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MIASTO OTRZYMA NIEMAL 9 MILIONÓW

zbiornik retencyjny na wagę złota
Aż 8,7 mln zł pozyskało mia-
sto Pruszcz Gdański na budowę 
sieci kanalizacyjnej oraz zbior-
nika retencyjnego. Inwestycja 
będzie realizowana w rejonie 
ulicy Stolarskiej.
Jak mówi nam burmistrz Janusz 
Wróbel, bezpieczeństwo prze-
ciwpowodziowe pruszczan jest 
jednym z priorytetów miejsco-
wego samorządu. Nie są to tylko 
puste słowa.
 – Ostatnią większą inwestycją 
miejską, która ma zabezpie-
czyć pruszczan i ich majątek 
przed powodziami i podtopie-
niami, była budowa podziem-
nego zbiornika retencyjnego 
wraz z kanalizacją deszczo-
wą na osiedlu Olszewskiego 
i Wróblewskiego. Przypomnę, 
że na ten cel również pozyska-
liśmy unijne dofinansowanie. 
W ramach tego samego projek-
tu wybudowany został zbiornik 
retencyjny na Osiedlu Burszty-
nowym – mówi „Panoramie” 
Janusz Wróbel.
Dodajmy, że projekt, który 
otrzymał wsparcie w wysoko-
ści 8,7 mln zł, zajął 1. miejsce 
w rankingu punktowym Pro-
gramu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko, które-
go operatorem jest Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej.
 – Odwodnienie tych terenów 
pozwoli uporządkować stosunki 
wodne w kolejnym fragmencie 
naszego miasta. Być może za kil-
ka lat, przy rozwoju tych terenów 
inwestycyjnych, przyjdzie nam 
przejść do kolejnego etapu roz-
budowy tego zbiornika. Patrząc 
na nieustanną urbanizację i indu-
strializację terenów naszego mia-
sta, będziemy nadal budować ko-
lejne zbiorniki retencyjne. Jeden 
z nich planujemy w okolicach uli-
cy Grota Roweckiego, natomiast 
kolejny ma powstać przy ulicy 
Jaśminowej, gdzie wybudowana 
będzie także kanalizacja deszczo-
wa. Wszyscy zdajemy sobie spra-
wę, że są to mało spektakularne 

inwestycje, ale za to niezwykle 
ważne dla naszego miasta – 
podkreśla Janusz Wróbel.
W Pruszczu Gdańskim skala 
podtopień nie jest duża. Szcze-
gólnie trudna sytuacja wystę-
puje podczas – coraz częściej 
wstępujących w ostatnich latach 
– gwałtownych ulew.  
 – Ilość wody jest tak duża, że 
żaden system nie jest w stanie 
jej opanować. Przy takich na-
wałnicach każdy kolejny zbior-
nik retencyjny jest tak naprawdę 
na wagę złota – podsumowuje 
burmistrz.

(lubek)

WYWIAD Z SENATOREM RYSZARDEM ŚWILSKIM

małe firmy zawieszają działalność,  
a większe chcą zwalniać pracowników 

 – Jak w tej chwili wygląda 
praca senatora Świlskiego?
 – Senat stara się obradować 
w sposób standardowy. Prze-
jeżdżamy na posiedzenia ko-
misji i Senatu. Nie ma formuły 
praktykowanej obecnie w Sej-
mie. Jest oczywiście możliwość 
elektronicznego łączenia pod-
czas obrad, a dotyczy to osób 
chorych albo tych, które mają 
jakiś problem z dojazdem. Jak 
do tej pory te rozwiązania zdają 
egzamin.
 – W całym kraju nasi rodacy 
w różny sposób pomagają 
innym. Kolejny raz trudna 
sytuacja pokazała, że Polacy 
potrafią się zjednoczyć. Tego 
samego nie można powie-
dzieć niestety o politykach, 
którzy prowadzą regularną 
wojnę. Dlaczego?
 – Już w pierwszych tygodniach, 
kiedy pojawiła kwestia dociera-
jącego do Polski wirusa, wycią-
gnęliśmy rękę do rządzących. 
Przez miesiąc politycy PiS ba-
gatelizowali problem. Główny 
Inspektor Sanitarny Jarosław 
Pinkas radził politykom opo-
zycji włożenie lodu w majtki. 
Z kolei jeden z wiceministrów 
obrony narodowej radził, aby-
śmy przestali mówić o korona-
wirusie, a zaczęli grać w chiń-
czyka. Taka była reakcja poli-
tyków PiS na nasze informacje 
o zbliżającym się zagrożeniu.
Kiedy wprowadzana była 
pierwsza ustawa antykryzyso-
wa, zapewnialiśmy, że senat 
ją przyjmie bez żadnych za-
strzeżeń, aby jak najszybciej 
wdrożyć programy pomocowe. 
Umówiliśmy się też, że senat 
wprowadzi drobne poprawki. 
Tak zrobiliśmy, ale w Sejmie 
zostały one odrzucone. Podob-
nie było w przypadku tarczy 

o pracy w czasie pandemii, wyborach prezydenckich i sytuacji ekonomicznej pomorskich przedsiębiorców z senatorem 
ryszardem Świlskim rozmawia Grzegorz rudnicki.

antykryzysowej, którą nazywam 
sitem, ponieważ nie jest to żad-
na tarcza. Zapisy w tej ustawie 
nie są odpowiednią ochroną dla 
pracodawców oraz pracowników 
czy rodziców. Zaproponowali-
śmy zapis wprowadzający świad-
czenie opiekuńcze dla rodziców 
dzieci do 12 roku życia. To też 
zostało odrzucone, podobnie 
jak uruchomienie pożyczek dla 
mikro i małych przedsiębiorców 
do 40, a nie 5 tysięcy jak jest to 
teraz. Odrzucono też kwestię 
cotygodniowego badania perso-
nelu medycznego, który jest na 
pierwszej linii frontu. Co jeszcze 
mamy zrobić, skoro wszystkie 
nasze propozycje są wycinane, 
a rząd uważa się za najmądrzej-
szy w każdej materii? Ale jak 
widać chyba tak nie jest. Naro-
dowy Bank Polski dodrukowu-
je pieniądze, a przecież całkiem 
niedawno premier chwalił się, że 
tak dobrego budżetu w historii 
Polski jeszcze nie było. Budżet 
więc wygląda tak dobrze, że aż 
zabrakło pieniędzy na pomoc 
i trzeba zadłużać kraj. Niestety 
król okazał się nagi.
 – Wiem, że regularnie rozma-
wia Pan z pomorskimi przed-
siębiorcami. Jak w tej chwili 
wygląda ich sytuacja?
 – Zgadza się. Analizujemy za-
pisy ustawy, ale i rozmawia-
my o ich propozycjach, a kilka 
z nich udało mi się przeforsować. 
Wprowadziliśmy m.in. zapis 
mówiący, że fundusze regional-
ne, a więc w naszym przypadku 
Pomorski Fundusz Rozwoju, nie 
musiał wykorzystywać ścieżki 
związanej z prawem zamówień 
publicznych dla uruchamiania 
pożyczek i poręczeń dla przed-
siębiorców. Do tej pory była to 
tylko domena Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Dzięki temu 

