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FlashFlash

poczyniliśmy już kroki, aby oglądanie filmów 
w naszym kinie było bardziej bezpieczne. 
Jesteśmy w trakcie zakupu ozonatorów, aby 
bezpośrednio po sensie dezynfekować salę 
kinową jak i również obiekty w Faktorii – mówi 
piotr pułkowski, dyrektor ckis.

Większa marina i przystanie dla kajaków  
Poznaliśmy właśnie firmę, która zajmie się dalszą 
rozbudową przystani żeglarskiej w Błotniku. Tym 
razem prace związane będą z utwardzeniem terenu 
przeznaczonego na zimowanie łodzi.

Nowy most w Kolbudach w tym roku
W połowie maja zapadła decyzja o przyznaniu środków 
z rezerwy celowej budżetu państwa na budowę mostu 
na ulicy Przemysłowej, który łączy centrum wsi z częścią 
przemysłową Kolbud oraz Łapinem.

Górka lokalnej demokracji  
Do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego 
mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego zgłosili im-
ponującą (wynik powtórzył się w 2018 r.) liczbę 
wniosków.

Starają się o pieniądze na kanalizację 
W ostatnim czasie samorząd gminy Trąbki 
Wielkie pozyskał spore środki finansowe ze źródeł 
zewnętrznych. Pieniądze będą wydatkowane przede 
wszystkim na inwestycje drogowe.
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Liczą, że kino na Bursztynowym  
szlaku ruszy za miesiąc

CO Z FAKTORIĄ KULTURY?

długo jeszcze przyjdzie nam czekać na wydarze-
nia kulturalne. odwołano dni pruszcza Gdańskiego.  
co z Faktorią kultury? tu nadal jeszcze pojawia się 
ogromny znak zapytania.   
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CO Z FAKTORIĄ KULTURY?

Liczą, że kino na Bursztynowym 
szlaku ruszy za miesiąc
długo jeszcze przyjdzie nam czekać na wydarzenia kulturalne. 
odwołano dni pruszcza Gdańskiego. co z Faktorią kultury? tu 
nadal jeszcze pojawia się ogromny znak zapytania.   

Tegoroczne Dni Pruszcza zo-
stały odwołane. Umowy pod-
pisane z artystami są ważne, 
a koncerty odbędą się w przy-
szłym roku. Przypomnijmy, 
że tegoroczne święto naszego 
miasta mieli uświetnić m.in. 
Zenon Martyniuk i Muniek 
Staszczyk. 
 – Obie gwiazdy wystą-
pią w przyszłym roku. Dni 
Pruszcza zaplanowaliśmy                         
na 12–13 czerwca – mówi Piotr 
Pułkowski, dyrektor Centrum 
Kultury i Sportu             w Prusz-
czu Gdańskim. – Na dzień dzi-
siejszy otwartym zostaje pyta-
nie czy uda się zorganizować 
wydarzenia w ramach Faktorii 
Kultury. Wszystkie duże wy-
darzenia – ze względów bez-
pieczeństwa – są odwoływa-
ne. Obawiam się, że podobnie  
może być w przypadku Fakto-
rii Kultury. Jeśli Ministerstwo 
Zdrowia wyda zezwolenie na 
organizowanie imprez do 50 
osób, to chyba będzie wątpli-
wa przyjemność i dla artystów, 

którym przyjdzie występować 
w takich warunkach, ale i także 
dla tak niewielkiej garstki „za-
maskowanych” widzów utrzy-
mujących dystans społeczny 
w amfiteatrze mogącym po-
mieścić tysiąc osób. O naszych 
decyzjach będziemy oczywiście 
informować na bieżąco.
W tej chwili na zwiedzających 
czeka Faktoria Handlowa. Ze 
względu                                    na 
obostrzenia sanitarne żadne 
eventy nie są organizowane. 
Można za to obejrzeć intere-
sujące wystawy, które w ostat-
nim czasie zostały odświe-
żone  i wzbogacone o nowe 
eksponaty. 
 – W Hali Targowej można w tej 
chwili zobaczyć nową aranżację 
strojów gotów i wojów rzym-
skich. Do faktorii, poza ponie-
działkami, zapraszamy przez 
cały tydzień – zachęca Piotr 
Pułkowski. – Z przykrością 
musimy poinformować, że te-
goroczny Dzień Dziecka z wi-
domych przyczyn  nie będzie 

obchodzony tak hucznie jak 
dotychczas. Dla najmłodszych, 
którzy w najbliższych week-
end, 30 –31 maja odwiedzą nas 
w Faktorii, przygotowujemy za 
to niespodzianki – upominki.
Warto zaglądać na stronę fa-
cebookową Faktorii, gdzie po-
dawane są bieżące informacje 
dotyczące organizowanych tam 
wydarzeń. 
 – Być może już pod koniec 
czerwca będziemy mogli wzno-
wić działalność naszego kina. 
Ze zniecierpliwieniem czeka-
my na wytyczne ministerstwa, 
ale nie marnujemy czasu i pra-
cujemy nad przygotowaniem 
ciekawego repertuaru. Poczy-
niliśmy już kroki, aby ogląda-
nie filmów w naszym kinie było 
bardziej bezpieczne. Jesteśmy 
w trakcie zakupu ozonatorów, 
aby bezpośrednio po sensie 
dezynfekować salę kinową jak 
i również obiekty w Faktorii – 
dodaje Piotr Pułkowski. 

(GR)

BUDŻET OBYWATELSKI 2021 

górka lokalnej demokracji 

Do przyszłorocznego Budżetu 
Obywatelskiego mieszkańcy 
Pruszcza Gdańskiego zgłosili 
imponującą (wynik powtórzył 
się w 2018 r.) liczbę wnio-
sków. 27 projektów będzie 
teraz weryfikowanych, a jesie-
nią mieszkańcy drogą głoso-
wania wybiorą te, które będą 
realizowane.
Wśród wielu zrealizowanych 
inwestycji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego nie brakuje 
projektów bardzo ciekawych. 
Pierwszy raz w 6-letniej histo-
rii BO zdarzyło się tak, żeby 
mieszkańcy protestowali prze-
ciwko jednemu z zadań. Cho-
dzi o wybudowaną górkę sa-
neczkową. Projekt zgłoszony 
był kilka lat temu, ale dopiero 
teraz uda się go zrealizować. 
Temat podejmowany był na 
sesjach, podczas których rad-
ni pytali o termin wykonania 
górki. 
 – Jest to projekt, który uzy-
skał najwięcej głosów. Za 
wybudowaniem górki sanecz-
kowej głosowało ponad 1200 
mieszkańców naszego miasta. 
Jest to jeden z najlepszych wy-
ników w historii naszego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Pozo-
stali muszą uszanować wybór 
sąsiadów. Zaistniała sytuacja 
jest kolejną lekcją demokra-
cji. Wykonane zadania w ra-
mach Budżetu Obywatelskie-
go zmieniają przecież miejską 
przestrzeń, w której wszyscy 
żyjemy – komentuje burmistrz 
Janusz Wróbel.
Sekretarz Urzędu Mia-
sta Pruszcz Gdański Doro-
ta Opałka nie dziwi się całej 
sytuacji.
 – Żyjemy w 30-tysięcznym 
mieście, dlatego niemożliwe 

