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FlashFlash

cieszę się, że tak dużo osób postanowiło wziąć 
udział w naszej zabawie i powalczyć o główną 
nagrodę. zwycięzca mógł być tylko jeden, 
ale myślę, że nie zniechęciło to pruszczan do 
udziału w loterii – mówi burmistrz  
Janusz wróbel.

Cedry Wielkie pozyskały 3 miliony złotych  
Gmina Cedry Wielkie pozyskała ok. 3 mln zł. 
Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty dróg 
oraz otworzenie klubu seniora. Umowy podpisał już 
wojewoda.

Oszczędności i ukłon w stronę środowiska
Wójt Marek Zimakowski podpisał umowę z wy-
konawcą, który zajmuje się montażem ogniw fo-
towoltaicznych na budynkach prywatnych i uży-
teczności publicznej.

Rywalizowało międzynarodowe towarzystwo 
Po raz piąty odbył się Konkurs Trąbkowy 
„Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich” im. prof. 
Szymona Pawłowskiego. Tegoroczny różnił się 
od poprzednich. 

W Rusocinie poradnia dla dzieci i młodzieży
Niebawem rozpocznie swoją działalność 
poradnia psychologiczno-psychiatryczna. 
Swoją siedzibę ma znaleźć w budynku 
internatu w Rusocinie. 
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toyota trafiła do pana Maksymiliana
SUKCES PODATKOWEJ LOTERII

poznaliśmy laureatów pierwszej loterii podatkowej w pruszczu 
Gdańskim. Hybrydowa toyota trafiła do maksymiliana woźnia-
ka. loteria zakończyła się sukcesem i już dziś możemy powie-
dzieć, że kolejny samochód będzie do wygrania za rok.

str. 3  
  



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  cZERWiEc 20202 nasze sPrawy

Flash
wydawca:
Flash press 
Gdańsk, ul. do studzienki 31a
m.zurek@panoramapomorza.pl
tel.790 486 988
www.panoramaflash.pl

redaktor naczeLny:
krzysztof lubański
tel.723 617 052
lubek@panoramapomorza.pl

redakcJa:
Grzegorz rudnicki
g.rudnicki@panoramapomorza.pl

redakcja nie bierze odpowiedzialności  za treści reklam i nie 
zwraca materiałów  nie zamówionych. zastrzegamy sobie prawo 

do skracania i adiustacji tekstów oraz zamiany ich tytułów.
strona internetowa: www.panoramaflash.pl

druk:
Drukarnia POLSKA PRESS sp. z.o.o.

skład graficzny:
kamil Żurek
k.zurek@panoramapomorza.pl

rekLaMa:
reklama@panoramapomorza.pl

AKTYWNE SOŁECTWO POMORSKIE

10 tysięcy na boisko w Błotni
w Urzędzie Gminy trąbki wielkie Józef sarnowski, wicemarszałek 
województwa pomorskiego przekazał symboliczne czeki 
w wysokości 10 tys. zł w ramach programu „aktywne sołectwo 
pomorskie”. wśród beneficjentów jest także gmina trąbki wielkie.

Małe inwestycje, których celem 
jest między innymi integracja 
lokalnych społeczności, będą 
realizowane w 40 pomorskich 
miejscowościach. Łącznie sa-
morząd województwa przekaże 
gminom 400 tys. zł. W trzeciej 
edycji przedsięwzięcia złożo-
nych zostało 81 wniosków. 
 – Wszystkie były sprawdzone 
przez zespół powołany przez 
marszałka województwa. De-
cyzja nie była łatwa, bo wszyst-
kie projekty zasługiwały na wy-
różnienie. Ostatecznie zespół 
oceniający postanowił przyznać 
rekomendacje dla dofinanso-
wania 40 z nich – wyjaśnia 
Krzysztof Pałkowski, zastępca 
dyrektora Departamentu Śro-
dowiska i Rolnictwa UMWP.
W powiecie gdańskim pie-
niądze otrzymają aż 4 sołec-
twa (gminy: Trąbki Wielkie, 
Przywidz, Pszczółki i Pruszcz 
Gdański). Więcej, bo 5 umów, 
podpisanych będzie jedynie 
w powiecie starogardzkim. 
W gminie Trąbki Wiel-
kie w miejscowości Błotnia 

dofinansowana będzie budo-
wa boiska do koszykówki wraz 
z ogrodzeniem. 
 – W Błotni mamy dość ak-
tywne sołectwo. Jest to mała 
wieś, ale mieszkańcy potrafią 
się zjednoczyć i sami wiele wy-
konać. Dlatego cieszę, że wła-
dze samorządu województwa 
pomorskiego doceniły miesz-
kańców Błotni. Powstaje tam 
waśnie plac zabaw, a boisko 
będzie doskonałym jego uzu-
pełnieniem – mówi nam Bła-
żej Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.

Sołectwa coraz chętniej sięgają po 
pieniądze z programu „Aktywne 
sołectwo pomorskie”, dzięki któ-
rym upiększają swoje wsie.
 – Podróżując po Pomorzu, ob-
serwuję, że nasze wsie wyglą-
dają coraz piękniej. Widzę, że 
mieszkańcy dbają o swoje oto-
czenie i chcą pracować. Trze-
ba jednak jeszcze pamiętać, 
że inwestycje w sołectwach są 
również dofinansowane przez 
samorządy – dodaje Józef 
Sarnowski. 