udało się wygenerować na Po-
morzu 80 milionów złotych na 
pożyczki dla przedsiębiorców.
Właściciele szczególnie małych 
firm podjęli decyzje o zawie-
szeniu działalności gospodar-
czej. Chodzi przede wszystkim 
o sektor usług. Z kolei większe 
przedsiębiorstwa dały sobie jesz-
cze czas, czy pozostaną w takim 
samy stosunku pracy jak dotych-
czas, czy może nastąpią zwolnie-
nia. Niestety firmy z branży mo-
toryzacyjnej takie zwolnienia już 
poczyniły.
 – Rząd czy może prezes partii 
rządzącej jest najmądrzejszy?
 – Nie jest żadną tajemnicą, że 
prawą stroną sceny politycznej 
rządzi prezes PiS Jarosław Ka-
czyński. Dobitnym tego przy-
kładem jest pęd do zorganizo-
wania wyborów prezydenckich, 
co jest – moim zdaniem – abso-
lutnym szaleństwem. Nie wiem, 
jakim trzeba być człowiekiem, 
aby za wszelką ceną dążyć do 
wyborów. Proszę też zwrócić 
uwagę na fakt, że Państwowa 
Komisja Wyborcza została po-
zbawiona wszelkiego rodzaju 

atrybutów związanych z prowa-
dzeniem wyborów. Teoretycz-
nie za wybory ma odpowiadać 
ministerstwo. To jest zwyczajna 
kpina z demokracji. Kiedy co-
dziennie słyszymy o kolejnych 
zakażonych, kolejnych ofiarach 
wirusa, mówienie o majowych 
wyborach jest jakąś aberracją.
 – Jaki jest zatem odpowiedni 
termin na przeprowadzenie 
wyborów?

 – Osoby, które teraz mówią, że 
są obrońcami konstytucji, przez 
ostatnie lata traktowały ją jak 
szmatę, łamały wszelkie zasa-
dy. Dziś mówią, że aby spełnić 
zapisy konstytucji, muszą się 
odbyć wybory prezydenckie. 
Moim zdaniem jest to urąga-
nie inteligencji polskiego na-
rodu. Mam nadzieję, że Polacy 
wyciągną z tego odpowiednie 
wnioski. Najistotniejszą sprawą 
jest w tej chwili walka z koro-
nawirusem. Należy wprowa-
dzić stan klęski żywiołowej, co 
spowoduje, że będzie można – 
zgodnie z literą prawa – prze-
sunąć termin wyborów do mo-
mentu stabilnej sytuacji. Wtedy 
można przeprowadzić wybory 
w sposób standardowy, kore-
spondencyjny i internetowy.
 – Czy głosowanie interneto-
we to dobre rozwiązanie?
 – Od dawna mówimy, żeby 
można było głosować w różny 
sposób. Trzeba to jednak do-
kładnie przygotować, a na to 
potrzeba czasu. Takie zmia-
ny chcieliśmy wprowadzić, ale 
wtedy to właśnie posłowie PiS 

twierdzili, że to będzie pro-
ceder skupu głosów i dosko-
nała okazja do fałszowania 
wyborów. Ci sami ludzie są 
dziś orędownikami wyborów 
korespondencyjnych.
 – W publikowanych son-
dażach widzimy, że żaden 
z kandydatów nie ma szans 
z obecnym prezydentem. Czy 
zatem nie lepiej byłoby wysta-
wić jednego kontrkandydata?
 – Jak można prowadzić kam-
panię wyborczą, skoro wprowa-
dzono różne ograniczeni doty-
czące m.in. ilości osób na spo-
tkaniach? W tym kraju tylko 
jedna osoba może zrobić sobie 
ustawkę w Orlenie przy taśmie 
produkcyjnej płynu do dezyn-
fekcji czy spotykać się z leka-
rzami w różnych częściach kra-
ju i robić sobie zdjęcia pod szpi-
talami. Myślę, że nikt nie wie, 
jaki będzie wynik wyborów 
prezydenckich – bez względu 
na to, kiedy się one odbędą. 
Ci, którzy są pewni zwycięstwa 
obecnego prezydenta, mogą się 
grubo pomylić.
 – Dziękuję za rozmowę.
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 dobiega końca przebudowa ulicy kowalskiej

 dzięki takim niepozornym inwestycjom jak renowacja 
ogrodzenia, ulica wojska polskiego nabiera dawnego blasku

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

Fo
t.

 U
M

 P
ru

sz
cz

 G
da

ńs
ki

życie Pruszcza gdańskiego

MNIEJSZE WPŁYWY DO BUDŻETU

inwestycje na razie są realizowane
wszystkie miejskie inwestycje są realizowane zgodnie z harmonogramem. niebawem 
odbędą się kolejne przetargi, które wyłonioną wykonawców następnych przedsięwzięć.

W zaawansowanym stopniu 
jest chociażby budowa ulicy 
Kowalskiej, a niebawem bę-
dzie też zakończona budowa 
ulicy Słowackiego (inwestycja 
realizowana przez powiat).
 – Zakończyła się natomiast 
nieco mniejsza, ale bardzo 
ciekawa inwestycja dotyczą-
ca budowy ogrodzenia przy 
ulicy Wojska Polskiego 26. 
Jest to kolejne zadanie, które 
było zrealizowane w ramach 
naszego miejskiego progra-
mu dotyczącego rewitalizacji 
historycznych ogrodzeń. Za-
danie, mimo że niewielkie, 
bardzo ładnie wkomponowa-
ło się w pejzaż ulicy. Można 

powiedzieć, że jest to kolej-
ny etap przywracania daw-
nej świetności ulicy Wojska 
Polskiego – mówi nam Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Przy ulicy Wojska Polskie-
go realizowana jeszcze jed-
na ważna inwestycja. Mowa 
oczywiście o rozbudowie Po-
wiatowej i Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej.
 – Za nami już kolejny dzień 
rozbiórki. Wjechał sprzęt 
ciężki i ohydna, szkarad-
na ,,przybudówka” w końcu 
zniknęła. W jej miejscu po-
wstanie nowa, piękna wy-
pożyczalnia dla dzieci. Tym 

samym perełka architekto-
niczna Pruszcza Gdańskie-
go będzie jeszcze ładniejsza 
– mówi Anita Kotwa-Kąkol 
z pruszczańskiej biblioteki.
Sezon kulturalny dopiero 
przed nami, ale pandemia 
koronawirusa spowodowała, 
że nie wiadomo kiedy i czy 
w ogóle w tym roku będziemy 
mogli cieszyć się wydarze-
niami organizowanymi w ra-
mach Faktorii Kultury.
 – Mimo to w amfiteatrze pra-
cownicy zajmują się wymianą 
ławek. Nie wiadomo jak ten 
sezon będzie wyglądał, ale 
chcemy zwiększyć pojemność 
naszego amfiteatru, a przy 
okazji poprawić wygodę oglą-
dania odbywających się tam 
wydarzeń. Na ukończeniu 
jest również budowa górki 

saneczkowej przy ulicy Cichej 
– dodaje Janusz Wróbel.
Wszystkie polskie samo-
rządy z niepokojem patrzą 
w przyszłość. Nie inaczej jest 
w Pruszczu Gdańskim.
 – W marcu zauważyliśmy 
wyraźny spadek dochodów 
w podatku PIT. Jest to czas, 
kiedy od początku, bardzo 
uważnie musimy się przy-
glądać wszystkim miejskim 
wydatkom. Może się to od-
bić również na inwestycjach. 
Jeśli kryzys f inansowy będzie 
pogłębiał się, to szacujemy, 
że do budżetu wpłynąć może 
nawet o kilkanaście milionów 
złotych mniej – podkreśla 
burmistrz.