jest, aby wszyscy byli zadowo-
leni. Zawsze znajdzie się grupa 
mieszkańców, która pieniądze 
będzie chciała przeznaczyć 
na coś zupełnie innego. Ideą 
Budżetu Obywatelskiego jest 
przeprowadzenie konsulta-
cji i zapytanie społeczeństwa, 
na co chcą przeznaczyć część 
miejskiego budżetu. Zależy 
nam na tym, aby mieszańcy 
identyfikowali się z Prusz-
czem Gdańskim, ale żeby 
również mieli pewien wpływ 
na wydatkowanie miejskich 
środków. Naszą rolą jest je-
dynie wydzielenie środków 
przeznaczonych na Budżet 
Obywatelski, przeprowadze-
nie konsultacji i zrealizowa-
nie wybranych przez miesz-
kańców pomysłów. Aby uciąć 
ewentualne, dalsze dyskusje, 
postaramy się odpowiednio 
oznakować wszystkie zadania 
realizowane w ramach Budże-
tu Obywatelskiego – tłumaczy 
Dorota Opałka. 
To rolą społeczności lokal-
nej jest zgłoszenie pomysłów, 
a później wybranie najlep-
szych – oczywiście w drodze 
głosowania. 
Pierwszy etap konsultacji zo-
stał zakończony. Pruszczanie 
będą mogli rozdysponować 
600 tys. zł, z czego koszt jed-
nego projektu nie może prze-
kroczyć 150 tys. zł.
 – W tym roku, w odróżnieniu 
od lat ubiegłych, lista poparcia 
obowiązkowo zawierała tylko 
1, a nie jak dotychczas 15 pod-
pisów. Dzięki temu zgłoszono 
znacznie więcej, bo aż 27 pro-
jektów. Dla przykładu w roku 
ubiegłym wpłynęło tylko 
15 propozycji – informuje 
sekretarz puszczańskiego 

magistratu. 
Każdy projekt przejdzie teraz 
szczegółową weryfikację pod 
kątem technicznym, meryto-
rycznym i konstrukcji budże-
tu. Weryfikacja projektów po-
trwa do 31 lipca.
 – W sierpniu na stronie inter-
netowej urzędu miasta opu-
blikujemy wyniki weryfikacji 
projektów. Z kolei we wrze-
śniu odbędzie się głosowanie 
nad zadaniami, które pozy-
tywnie przeszły wcześniej-
szą weryfikację. W głosowa-
niu będzie mógł wziąć udział 
każdy mieszkaniec Pruszcza 
Gdańskiego, decydując tym 
samym, które z pomysłów zo-
staną zrealizowane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 
w 2021 roku – dodaje Janusz 
Wróbel.
Wśród ciekawszych pomysłów 
znaleźć można utworzenie 
parku muzycznego na tere-
nie faktorii, zakup sprzętu do 
naśnieżania górek saneczko-
wych i całorocznych zjeżdżal-
ni stalowych czy korty wraz 
ze ścianką tenisową lub ro-
dzinne gry parkowe na orien-
tację albo wypożyczalnię gier 
planszowych. 
 – W tym roku mieszkańcy 
wykazali się niebywałą pomy-
słowością i myślę, że w czasie 
głosowania wiele osób będzie 
miało problem z wyborem naj-
ciekawszego projektu – mówi 
burmistrz Wróbel.
Nie wiadomo jeszcze, któ-
re z nich będą poddane pod 
wrześniowe głosowanie. Do 
tematu oczywiście wrócimy 
niebawem. 

(lubek)

 to mieszkańcy zdecydowali, że w ramach budżetu obywatelskiego ma być zbudowana 
górka saneczkowa
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SAMOCHÓD TRAFI DO SZCZĘŚLIWCA 

GMINA TRĄBKI WIELKIE POZYSKUJE KOLEJNE ŚRODKI

sukces podatkowej loterii 

starają się o pieniądze na 
kanalizację w kłodawie

sukcesem zakończyła się zorganizowana po raz pierwszy w pruszczu Gdańskim loteria 
podatkowa. zwycięzca otrzyma samochód osobowy. 

w ostatnim czasie samorząd gminy trąbki wielkie pozyskał dość spore środki finansowe 
ze źródeł zewnętrznych. pieniądze te będą wydatkowane przede wszystkim na inwestycje 
drogowe. warto przy okazji wspomnieć, że trąbecka gmina znalazła się na 9. miejscu 
w rankingu najbardziej rozwojowych gmin pomorza.

 – Przyznam, że lekkimi oba-
wami czekaliśmy na wyniki 
naszej loterii. Pandemia spo-
wodowała, że nie mogliśmy 
prowadzić normalnej kampanii 
promocyjnej naszej akcji. Na-
sze obawy okazały się jednak 
złudne, ponieważ zaintereso-
wanie loterią było większe niż 
w innych miastach. W zaba-
wie uczestniczyło ponad 3 ty-
siące osób, z czego ponad 200 
po raz pierwszy rozliczało się 
z podatku PIT w naszym mie-
ście. Mam nadzieję, że dzięki 
tej loterii nakłoniliśmy w końcu 
mieszkające w Pruszczu Gdań-
skim osoby, aby właśnie tu, 
gdzie żyją, rozliczały się z po-
datku – mówi „Panoramie” Ja-
nusz Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego.
Loteria – zdaniem burmistrza 
Wróbla – spowodowała, że 

mieszkańcy dowiedzieli się, na 
co przeznaczane są ich podatki. 
Wszystko dzięki specjalnemu 
kalkulatorowi, który wylicza, ile 
z tych środków przeznaczanych 
jest na oświatę czy inwestycje.
 – Dzięki tej wiedzy pruszcza-
nie zaczynają utożsamiać się 
z Pruszczem Gdańskim. Już 
teraz mogę powiedzieć, że za 
rok zorganizujemy kolejną lo-
terię dla osób rozliczających się 
z podatku PIT w naszym mie-
ście. Myślę, że pewne zasady 
będą zmienione. Główna na-
groda, a więc samochód, będzie 
wylosowana wśród wszystkich 
uczestników zabawy. Będzie-
my też chcieli przeznaczyć na-
grodę specjalną dla tych, którzy 
pierwszy raz rozliczą się w po-
datku w naszym mieście – za-
powiada Janusz Wróbel.
Nie znamy oczywiście 

dokładnej kwoty, jaką mia-
sto pozyska dzięki wpływom 
z podatku PIT. Według bar-
dzo ostrożnych szacunków do 

miejskiego budżetu powinno 
wpłynąć grubo ponad 300 tys. zł.

