewicz 
i ksiądz Aeltermann.
Jury zdecydowało, że 1. miej-
sce należy się Mai Dyl ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 
w Pruszczu Gdańskim. Przy-
znano dwa 2. miejsca, które 
zajęli Maksymilian Grodzki 
oraz Klara Szostek – oboje ze 
Szkoły Podstawowa w Łęgo-
wie. Ich szkolna koleżanka – 
Zuzanna Stobiecka – zajęła 
pozycję 3.
Wyróżnieniami uhonorowa-
no: Martę Musiała, Joannę 
Gądek, Konrada Bakę, Jacka 
Sawickiego, Oliwię Kowal-
ską, Patrycję Puhaczewską, 
Wiktorię Bladosz, Zuzannę 
Abratańską, Jakuba Pieczar-
kę, Klaudię Kowalską, Wero-
nikę Rybak i  Agatę Fedoruk.

(GR)

życiE Powiatu

  w ramach budżetu obywatelskiego doposażono miejską plażę

ZGŁOŚ PROJEKt W RAmAcH BUDŻEtU OByWAtElSKIEGO

niebawem rusza kolejna odsłona 
budżetu obywatelskiego 
od kwietnia będzie można składać projekty w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 
rok. wnioski muszą wpłynąć do pruszczańskiego magistratu do końca kwietnia.

Przypomnijmy, że w kolejnej 
edycji – podobnie jak w roku 
ubiegłym – będzie można zgła-
szać zadania o wartości jed-
nostkowej nieprzekraczającej 
kwoty 150 tys. zł, mieszczące 
się w kompetencji gminy, które 
są możliwe do realizacji w trak-
cie jednego roku budżetowego. 
W uzasadnionych wypadkach 
możliwe jest wydłużenie tego 
okresu do dwóch lat. Można 
również składać wnioski do-
tyczące inwestycji realizowa-
nych na ogólnodostępnym te-
renie, przyległym do budynków 
szkół i placówek oświatowych. 
W przypadku zadań, które wy-
magają lokalizacji na określo-
nym terenie, musi on stanowić 
mienie miasta, nieobciążone na 
rzecz osób trzecich.
 – Myślę, że nasi mieszkańcy 
kolejny raz wykażą się inwencją 
twórczą i w kolejnej odsłonie 
budżetu obywatelskiego nie za-
braknie ciekawych pomysłów. 
Wszystkie zgłoszone wnioski 
będą oczywiście weryfikowane. 

A o tym, które z nich będą re-
alizowane, zdecydują sami 
mieszkańcy w głosowaniu, któ-
re odbędzie się między 7 a 21 
września. Liczę, że podczas 
wrześniowego głosowania bę-
dzie wysoka frekwencja – mówi 
nam Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Propozycję projektu zgłosić 
może każdy mieszkaniec Prusz-
cza Gdańskiego. Projekt można 
złożyć po wypełnieniu i zło-
żeniu formularza, dostępnego 
na stronie internetowej mia-
sta www.pruszcz-gdanski.pl, 
w biurze Rady Miasta Pruszcz 
Gdański oraz w punkcie infor-
macyjnym na parterze siedziby 
magistratu lub poprzez bez-
pośrednie wypełnienie on-line 
stosownego formularza elek-
tronicznego. Składając wnio-
sek, należy pamiętać, aby każ-
dy projekt był poparty przez co 
najmniej 1 mieszkańca Prusz-
cza Gdańskiego, może to być 
również sam wnioskodawca. 
Przypomnijmy, że mieszkańcy 

– w wyniku głosowania – zde-
cydowali, że w 2019 r. ramach 
budżetu obywatelskiego m.in. 
doposażono miejską plażę, 
doświetlono przejścia dla pie-
szych, ale i utworzenie sieci 

czujników, które mierzą poziom 
zanieczyszczenia powietrza.

(lubek)

PSZcZÓŁKI

Świętowano dzień kobiet
W Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Pszczółkach zor-
ganizowano imprezę z okazji 
Dnia Kobiet.
- Spotkanie uświetnił występ 
artystyczny Koła Gospodyń 
Wiejskich ze Skowarcza oraz 
duetu „Zielona Herbata”. Nie 
brakowało kwiatów dla pań 

i słodkiego poczęstunku od 
sołectwa Pszczółki – infor-
muje nas Renata Ziółek, dy-
rektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Pszczółkach.
Dodajmy jeszcze tylko, że na 
zaproszenie organizatorów 
odpowiedziało ok. 50 osób.

(GR)

WSPARcIE DlA POlIcJI

nowe ambulanse dla laboratorium 
kryminalistycznego
Do pomorskiej Policji trafiły 
dwa wyposażone w najnowo-
cześniejszy sprzęt i zapew-
niające duży komfort pracy 
ambulanse. Dzięki nim ekipy 
policyjne już na miejscu zda-
rzenia mogą prowadzić nie-
zbędne analizy.
Nowocześnie wyposażone 
ambulanse kryminalistycz-
ne nie są tanie. Dwa pojazdy 
kosztowały łącznie ponad 660 
tys. zł, a ich zakup sfinanso-
wany był w systemie pół na 
pół. 
 – 350 tys. zł pochodziło ze 
wsparcia udzielonego przez 
samorząd województwa. Cie-
szę się, że Policja kupuje taki 
sprzęt. Dzięki naszym wspól-
nym wysiłkom policjanci 
mają coraz lepsze warunki 
pracy – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. – Łącznie 
w ciągu ostatnich 10 lat prze-
kazaliśmy policjantom ponad 
półtora miliona złotych.
Pojazdy zostały dostosowa-
ne do wymagań Laborato-
rium Kryminalistycznego 
Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Gdańsku. Zainstalo-
wane zostało wielostopniowe 

oświetlenie LED oraz system 
ogrzewania. Zabudowa zosta-
ła tak zaprojektowana, aby za-
pewnić ekipom ergonomiczne 
warunki pracy, a szafki i półki 
są dostosowane do rozmiarów 
skrzynek z wykorzystywanym 
sprzętem. Każdy samochód 
posiada oświetlenie zewnętrz-
ne wraz z agregatem prądo-
twórczym. Na dachu umiesz-
czona jest platforma, z której 
można wykonywać zdjęcia 

miejsca zdarzenia lub zamon-
tować dodatkowe oświetlenie.
Pomorski garnizon Policji od 
wielu lat jest wspierany przez 
samorząd województwa. Dzię-
ki wsparciu samorządu woje-
wództwa pomorskiego  zmo-
dernizowane zostały budynki 
policyjne, kupione radiowozy 
i specjalistyczny sprzęt kom-
puterowy i analityczny, np. do 
wykrywania narkotyków czy 
dopalaczy.

 – Wsparcie samorządu jest 
dla nas ważne. Dziękujemy 
za dofinansowanie zakupu 
tych dwóch pojazdów. Mam 
nadzieję, że nasza współpraca 
na rzecz bezpieczeństwa Po-
morzan będzie kontynuowa-
na – podkreśla nadinsp. An-
drzej Łapiński, komendant 
Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Gdańsku.