(lubek)

WALCZYMY Z WIRUSEM

20 tysięcy maseczek
Pruszczański samorząd 
robi wiele, by mieszkańcy 
w czasie pandemii korona-
wirusa czuli się bezpieczniej. 
Miasto wprowadza także 
swoją tarczę ochronną dla 
przedsiębiorców.
 – Wielu przedsiębiorców 
rozważa zawieszenie lub za-
mknięcie działalności. Nie-
które branże całkowicie za-
przestały prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Każdy 
przedsiębiorca jest dla nas 
ważny, ponieważ dzięki nim 
tworzone są miejsca pracy, 
a miasto może budować dro-
gi, utrzymywać pruszczań-
skie szkoły i zapewnia pomoc 
osobom najbardziej potrze-
bującym – podkreśla Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Miasto daje możliwość odro-
czenia terminu płatności po-
datku od nieruchomości lub 
rozłożenia zapłaty na raty. 

To samo dotyczy należności 
cywilnoprawnych.
Dwa razy w tygodniu stra-
żacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pruszczu Gdań-
skim zajmują się odkażaniem 
miejskich przystanków auto-
busowych, ale też dostarcza-
niem maseczek mieszkańcom 
miasta.
Maseczki dla mieszkańców 
naszego miasta – na zlecenie 
pruszczańskiego magistratu – 
uszyła miejscowa firma.
 – Zależało mi na tym, aby-
śmy byli jak najbardziej bez-
pieczni, dlatego poleciłem za-
mówić ponad 20 tysięcy ma-
seczek. Do każdego prusz-
czańskiego gospodarstwa do-
mowego wyszczególnionego 
w naszym wykazie gospodar-
ki odpadami trafiły po 2 ma-
seczki – informuje burmistrz.

(GR)
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NAJWIĘCEJ DZIEJE SIĘ NA „CICHONÓWKACH”

Powiat dostanie pieniądze na drogę w ostrowitem
mimo bardzo trudnej sytuacji w kraju prowadzone są inwestycje wpisane w budżet powiatu gdańskiego. planowane są też kolejne zadania 
– przede wszystkim drogowe.

Kierowców i mieszkańców wsi 
Ostrowite w Gminie Suchy 
Dąb najbardziej ucieszy wia-
domość o przyznaniu środ-
ków z Fundusz Dróg Samo-
rządowych na remont drogi 
powiatowej.
 – Mowa oczywiście o drodze 
Skowarcz – Suchy Dąb. Część 
tej trasy została wyremonto-
wana kilka lat temu. Starali-
śmy się o pozyskanie środków 

rządowych, ale nasza inwesty-
cja nie znalazła się na miejscu, 
które gwarantowałoby wsparcie 
finansowe. Mimo to nie pod-
dawaliśmy się i kolejny raz zło-
żyliśmy wniosek o pozyskanie 
środków z Funduszu Dróg Sa-
morządowych. W ubiegłym ty-
godniu otrzymaliśmy wreszcie 
dobrą wiadomość. Premier za-
akceptował listę dofinansowa-
nych inwestycji, na której jest 
również nasz projekt. Remont 
drogi w miejscowości Ostrowi-
te wykonany będzie w tym roku 
– mówi Marian Cichon, wice-
starosta gdański.
Poza wymianą nawierzchni 
wykonana zostanie również pę-
tla autobusowa oraz chodnik, 
dzięki czemu znacznie bez-
pieczniejsi będą piesi porusza-
jący się po Ostrowitem.
 – Myślę, że lada dzień zakoń-
czy się przebudowa ulicy Sło-
wackiego w Pruszczu Gdań-
skim. Jest to bardzo poważna, 
ale i kosztowana inwestycja, 
którą realizujemy wspólnie 
z miastem. Ostatnią drogą 
powiatową leżącą na terenie 
Pruszcza Gdańskiego jest ulica 
Gałczyńskiego. Już teraz my-
ślimy o jej remoncie. W tym 
roku zamierzamy przygotować 
projekt, by w przyszłym roku 
drogowcy mogli wejść na plac 
budowy. Również tę inwestycję 
będziemy realizować we współ-
pracy z samorządem miasta – 
tłumaczy Jerzy Świs, naczelnik 
Wydziału Infrastruktury Sta-
rostwa Powiatowego w Prusz-
czu Gdańskim.
Dodajmy, że po zakończeniu 

remontu zarówno ulica Sło-
wackiego, jak i Gałczyńskiego 
przejdą pod zarząd miasta.
W trakcie realizacji jest rów-
nież kilkanaście zadań w ra-
mach tzw. „cichonówki”, a więc 
przedsięwzięć, które finan-
sowane są z budżetu powia-
tu oraz gmin. Dobiega końca 
remont drogi od granicy po-
wiatu w kierunku Pawłowa 
w gminie Trąbki Wielkie. Przy 

okazji remontu przebudowano 
również jeden z przepustów. 
Wszystkie roboty w tym miej-
scu mają zakończyć się w ciągu 

najbliższego miesiąca. Remon-
towana jest także droga Błot-
nik – Kiezmark (przyp. red. – 
więcej na ten temat piszemy na 
str. 6).
 – Z kolei między wsiami Busz-
kowy i Czapielsk przy ulicy Ka-
canki rozpoczęliśmy budowę 
chodnika oraz przystanku au-
tobusowego wraz z przejściem 
dla pieszych. Dopiero na prze-
łomie maja i czerwca zapadnie 
decyzja, czy otrzymamy pie-
niądze z rezerwy budżetowej 
na budowę mostu w ciągu uli-
cy Przemysłowej w Kolbudach. 
Zadanie jest kosztowne i bez 
jakiegokolwiek zewnętrznego 
dofinansowania nie jesteśmy 
w stanie sami pokryć wydatków 
związanych z tą przebudową – 
podkreśla Marian Cichon.
Powiat zlecił również wyko-
nanie projektu odwodnienia 
Żukczyna w gminie Pruszcz 
Gdański oraz Koźlin w gmi-
nie Suchy Dąb. Podpisano też 
umowę na doświetlenie przejść 
dla pieszych.
 – Zakładamy, że w każ-
dej gminie sfinansujemy do-
świetlenie jednego przejścia 
– informuje Jerzy Świs. – Za-
danie ma być wykonane do 

końca października. Doświe-
tlone będą przejścia: w oko-
licach osiedla Modre w Stra-
szynie, przy gminnym przed-
szkolu w Przywidzu oraz przy 
szkole w Sobowidzu, na moście 
w Suchym Dębie, w Miłocinie, 
Rębielczu i Bielkówku. To nie 

koniec działań, które mają po-
prawić bezpieczeństwo szcze-
gólnie najmłodszych mieszkań-
ców naszego powiatu. W tym 
roku kontynuować będziemy 
ustawianie znaków interaktyw-
nych w newralgicznych miej-
scach. Niebawem staną one: na 

drodze od Tczewa do Koźlin 
oraz w Wiślince na ulicy Osie-
dlowej, Pręgowie, Rusocinie – 
przed zjazdem do Wojanowa 
i dwa w samym Żukczynie.