(lubek)

„TRĄBKI W TRĄBKACH” ZA ROK

konkurs dla młodych trębaczy 
Już po raz 5 odbędzie się Kon-
kurs Trąbkowy „Mały Trębacz 
w Trąbkach Wielkich” im. prof. 
Szymona Pawłowskiego. 
–  Tym razem będzie się on jed-
nak różnił od poprzednich, po-
nieważ zostanie przeprowadzo-
ny w formule via net. Poza tym 
będą mogli w nim uczestniczyć 
nie tylko uczniowie polskich 
szkół muzycznych, ale i zagra-
nicznych – mówi Leszek Or-
czykowski, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Trąbkach Wielkich.
Konkurs jest przeznaczony dla 
osób urodzonych w roku 2006 
i młodszych, które klasyfiko-
wane będą w 3 grupach wie-
kowych. Za zadanie będą oni 
mieli zaprezentowanie Hejna-
łu Gminy Trąbki Wielkie oraz 
utworu dowolnego. Warun-
kiem uczestnictwa w konkursie 
jest zapisanie w rejestracji online 
jednego linku odsyłającego do 
nagrania lub jednego załącznika 
z repertuarem konkursowym. 
Zgłoszenie odbywa się po-
przez formularz znajdujący się 

na stronie: www.goksir-trabki-
wielkie.pl. Wpisowe wynosi 60 
zł (15 EUR). 
Oceny uczestników konkursu 
dokona Jury w składzie: Mar-
tina Dainelli – Conservatorio 
Frescobaldi Ferrara (Włochy), 
Gregor Leczkowski – Beetho-
ven Orchestre Bonn (Niemcy) 
i Kamil Kruczkowski – Aka-
demia Muzyczna im. St. Mo-
niuszki w Gdańsku. Jury wy-
łoni zdobywcę Grand Prix spo-
śród wszystkich uczestników 
Konkursu oraz zdobywców 
miejsc 1, 2, 3 w poszczególnych 
grupach, a także osoby wyróż-
nione. Lista laureatów zostanie 
upubliczniona na stronie www.
goksir-trabkiwielkie.pl w termi-
nie do 15 czerwca.
Dodajmy, ze w tym roku nie 
odbędzie się impreza plenero-
wa „Trąbki w Trąbkach”, której 
gwiazdą miał być zespół Popa-
rzeni Kawą Trzy. Muzycy przy-
jadą do Trąbek Wielkich za rok.

(LO)

 wójt błażej konkol oraz zofia Gorzyńska, skarbnik Urzędu 
Gminy trąbki wielkie podpisali umowę na przebudowę ul. 

szkolnej w kłodawie

 być może w tym roku ruszy budowa kanalizacji  
sanitarnej w kłodawie

Dane do rankingu jego au-
torzy zaczerpnęli ze spra-
wozdań f inansowych Mini-
sterstwa Finansów, a roczne 
wydatki majątkowe inwesty-
cyjne poszczególnych jedno-
stek terytorialnych (pozycja 
B2W) podzieli przez liczbę 
mieszkańców zamieszkałych 
na terenie gminy na pod-
stawie danych dostępnych 
na stronie Głównego Urzę-
du Statystycznego. Pierwsze 
miejsce w rankingu zajmu-
je Krynica Morska, na dru-
gim miejscu sklasyf ikowano 
Cedry Wielkie, a trzecim – 
Łebę. Na znakomitym dzie-
wiątym miejscu uplasowały 
się Trąbki Wielkie.  
 – Jest to efekt kilkuletniej 
ciężkiej pracy całego zespo-
łu naszego urzędu. W tym 
czasie zrealizowaliśmy na-
prawdę potężne inwestycje 
jak na możliwości f inanso-
we naszej gminy. Warto tu 
przypomnieć budowę oczysz-
czalni ścieków i kanaliza-
cji w Sobowidzu czy szereg 

przedsięwzięć drogowych 
– mówi „Panoramie” Błażej 
Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie. 
Mimo trudnej sytuacji go-
spodarczej w całym kraju 
wójt Konkol jest dobrej myśli 
i wierzy, że będzie to dobry 
rok dla trąbeckiej gminy. Jego 
słowa mają swoje odzwiercie-
dlenie w liczbach. 
Ponad 400 tys. zł gmina 
Trąbki Wielkie pozyska-
ła z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Pieniądze będą 
wydane na przebudowę ul. 
Szkolnej w Kłodawie, co 
kosztować będzie blisko 1 
mln zł.
 – Staramy się również o po-
zyskanie unijnych środków 
na budowę sieci kanalizacyj-
nej w Kłodawie. Nie będzie to 
tak duża i zarazem tak kosz-
towna inwestycja jak w So-
bowidzu, ale mimo to chce-
my pozyskać środki z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Jeśli otrzymamy 
unijne wsparcie i procedury 

konkursowe potoczą się dość 
szybko, to budowa rozpocz-
nie się jeszcze w tym roku – 
informuje Błażej Konkol.
Gmina, dzięki wsparciu finan-
sowemu z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych i Nadleśnic-
twu Kolbudy, zajmie się prze-
budową ul. ks. Frelichowskiego 

w Granicznej Wsi.
Z kolei z programu „Aktyw-
ne sołectwo” pozyskano grant 
w wysokości 10 tys. zł, który 
będzie przeznaczony na bu-
dowę boiska do koszykówki 
w miejscowości Błotnia.

(GR)
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  objazd wytyczony będzie m.in. ul. reknicką

  stary most na ulicy przemysłowej będzie rozebrany 

życie Powiatu

OTRZYMAJĄ RZĄDOWĄ DOTACJĘ 

RUSZA ROZBUDOWA SZKOŁY W WARCZU

nowy most w kolbudach już w tym roku

Przychody spadły o blisko 40 procent 

w połowie maja zapadła decyzja o przyznaniu środków z rezerwy celowej budżetu państwa na budowę mostu na ulicy 
przemysłowej, który łączy centrum wsi z częścią przemysłową kolbud oraz łapinem. inwestycja będzie realizowana w tym 
roku, a w kosztach partycypować będzie powiat gdański i gmina kolbudy. wartość robót oszacowano na ok. 8 mln zł, a dotacja 
rządowa wyniesie 3,6 mln zł. 

pandemia koronawirusa dotknęła już finansów powiatu gdańskiego. przychody z tytułu podatku pit w miesiącu kwietniu 
spadły o 37 procent. mimo to powiat nie wycofuje się na razie z zaplanowanych działań inwestycyjnych. 

Most w Kolbudach wyma-
ga remontu. Władze powiatu 
zdecydowały jednak o jego roz-
biórce i budowie zupełnie no-
wej przeprawy. 
 – Most jest źle zlokalizowany 
w osi drogi. Przeprawę chce-
my poszerzyć i wyprofilować 
nieco zakręt, aby przejazd był 
bezpieczniejszy. Na realizację 

inwestycji mamy pół roku. 
Lada dzień ogłosimy przetarg, 
który wyłoni wykonawcę prac 
związanych z rozbiórką starego 
i budową nowego mostu oraz 
przygotowaniem objazdu. Li-
czę, że pierwsze roboty ruszą 
już w lipcu – mówi „Panora-
mie” Marian Cichon, wicesta-
rosta gdański.