(GR)
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AKADEmIA ROZWOJU

zajęcia dla seniorów 
Niebawem ruszy „Akademia 
Rozwoju”, którą – we współ-
pracy z Urzędem Gminy 
Przywidz i Gminnym Ośrod-
kiem Kultury – organizuje So-
pocka Szkoła Wyższa. Zajęcia 
– w związku z koronawirusem 
– zostały przełożone na kwie-
cień. Projekt dedykowany jest 
seniorom. 
Początkowo pierwsze zajęcia 
miały odbyć się pod koniec 
marca, ale w związku z roz-
przestrzeniającym się korona-
wirusem start projektu przeło-
żono na kwiecień. „Akademia 
Rozwoju” to cykl ciekawych 
zajęć, który został utworzony 
z myślą o seniorach powyżej 
60 roku życia.
 – W dalszym ciągu zapra-
szamy seniorów z naszej gmi-
ny, którzy chcą pożytecznie 
zagospodarować swój wolny 
czas. Zapisy prowadzone są 
w Gminnym Ośrodku Kul-
tury. Można też zgłaszać się 
mailowo pod adresem biu-
ro@gokprzywidz.pl – zachę-
ca Anna Zulewska, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Przywidzu. 

W programie zajęć znalazły 
się: 
 – architektura współczesna 
–  rzeźba: większość kamieni 
jest zbyt twarda do obrobie-
nia, jeśli się nie ma specjal-
nych narzędzi, zatem jeśli se-
niorzy chcą spróbować rzeź-
bić, powinni zacząć od mięk-
kiego materiału, takiego jak 
plastelina artystyczna;
 – filc – biżuteria „na mo-
kro” – seniorzy nauczą się 
krok po kroku wykonywać 
z wełny czesankowej broszkę 
oraz dreda. Technika filco-
wania „na mokro” jest jedną 

z ciekawszych i efektownych 
form rękodzielniczych;
 – mydło – kolorowy prezent 
– uczestnicy samodzielnie 
wykonają zestaw ozdobnych 
mydeł z naturalną niespo-
dzianką (np. kawą, rozma-
rynem). Następnie kolorowe 
i pachnące mydełka ozdobnie 
zapakują – będą one idealnym 
prezentem dla bliskich;
 – wiklina papierowa – serce, 
gwiazda, choinka, koszyk, 
biżuteria – zajęcia polegają-
ce na wykorzystaniu taniego 
materiału, jakim jest kartka 
papieru lub gazeta, w niestan-
dardowy sposób. Stworzy-
my elementy dekoracyjne na 
zbliżające się święta, a nawet 
biżuterię, którą można poda-
rować bliskiej osobie;
 – hooked – kolorowa biżu-
teria – uczestnicy wykonają 
bransoletkę, naszyjnik i ko-
szyk z recyklingowej taśmy 
bawełnianej. Osoby, które do 
tej pory uważały, że szydeł-
ko nie jest dla nich, zmienią 
zdanie. Niezwykle prosty 
i efektowny materiał do pracy 
twórczej i świetna zabawa;
  – róże nie róże – wykona-
nie rozbudowanych bukietów 
z liści klonu, które po odpo-
wiednim złożeniu imitują 
prawdziwe róże, to niełatwe 
zadanie. Seniorzy spróbują je 
wykonać, tym samym stwo-
rzą nietypowy romantyczny 
bukiet pełen zapachu jesieni 
i ulotnego nastroju tej pory 
roku.
 – bransoletka z makramy 
– technikę makramy można 
wykorzystać na wiele spo-
sobów. Podczas warsztatów 
uczestnicy przygotują ozdob-
ną bransoletkę. 

(GR)

ByŁA mIŁA I RADOSNA AtmOSfERA 

Świętowały panie również 
w gminie Przywidz
tradycją stały się już organizowane w przywidzu imprezy z okazji dnia kobiet, na które 
zaprasza wójt marek zimakowski. w roku ubiegłym panie bawiły się na światowej premierze 
przedstawienia teatru w Garderobie. tym razem święto pań zdominowała muzyka.

 – Wspólnie z radnymi i soł-
tysami zorganizowaliśmy wi-
gilię prawdziwego święta, 
które obchodzić będziecie ze 
swoimi bliskimi panami. Pa-
miętam Dzień Kobiet z lat 
swojej młodości, kiedy panie 
dostawały goździki, rajstopy 
i ciociosan… dla męża. Podej-
rzewam, że to święto wymy-
ślili panowie, aby móc wyrwać 
się w domu – żartował wójt 
Marek Zimakowski. – Ale 
już tak na poważnie. Życzę 
Wam, abyście właśnie na ta-
kiej aktywności spędzały każ-
dą sobotę, aby uśmiech zawsze 
gościł na Waszych twarzach 
i żebyście spełniały się w po-
zostałych dniach roku w tym, 
w czym sobie wymarzycie. 
Tegoroczną imprezę popro-
wadził niezawodny duet Ka-
rol Świtalski i Andrzej Kę-
dzierski, dzięki którym nikt 
nie nudził się, a romantycz-
ną atmosferę wprowadził 

grający na akordeonie Szymon 
Chyliński. 
Uczestniczki kobiecej im-
prezy, która odbyła się oczy-
wiście w Arenie Przywidz, 
mogły skorzystać z zabiegów 
kosmetycznych, dowiedzieć 
się, jak zdrowo jeść, ale też 
mogły poznać tajniki salonów 
urody oraz skorzystać z porad 
wielu specjalistów różnych 
dziedzin. Dużym zaintere-
sowaniem cieszył się punkt, 
w którym można było poznać 
możliwości związane z ak-
tywizacją zawodową w przy-
widzkiej gminie. 
Impreza z okazji Dnia Kobiet 
nie odbyłaby się, gdyby nie 
pomoc sponsorów, wśród któ-
rych znaleźli się: ZIAJA, OSP 
Przywidz, męska części Rady 
Gminy Przywidz, sołtysi: 
Przywidza, Nowej Wsi Przy-
widzkiej, Jodłowna, Olszanki 
i Huty Dolnej, ale także Hob-
bitowe Wzgórze, Karczma 

Przywidzka, Camping 20 
Mała Szwajcaria, Restauracja 
Widok Mała Szwajcaria, Pie-
karnia Cukiernia Paweł Kro-
pidłowski, Drogeria Mering 
i wiele innych osób, którym 

organizatorzy – za naszym 
pośrednictwem – serdecznie 
dziękują.

(GR)

„W Teatrze”
Hrabiowie, książęta, baronowe: całe arystokratyczne towarzystwo 
spotyka się w teatrze, by obejrzeć romantyczną sztukę (dramat) ze 
światową gwiazdą w roli głównej. Obecność słynnego na świecie ak-
tora w tutejszym prowincjonalnym teatrze to spektakularne wydarze-
nie! Widownia wypełniona jest po brzegi! Wszyscy z niecierpliwością 
czekają na tak wyjątkowy spektakl.