(lubek)

POWIAT W WALCE Z WIRUSEM

Pensjonariuszki w zaskoczynie są bezpieczne
W całym kraju pojawia się 
coraz więcej zakażonych 
koronawirusem. Szczegól-
nie trudna sytuacja panuje 
w domach opieki. Nie do-
tyczy to na szczęście Domu 
Pomocy Społecznej „Leśny” 
w Zaskoczynie.
Jak mówi nam starosta 
gdański Stefan Skonieczny, 
w Zaskoczynie wszystko jest 
w porządku.
 – Dyrektor domu pomocy 
Waldemar Dowgiert dopil-
nował, aby opiekunowie nie 
pracowali w innych placów-
kach, dzięki czemu znacznie 
zmniejszyło się ryzyko za-
rażenia wirusem – tłumaczy 
starosta.
Rada Powiatu Gdańskiego 
podjęła uchwałę, na mocy 
której na ulgi w opłatach li-
czyć mogą przedsiębiorcy 
dzierżawiący od powiatu róż-
nego rodzaju lokale. Pracow-
nicy starostwa – aby uniknąć 
zarażenia wirusem – pracują 
również zdalnie, oczywiście 
rotacyjnie.
 – Musieliśmy przedsięwziąć 
takie kroki, aby zapewnić 
ciągłość pracy starostwa. 

Opóźnienia w załatwianiu 
spraw nie są duże. Mam tu na 
myśli przede wszystkim dzia-
łalność Wydziału Komunikacji 
oraz Wydziału Geodezji. Spe-
cjalnie dla petentów w głów-
nym wejściu do budynku sta-
rostwa ustawiliśmy specjalną 
szafę, w której można zostawić, 
ale także odebrać dokumenty – 
tłumaczy starosta.
Dodajmy przy okazji, że 
w Pruszczu Gdańskim znajdu-
ją się dwa punkty przeznaczone 
na kwarantannę. Na szczęście 
do tej pory nie musiano z nich 
korzystać.
 – Jako powiat miejsce na kwa-
rantannę zabezpieczone mamy 
w internacie szkoły w Rusoci-
nie. Gdyby zaszła taka potrze-
ba, do dyspozycji osób przecho-
dzących kwarantannę możemy 
przeznaczyć cały budynek, ale 
do tej pory nic takiego nie mia-
ło miejsca i mam nadzieję, że 
tak pozostanie – mówi Stefan 
Skonieczny.
Powiat gdański wziął udział 
w rządowym programie, z któ-
rego można otrzymać środ-
ki finansowe na zakup lapto-
pów potrzebnych do zdalnego 

nauczania. Powiat Gdański 
z ministerialnego budżetu 
otrzymał 70 tysięcy złotych. 
Sprzęt ma być dostarczony do 
24 kwietnia, a trafi on do Ze-
społu Szkół Ogrodniczych 
i Ogólnokształcących w Prusz-
czu Gdańskim, Zespołu Szkół 
Rolniczych w Rusocinie oraz 
Szkoły Podstawowej Specjalnej 
w Warczu. Do rozdysponowa-
nia będą 23 laptopy.

Powiat zakupił również i prze-
kazał funkcjonariuszom Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszczu 
Gdańskim środki ochrony in-
dywidualnej oraz ponad 2000 
litrów stężonego alkoholu ety-
lowego, z którego wykonano 
środek do dezynfekcji. Płyn 
do dezynfekcji został rozdys-
ponowany do wykorzysta-
nia przez Ochotnicze Straże 

Pożarne oraz gminy powiatu 
gdańskiego. To nie wszystko. 
Starostwo pozyskało także 
5000 masek oraz 100 ubrań 
ochronnych, które również 
wykorzystano na potrzeby 
działań służb odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo na 
terenie powiatu.

(lubek)

  na czas pandemii w głównym wejściu do budynku starostwa 
ustawiono specjalną szafę do korespondencji

  remontowany jest właśnie fragment drogi błotnik - kiezmark

  powiat otrzyma rządowe pieniądze na remont drogi w ostrowitem
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ROZPOCZĘTE INWESTYCJE BĘDĄ REALIZOWANE 

drogowe działania w gminie cedry wielkie
na terenie gminy cedry wielkie drogowcy działają w kilku miejscach. inwestycje realizowane są dzięki dofinansowaniu 
pozyskanemu z Funduszu dróg samorządowych oraz we współpracy z powiatem gdańskim. 

Trwa remont odcinka drogi po-
wiatowej miedzy Błotnikiem 
a Kiezmarkiem. Na placu budo-
wy pojawili się niedawno staro-
sta gdański Stefan Skonieczny 
i wójt gminy Cedry Wielkie Ja-
nusz Goliński, którzy nie tylko 
obejrzeli postępy prac, ale omó-
wili kolejne wspólne projekty.
- Trudno byłoby remontować 
tak długie odcinki dróg po-
wiatowych, gdyby nie współ-
praca z samorządami gmin. 
Dzięki temu możemy zdziałać 
znacznie więcej. Remont drogi 
między Kiezmarkiem a Błot-
nikiem, to oczywiście nie je-
dyna i jestem przekonany, że 
nie ostatnia inwestycja, którą 
realizujemy wspólnie z gminą 
Cedry Wielkie – mówi Stefan 
Skonieczny.
Dzięki współpracy powiatu 
z gminą drogowcy działają na 
ponad kilometrowym odcinku. 
Nawierzchnia zostanie wymie-
niona, ulica poszerzona, a po-
bocza utwardzone. Wykonane 
zostanie również odwodnienie.
Z naszego budżetu na realiza-
cję tego zadania wyasygnowa-
no pół miliona złotych.

- Na pewno poprawi się bezpie-
czeństwo, ponieważ droga bę-
dzie poszerzona, dzięki czemu 
manewry mijania będą swo-
bodniejsze. Chciałbym przy 
okazji zaznaczyć, że naszych 
działań nie skupiamy na jednej 
bądź dwóch miejscowościach. 
Inwestujemy w różnych miej-
scach gminy – podkreśla Janusz 
Goliński.
Dodajmy, że prowadzone są 
prace nad przygotowaniem 
dokumentacji technicznej nie-
zbędnej do rozpoczęcia remon-
tu drogi powiatowej między 
Błotnikiem a Trzciniskiem. 
- W związku z panującą w tej 
chwili sytuacją wszelkie pro-
cedury trwają znacznie dłużej 
niż zazwyczaj. Przygotowanie 
dokumentacji wraz z otrzyma-
niem odpowiednich pozwoleń 
niezbędnych do rozpoczęcia 
inwestycji może zająć od kilku 
nawet do kilkunastu miesięcy – 
mówi wójt Janusz Goliński.
Remont drogi między Błot-
nikiem a Trzciniskiem finan-
sowana będzie ze środków 
powiatowych oraz gmin-
nych. Wymieniona zostanie 

nawierzchnia, a pobocza 
utwardzone. W planach jest 
również budowa przystan-
ków autobusów oraz chodnika 
w Trzcinisku.  
- Rozpoczęte inwestycje będą 
dokańczane. Chciałbym, aby 
udało się zrealizować wszystkie 
albo przynajmniej większość 
tegorocznych przedsięwzięć 
zaplanowanych na ten rok. Nie 
ma co ukrywać, że w związku 
z panującą sytuacją będzie to 
karkołomne wyzwanie – doda-
je wójt Goliński.
Przed Wielkanocą wójt Janusz 
Goliński podpisał umowę na 
kolejną inwestycję w Cedrach 
Wielkich. Tym razem dro-
gowcy zajmą się budową no-
wej ulicy, która będzie wiodła 
od wyremontowanej właśnie 
Ogrodowej w kierunku osiedla 
mieszkaniowego, przy którym 
znajdują się tereny przeznaczo-
ne na funkcje społeczne.
- Droga budowana będzie od 
podstaw i w kierunku gminnej 
działki, która zgodnie z przy-
jętą koncepcją ma być zaada-
ptowana na żłobek, przedszko-
le, dom seniora i basen. Nowe 

zadanie zakłada nie tylko bu-
dowę drogi, ale również ścieżki 
pieszo-rowerowej oraz instala-
cję oświetlenia – informuje wójt 
Goliński.
Całość inwestycji kosztować 
będzie 2,3 mln zł. Połowę tej 
kwoty pokryją środki z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 
Środki z tego samego funduszu 
wykorzystane będą na remont 
ulicy Łokietka w miejscowości 

Trutnowy, a wcześniej były one 
spożytkowane na przebudowę 
ulicy Ogrodowej w Cedrach 
Wielkich.
- Z Programu Dróg Samorzą-
dowych otrzymamy kolejne 
środki. Tym razem przyznano 
nam niemal 2,8 mln zł. Będą 
one wydatkowane na remon-
ty czterech dróg, których sza-
cunkowy koszt opiewa na ok. 
5,6 mln zł. Raz jeszcze muszę 

podkreślić, że realizacja inwe-
stycji – w tym również dro-
gowych – uzależniona będzie 
od sytuacji finansowej gminy. 
Jeśli zauważymy znaczny spa-
dek dochodów, to wycofamy 
się z tego programu i remont 
dróg odłożyć będziemy musieli 
na lepsze czasy  – dodaje Janusz 
Goliński. 