W związku z pracami niemoż-
liwy będzie przejazd w kie-
runku Łapina. Dlatego powiat 
przygotowuje objazd. Jak mówi 
nam wicestarosta Cichon, wy-
tyczony ma być z ulicy Przemy-
słowej w prawo (na wysokości 
firmy Pomkol) i dalej między 
zakładami i ulicą Reknicką. 
Objazd dostępny będzie tylko 
dla samochodów osobowych. 
Ruch będzie odbywał się wa-
hadłowo i sterowany będzie 
sygnalizacją świetlną. Z objaz-
du nie będą mogły korzystać 
autobusy i samochody ciężaro-
we, na których objazd zostanie 
wytyczony przez Przyjaźń albo 
Czapielsk.
 – Zdajemy sobie sprawę, że bu-
dowa nowego mostu niesie za 
sobą wiele uciążliwości. Mam 
nadzieję, że mieszkańcy będą 
wyrozumiali dla naszych dzia-
łań – dodaje Stefan Skonieczny, 
starosta gdański. 
Władze powiatu myślały o mo-
ście tymczasowym, ale jego 

uruchomienie wiązało się ze 
zbyt dużymi kosztami (1,2 mln 
zł netto).
 – Byłyby to pieniądze wy-
rzucone w błoto, ponieważ po 
zakończeniu inwestycji most 
tymczasowy zostałby roze-
brany. Objazd Reknicką też 

będziemy musieli budować, ale 
cały ten ciąg zostanie – zauwa-
ża wicestarosta. 
Zgodnie z projektem szerokość 
jezdni na zmodernizowanym, 
żelbetowym moście wynosić 
będzie 7 metrów, a jego dłu-
gość 27 metrów. Zaplanowano 

również 2-metrowy chodnik. 
Przez nowy most będą mogły 
przejeżdżać pojazdy o tona-
żu do 40 t. Wraz z dojazdami 
przebudowa obejmie ok. 125 m 
drogi. 

(lubek)

Niebawem podpisana zostanie 
umowa na pozyskanie środków 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Będą one przeznaczo-
ne na kapitalny remont drogi 
w miejscowości Ostrowite. Być 
może – z tej samej puli – uda się 
pozyskać pieniądze na remont 
drogi w Ełganowie. 
 – Chcielibyśmy ogłosić je-
den przetarg na obie inwesty-
cje. Jeżeli będzie to możliwe, 
to całą procedurę uruchomi-
my w czerwcu, aby drogow-
cy rozpoczęli prace w lipcu 
– mówi nam Marian Cichon, 

wicestarosta gdański. 
Szacunkowy koszt obu zadań 
to – zdaniem wicestarosty – 
rząd ok. 5 mln zł. Remonty nie 
są skomplikowane, dlatego nie 
powinny trwać dłużej niż 2–3 
miesiące. 
Warto przy okazji wspomnieć, 
że zakończono trwającą 3 lata 
przebudowę ulicy Słowackiego 
w Pruszczu Gdańskim. Trwają 
zaś prace projektowe nad prze-
budową ulicy Gałczyńskie-
go. Podobnie jak w przypadku 
Słowackiego, w kosztach in-
westycji partycypować będzie 

też miasto. Powiat wystąpi też 
o pozyskanie pieniędzy z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 
 – W kwietniu odnotowaliśmy 
znaczący spadek przychodów 
z tytułu udziału w podatku 
PIT. Jeśli sytuacja ulegnie po-
gorszeniu, to będziemy zasta-
nawiać się, z których inwesty-
cji zrezygnować. Zajmiemy się 
tylko najistotniejszymi przed-
sięwzięciami. Na pewno nie 
będziemy rezygnować z zadań, 
na które otrzymamy dofinan-
sowanie – dodaje Stefan Sko-
nieczny, starosta gdański.
W tym roku na pewno – mimo 
braku porozumienia z gminą 
Trąbki Wielkie – ogłoszony 
będzie przetarg na rozbudowę 
szkoły specjalnej w Warczu. 
 – W Warczu możemy funk-
cjonować jeszcze przez 19 lat 
i dalej chcemy inwestować w tę 
szkołę. Posiadamy pozwolenie 
na budowę. Uczniów przybywa 
z każdym rokiem, więc pora na 
to, aby wreszcie zająć się rozbu-
dową placówki – tłumaczy Ma-
rian Cichon. 
Prace nad dobudowaniem 
skrzydła niskiego budynku 

Szkoły Podstawowej Specjal-
nej mają ruszyć jeszcze w czasie 
wakacji i mają potrwać przez 
ok. rok. Dzięki tej inwestycji 
powierzchnia szkoły zwiększy 
się o ponad 500 m2, a więc 12 
dodatkowych pomieszczeń, 
które będą przeznaczone na za-
jęcia z uczniami. Dobudowana 
zostanie też winda. W między-
czasie powiat – we współpracy 
z miastem Pruszcz Gdański – 
ubiegać się będzie o środki na 

termomodernizację budynków 
oświatowych. 
 – We wszystkich trzech powia-
towych szkołach, a więc Ruso-
cinie i Pruszczu Gdańskim pla-
nujemy zainstalować ogniwa fo-
towoltaiczne, a w Warczu pompy 
ciepła, gdzie chcemy też zmienić 
system ogrzewania i przeprowa-
dzić termomodernizację wyso-
kiego budynku. Pieniądze chce-
my pozyskać z funduszy norwe-
skich, jeśli Norwegia – z obawy 

o stan praworządności w Polsce 
– nie wstrzyma środków dla na-
szego kraju – tłumaczy wicesta-
rosta Cichon. 
Niebawem ogłoszony zosta-
nie jeszcze jeden przetarg. 
Będzie on dotyczył adapta-
cji pomieszczeń w budynku 
przy Grunwaldzkiej 25 na po-
trzeby Powiatowego Lekarza 
Weterynarii. 

(lubek)

  zakończono przebudowę ulicy słowackiego w pruszczu Gdańskim

  niebawem ruszą prace adaptacyjne w budynku przy Grunwaldzk-
iej 25, w którym urzędował będzie powiatowy lekarz weterynarii
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UMOWY Z WYKONAWCAMI PODPISANE I DO PODPISANIA

warto było czekać z przetargami 
znamy kolejny firmy, które zajmą się realizacją inwestycji na terenie gminy przywidz. remontowane będą drogi, sieć kanalizacji 
sanitarnej i oczyszczalnia ścieków. w tym roku będzie też zrealizowany projekt fotowoltaiczny. 

Przypomnijmy, że realizacja 
projektu budowy oczyszczal-
ni ścieków oraz kanalizacyjnego 
została wstrzymana. Gmina ze-
rwała umowę z wykonawcą, któ-
ry nie wywiązywał się ze swoich 
zobowiązań. 
Urząd gminy podjął działania 
w kierunku wyłonienia firmy, 
która tę inwestycję dokończy.
 – Ostatnie tygodnie poświęci-
liśmy na inwentaryzację tego, 
co zostało już wykonane. Mu-
sieliśmy też podjąć się rozmów 
z podwykonawcami i rozliczyć 
się z nimi. Wszystkie te sprawy 
zostały uregulowane. Po upo-
rządkowaniu spraw po byłym 

wykonawcy ogłoszono przetarg, 
który wyłonił wykonawcę. 
Podpisano już umowę z firmą, 
która zajmie się dokończeniem 
rozpoczętych robót przy budowie 
oczyszczalni ścieków. Do prze-
targu stanęło czterech oferentów. 
Różnica między najtańszą a naj-
droższą ofertą wynosiła aż 8 mi-
lionów złotych. Zgodnie z har-
monogramem budowa powinna 
zakończyć się do końca tego roku. 
Mamy jednak świadomość, że 
sytuacja związana z pandemią 
powoduje, że terminy te mogą 
być przesunięte. Poza tym myślę, 
że około roku zajmie nam likwi-
dacja starej oczyszczalni ścieków 