"W teatrze" nic nie jest jednak (wbrew pozorom) takie oczywiste. Od-
wracają się miejsca i role: scena staje się widownią a widownia sceną! Akto-
rzy są jednocześnie widzami! Oglądają sztukę oczami swojej wyobraźni, 
ukazując ją prawdziwym widzom za pomocą słowa oraz ekspresji emocji.

Spektakl, co prawda, przenosi nas w odległą przeszłość, jednak 

poruszane w nim kwestie są wciąż w dzisiejszych czasach jak najbar-
dziej aktualne. To, co (oprócz miłości, radości czy wolności wyboru) 
istnieje we współczesnym świecie - plotki, zdrady, chciwość, zazdrość 
i pijaństwo - ukazane zostały w prześmiewczy, ironiczny a jednak nie-
zwykle zabawny sposób. Na scenie obecny jest także narrator opowie-
ści: Markiza, która jest wewnętrznym głosem sumienia, mówi wprost 
do serca widza, z pełną powagą. Zatrzymuje i skłania do refleksji nad 
swoim własnym życiem.

W sztukę wplecione zostały także popularne dowcipy o Hrabim, któ-
re nadają komiczny charakter. Spektakl ma także elementy improwi-
zacji: wszystko może się wówczas wydarzyć, aktorzy wchodzą, bo-
wiem, w interakcję z widzami.

przezabawna komedia z głębokim przesłaniem
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GDAŃSK

za rok pierwsze 
prace
W przyszłym roku ma się roz-
począć pierwszy etap rewitaliza-
cji Zespołu Szpitalnego Bożego 
Ciała, który znajduje się u stóp 
Góry Gradowej od strony ul. 3 
Maja. Środki finansowe na re-
waloryzację części zabytkowych 
budynków wspomnianego kom-
pleksu pierwotnie zaplanowane 
były na budowę planetarium, 
rozbudowę Kaponiery Południo-
wej i rekonstrukcję odcinka muru 
Carnota.
 – Żałujemy, że obecnie nie mo-
żemy zrealizować projektu pla-
netarium wraz z otaczającą go in-
frastrukturą, ale nie rezygnujemy 
– podkreśla Alan Aleksandro-
wicz, zastępca prezydenta ds. in-
westycji. – Nadal konsultujemy tę 
inwestycję z wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków w ramach 
rozmów o planach zagospoda-
rowania przestrzennego. Jedno-
cześnie skupiamy się na ważnych 
inwestycjach z zakresu szeroko 
pojętej kultury, które w przyszło-
ści zwiększą atrakcyjność oferty 
Hevelianum i Gdańska.
Pierwszy etap rewitalizacji ma się 
rozpocząć w 2021 roku. Hevelia-
num złoży wniosek o dofinan-
sowanie tego zadania przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego ze środków 
norweskich.

(GR)

Adam Majewski z Pomorskiej 
Agencji Rozwoju Pomorza 
informuje, że koncepcję sys-
temu „Spektrum” przygoto-
wano w oparciu o wieloletnie 
doświadczenie agencji w za-
kresie wspierania podmiotów 
gospodarczych z sektora MSP, 
a więc małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
 – Przewiduje się, że w wyni-
ku realizacji projektu nastąpi 
większa profesjonalizacja po-
morskich przedsiębiorstw. To 
z kolei przełoży się na zwięk-
szenie dochodowości w sekto-
rze MSP, co w efekcie wpłynie 
na zwiększenie zatrudnienia, 
prace badawczo-rozwojowe czy 
powstanie nowych inwestycji – 
podkreśla Adam Majewski.
„Spektrum” zakłada również 
ożywienie branż skupionych 
w obszarze tzw. inteligentnych 
specjalizacji Pomorza.
 – System został opracowany 
w taki sposób, aby stanowił 
kompleksową odpowiedź na 
rzeczywiste potrzeby przed-
siębiorstw z województwa 

pomorskiego. Niektórzy 
przedsiębiorcy mają precy-
zyjnie zdefiniowane potrzeby 
doradcze i aktywnie poszu-
kują rozwiązań. Z kolei inni 
nie potrafią samodzielnie ich 
określić, a zatem wymagają 
wsparcia doświadczonych do-
radców. Kluczową rolę w sys-
temie będzie pełniła opieka do-
świadczonych konsultantów, 
zaangażowanych specjalnie 
w tym celu – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego.
Agencja Rozwoju Pomo-
rza zdiagnozowała problemy, 
z którymi borykają się pomor-
skie przedsiębiorstwa. 
 – Wśród nich jest hamująca 
rozwój luka kompetencyjna, 
polegająca na ograniczonym 
dostępie do kadry wspierającej 
rozwojową działalność przed-
siębiorstwa, a także ograni-
czony budżet na korzystanie 
ze specjalistycznych usług do-
radczych – zauważa Adam 
Majewski.
W ramach systemu 

przedsiębiorstwa będą mogły 
otrzymać 50% dofinansowa-
nia na doradztwo np. w za-
kresie polityki cenowej, płyn-
ności finansowej, segmentacji 
i pozyskania nowych klientów, 
wejścia na rynki zagranicz-
ne, logistyki czy określenia 
modelu biznesowego. Będzie 
także możliwe skorzystanie 
z całego wachlarza specjali-
stycznego doradztwa organi-
zacyjnego (m.in. w obszarze 
zarządzania zasobami ludzki-
mi), marketingowego, tech-
nologicznego, inwestycyjnego 
i środowiskowego.
Powstanie również obszerna 
internetowa baza usług do-
radczych. Przedsiębiorstwa 
zamierzające skorzystać ze 
wsparcia będą mogły wyszu-
kać w niej potrzebne doradz-
two. Znajdą się w bazie tylko 
zweryfikowane oraz aktywne 
podmioty, akredytowane przez 
Agencję Rozwoju Pomorza.
 – System ma także przyczy-
nić się do zwiększenia za-
ufania przedsiębiorstw do 

instytucji otoczenia biznesu, 
przede wszystkim ma zachęcić 
do korzystania z całego spek-
trum szytych na miarę usług 
doradczych – dodaje Łukasz 
Żelewski, prezes zarządu Agen-
cji Rozwoju Pomorza. – Jeśli fir-
ma nie znajdzie w bazie „Spek-
trum” interesującej usługi do-
radczej, będzie mogła liczyć na 
to, że nasza agencja znajdzie na 
rynku podmiot świadczący taką 
usługę i umieści go w bazie.

System powinien dostarczyć 
sektorowi MSP impulsu do roz-
woju. Oceniamy, że może to być 
ważny proces dla mniejszych 
miast, znajdujących się poza ob-
szarem oddziaływania trójmiej-
skiej metropolii, ponieważ może 
przyczynić się do wzrostu lokal-
nych przedsiębiorstw i przytrzy-
mania młodych, świetnie wy-
kształconych mieszkańców.

(GR)

pomorskie firmy w ramach systemu „spektrum” będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na 
usługi doradcze. na początku marca podpisano umowę, dzięki której będzie możliwe stworzenie systemu. 
szacuje się, że wartość projektu może wynieść 27 mln zł.