(lubek)

WALCZA Z KORONAWIRUSEM

dbają o bezpieczeństwo mieszkańców  
i pracowników
Na terenie gminy Cedry 
Wielkie prowadzone są różna 
działania, która mają pomóc 
w walce z koronawirusem, 
a przede wszystkich chronić 
mieszkańców. Od kilku tygo-
dni kilkanaście osób zajmuje 
się szyciem maseczek ochron-
nych. Do tej pory uszyto ich 
blisko 4000.
 – Akcja, której koordynato-
rem jest Łukasz Żarna, dy-
rektor Żuławskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Cedrach 
Wielkich, wciąż trwa. Sądzi-
łem, że po jakimś czasie może 
nastąpić demobilizacja, ale jest 
wręcz odwrotnie. Zapału nie 
brakuje, a maseczki szyje 14 
osób, za co serdecznie dziękuję 
– mówi wójt Janusz Goliński.
Materiału wciąż jednak bra-
kuje, a potrzebna jest agro-
włóknina. Chętni, którzy 
chcieliby pomóc w tej kwestii, 
mogą kontaktować się z Łuka-
szem Żarną (tel. 517 136 641).
Słowa podziękowania należą 
się również Rafałowi Furty-
kowi, prezesowi klubu Wi-
sła Długie Pole oraz Rober-
towi Wolakowi z Wocław, 
który wraz z rodziną prowa-
dzi Fundację Akrokorynt. 

  pracownicy urzędu i Gminnego ośrodka pomocy społecznej 
w cedrach wielkich przygotowani na wypłacanie świadczeń

Pierwszy z nich przekazał 
odzież ochronną, która tra-
fiła m. in. do Szpitala Mary-
narki Wojennej w Gdańsku. 
Z kolei Pan Robert przekazał 
płyn do dezynfekcji. Wyko-
rzystywali go strażacy z jed-
nostek OSP Koszwały i Cedry 
Wielkie, którzy dezynfekowali 
newralgiczne miejsca na terenie 
gminy.
– Jestem zbudowany faktem, że 
mino tak trudnych czasów są 
osoby, które tym, co mają, chcą 

się dzielić z innymi. Chwała 
im za to – podkreśla Janusz 
Goliński.
Gmina dba również o bez-
pieczeństwo pracowników 
urzędu. Wypłata świad-
czeń socjalnych dla osób 
nieposiadających konta od-
bywała się z zachowaniem 
norm bezpieczeństwa od-
powiednich do zagrożeń 
epidemiologicznych.

(lubek)

KONKURS „BUDOWA XXI WIEKU”

głosujemy na halę w cedrach wielkich

Trwa głosowanie w konkur-
sie „Budowa XXI wieku”, 
w którym zgłoszoną halę spor-
towo-widowiskową w Cedrach 
Wielkich. Głosowanie trwa do 
11 maja.
Oddana we wrześniu ce-
drowska hala uczestniczy 
w prestiżowym zestawieniu 
XXIV edycji Ogólnopolskiego 
Otwartego Konkursu „Mo-
dernizacja Roku & Budowa 
XXI wieku”. W tej chwili trwa 
pierwszy etap, a więc głoso-
wanie internetowe. Odby-
wa się ono na stronie www.

modernizacjaroku.org.pl w za-
kładce „Edycja XXIV 2019”. Na 
podstronie należy podać imię 
i nazwisko, adres mailowy, za-
znaczyć pole „Nie jestem robo-
tem”, a po udanej weryfikacji 
kliknąć „zagłosuj”. Na podany 
adres mailowy wysłany zostanie 
link do aktywacji głosu, należy 
go zaakceptować.
 – Celem konkursu jest wyłonie-
nie i nagrodzenie przedsięwzięć 
budowlanych „modernizacji” 
oraz „nowych obiektów” wy-
różniających się szczególnymi 
walorami. Myślę, że nasza hala 

znacząco wyróżnia się nie tyl-
ko walorami estetycznymi, ale 
przede wszystkim organizo-
wanymi imprezami – mówi Ja-
nusz Goliński,
Do głosowania zachęcamy 
wszystkich mieszkańców po-
wiatu gdańskiego, bo przecież 
hala w Cedrach Wielkich re-
prezentuje w tym konkursie 
nie tylko żuławską gminę, ale 
również region.

(GR)

 Hala w cedrach wielkich bierze udział w konkursie „budowa XXi wieku”

 wójt Janusz Goliński i starosta stefan skonieczny oglądali efekty
wyremontowanej ulicy ogrodowej w cedrach wielkich
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  ul. marsa w straszynie podczas lania asfaltu

 ul. młyńska w Żukczynie w trakcie przebudowy

 nowe oświetlenie w borkowie

  ul. Jesionowa w lędowie

 ul. topolowa w łęgowie w trakcie przebudowy

 ul. błotna w wiślince

życie gminy Pruszcz gdański

WYJĄTKOWA SYTUACJA NIE TORPEDUJE WSZYSTKICH DZIAŁAŃ

w pruszczańskiej gminie nowe inwestycje 
zgodnie z planem
pomimo wyjątkowej sytuacji, roboty na gminnych budowach posuwają się do przodu, a postępowania przetargowe są 
realizowane zgodnie z harmonogramem.

W drugiej połowie marca ru-
szyły roboty przy budowie ul. 
Topolowej w Łęgowie. Z po-
czątkiem kwietnia wrócił ruch 
na remontowanym moście na 
ul. Młyńskiej w Żukczynie. 
Zakończono prace przy ukła-
daniu asfaltu na ul. Jesionowej 
w Lędowie. Gmina jest po od-
biorze budowy oświetlenia ulicy 
Jesionowej w Przejazdowie, ul. 
Ogrodowej w Bystrej oraz uli-
cy Owocowej, Wiśniowej i Sa-
dowej w Borkowie. Wykonano 
pierwszą warstwę nawierzchni 
asfaltowej na ul. Marsa w Stra-
szynie. Trwają prace przy bu-
dowie: boisk w Żukczynie 
i Straszynie, termomodernizacji 
gminnego budynku przy ulicy 
Szkolnej 10 w Wiślince, prze-
budowie ul. Błotnej w Wiślince, 
przebudowie drogi prowadzącej 
z Żuławy do Żuławki, oświetle-
nia ul. Bocznej w Żuławie.