– kontynuuje wójt Zimakowski.
Znamy także firmę, która bu-
dować będzie kanalizację sani-
tarną z Marszewskiej Góry do 
Jodłowna (włącznie z remontem 
kilkusetmetrowego odcinka dro-
gi). Urzędnicy szacowali, że koszt 
tego zadania może wynieść ok. 5 
mln zł. Po przetargu okazało się, 
że zwycięska firma za wykona-
nie inwestycji oczekuje niespeł-
na 3 mln zł. Co ciekawe, w tym 
przetargu wystartowało aż 11 
oferentów. Przypomnijmy, że po-
wiat gdański dołoży 500 tys. zł 
na część związaną z remontem 
drogi, w której będzie przebiegał 
fragment kanalizacji. 
 – Lada moment ogłosimy kolejny 
przetarg, który tym razem doty-
czyć będzie budowy sieci kana-
lizacji sanitarnej w miejscowości 
Gromadzin. Do całego zadania 
otrzymaliśmy z urzędu marszał-
kowskiego 800 tysięcy złotych – 
wylicza Marek Zimakowski.
Po zakończeniu tych wszystkich 
zadań cała Aglomeracja Przy-
widzka, a więc miejscowości le-
żących przy drodze wojewódz-
kiej, będą mogli korzystać z ka-
nalizacji sanitarnej. Oczywiście 

nie wszystkie budynki, ponieważ 
od czasu zakończenia inwestycji 
chociażby w Pomlewie, są tam 
jeszcze budynki być może do ka-
nalizacji nie podłączone. Może 
wynikać to z faktu, że są to nowe 
budynki oddane już po zakoń-
czeniu budowy kanalizacji w tej 
miejscowości. Jeżeli są możliwo-
ści podłączenia to i taki budynki 
są podłączane do sieci.
Rozstrzygnięto również przetarg 
na realizację projektu fotowolta-
icznego, który przywidzki samo-
rząd realizuje wspólnie z gmi-
ną Somoninem (lider). W tym 
przypadku zwycięska oferta była 

o 30 proc. niższa od szacunków. 
Umowa z wykonawcą podpisana 
będzie na początku czerwca. 
Przypominamy, że udział miesz-
kańców projekcie w projekcie był 
dobrowolny. 
Bardzo trudny projekt i dla Urzę-
du Marszałkowskiego z racji wy-
boru beneficjentów oraz proce-
dur związanych z procedurami 
podatkowymi.
Warto przypomnieć, że w gmina 
Przywidz jest jedynym samorzą-
dem realizującym takim projekt 
w powiecie gdańskim jak rów-
nież jedna z 20 w województwie 
pomorskim. Również największy 

finansowo, bo zakładany koszt ca-
łości projektu to około 15 mln zł.
- Najtrudniejszy projekt jaki przy-
darzył mi się w ciągu tych 10 lat 
pracy dla gminy Przywidz – mówi 
Wójt Marek Zimakowski. 
Dofinansowanie dla beneficjen-
tów to na tę chwilę 73 proc. kosz-
tów, ale wójt Zimakowski będzie 
starał się, aby dofinansowanie zo-
stało ustalone – podobnie jak dla 
innych samorządów – na poziomie 
85 proc..
Trzymajmy kciuki.

(lubek)

URZĄD PRACUJE BEZ PRZERW I ZASKAKUJE DZIALANIEM 

filmy promują ciekawych ludzi

W czasie pandemii podejmo-
wane są różne ciekawe inicja-
tywy. W gminie Przywidz 
postanowiono pokazywać 
ludzi z interesującymi pa-
sjami. Inicjatywa wyszła od 
Anny Zulewskiej, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Przywidzu.
 – Bardzo często zdarza się 
tak, że wśród naszych sąsia-
dów mieszkają osoby, które 
mają ciekawe zainteresowa-
nia. Nie wszyscy o tym wie-
my, dlatego warto pokazywać 
inną, twarz dobrze znanych 

  legendy przywidzkie czytał wójt marek zimakowski

nam osób, jej inne działania 
i zainteresowania – mówi nam 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz. 
Filmy, które emitowane są na 
stronie fb gminy, dotyczą nie 
tylko osób z ciekawymi zain-
teresowaniami. Pokazują też, 
jak w tej trudnej sytuacji pan-
demicznej pracują przywidzcy 
urzędnicy. W internecie zna-
leźć też można film, na którym 
wójt Marek Zimakowski czyta 
przywidzkie legendy. 
 – Myślę, że pokazanie w pracy 
naszych urzędników jest bardzo 

dobrym pomysłem. Wiele 
osób uważa, że skoro w Polsce 
ogłoszono stan epidemiolo-
giczny, to urzędy nie pracują. 
Rzeczywistość jest zupełnie 
inna. Urzędnicy – oczywiście 
z zachowaniem norm bezpie-
czeństwa – wykonują swoje 
zadania, których – co ciekawe 
– jest więcej niż kilka miesię-
cy temu. Mamy obowiązki, 
które chcemy i musimy zre-
alizować – tłumaczy Marek 
Zimakowski. 

(GR)

IMPREZY ODWOŁYWANE

rockblu tym razem nie odbędzie się
Decyzja zapadła. W tym 
roku Rockblu Przywidz Fe-
stival nie odbędzie się. Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz przyznaje, że była 
to jedna z najtrudniejszych 
decyzji. 
 – Bezpieczeństwo miesz-
kańców i osób, które odwie-
dzają Przywidz, jest dla nas 
najważniejsze – podkreśla 
Marek Zimakowski. – Nie 
jesteśmy jedynymi, którzy 
odwołali masową imprezę. 
Inaczej niż dotychczas świę-
towaliśmy Dzień Jedności 

Kaszub czy Święto Flagi. 
Hucznie nie będziemy też ob-
chodzić Dnia Dziecka. W lip-
cu na przywidzkim bulwarze 
miała się odbyć muzyczna 
impreza plenerowa, podczas 
której chcieliśmy pokazać 
szerszej publiczności muzy-
kę klasyczną. Nie odbędzie 
się również Przywidzka Pę-
telka, w czasie której zbiera-
no pieniądze na przywidzkie 
hospicjum. 
Nie wiadomo jeszcze, czy 
w czasie wakacji będzie można 
organizować obozy sportowe. 

Dla przywidzkiego samo-
rządu byłaby to wielka stra-
ta w ofercie turystycznej 
i sportowej, ponieważ przez 
całe dwa miesiące lata hala 
w Przywidzu tętniła życiem.
Życie jest pełne wyzwań 
i zmian, więc może do lata 
wydarzy się jednak coś po-
zytywnego i mieszkańcy 
gminy oraz turyści będą 
mieli jakieś atrakcje podczas 
wypoczynku letniego.

(GR)
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  niebawem wznowiona będzie budowa oczyszczalni ścieków

  Umowa została już podpisana

  na rockblu przywidz Festival przyjdzie nam poczekać do następnego roku



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  MAj 20206 

PODPISANO 5 UMÓW

drogowcy w akcji
Wicewójt gminy Pruszcz 
Gdański Daniel Kulkow-
ski podpisał niedawno 
pięć umów na przebudowy 
gminnych dróg.
Do połowy września potrwa 
przebudowa ul. Lawendo-
wej w Straszynie. Inwesty-
cja, w ramach której zosta-
nie wykonana nawierzchnia 
asfaltowa o długości 206 
mb, chodnik z kostki beto-
nowej oraz oświetlenie, po-
chłonie blisko 550 tys. zł. 
Z kolei do połowy sierpnia 
nowe płyty drogowe zyska-
ją: ul. Bzowa w Borkowie, 
kolejne odcinki ul. Jesiono-
wej oraz Polnej w Bystrej, 
a także ul. Główna w Prze-
jazdowie. Łączny koszt 
tych czterech budów to 103 
tys.