BĘDĄ ŚRODKI NA USŁUGI DORADcZE

szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw 
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Fotograficzna obsługa uroczystości

Fotografia ślubna

Reportaż
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do kościoła św. Jana wróciło XViii-wieczne arcydzieło 
po 75 latach nieobecności do kościoła św. Jana w Gdańsku powróciły organy Johanna Friedricha rhodego, instrumentu, który był 
wzorem i zarazem majstersztykiem XViii-wiecznej europy. to efekt prac rekonstruktorskich, dzięki którym zabytek zyskał dawną 
świetność i ponownie może cieszyć swoim dźwiękiem. 

ORGANy ZAGRAŁy PO 75 lAtAcH

Renowacja zabytkowych orga-
nów była zrealizowana w ramach 
odbudowy kościoła, która pro-
wadzona jest tak naprawdę już 
od 25 lat. 
 – Można powiedzieć, że je-
steśmy już na ukończeniu 

wszystkich prac. Zakończony 
prawie projekt został dofinanso-
wany ze środków unijnych. Jed-
nym z zadań była też odbudowa 
organów bocznych. Udało się to 
dzięki środkom unijnym, ponie-
waż sam instrument kosztował 

ponad 4 miliony złotych, a kon-
serwacja kolejne 700 tysięcy zło-
tych. Praca była bardzo trudna, 
a momentami nawet detektywi-
styczna. Pracownia konserwa-
torska zmagała się z zadaniem 
przez dwa lata, ale efekt jest 

imponujący – mówi Iwona Be-
rent, kierownik Działu opieki nad 
zabytkami Nadbałtyckiego Cen-
trum Kultury.
Odbudowa organów to tylko jeden 
z wielu elementów prac, które uda-
ło się wykonać w ostatnim czasie. 

 – Wcześniej prowadzono kom-
pleksowe prace konserwatorskie 
w kościele. Objęły one elewację, 
wnętrze świątyni oraz jej wie-
że. Przeprowadzono kapitalny 
remont dachu. Postaraliśmy się 
również o powrót historyczne-
go, zabytkowego wyposażenia 
kościoła. Teraz pracujemy jesz-
cze nad przywróceniem empory 
i konserwacją kamiennego oł-
tarza głównego – mówi Rena-
ta Malcer-Dymarska, zastępca 
dyrektora Nadbałtyckiego Cen-
trum Kultury.
 – Mamy dziś przyjemność oglą-
dać wysiłek pracy wielu osób. 
W 1995 roku podpisana zosta-
ła umowa, na podstawie której 
Nadbałtyckie Centrum Kultury 
wzięło odpowiedzialność za re-
waloryzację kościoła. Z powie-
rzonego zadania wywiązuje się 
wzorowo. Przypomnę jeszcze 
tylko przy okazji, że pierwszy 
etap kosztował ponad 15, a dru-
gi 8 milionów złotych. Warto 
w tym miejscu jeszcze podkre-
ślić, że przez wiele lat nasze wy-
siłki wspierał finansowo samo-
rząd Gdańska – podkreśla Mie-
czysław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego.
Organy stanowią wyjątkowe 
dziedzictwo kultury nie tyl-
ko Gdańska, ale całego regio-
nu Morza Bałtyckiego. Boga-
to rzeźbiony i polichromowany 
prospekt organowy autorstwa Jo-
hanna Heinricha Meissnera z lat 
1760-61, przetrwał wojnę dzięki 
ewakuacji, zachował się w blisko 
98 proc.. Sm 30-głosowy instru-
ment pozostał we wnętrzu ko-
ścioła i uległ zniszczeniu, pod 
ciężarem spadających sklepień 
transepty północnego.
Wystrój plastyczny zabez-
pieczonego prospektu był po 
wojnie znacznie rozproszony 
– poszczególne elementy znaj-
dowały się w składnicach kon-
serwatorskich w Oliwie oraz 
na terenie Bazyliki Mariackiej. 
Podczas prac, na podstawie 

zdjęć i opisów archiwalnych, 
wszystkie elementy zostały ze-
brane, zidentyfikowane i zło-
żone w podzespoły, a następnie 
oczyszczone, scalone, uzupełnio-
ne w miejscach ubytków i uszko-
dzeń i zakonserwowane.
Już podczas trwania prac kon-
serwatorskich w 2019 roku 
szczęśliwie odnalezione zostały 
wszystkie skrzydła aniołów oraz 
brakująca ręka jednego z nich. 
Zaplanowana wcześniej rekon-
strukcja tych elementów okaza-
ła się niepotrzebna, zamiast niej 
wykonano konserwację odzyska-
nych elementów.
30-głosowy instrument organów 
bocznych, wykonany pierwot-
nie przez organmistrza Johanna 
Friedricha Rhode, został obec-
nie odtworzony na podstawie za-
chowanych opisów i przy użyciu 
materiałów zgodnych z techniką 
oryginału. Wraz z rzeźbiarską 
dekoracją prospektu organowe-
go zawieszony został – jak daw-
niej – w północnym ramieniu 
transeptu, na współczesnej kon-
strukcji, w miejscu oryginalnych 
otworów. 
 – Obecnie prowadzona jest di-
gitalizacja obiektu wraz z jego 
naukowym opracowaniem oraz 
utworzenie kompleksowego sys-
temu informacji turystycznej dot. 
Centrum św. Jana z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 
W toku jest przetarg na zagospo-
darowanie zabytkowej przestrze-
ni poddasza obiektu, co pozwoli 
poszerzyć ofertę kulturalną cen-
trum w zakresie organizacji wy-
staw, wernisaży i imprez o po-
dobnym charakterze. W ramach 
projektu powstanie również sys-
tem tablic informacyjnych o hi-
storycznym wyposażeniu Cen-
trum św. Jana – informuje Kata-
rzyna Piotrowska-Turnowiecka 
z Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku. 

(GR, KP-t)
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lEW POJEcHAŁ DO NIEmIEc

nowy gatunek  
w gdańskim zoo
W gdańskim ogrodzie zoolo-
gicznym można oglądać nowy 
gatunek – ursona amerykańskie-
go. Niespełna roczna Zola, bo 
tak ma na imię gryzoń, przyje-
chała do Gdańska z niemieckie-
go ZOO Schwerin. 
 – Urson jest gatunkiem gryzo-
nia, który w naturze zamieszku-
je Amerykę Północną. Pochodzi 
z tej samej strefy klimatycznej, 
co sprawia, że przystosowany jest 
również do niskich temperatur, 
a więc polskich przymrozków nie 
będzie się obawiać – mówi Mi-
chał Targowski, dyrektor Gdań-
skiego Ogrodu Zoologicznego.
Ursony prowadzą nocny tryb 
życia. Ich ciało pokryte jest czę-
ściowo kolcami, które stano-
wią doskonałą ochronę przed 
potencjalnymi drapieżnikami. 
Dodatkową obroną jest również 
nieprzyjemna woń spod ogona. 
W przeciwieństwie do spokrew-
nionych z nimi jeżozwierzy jest 
to gatunek nadrzewny. 
 – Zola zamieszkała na wybiegu, 
na którym parę lat temu żyły szo-
py pracze. Wybieg został przebu-
dowany z przystosowaniem do 
hodowli nowego gatunku, pod 
zupełnie nowe wymagania – tłu-
maczy dyrektor Targowski. 
Teren wybiegu został 