Kolejne przetargi są przygo-
towywane i ogłaszane, a te 
już rozpoczęte planuje się za-
kończyć podpisaniem umów 
z wykonawcami. Na początku 
kwietnia trwały postępowania  

przetargowe dotyczące wykona-
nia przebudowy ul. Lawendo-
wej w Straszynie, przebudowy 
ul. Polnej w Bystrej, ul. Głów-
nej w Przejazdowie, ul. Jesiono-
wej w Bystrej, ul. Bzowej w Bor-
kowie oraz postępowania doty-
czące wykonania dokumentacji 
projektowej przebudowy bu-
dynku Urzędu Gminy Pruszcz 
Gdański przy ul. Wojska Pol-
skiego 30 na Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Gmina jest 
także w trakcie przetargu na 
usługę polegającą na dostawie 
i montażu oznakowania piono-
wego oraz urządzeń BRD na 
swoich gminnych. Przygotowy-
wane są także kolejne przetar-
gi, m. in. na koszenie terenów 
gminnych, budowę oświetleń 
dróg gminnych, remonty gmin-
nych dróg asfaltowych oraz bu-
dowę kolejnych dróg (m. in. na 
budowę ul. Ogrodowej w Jusz-
kowie i budowę ul. Żurawiej 
w Jagatowie, na które są już sto-
sowne zezwolenia). W kwietniu 
ogłoszono przetarg na wyko-
nanie kolejnych dokumentacji 

projektowych budów ulic: Jana 
Pawła II w Straszynie, Klubo-
wej w Rokitnicy, Droga Sło-
wackiego w Rokitnicy,  Jaśmi-
nowej w Żukczynie i  ścieżek 
pieszo-rowerowych: przy ul. 
Prostej z Rusocina do Wojano-
wa i przy ul. Żurawiej w Jagato-
wie – od istniejącej ścieżki przy 
drodze wojewódzkiej nr 226 do 
ronda przy OSP (połączenie 

z zaprojektowaną już ścieżką, 
którą gmina zacznie budować 
w tym roku).
 – Pomimo trudnej sytuacji na 
rynku pracy, nasze gminne inwe-
stycje posuwają się do przodu – 
mówi wicewójt Daniel Kulkow-
ski. – Choć w okrojonym składzie 
przygotowujemy także kolejne 
postępowania przetargowe, by 
wykonać planowane inwestycje. 

Część pracowników naszego 
urzędu pracuje zdalnie – w domu. 
Część przebywa „na opiece” na 
małe dzieci. Wszyscy uczymy się 
pracować w trochę inny sposób, 
ale cieszy mnie to, że odczuwalna 
jest atmosfera wzajemnego zro-
zumienia i chęci sprawnej realiza-
cji kolejnych zadań.

(MB)
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FINANSOWE KORZYŚCI PO PRZETARGU

co z inwestycjami  
w gminie Przywidz
- w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy bardzo dobrą wiadomość. Gmina 
przywidz otrzymała dofinansowanie w wysokości pond 800 tys. zł 
z rządowego programu dróg samorządowych na przebudowę 3 dróg 
w naszej Gminie. wartość całej inwestycji opiewa na ponad 1,6 mln zł. 
dzięki tym środkom jeszcze w tym roku nowy wygląd zyskają 3 ulice 
w przywidzu: słoneczna, leśna i skarpowa. w ramach przebudowy 
wykonana zostanie nowa nawierzchnia z kostki betonowej wraz 
z chodnikami oraz kanalizacją deszczową  - informuje wójt zimakowski.

JEDYNE TAKIE MIEJSCE W POWIECIE

uczczono rocznicę chrztu Polski

zmiana koncepcji projektu ?
W lutowym wydaniu „Pano-
ramy” informowaliśmy o pro-
jekcie, którego celem miała 
być aktywizacja społeczno
-zawodowa, ale też rozwój 
usług społecznych skierowa-
nych do mieszkańców powia-
tu gdańskiego.
 – Nasza gmina jest lide-
rem tego projektu. Jednak 
w związku z zaistniałą sy-
tuacją związaną oczywiście 
z pandemią koronawirusa 
myślę, że powinniśmy zmie-
nić założenia tego przedsię-
wzięcia. Moim zdaniem pro-
jekt powinien trafić do osób, 
które najbardziej odczuły 
skutki zataczającego coraz 
większe kręgi kryzysu gospo-
darczego. Mam tu na myśli 
nie tylko podmioty gospodar-
cze, ale również osoby pry-
watne – mówi „Panoramie” 
Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz.
W związku z tym, że projekt 
ma charakter powiatowy, wójt 
Zimakowski wystosował pi-
smo do Urzędu Marszałkow-
skiego, Obszaru Metropolii 
Gdańsk-Sopot-Gdynia, sta-
rosty gdańskiego oraz samo-
rządowców powiatu, z pro-
pozycją przejęcia przez staro-
stwo roli lidera.
 – Moją opinię podziela rów-
nież zarząd Obszaru Metro-
polii Gdańsk-Sopot-Gdynia, 

który wystąpił już w tej spra-
wie do ministerstwa o zmianę 
lidera. Spotkania jakie organi-
zowaliśmy dotyczyły sytuacji, 
gdzie próbowaliśmy wypraco-
wać tematy społeczne adekwat-
ne do ówczesnej sytuacji, a więc  
kontynuację poprzednich pro-
jektów społecznych. Jednak bio-
rąc pod uwagę nowe zjawiska, 
które wiążą się z koronawiru-
sem uważam, że trzeba zastano-
wić się nad nowymi tematami, 
które powinny być realizowane 
jako pomoc osobom i firmom po 
ustąpieniu pandemii. Przedsta-
wione w moim piśmie, skiero-
wanym do stron mających swój 
udział w realizacji projektów, 

zakresy nowych tematów, po-
krywają się z zadaniami po-
wiatu. Stąd też moja propo-
zycja zmiany lidera projektów 
powiatowych – dodaje Marek 
Zimakowski.
Przypomnijmy, że wartość 
projektu to 3,5 mln zł, a sza-
cunkowa wartość unijnego do-
finansowania wynosi 85 proc. 
Ma on być realizowany przez 
3 najbliższe lata – począwszy 
od września tego roku.
Do tematu wrócimy oczy-
wiście w jednym z kolejnych 
wydań naszego miesięcznika.

(GR)

Znane są wyniki przetargu na 
budowę kanalizacji sanitar-
nej na odc. Marszewska Góra 
– Jodłowno.  Zainteresowanie 
inwestycją, było niemałe, po-
wiem do przetargu przystąpiło 
aż  11 firm, co nie zdarzyło się 
od lat. Inwestycja będzie zre-
alizowana za niespełna 3 mln 
zł, a więc niżej niż zakładano 
w kosztorysie. 
 – Sytuacja wynikająca z pan-
demii koronawirusa spowo-
dowała poniekąd, że zyskują 
zamawiający. W naszym przy-
padku ostateczna cena w po-
równaniu z kosztorysem spadła 
o ok. 40 proc. Widać zatem, że 
przedsiębiorstwa szukają pracy, 

aby przetrwać ten najtrudniej-
szy okres – mówi Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przywidz. 
W ramach tej inwestycji po-
wstanie kanalizacja oraz frag-
ment drogi. Dodajmy w tym 
miejscu, że powiat gdański 
udzieli półmilionowej dotacji 
na działania drogowe. 
Z kolei 29 kwietnia ma zostać 
rozstrzygnięty przetarg na do-
kończenie budowy oczyszczal-
ni ścieków w Piekle Dolnym. 
Przypomnijmy, że gmina Przy-
widz zmuszona była rozwiązać 
umowę z dotychczasowym wy-
konawcą oraz naliczyć z tego 
tytułu kary za rażące opóźnie-
nia w realizacji inwestycji. 