(MB)

życie gMiny Pruszcz gdański
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SESJA RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

obradowali zdalnie. co uchwalili?
W dobie pandemii ma-
jowa sesja Rady Gminy 
Pruszcz Gdański ze wzglę-
dów bezpieczeństwa mia-
ła w dużej mierze formę 
zdalną. W sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy Pruszcz 
Gdański w Juszkowie poza 
obsługą sesji znalazło się 
wyłącznie kierownictwo 
urzędu i prezydium rady, 
a także radny, który tego 
dnia składał ślubowanie.
Odkąd radny Karol Karc 
złożył mandat, Rada Gmi-
ny Pruszcz Gdański obra-
dowała w niepełnym skła-
dzie. Miejsce pana Karola, 
decyzją komisarza wybor-
czego, zajął Jan Pawul. Po 
złożeniu ślubowania stał 
się pełnoprawnym radnym. 
Pan Jan jest doświadczo-
nym samorządowcem. Peł-
nił funkcję radnego przez 6 
kadencji
Na wniosek wójt Magda-
leny Kołodziejczak Rada 
Gminy Pruszcz Gdań-
ski podjęła wiele ważnych 
uchwał, m.in.:
 – o zwolnieniu z podat-
ku od nieruchomości grup 
przedsiębiorców, których 
płynność f inansowa ule-
gła pogorszeniu w związku 
z pandemią;
 – o oddaniu w użytkowanie 
wieczyste zabytkowego ze-
społu dworsko-parkowego 
wraz z folwarkiem w Ru-
socinie. Umowa sprzedaży 
będzie miała liczne obo-
strzenia co do rodzaju i ter-
minów prac rewitalizacyj-
nych i konserwatorskich;

 – o użyczeniu paraf ii z Jusz-
kowa terenu pod parking;
 – o udzieleniu dotacji po-
wiatowi na budowę blisko 
300 mb. chodnika przy ul. 
Gdańskiej w Rusocinie – od 

skrzyżowania z ul. Prostą 
w stronę Żukczyna.

(MB)

WZNAWIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ 

kultura online
Gminna instytucja kultury 
swoją działalność kulturalną 
po tymczasowym zamknię-
ciu placówki kontynuowała 
w przestrzeni internetowej, 
proponując widzom filmy, 
spektakle, koncerty czy zwie-
dzanie muzeów z legalnych 
źródeł. 
Dbając o swoich widzów na 
najwyższym poziomie, przy-
gotowano pierwszą premierę 
spektaklu online. Grzegorz 
Cwaliński, dyrektor Ośrod-
ka Kultury, Sztuki i Bibliote-
ki Publicznej Gminy Pruszcz 
Gdański zaprosił do współ-
pracy Teatr Barnaby z Gdań-
ska, który wystawił ,,Baśń 
o rycerzu bez konia” w re-
żyserii Marcina Marca. Pre-
miera odbyła się 22 kwietnia 
o godzinie 18:00 w przestrze-
ni Internetu i przyciągnęła 
prawie 6000 widzów. W maju 
ośrodek zaprasza na kolejną 

premierę spektaklu w sieci, któ-
ra odbędzie się 27 maja o go-
dzinie 18:00 na profilu OKSi-
BP Cieplewo na platformie 
YouTube. Tym razem będzie 
to „Calineczka” w zupełnie 
nieoczekiwanej odsłonie, któ-
ra w spektaklu reprezentuje 

subkulturę punk.
Dodatkowo do spektakli 
przygotowane zostały zadania 
do wykonania w domu z całą 
rodziną, które pobrać można 
na stronie kulturatutaj.pl.

(MB)

GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI

Porządki na drogach
w kwietniu na terenie gminy pruszcz Gdański miało miejsce sprzątanie 
gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów z takich 
zanieczyszczeń jak piasek, gałęzie czy liście. Jednocześnie rozpoczęto 
odnawianie oznakowania poziomego na drogach.
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BŁOTNIK STAJE SIĘ ŻEGLARSKĄ PEREŁKĄ

większa marina i przystanie dla kajaków 
poznaliśmy właśnie firmę, która zajmie się dalszą rozbudową przystani żeglarskiej w błotniku. tym razem prace związane będą 
z utwardzeniem terenu przeznaczonego na zimowanie łodzi. w następnej kolejności rozbudowane będą również pomosty.

Marina w Błotniku to niewąt-
pliwie nasza wizytówka. Warto 
w nią inwestować, bo miejsce 
już teraz rozpoznawalne jest 
w regionie, dlatego żeglarze co-
raz chętniej dopytują o Błotnik. 
Dlatego też postanowiono pod-
jąć kolejne wyzwanie, związa-
ne z rozbudową przystani. Pro-
jekt, który zyskał wsparcie Unii 
Europejskiej, obejmuje rozbu-
dowę istniejącej przystani że-
glarskiej poprzez przedłużenie 

trzech pomostów o kolejne mo-
duły pomostów pływających. 
Inwestycja byłaby już w trakcie 
realizacji, ale gmina blisko rok 
czekała na decyzję, bez której 
rozpoczęcie przedsięwzięcia 
nie byłoby możliwe. 
Na tym nie koniec prac budow-
lanych w Błotniku, ponieważ 
zaplanowano również zwięk-
szenie powierzchni istniejące-
go utwardzonego placu na cele 
zimowania jachtów. Umowa 

z wykonawcą, który został wy-
łoniony w drodze przetargu, 
została podpisana. 
 – Dzięki tym inwestycjom 
znacznie poprawi się jakość 
i zakres usług świadczonych 
przez marinę w Błotniku. 
Wpłynie to na większą ilość zi-
mowanych tam jachtów, a co za 
tym idzie i większe wpływy do 
kasy przystani – podkreśla wójt 
Janusz Goliński.
Dodajmy, że po zakończeniu 
prac zwiększy się również te-
ren, na którym organizowane 
są gminne imprezy – „Palinoc-
ka” czy „Seniorada”. 
 – Czynimy również starania, 
aby tramwaj wodny z Gdań-
ska kursował aż do Błotnika. 
Myślę, że na takim połączeniu 
zyskałyby obie strony: Gdańsk 
i nasza gmina. Turyści mogliby 
przypłynąć tramwajem wod-
nym do Błotnika, a stąd wybrać 
się rowerem w podróż po Żuła-
wach. Myślę, że z takiej ofer-
ty turystycznej skorzystałoby 
wiele osób lubiących aktywny 
wypoczynek – zauważa wójt 
Janusz Goliński. 
Po zakończeniu projektu 

marina w Błotniku będzie do-
stępna dla ponad 150 jedno-
stek. Na sam koniec warto jesz-
cze poinformować, że wartość 
całego projektu oszacowano na 
blisko 3 mln zł, z czego 2 ,5 mln 
zł to unijne dofinansowanie. 
Warto przy okazji wspomnieć, 
że zakończyły się również 
dwie inne inwestycje związane 
ze sportami wodnymi. Mowa 

o budowie przystani kajako-
wych w Błotniku i Trzcinisku. 
Obie inwestycje realizowane 
są ramach projektu „Pomor-
skie Szlaki Kajakowe – Szlak 
Motławy i Martwej Wisły”. 
W Trzcinisku wybudowano 
12-metrowy pomost pływają-
cy wraz z rampą i trapem. Aby 
kajakarze mieli łatwy dostęp 
do wody i przystani wykonano 

plac do rozładunku i załadunku 
kajaków oraz dojście i dojazd 
do przystani. Z kolei w Błotni-
ku poza pomostem pływającym 
i rampą z trapem wybudowano 
także budynek z zapleczem sa-
nitarnym. Jest też tu miejsce do 
suszenia kajaków. 