powiększony i wyrównany, wy-
budowano domek z witryną 
widokową od strony trasy zwie-
dzania, umożliwiającą obser-
wację zwierzęcia, gdy będzie 
znajdowało się w pomieszcze-
niu. Wzdłuż wybiegu zamon-
towano szyby, które umożliwią 
obserwację ursona. W ramach 
przebudowy do pomieszczenia 
doprowadzono wodę i prąd, 
z możliwością oświetlenia 
i ogrzania budynku.  
Dodajmy przy okazji, że do 
Niemiec pojechał z kolei pod 
koniec lutego lew angolski Ara-
mis. Jego nowym domem stał 
się ogród zoologiczny Uecker-
münde. Aramis to ponad 2-let-
ni lew angolski. Jego siostrą jest 
Casa, a braćmi– Portos i Atos. 
Ich rodzice to – Arco, przywód-
ca stada i Tchibinda.

(GR)

Fo
t.

 k
pp

 p
ru

sz
cz

 G
da

ńs
ki

 

UWAGA!!!

oszuści podszywają 
się pod zus
Ponownie otrzymali-
śmy informacje o grasu-
jących oszustach, którzy 
tym razem podszywają się 
pod Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych.
 – Niektórzy klienci Za-
kładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych otrzymali maile 
z informacją np. o braku 
opłaconych składek lub 
o błędzie w opłaconych 
składkach. ZUS drogą ma-
ilową nie kieruje informacji 
o rozliczeniach – ostrzega 
Krzysztof Cieszyński, re-
gionalny rzecznik prasowy 
Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych w województwa 
pomorskiego.
Fałszywa korespondencja 
jest wysyłana z adresów: 
kancelaria.zus@wp.pl, zus-
skladki@wp.pl, zus._kon-
takt@wp.pl, ZUS@gov.pl 
oraz zus_info@wp.pl.
W żadnym przypadku nie 
należy odpowiadać na ta-
kie maile ani otwierać za-
wartych w koresponden-
cji załączników. Mają one 
bowiem najczęściej na celu 
zainfekowanie kompute-
ra i uzyskanie dostępu do 

WARSZtAty W SZKOŁAcH 

Policjanci przestrzegają przed cyberprzemocą     
policjanci z pruszcza Gdańskiego prowadzą zajęcia podnoszące świadomość prawną 
młodzieży. prowadzą warsztaty dla uczniów ostatnich klas różnych szkół powiatu gdańskiego. 

– Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom młodych ludzi, 
a także ich rodziców i nauczy-
cieli, organizujemy warsztaty 
m.in. z zakresu cyberprzemocy 
oraz zagrożeń, które niosą sub-
stancje psychoaktywne. Ostat-
nio mundurowi odwiedzili 
szkoły w Pruszczu Gdańskim, 
Borkowie, Pszczółkach i Ko-
walach – informuje nas st. sierż. 
Karol Kościuk, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszczu Gdańskim.   
Funkcjonariusze zajmujący się 
profilaktyką w pruszczańskiej 
komendzie otrzymują wiele sy-
gnałów o potrzebie prowadzenia 
zajęć z młodzieżą szkolną w za-
kresie podnoszenia ich świado-
mości prawnej w tym następstw 
różnego rodzaju zachowań za-
bronionych przez prawo. 
 – W obecnych czasach młodzi 
ludzie w większości korzystają 
z nowoczesnych urządzeń mul-
timedialnych połączonych z In-
ternetem, za pomocą których 
utrzymują kontakt z rówieśni-
kami i dokumentują swoje życie. 
Bywa, że tego typu aktywność 
niesie ze sobą różnego rodzaju 

zachowania, które wprost są za-
bronione prawem, np. publika-
cje wizerunku bez zgody, treści 
zawierające groźby, szantaż lub 
wypełniające znamiona uporczy-
wego nękania. Katalog czynów 
zabronionych, które zachodzą 
za pośrednictwem Internetu, jest 
oczywiście dużo szerszy – pod-
kreśla rzecznik.
Policjanci podczas warsztatów 
w szkołach przekazują informa-
cje na temat odpowiedzialności, 
jaką mogą ponieść młodzi ludzie 

w różnych kategoriach wieko-
wych i uczulają na zagrożenia, 
które można napotkać w sieci. 
 – Oprócz cyberzagrożeń te-
matem zajęć są substancje psy-
choaktywne, z którymi często 
młodzi ludzie eksperymentują. 
Korzystamy z okazji i przestrze-
gamy przed tego typu groźny-
mi dla życia doświadczeniami 
i przekazujemy wiedzę dotyczącą 
konsekwencji stosowania różne-
go rodzaju używek – dodaje st. 
sierż. Kościuk.

Co ciekawe, warsztaty i możli-
wość rozmowy oraz zadawania 
pytań Policjantom spotyka-
ją się z dużym zainteresowa-
niem wśród uczniów. W trakcie 
spotkań każdy ma możliwość 
zweryfikowania swojej wiedzy 
i skonfrontowania posiadanych 
informacji z treściami prezen-
towanymi przez mundurowych.

(GR)
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DZIAŁA JUŻ PRAWIE 100 lAt

Elektrownia wodna w Bielkowie
Energa jest właścicielem 46 
elektrowni wodnych, pięciu 
farm wiatrowych oraz dwóch 
farm fotowoltaicznych. Łącz-
na moc tych siłowni to 444 
MW. Spółka nadal rozbu-
dowuje instalacje wiatrowe 
na lądzie, prowadzi projekty 
fotowoltaiczne oraz – w per-
spektywie długoterminowej 
– projekty farm wiatrowych 
na morzu, tzw. offshore. 
W kwietniu 2019 r. rozpoczę-
to prace przy budowie Farmy 
Wiatrowej Przykona o mocy 
30 MW.
Elektrownia Wodna Biel-
kowo, została uruchomio-
na w 1925 r. jako czwarta 
elektrownia na rzece Radu-
ni. W końcowej fazie II WŚ 
elektrownia w Bielkowie 
doznała szeregu zniszczeń, 
przede wszystkim ucierpiały 
urządzenia wytwórcze, które 
zostały zdemontowane i wy-
wiezione przez wycofujące się 
oddziały niemieckie. Newral-
giczne elementy maszyn zo-
stały ukryte w okolicznych 
wsiach, co pozwoliło na ich 
szybkie odnalezienie i wzno-
wienie pracy elektrowni już 
w listopadzie 1945 r.
Elektrownia Bielkowo jest 
drugą z kolei elektrownią 

zwartej kaskady Raduni. Jest 
elektrownią derywacyjną, 
zbiornikową z dwoma zbior-
nikami o wyrównaniu pół 
dobowym. Zbiorniki połą-
czone są sztucznym korytem 
derywacyjnym przecinającym 
w poprzek zakole rzeki w celu 
wykorzystania jej naturalne-
go spadu. W obiekcie zostały 
zainstalowane trzy identyczne 
hydrozespoły, napędzane dwu-
strumieniowymi turbinami 
Francisa z poziomym układem 
wału o przepływie Q = 7 m3/s. 
Sprzężone są one bezpośrednio 