30 kwietnia ma być rozstrzy-
gnięty przetarg dotyczący in-
stalacji fotowoltaicznych. Przy-
pomnijmy, że procedura prze-
targowa musiała być powtórzo-
na, ponieważ za pierwszym ra-
zem dwie firmy złożyły protest 
do Krajowej Izby Odwoławczej. 
O wynikach przetargu będzie-
my oczywiście informować.
- Jest to duża inwestycja, 
a przedsiębiorcy czekają na takie 
duże finansowo zadania oraz to, 
że technologie z każdym dniem 
są doskonalsze i …..tańsze – za-
uważa Marek Zimakowski.

(KL)

W TROSCE O INNYCH 

aktywni wolontariusze z Przywidza
W dobie panującej pandemii 
Covid-19 warto pamiętać o oso-
bach szczególnie narażonych na 
zarażenie koronawirusem, czyli 
o osobach schorowanych, star-
szych i samotnych. Pamiętają 
o nich Pracownicy Urzędu Gmi-
ny, Gminnego Ośrodka Kultury , 
którzy razem z zaangażowanymi 
Wolontariuszami podejmują sze-
reg działań wspierających najbar-
dziej potrzebujących w Gminie 
oraz poza jej obszarem.
Pomoc płynie z różnych stron. 
Wolontariusze szyją masecz-
ki z materiałów pozyskanych 
przez Urząd Gminy, które tra-
fiły w pierwszej turze do Senio-
rów z gminy, a także do naszych 
Ośrodków Zdrowia, Hospicjum 
działającego na terenie Przywidza 
oraz jednostek OSP. Wsparciem 
zostały objęte także placówki 

szpitalne spoza obszaru gminnego 
tj.:  gdański szpital psychiatryczny, 
szpital Copernicus na gdańskiej 
Zaspie, oraz pogotowia ratunkowe 
w Pruszczu Gdańskim, Koście-
rzynie i Kartuzach, Nadlesnictwo 
Kolbudy, Policja, 
 – Wspólnie z Anną Zulewską, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Przywidzu dostarczaliśmy 
maseczki dla naszych sołtysów, aby 
ci przekazali je seniorom. Również 
osobom starszym tuż przed Wiel-
kanocą wspólnie z pracownika-
mi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej przekazaliśmy paczki 
świąteczne – informuje wójt gminy 
Przywidz Marek Zimakowski.
Koordynatorem szycia maseczek 
ochronnych jest Gminny Ośrodek 
Kultury. Do tej pory udało się uszyć 
ok. 4000 masek.
 – Korzystając z okazji, za 

pośrednictwem „Panoramy” 
dziękuję wszystkim wolontariu-
szom, którzy włączyli się w ak-
cję szycia masek – dziękuje wójt 
Zimakowski.
Podziękowania należą się: radnej 
Krystynie Jakonis oraz Iwonie 
Krajewskiej, Bożenie Wcisłow-
skiej z Koła Gospodyń Wiej-
skiej w Nowej Wsi Przywidzkiej, 
Ludwice Formela z Marszew-
skiej Góry, Żanecie Piekarskiej 
– sołtys Starej Huty, Felicji Szo-
pińskiej, Beacie Kreft, Jolancie 
Szachraj - prezes Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego i Barbarze 
Wysockiej oraz Urszuli Leśniew-
skiej, Reginie Gańskiej, Dorocie 
Herbasz, Helenie Formela, Kry-
stynie Talaśka i Irenie  Poniatow-
skiej z KGW w Przywidz. Słowa 
podziękowania należą się też pra-
cownikom przywidzkiego urzę-
du: Barbarze Borowskiej, Cecylii 
Cierockiej,
Aleksandrze Ciecholewskiej oraz 
Krystynie Chmielewskiej i Brygi-
dzie Borowskiej. Szczególne sło-
wa uznania należą się Agnieszce 
Antoszewskiej z Jodłowna, która 
od 16 lat pracuje w Środowisko-
wym Domu Samopomocy „No-
winy” w Gdańsku oraz firmie 
Waldemara Kidackiego Ham-
merland Workshop za przekaza-
ne przyłbice.

(GR)

 29 kwietnia ma zostać rozstrzygnięty przetarg na dokończenie budowy oczyszczalni 
ścieków w piekle dolnym

W tym roku w sposób symbo-
liczny uczczono w Przywidzu 
rocznicę Chrztu Polski. Dla-
czego piszemy o Przywidzu i 
kolejnej rocznicy chrztu, któ-
rego święto przypada na 14 
kwietnia? Powód jest prosty. 
To właśnie w gminie Przy-
widz znajduje się pomnik 
upamiętniający jedną z naj-
ważniejszych dat w historii 
Polski.
Przywidzki pomnik posta-
wiono na uczczenie 1050. 
rocznicy Chrztu Polski.
- Taka rocznica to doskona-
ła okazja, by upamiętnić wy-
darzenie, które wpłynęło na 
historię naszego narodu. Na-
stępna taka okrągła rocznica 

będzie  dopiero za pół wieku. 
Wykorzystaliśmy więc mo-
ment. Można powiedzieć, że 
miejsce, na którym stoi pomnik 
wykonany przez Leona Czer-
wińskiego, właściciela firmy 
MURCAM, jest jedynym pu-
blicznym miejscem w Przywi-
dzu, gdzie możemy obchodzić 
ważne dla naszego kraju i re-
gionu uroczystości – mówi nam 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz.   
Przywidzki pomnik – od 2018 
roku – upamiętnia jeszcze jed-
ną, niezwykle ważną datę dla 
naszego kraju – rocznicę od-
zyskania niepodległości przez 
Polskę. Uchwałą Radą Gminy 
Przywidz z 2018 roku miejsce, 

w którym stoi pomnik, na-
zwano Skwerem Odzyskania 
Niepodległości.
 – Jeszcze do niedawna nie 
było na terenie naszej gminy 
miejsca stwarzającego okazję 
do spotkania się wyznawców 
różnych religii, czy osób nie-
wierzących. Teraz w jednym 
miejscu możemy się spotkać 
wszyscy, po to aby wspólnie 
uczestniczyć w świętowaniu 
ważnych rocznic, mających 
wpływ na losy kraju albo gmi-
ny Przywidz – dodaje Marek 
Zimakowski.

(KL)
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– potrzebna jest mobilizacja. specjalnie dla przedsiębiorców stworzyliśmy platformę komunikacyjną, zawierającą kompleksową 
informację o dostępnej dla firm pomocy – mówi mieczysław  struk, marszałek województwa pomorskiego.

Trwa pandemia. Mamy nadal 
trudną sytuację medyczną. 
Ale zostawmy to na boku i  
porozmawiajmy o gospodar-
ce. Jak ocenia Pan przygo-
towaną przez rząd tarczę 
antykryzysową?
– Najlepiej ocenił ją sam rząd, 
ogłaszając po kilku dniach po-
trzebę wprowadzenia Tarczy 
2.0. Doceniam gotowość do 
autorefleksji. Byłbym jednak 
spokojniejszy, gdyby zostały 
wprowadzone zapisy, o których 
od samego początku mówią 
przedsiębiorcy i samorządow-
cy, czyli praktycy. Tyle, że rząd 
naszych głosów nie słucha. Je-
żeli działania mają być skutecz-
ne muszą być proste i celne, tak 
żeby służyły odbiorcom, a nie 
dawały jedynie poczucie samo-
zadowolenia pomysłodawcom. 
Nasze firmy potrzebują jak naj-
większego wsparcia w utrzy-
maniu płynności i w zacho-
waniu zatrudnienia. Musimy 
zmierzyć się z najpoważniej-
szym kryzysem gospodarczym 
w historii wolnej Polski. Rzą-
dzący muszą się na tym skon-
centrować. Jest to dla mnie nie-
pojęte, że najważniejsi ludzie 
w państwie zajmują się dziś 
wyborami prezydenckimi. Bez 
najmniejszego uszczerbku dla 
demokracji – zgodnie z kon-
stytucją – można je przełożyć 
do czasu opanowania kryzysu. 
Ratowanie naszych firm to być 
albo nie być naszej gospodarki.