(lubek)

KUPUJĄ DOMKI DLA JERZYKÓW 

Miejcie się na baczności 

Zakupione przez Urząd Gmi-
ny Cedry Wielkie budki dla 
ptaków rozeszły się lotem je-
rzyka, a więc błyskawicznie. 
Budynki zakupiono z myślą 
o jerzykach, które mają wal-
czyć z komarami. 
Gmina zakupiła 100 budek 
dla jerzyków, które trafiły 
do wsi leżących w sąsiedz-
twie wału wiślanego, a więc 
do miejscowości: Leszkowy, 
Giemlice, Kiezmark i Dłu-
gie Pole, bo właśnie tam ko-
marów występuje najwięcej. 
Teren ten objęty jest ochroną 

Natura 2000, dlatego stoso-
wanie środków chemicznych 
przeciwko komarom jest zabro-
nione. Jednym z ekologicznych 
rozwiązań są jerzyki, które po-
żywiają się m.in. komarami.
 – Pierwszych 100 budek roz-
dysponowanych było w iście 
ekspresowym tempie, dlate-
go też postanowiliśmy zamó-
wić kolejnych 100 domków 
dla tych jakże pożytecznych 
ptaków. Dlaczego akurat dla 
nich? To właśnie jerzyki naj-
efektywniej walczą ze zniena-
widzonymi komarami. Jerzyki 

z przyjemnością podejmą się 
walki z owadami – mówi Ja-
nusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
W Polsce jerzyki spotykane 
są od końca kwietnia do po-
łowy października, jednak 
przeważnie przylatują w maju 
i odlatują już w sierpniu. Tyl-
ko jeden osobnik w ciągu 
doby potrafi zjeść nawet 20 
000 owadów (także koma-
rów czy równie dokuczliwych 
muszek).

(lubek)

KAŻDE WSPARCIE JEST POTRZEBNE

10 ton żywności trafiło do mieszkańców 
Ponad 10 ton żywności tra-
fiło do mieszkańców gminy 
Cedry Wielkie. Ostatnio po-
mocą służyli nawet strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożar-
nej, którzy dostarczyli paczki 
do 18 rodzin.
Paczki żywności rozdawane 
są w naszej gminie od lutego. 
Jest to efekt podpisanej umo-
wy między Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej 
w Cedrach Wielkich a Ban-
kiem Żywności w Gdańsku.
 – Drugi raz najbardziej po-
trzebujący mieszkańcy naszej 
gminy otrzymali paczki żyw-
nościowe. Tym, którzy nie 
mogli sami odebrać paczek, 
pomogli strażacy z Cedrów 
Wielkich. Żywność trafiła do 
324 osób. Trzeba jednak speł-
niać warunki dochodowe, aby 
otrzymać taką pomoc – mówi 
nam Izabela Łęcka, kierow-
nik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Cedrach 
Wielkich.
Dochód osób samotnych nie 
może przekraczać 1402 zł 
netto, natomiast w wielo-
osobowych gospodarstwach 
domowych nie może być on 
wyższy niż 1056 zł netto na 
osobę. Osoby, które chcą 
otrzymywać pomoc z Banku 

Żywności, muszą wypełnić od-
powiednie oświadczenie. 
 – Żywność, którą otrzymują 
mieszkańcy, nie jest na sprze-
daż. Jest ona odpowiednio 
oznakowana. Dlatego apeluję, 
aby jej nie kupować i nie sprze-
dawać. Osoba, która nie będzie 
się do tego stosować, zostanie 
skreślona z listy potrzebujących 
korzystającej z takie formy po-
mocy – ostrzega Izabela Łęska. 
Dodajmy, że kolejne paczki 
żywnościowe dla mieszkań-
ców naszej gminy mają trafić 
w czerwcu. 

- Każde wsparcie dla osób 
najbardziej potrzebujących 
jest niezwykle cennym przed-
sięwzięciem. Jestem prze-
konany, że nasi mieszkańcy 
doceniają niesioną im po-
moc. Dzięki tym paczkom 
gospodarowanie domowym 
budżetem w tym szczególnie 
trudnym okresie jest odrobinę 
łatwiejsze – komentuje Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie. 

(KL)
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  pierwszych 100 budek dla jerzyków trafiło już do mieszkańców gminy cedry wielkie

  w otwarciu przystani kajakowych uczestniczył mieczysław struk, marszałek 
województwa pomorskiego

  po rozbudowie w błotniku będzie mogło zacumować 
ponad 150 łodzi

  w rozwożeniu żywności pomogli niezawodni strażacy
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siłą każdej wspólnoty jest samorząd

-  Do dzisiaj reforma samorzą-
dowa jest jednym z najważ-
niejszych wydarzeń w no-
wożytnej historii naszego 
kraju. Jak ważna była ona 30 
lat temu? Jakie miała wtedy 
znaczenie?
Z perspektywy czasu nale-
ży ocenić, że jest to najbardziej 
udana i trwała reforma III RP. 
30 lat temu, wraz z komitetem 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego szykowaliśmy się w Ja-
starni do wyborów – pierwszych 
w pełni wolnych wyborów po 
89 roku. Wszystko, co wiąza-
ło się z samorządnością, było 
dla nas nowe i nie wiedzieli-
śmy, jak sprawdzi się w prak-
tyce. Wszystkiego uczyliśmy 
się w biegu, często na własnych 
błędach. A trzeba zaznaczyć, 
że nie mieliśmy od kogo uczyć 
się samorządności. Ale pod-
chodziliśmy do tego wyzwania 
bez strachu, bo to co było dla 
nas ważne, to fakt, że w końcu 
mogliśmy być prawdziwymi go-
spodarzami w naszych małych 
ojczyznach. Dla nas, na Kaszu-
bach i Kociewiu, na Pomorzu, 
samorządność miała szczególny 
wymiar. 