z generatorami synchronicz-
nymi o mocy 2,4 MW każdy. 
Hydrozespoły pracują pod spa-
dem H = 44 m z maksymal-
nym przepływem 21 m3/s, przy 
średnim przepływie wielolet-
nim wynoszącym 5,28 m3/s. 
Powierzchnia zlewni wynosi 
644 km2. Elektrownia pracuje 
głównie w trybie pracy szczy-
towej na potrzeby pokrycia 
zwiększonych obciążeń lokal-
nej sieci w okresie porannym 
i wieczornym.
Siłownia Bielkowo przy mocy 
zainstalowanej bliskiej 7.2 MW 

jest największą elektrownią 
spośród małych obiektów na-
leżących do Spółki ENER-
GA OZE. Elektrownia jest 
w pełni przyjazna środowi-
sku. Elektrownie wodne na 
Raduni są ważnym elemen-
tem w łańcuchu wytwarzania 
energii elektrycznej w Grupie 
Energa. Są stale modernizo-
wane i remontowane, przez co 
ich skuteczność energetyczna 
utrzymywana jest na bardzo 
wysokim poziomie.

(info: Energa SA)

danych wrażliwych, które 
zapisane są w jego pamięci.
 – Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych drogą mailową 
nie kieruje informacji o roz-
liczeniach. Za pośrednic-
twem korespondencji elek-
tronicznej nasi klienci nie 
otrzymują żadnych wezwań 
do zapłaty czy informa-
cji o nadpłatach. Tą drogą 
ZUS kontaktuje się jedy-
nie z tymi klientami, którzy 
posiadają konto na Platfor-
mie Usług Elektronicznych 
i wybrali taką właśnie for-
mę kontaktu. Mail w takim 
przypadku zawsze zawiera 
imię i nazwisko konkretne-
go pracownika ZUS – wyja-
śnia Krzysztof Cieszyński.
W sytuacji, w której ktokol-
wiek z klientów ma wątpli-
wości co do nadawcy otrzy-
manej korespondencji, pro-
simy o kontakt z najbliższą 
placówką Zakładu lub Cen-
trum Obsługi Telefonicznej 
pod numerem: 22 560 16 
00 lub adresem mailowym 
cot@zus.pl.

(GR)
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NASI W POBŁOcIU

wojewódzki 
konkurs
W Szkole Podstawowej im. 
Żołnierzy Niezłomnych 
w Pobłociu odbył się finał IV 
Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego „Historia, 
Pamięć, Tożsamość, Teraź-
niejszość”. Podczas finałowe-
go występu uczniowie recyto-
wali wiersze poświęcone żoł-
nierzom Armii Krajowej i II 
Konspiracji. 
Szkoła w Pobłociu była 
pierwszą w Polsce noszącą 
imię Żołnierzy Niezłomnych 
w odniesieniu do Żołnierzy 
Wyklętych, bohaterów walk 
o Niezawisłą i Niepodległą 
Polskę w latach 1945–1963.
Turniej recytatorski składał 
się z trzech etapów: szkolnego, 
rejonowego oraz finału, który 
odbywa się w szkole w Po-
błociu. Etap rejonowy miał 
miejsce w Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubskiej 
w Wejherowie. Do kolejnego 
etapu zakwalifikowało się 20 
uczniów w konkursie recyta-
torskim (w dwóch kategoriach 
wiekowych).  
W finałowej rozgrywce po-
wiat gdański i gminę Suchy 
Dąb reprezentowały: Daria 
Miszewska, Julia Ciółkowska 
i Magdalena Maciejczyk.

(tJ)

Jak mówi nam bohater kwiet-
niowego wydarzenia, impresje 
muzyczne są unikalnym do-
świadczeniem dla słuchaczy, 
odbywającym się tu i teraz. 
 – To dzięki improwizacji każ-
dy spektakl muzyczny brzmi 
wyjątkowo i jest magią. Wy-
ostrzony zmysł słuchu powo-
duje, że stajemy się muzyką 
podczas „Koncertu w Ciemno-
ści” – mówi Artur Sychowski.
Koncert odbywa się przy cał-
kowitym zaciemnieniu sali, co 
powoduje wyostrzenie zmysłu 
słuchu. Każdy spektakl mu-
zyczny jest improwizacją. Pro-
gram koncertu jest muzyką 
autorską – bazuje na emocjach 
i wrażliwości ARTysty. 
Artur Sychowski jest jednym 
z najbardziej utalentowanych 
i poszukiwanych artystów 
młodej generacji. Jednakże nie 
chodzi z głową w chmurach, 
tylko wykorzystuje wszech-
świat jako inspirację do pracy 
twórczej. Ten 23-letni artysta 
promuje swoją rodzimą Polskę 
z talentem elegancją i gracją, 
by stworzyć lepszy, bardziej 

wypełniony sztuką świat. 
Uzbrojony tylko w fortepian 
i marzenia, ARTur proponu-
je trasy koncertowe na mię-
dzynarodową skalę, których 
celem jest stworzenie historii 
tak innowacyjnej jak on sam, 
czyli pełnej bogactwa kunsz-
tu i charyzmy scenicznej. Jego 
pseudonim artystyczny AR-
Tur, zainspirowany jest imie-
niem, jednakże stoi za tym 
cała ideologia, którą można 
sprecyzować mottem „your art. 
your style” – udowadnia, że akt 
rozpowszechniania sztuki dla 
każdego silnie przenika całą 
jego osobę. 
 – Moja sztuka jest dla ludzi, 
nie dla mnie – i pragnę ją w taki 
sposób transformować. Jako 
twórca chcę rozprzestrzeniać 
dobre intencję, dlatego tworzę. 
Muzyka otwiera serca i potrafi 
wyzwolić miłość. Zmieniając 
podejście do muzyki i sztuki 
w wyjątkowe emocjonujące wy-
darzenie, chciałbym pokazać 
światu nowe wymiary i ożywić 
to, czym naprawdę może być 
doświadczanie muzyki. Pragnę 

pokazać światu jej nowe wy-
miary i ożywić muzykę do 
formy ekscytującego życiowe-
go doświadczenia – podkreśla 
muzyk.
Dodajmy, że przed gdańskim 

koncertem artysta wystąpi 
dwukrotnie w Warszawie oraz 
Krakowie i jego rodzinnym 
Wejherowie. A trasa koncerto-
wa wiedzie jeszcze m.in. przez 
Dubaj. 

Więcej o kwietniowym wyda-
rzeniu i samym artyście prze-
czytać można na stronie http://
arturmusic.art/pl.

(AN)

w gdańskim ratuszu staromiejskim 6 czerwca wystąpi artur sychowski. Jednak w związku z panującym koronawirusem 
termin ten może ulec zmianie. muzyk zaprezentuje „koncert w ciemności by artur”, który będzie tworzony przez artystę 
pod wpływem natchnienia i emocji.