Co robi samorząd?
– Mamy pełną mobiliza-
cję na wszystkich poziomach 
samorządu terytorialnego 
i we wszystkich instytucjach 
i jednostkach samorządowych.  
Dzięki tej współpracy udało się 
w krótkim czasie zachęcić do 
decyzji zmniejszających obcią-
żenia lokalnego biznesu. Cho-
dzi m.in. o ulgi w czynszach 
w lokalach komunalnych czy 
zwolnienia lub odroczenia 
w podatkach lokalnych. Samo-
rząd województwa pomorskie-
go już zdecydował o przesunię-
ciach w budżecie województwa 

na łączną kwotę 130 mln zł,  
aby zasilić szpitale czy wes-
przeć przedsiębiorców poprzez 
uruchomienie pożyczek z zero-
wym oprocentowaniem. Dobra 
współpraca Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy z powiatowymi 
urzędami też przynosi efek-
ty. Pracownicy tych urzędów 
są bowiem na pierwszej linii 
współpracy z przedsiębiorcami.

Nie tak dawno rząd mówił 
o centralizacji, a może nawet 
likwidacji urzędów pracy.
– A my pytaliśmy: czy jeżeli 
w jakiejś miejscowości dawno 
nie było pożaru, to należy zli-
kwidować straż pożarną? Dzi-
siaj widzimy jak bardzo są po-
trzebni ci „strażacy z urzędów 
pracy”. Znakomita część fun-
duszy adresowanych do przed-
siębiorców trafia za pośrednic-
twem Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy i Powiatowych Urzędów 
Pracy do firm. Dzięki nim już 
dzisiaj możemy mówić o tysią-
cach pracowników, którzy mają 
zabezpieczone środki do życia. 
Należy przy tym zauważyć, że 
narzędzia, którymi się posłu-
gują nie są jeszcze doskonałe, 
są testowane w boju. A prze-
pisy i ich interpretacje ulega-
ją dynamicznym zmianom. 
Po drugiej stronie znajduje się 
przedsiębiorca ze wszystkimi 
swoimi obawami, zobowiąza-
niami, niepewnością jutra, czę-
sto niezrozumieniem zawiłych 
przepisów czy przesadnie roz-
budowanych procedur.

Na co mogą liczyć przedsię-
biorcy?
– Uruchomionych jest kilka 
form wsparcia. W Wojewódz-
kim Urzędzie Pracy można 
skorzystać z dofinansowania 
kosztów wynagrodzeń w przy-
padku przestoju ekonomiczne-
go lub obniżonego czasu pra-
cy. W urzędach powiatowych 
na pomoc w pokryciu części 
kosztów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej mogą 
liczyć samozatrudnieni. Na-
tomiast mikro, mali i średni 

przedsiębiorcy oraz organizacje 
pozarządowe mogą otrzymać 
dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników 
oraz należnych od nich składek 
na ubezpieczenie społeczne. 
Ponadto, mikro przedsiębiorcy 
mogą liczyć na pożyczki w wy-
sokości 5 tys. zł z szansą na 
umorzenie.

Jak to wygląda w liczbach?
– Na mój wniosek zostały uru-
chomione środki z rezerwy 
Funduszu Pracy w łącznej wy-
sokości 71 mln zł. Środki te 
przekazane z ministerstwa pra-
cy, za pośrednictwem Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy, tra-
fiły PUP-ów i są przeznaczone 
na dofinansowanie wynagro-
dzeń i pokrycia części kosztów 
działalności prowadzonej przez 
samozatrudnionych. Dodatko-
wo, na mój wniosek, powiatowe 
urzędy otrzymały środki w wy-
sokości 63 mln zł pochodzące 
również z Funduszu Pracy, któ-
re są przeznaczone na pożyczki.

Dochodzą do tego działa-
nia prowadzone bezpośred-
nio przez Wojewódzki Urząd 
Pracy. Dane liczbowe i anga-
żowane kwoty zmieniają się 
każdego dnia, około 70 proc. 
wniosków ma jakieś niedo-
ciągnięcia. Jednak tam, gdzie 
zawodzi elektronika, pojawia-
ją się pracownicy WUP, któ-
rzy pomagają przedsiębiorcom 
w ich poprawieniu. Do tej pory 
75 wniosków trafiło do wypła-
ty. Szacowana wartość pomo-
cy, ze względu na liczbę zło-
żonych do dzisiaj wniosków, 
stanowi łączną kwotę ponad 
114 mln zł.  Z tego ponad 40 
mln zł dotyczy przestoju eko-
nomicznego, a ponad 73 mln 
zł obniżonego czasu pracy.

Ile miejsc pracy w ten spo-
sób uda się uratować?
– Złożone wnioski dotyczą 
prawie 32 tys. pracowników, 
ale te dane nie są jeszcze pre-
cyzyjne. Urząd cały czas je 
uaktualnia.

Jak WUP radzi sobie z na-
tłokiem dodatkowej pracy?
– Dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy  Joanna Wit-
kowska wraz z zespołem pod-
jęła wiele ponadstandardo-
wych działań. Jednym z nich 
jest uruchomienie infolinii, 
która już obsłużyła tysią-
ce rozmów. Pamiętajmy, że 
to niestety wciąż początek. 
Liczba wniosków rośnie, bo 
rośnie liczba firm decydują-
cych się na wsparcie i go po-
trzebujących. W ślad za tymi 
potrzebami kolejni pracowni-
cy urzędu są przeszkalani do 
obsługi systemu i opracowy-
wania wniosków.

Jak wyglądamy na tle in-
nych województw?
–  Wojewódzki Urząd Pra-
cy w Gdańsku praktycz-
nie od początku był gotowy 
do przyjmowania wniosków 
od przedsiębiorców. Jeste-
śmy jednym z pierwszych 
województw, które zebrało 

zapotrzebowanie z powiato-
wych urzędów, dzięki czemu 
mogłem wystąpić z wnio-
skiem o uruchomienie środ-
ków. Te środki już od 8 kwiet-
nia pracują na rzecz naszych 
firm.

Codziennie pojawiają się 
nowe decyzje i pomysły. 
Gdzie przedsiębiorcy mają 
szukać informacji?
– We współpracy z naszy-
mi jednostkami, jak: Agen-
cja Rozwoju Pomorza, Po-
morski Fundusz Pożyczkowy 
oraz Pomorski Regionalny 
Fundusz Poręczeń Kredyto-
wych stworzyliśmy specjalną 
platformę komunikacji w po-
staci strony internetowej de-
dykowanej przedsiębiorcom. 
Strona, zawiera kompleksową 
informację i wszelkie wska-
zówki czy przekierowania do 
instytucji, które świadczą po-
moc dla firm. Zachęcam do 
odwiedzania www.pomocdla-
firm.pomorskie.eu.

marszałek struk: „to największy kryzys 
gospodarczy w historii wolnej Polski”

 