 -Jaką rolę samorządy odgry-
wają dzisiaj? Jak po 30 latach 
funkcjonowania samorządu 
terytorialnego ocenia Pan 
jego rolę?
Zmieniają się cele szczegółowe, 
zmieniają się narzędzia i moż-
liwości, ale nadrzędnym celem 
zawsze jest służba społeczno-
ści. Nie da się porównać samo-
rządu terytorialnego sprzed 30 
lat i tego obecnego. Ówczesne 

budżety gmin i możliwości 
inwestycyjne były nieporów-
nywalnie mniejsze niż dzisiaj. 
Jeszcze jako burmistrz Jastarni 
z trudem znajdowałem finanse 
na ważne wówczas inwestycje 
w gminie. Nie mieliśmy dostę-
pu do środków Unii Europej-
skiej, czy innych mechanizmów 
finansowych. Nie można nato-
miast też powiedzieć, że dzisiej-
si włodarze mają łatwiej. Zmie-
niły się bowiem wyzwania i ich 
skala, zmieniły się również cele 
i ambicje lokalnych społeczno-
ści. Spójrzmy na obecny kryzys 
epidemiczny. Większość obcią-
żeń spada na samorządy, czy to 
w kwestii organizacji oświaty 
w nadzwyczajnych warunkach, 
czy w organizacji systemu opie-
ki zdrowotnej. Samorządy też są 
w trudnych czasach ostoją pra-
worządności i demokracji. Do-
świadczyliśmy tego przy okazji 
bezprawnej próby organizacji 
wyborów 10 maja. To samorzą-
dy w oparciu o prawo Rzeczypo-
spolitej obroniły praworządność. 

- Dużą szansą dla rozwoju 
regionu, jaką samorządy 
otrzymały jest członkostwo 
Polski w UE. Pieniądze, które 
są pozyskiwane i rozdyspo-
nowywane w województwie 
pomorskim widać niemal na 
każdym kroku. O jakich zmia-
nach w samorządności dzięki 
UE możemy mówić?
Skok cywilizacyjny, jakiego do-
konaliśmy dzięki członkostwu 
w UE jest gigantyczny. Na co 
dzień nie zdajemy sobie z tego 
sprawy, ale Pomorze otrzyma-
ło od początku członkostwa 

ponad 48 mld zł unijnego 
wsparcia, w tym prawie 11 mld 
zł w ramach dwóch edycji regio-
nalnych programów operacyj-
nych w latach 2007-2013 i 2014-
2020. Dzięki tym środkom 
zrealizowano ponad 37 tys. pro-
jektów. Fundusze europejskie 
dały nam możliwość realizacji 
w regionie wielu kluczowych in-
westycji takich jak: budowa Po-
morskiej Kolei Metropolitalnej, 
rozbudowa Portu Lotniczego 
w Gdańsku, portów morskich 
w Gdańsku i Gdyni, utworzenie 
Europejskiego Centrum Soli-
darności i Teatru Szekspirow-
skiego czy Pomorskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego 
w Gdyni, dojazdy do węzłów 
autostrady A1, sieć tras rowe-
rowych czy kompleksowa mo-
dernizacja szkół zawodowych 
w całym regionie. Zmiany w na-
szym najbliższym otoczeniu są 
kolosalne. W efekcie, jesteśmy 
jednym z tych miejsc w Polsce, 
gdzie ludzie najchętniej przyjeż-
dżają, osiedlają się i inwestują.

- Jakie wyzwania stoją dzisiaj 
przed samorządami? Na 
pewno jednym z nich niespo-
dziewanie stała się walka 
z koronawirusem.
Jak już wspomniałem cele się 
zmieniają. Kiedyś to było nad-
gonienie cywilizacyjne „Zacho-
du”, budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, dzisiaj inwestu-
jemy w innowacje, chcemy żyć 
w czystym środowisku, inwestu-
jemy w rozwiązania ekologiczne. 
Obecnie zmagamy się z zupełnie 
niespotykanymi przez ostatnie 
30 lat wyzwaniami. I musimy 

być na nie przygotowani. Nieca-
łe trzy lata temu przez Kaszuby 
przeszła niszczycielska nawałni-
ca. Straty były ogromne. Wów-
czas to samorządy i społeczno-
ści lokalne stanęły na wysokości 
zadania i również teraz, kiedy 
zmagamy się z epidemią to, 
jak już wspomniałem, główne 
obciążenia związane z zapew-
nieniem ciągłości i sprawności 
państwa spoczywa na samo-
rządach. Chciałbym zaznaczyć, 
że duże wsparcie otrzymaliśmy 
dzięki Unii Europejskiej. To 
dzięki szybkim decyzjom Ko-
misji Europejskiej mogliśmy 
przeznaczyć z regionalnego 
programu operacyjnego 50 mi-
lionów złotych na pomorskie 
szpitale. I nie tylko te podległe 
samorządowi województwa, ale 
również powiatowe i rządowe.

- Jakie są najważniejsze 
zadania dla samorządów na 
najbliższe lata?
Na poziomie regionalnym zde-
finiowaliśmy kilka ważnych 
wyzwań, które wymagają strate-
gicznej współpracy nie tylko sa-
morządów, ale także wszystkich 
partnerów społeczno-gospodar-
czych. To przede wszystkim ne-
gatywne skutki zmian klimatu, 
jak na przykład nawałnica czy 
susza. Powinniśmy tak kształto-
wać otoczenie i nasze codzienne 
nawyki, aby ograniczać wpływ 
na klimat oraz presję na śro-
dowisko i przeciwdziałać jego 
degradacji, a także tworzyć 
warunki do rozwoju produk-
cji zielonej energii i technolo-
gii ekoefektywnych. Kolejnym 
ważnym tematem są zmiany 
technologiczne. Koronawirus 

przeniósł nas jeszcze bardziej 
w świat cyfrowy. Niektórym 
biznesom „uratowało to życie”, 
ale np. w zakresie oświaty ob-
nażył braki techniczne i kom-
petencyjne. Jest to ogromne pole 
do wzmocnienia.

- Czy kształt samorządu te-
rytorialnego wymaga zmian, 
aby mógł on się rozwijać? 
Jakie są bariery stojące na 
drodze do tego rozwoju?
Jeżeli czegoś nas ostatnie 30 lat 
nauczyło to tego, że samorządy 
są niezbędne bowiem to właśnie 
samorządy są najbliżej obywa-
tela, jego potrzeb i problemów. 
To samorządy stoją za większo-
ścią sukcesów ostatnich 30 lat. 
O tym jak ważne są samorządy 
pokazują szczególnie ostatnie 
miesiące, ale widać również po-
ważne bariery rozwojowe. War-
to rozmawiać o tym, jak mają 
funkcjonować samorządy, jak 
mają być zorganizowane me-
tropolie, jakie relacje powinny 
zachodzić zarówno pomiędzy 
gminami, ale również pomiędzy 
samorządami różnych szczebli 
oraz w relacji samorząd rząd. 
Takich pytań, zarówno fun-
damentalnych, jak i bardziej 
szczegółowych, jest wiele. Nie-
stety, widoczne obecnie tenden-
cje centralizacyjne są krokiem 
w złym kierunku. Usytuowane 
bliżej mieszkańców samorządy 
lokalne i regionalne są w stanie 
zdecydowanie lepiej diagnozo-
wać i efektywniej odpowiadać 
na potrzeby rozwojowe społecz-
ności. Na Pomorzu, gdzie war-
tość stanowi różnorodność kul-
turowa, bogate dziedzictwo oraz 
tradycje morskie i solidarnościo-
we, nadal powinniśmy rozwijać 
aktywną, otwartą, wrażliwą, 
świadomą i silną wspólnotę. 
Dzięki temu kapitałowi spo-
łecznemu, samorządność będzie 
mogła się rozwijać.

w tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. o tym, jak przez ostatnie trzy 
dekady zmieniło się pomorze, rozmawiamy z mieczysławem strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego.
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