ZAPRASZAmy NA mUZycZNy SPEKtAKl

koncert w ciemności w ratuszu staromiejskim 
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NA StARcIE BlISKO 100 ZAWODNIKÓW 

Bieg tropem wilczym Pamięci żołnierzy wyklętych 
po raz 4. na terenie trąbeckiej gminy odbył się bieg tropem wilczym pamięci Żołnierzy wyklętych. tym razem sobowidz był w centrum 
wydarzeń. w biegu wzięło udział 95 osób, z czego aż 80 z gminy trąbki wielkie.

Na trasie biegu nie brako-
wało samorządowców, sołty-
sów, a nawet prezesa fundacji 
„Pan Władek” – Władysława 
Ornowskiego.
 – Najmłodszymi uczest-
nikami biegu byli: 3-letnia 
Marta Zulewska z Czernie-
wa i 4-letni Piotr Sautycz 
z Gdańska, a najstarszymi 
– Anna Jereczek z Sobowi-
dza i Władysław Ornowski 
z Mierzeszyna – informuje 
Leszek Orczykowski, dy-
rektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Sportu i Turystyki 
w Trąbkach Wielkich.
Biegano na trzech dystan-
sach: 1963 m, 7,5 km i 11,5 
km. Najpierw zawodnicz-
ki i zawodnicy pokonali dy-
stans 1963 metrów dla sym-
bolicznego upamiętnienia 
daty schwytania i śmierci 
ostatniego spośród Żołnierzy 
Wyklętych –  Józefa Fran-
czaka ps. „Lalek” z oddziału 
kpt. Zdzisława Brońskiego 
„Uskoka”.  Zginął on w obła-
wie zorganizowanej przez 
komunistycznych oprawców 

z Urzędu Bezpieczeństwa 
osiemnaście lat po zakończe-
niu II wojny światowej.
Na dystansie tym wystarto-
wało 76 osób.  Jako pierwszy 
dystans ten pokonał Marcin 
Szwemiński z Sobowidza. 
Drugi na mecie zameldował 
się Adam Ostrowski z Prusz-
cza Gdańskiego, a 3. miejsce 
wywalczył Grzegorz Karko-
cha z Sobowidza.
 – Spośród biegaczek pierw-
sza na linię mety dobiegła 
Anna Skalska z Bytoni. Dru-
gą była Zofia Laskowska 
z Kleszczewa, a trzecią – Zu-
zanna Wieczerzak z Sobo-
widza – relacjonuje Leszek 
Orczykowski. – Na dystan-
sie 7,5 km pobiegło 12 osób. 
Najszybszy był Karol Kapicki 
z Ełganowa. Miejsca na po-
dium zajęli jeszcze kolejno 
Zbigniew Gębka z Doma-
chowa i Marcin Kuśmierek 
z Miłowa. Czwarta była naj-
szybsza spośród zawodniczek 
– Katarzyna Bianga z Trąbek 
Wielkich. Drugą spośród 
zawodniczek była Magda 

Fijał z Gołębiewa Wielkiego, 
a trzecią – Natalia Elmanow-
ska z Sobowidza.
Tylko 8 zawodników stanęło 
w szranki na dystansie 11,5 
km, na którym bezkonku-
rencyjny okazał się Marcin 
Poniecki z Gdańska. Gdań-
szczanin na mecie był szyb-
szy od Krzysztofa Toma-
szewskiego z Sobowidza oraz 
Pawła Kotwy z Gołębiewa 
Wielkiego. Na tym dystan-
sie rywalizowały dwie panie, 
a lepszą okazała się Wiesła-
wa Stachańczyk z Kleszcze-
wa. Warto jeszcze dodać, że 
Anna Skalska z Bytoni, która 
była druga, okazała się jedy-
ną zawodniczką, która ukoń-
czyła dwa biegi na 1963 m 
oraz 11,5 km.
Organizatorem ogólno-
polskiej akcji była Funda-
cja Wolność i Demokracja 
z Warszawy, a gminnej – 
Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąb-
kach Wielkich.

(GR)

RyWAlIZOWAlI tANcERZE I PIŁKARZE

różne formy promocji areny Przywidz

Arena Przywidz wciąż cieszy 
się niesłabnącym zaintereso-
waniem. Regularnie odbywa-
ją się tu imprezy kulturalne 
i sportowe. W ostatnim czasie 
odbył się halowy turniej pił-
ki nożnej, w którym piłka-
rze walczyli o puchar wójta 
gminy Przywidz. Fani piękna 
mogli zaś podziwiać uczest-
ników Turnieju Tańca Gdań-
skiej Szkoły Artystycznej. 
Gdańska Szkoła Artystyczna 
już nie pierwszy raz organizo-
wała w Arenie Przywidz tur-
niej tańca.

 – Impreza była doskonałą oka-
zją, by zobaczyć, jak młodzi lu-
dzie w czasie tańca potrafią wy-
rażać swoje emocje. Nie był to 
pierwszy turniej, który został 
zorganizowany w naszej hali. 
Cieszymy się, że młodzi tance-
rze tak dobrze czują się w Przy-
widzu. Jest to przy okazji do-
skonała promocja Areny Przy-
widz, miejscowości i całej gmi-
ny – mówi nam Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przywidz.
Arena Przywidz była rów-
nież gospodarzem turnie-
ju piłkarskiego, w którym 

rywalizowano o puchar wój-
ta. W szranki stanęło dzie-
sięć drużyn w powiatów 
gdańskiego i kościerskiego 
– w tym aż cztery z Przywi-
dza. Bezkonkurencyjne oka-
zało się FC Grabowo. Tytuł 
wicemistrzowski przypadł 
w udziale ekipie o dość ory-
ginalnej nazwie „Drewno 
Heblowane”. Na najniższym 
stopniu podium stanęła re-
prezentacja gospodarzy – EX 
Przywidz. 

(Kl)

 niezwykle efektowne ujęcia turnieju tańca, który odbył się w arena przywidz 

GOSPODARZE NAJlEPSI NA HAlI 

Powiatowe mistrzostwa 
w trąbkach wielkich

W Trąbkach Wielkich odbyły 
się 20. Mistrzostwa Powia-
tu Gdańskiego w futsalu. Do 
rywalizacji przystąpiło pięć 
drużyn, które grały systemem 
„każdy z 
każdym”. Zwyciężyła, po raz 
4 z rzędu, reprezentacja gmi-
ny Trąbki Wielkie, pokonując 
wszystkich rywali. 
Mistrzowie z Trąbek Wiel-
kich zagrali w składzie: Mi-
chał Jasiak, Mariusz Brze-
ziński, Cezary Kusaj, Adam 

Leszczyński, Łukasz Me-
jer, Sebastian Bara i Kuba 
Piotrowski. 
Tytuł wicemistrzowski wywal-
czyli halowi piłkarze reprezen-
tujący gminę Pszczółki, nato-
miast na najniższym stopniu 
podium stanęła drużyna z gmi-
ny Pruszcz Gdański. 
 – Najlepszym zawodnikiem 
mistrzostw został Daniel Ja-
kuszczonek, który  reprezen-
tował gminę Pszczółki. Za 
najlepszego bramkarza uznano 

Wojciecha Kozłowskiego 
z drużyny Suchy Dąb. Z ko-
lei królem strzelców powiato-
wych zmagań został zdobyw-
ca trzech goli, Sebastian Bara 
z Trąbek Wielkich – mówi 
nam Leszek Orczykowski, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Turystyki 
w Trąbkach Wielkich.

(GR)
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w polskich miastach niezwykle popularne są budżety obywatelskie. na wsiach gminy przeznaczają środki na fundusze 
sołeckie. z kolei samorząd województwa pomorskiego regularnie uruchamia fundusze w ramach projektu „aktywne 
sołectwo pomorskie”, w ramach którego otrzymać można nawet 10 tysięcy złotych.

pomorskie wsie staję się coraz piękniejsze. odwiedzając różne krańce naszego województwa zauważyć można, że 
mieszkańcy dbają o miejsce, w którym na żyją. w pewien sposób przyczynia się do tego również konkurs – organizowany 
przez Urząd marszałkowski w Gdańsku – „piękna wieś pomorska”.

naszE sPrawy

AKtyWNE POmORSKIE SOŁEctWO

DBAmy O mIEJScE, W KtÓRym mIESZKAmy

miejsca, które będą integrować 
lokalną społeczność

Ponownie wybiorą najpiękniejszą wieś na Pomorzu

Pomoc finansowa samorządu 
województwa pomorskiego – 
w ramach „Aktywnego sołectwa 
pomorskiego” – obejmuje wy-
łącznie projekty inwestycyjne, 
które mogą być realizowane na 
terenach wiejskich. 
 – Przedsięwzięcie ma wspierać 
rozwój demokracji lokalnej i spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Cie-
szę się, że pomorskie sołectwa 
– często przy wydatnej pomocy 
samorządów gminnych – sięga-
ją po te środki i wykorzystują je 
na zadania, z których korzystać 
mogą mieszkańcy – mówi nam 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.
Po środki wojewódzkie sięgnęło 
w ubiegłym roku m.in. sołec-
two Kiezmark w gminie Cedry 
Wielkie. Dzięki tym pieniądzom 
oraz wsparciu gminy udało się 

wybudować wiatę rekreacyjną. 
 – Mam nadzieję, że tego typu 
miejsca, a więc wiaty rekreacyj-
ne czy wiejskie świetlice, gdzie 
można organizować różnego ro-
dzaju imprezy i spotkania, będą 
integrować lokalną społeczność 
– dodaje Mieczysław Struk.
Środki można przeznaczyć na re-
mont świetlicy wiejskiej, budowę 
boiska, siłowni pod chmurką lub 
miejsca integracji mieszkańców.
 – W poprzednim roku z dofi-
nansowania o łącznej wysokości 
400 tysięcy złotych skorzystało 
40 gmin, a w pierwszej edycji 
Aktywnego Sołectwa Pomor-
skiego w 2018 roku 30 gmin. 
Dzięki temu pomorskie wsie 
wzbogaciły się m.in. o place 
zabaw, boiska, scenę plenero-
wą i drewniane wiaty. Zmo-
dernizowano budynek dla Koła 

Gospodyń Wiejskich i zrewitali-
zowano zespół parkowo-dworski 
– informuje Michał Piotrowski, 
rzecznik prasowy Urzędu Mar-
szałkowskiego w Gdańsku.
Przypomnijmy, że w tegorocznej 
edycji zadania będą także oce-
nianie pod względem edukacyj-
nym oraz zachowania dziedzic-
twa kulturowego. Dodatkowo 
punktowane będą zadania zwią-
zane z turystyką i infrastrukturą 
turystyczną, których realizacja 
wpływa na rozwój regionu i wpi-
suje się w Strategię Rozwoju 
Województwa Pomorskiego. 
Termin składania wniosku już 
upłynął, a niebawem dowiemy 
się, kto otrzyma pieniądze. 

(lubek)

Konkurs każdego roku cieszy 
się dużą popularnością. Odby-
wa się na trzech etapach – od 
gminnego, przez powiatowy do 
wojewódzkiego finału. Nagrody 
w finale wojewódzkim przyzna-
wane są w dwóch kategoriach: 
„wieś” i „zagroda” rolnicza. 
Jednak niektóre samorządy, by 
wspomnieć chociażby o gminie 
Cedry Wielkie, wprowadziły 
jeszcze na etapie gminny kate-
gorię „zagroda nierolnicza”.
 – W pierwszym etapie kon-
kursu, a więc na szczeblu 
gminnym, mogą uczestniczyć 
wszystkie wsie z małym wy-
jątkiem. W szranki nie mogą 
stanąć te, w których mieści 
się siedziba gminy oraz lau-
reaci poprzednich dziesięciu 
edycji konkursu, a dokładniej 
zdobywcy pierwszego miejsca 
w etapie wojewódzkim.
Dość młoda kategoria „za-
groda”, która wprowadzona 

została od 2015 roku, dotyczy 
siedlisk czynnych gospodarstw 
rolnych, które są miejscem za-
mieszkania i pracy rolnika 
oraz jego rodziny. Podobnie 
jak w kategorii „najpiękniejsza 
wieś”, w konkursie nie mogą 
brać udziału te zagrody, któ-
re zwyciężyły w poprzednich 
edycjach – informuje Nata-
lia Kłopotek-Główczewska 
z Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku.
Zwycięzcy konkursu na naj-
piękniejszą pomorską wieś 
2020 roku, czyli ci, którzy wy-
grali etapy gminny i powia-
towy, otrzymają nagrody pie-
niężne. Za pierwsze miejsce 
– 30 tys. zł, drugie – 20 tys. zł 
i trzecie – 10 tys. zł. Wręczo-
ne zostaną również nagrody dla 
wyróżnionych wsi, wszystkie 
po 3 tys. zł.
Laureaci kategorii „zagroda” 
również otrzymają nagrody 

pieniężne za pierwsze trzy 
miejsca, kolejno: 5 tys. zł, 4 tys. 
zł, i 3 tys. zł. Wysokość na-
gród dla wyróżnionych wynosi 
po 1000 zł dla każdej z trzech 
zagród.
Dodajmy jeszcze tylko, że wiele 
sukcesów w wojewódzkim kon-
kursie odnosili również repre-
zentanci powiatu gdańskiego. 
Przypomnijmy natomiast, że 
w roku ubiegłym etap powiato-
wy zakończył się zwycięstwem 
sołectwa Kolnik w gminie 
Pszczółki oraz „Lawendowa 
osada” z Przywidza. W finale 
wojewódzkim rywalizowało 12 
wsi i 14 zagród. Najpiękniej-
szą wsią zostało Lubieszewo 
w gminie Nowy Dwór Gdań-
ski, a właścicielami najpięk-
niejszej zagrody 2019 roku byli 
Sylwia i Zbigniew Szczepańscy 
z Żabna w gminie Brusy.

(GR)

 