(lubek)

„MAŁY TRĘBACZ W TRĄBKACH WIELKICH”

rywalizowało międzynarodowe 
towarzystwo 

Po raz piąty odbył się Konkurs 
Trąbkowy „Mały Trębacz 
w Trąbkach Wielkich” im. 
prof. Szymona Pawłowskie-
go. Tegoroczny różnił się od 
poprzednich. 
 – Został on bowiem prze-
prowadzony w formule via 
net. Poza tym mogli w nim 
uczestniczyć nie tylko ucznio-
wie polskich szkół muzycz-
nych, ale i zagranicznych. 
Konkurs był przeznaczony dla 
osób urodzonych w roku 2006 
i młodszych, które klasyfiko-
wane były w 3 grupach wieko-
wych. Za zadanie mieli oni za-
prezentowanie hejnału gminy 
Trąbki Wielkie, którego kom-
pozytorką jest Joanna Szy-
mala oraz utworu dowolnego 
– mówi Leszek Orczykowski, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Trąbkach Wielkich.
Do rywalizacji przystąpi-
ły 132 osoby, a wśród nich 
znaleźli się młodzi trębacze 
z Włoch i Szwajcarii. Polacy 
reprezentowali z kolei aż 12 
województw. Oceny uczestni-
ków konkursu dokonało Jury 
w składzie: Martina Dainelli 
– Conservatorio Frescobaldi 

Ferrara (Włochy), Gregor 
Leczkowski – Beethoven Or-
chestre Bonn (Niemcy) i Ka-
mil Kruczkowski – Akademia 
Muzyczna im. St. Moniuszki 
w Gdańsku. Jury zdecydowało 
nie przyznawać grand prix.
W grupie pierwszej, a więc 
urodzonych w 2010 i młod-
szych, bezkonkurencyjny oka-
zał się Kacper Paś z Tychów. 
Drugie miejsce przyznano Ja-
nowi Żemle z Katowic, a trze-
cie Jakubowi Jaśkowskiemu, 
także z Katowic.  
Z kolei wśród uczestników 
urodzonych w 2008 i 2009 
roku przyznano ex aequo 
pierwsze miejsce Wiktorowi 
Busz z Rzeszowa i Dariuszowi 
Kołodziejskiemu z Poznania. 
Jury zdecydowało się przyznać 
też dwa drugie miejsca, któ-
rymi nagrodzono Antoninę 
Dudek z Gdańska i Konrada 
Krzok z Sanoka oraz trzy trze-
cie miejsca, które zajęli: Igna-
cy Kapica z Gdańska, Szymon 
Serwa z Będzina i Stanisław 
Waszczeniuk z Wołomina.
Pierwszego miejsca nie przy-
znano w grupie najstarszej, 
a więc wśród roczników 2006 
i 2007. Drugim miejscem 

nagrodzono Aleksandra Ku-
bicę z Katowic, a trzecim Szy-
mona Sarnika z Będzina i Ju-
lię Szewczyk z Oławy. 
 – Nagrody rzeczowe marszał-
ka województwa pomorskiego 
otrzymają najmłodsza uczest-
niczka i uczestnik konkur-
su, a więc 8-letnia Antonina 
Dybek z Wrocławia i 7-letni 
Gaél Jakub Medina Iwanow-
ski z Lucerny w Szwajcarii – 
dodaje Leszek Orczykowski.
Konkurs dla młodych tręba-
czy cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. 
 – Cieszymy się, że do kon-
kursu zgłosiło się tak wielu 
uczestników, również z za-
granicy. Jest to niebywała pro-
mocja naszej gminy. Jestem 
przekonany, że dzięki kon-
kursowi mieszkańcy Włoch 
czy Szwajcarii usłyszeli o na-
szej niewielkiej miejscowości. 
Laureatów tegorocznego kon-
kursu chcemy zaprosić do Trą-
bek Wielkich, aby na miejscu 
wykonali hymn naszej gminy 
– komentuje Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie.

(GR)

 wiktor busz z rzeszowa zajął pierwsze miejsce w grupie uczestników rocznika 2008–2009

 symboliczny czek na 10 000 zł z rąk wicemarszałka Józefa sarnowskiego odebrał wójt błażej konkol
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Z PRUSZCZA DO SOBIESZEWA

autobusem na plażę
Właśnie rozpoczynają się wakacje. 
Specjalnie dla tych, którzy lubią kąpie-
le morskie, uruchomiony zostanie spe-
cjalny autobus, który kursował będzie 
z Pruszcza Gdańskiego do Sobieszewa.
 – Autobus będzie kursował w week-
endy – od piątku do niedzieli. Plano-
wane są po dwa kursy tam i z powro-
tem. Uruchomienie dodatkowej linii to 
realizacja jednego z projektów budżetu 
obywatelskiego – mówi Janusz Wró-
bel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
Więcej informacji na stronie miasta 
www.pruszcz-gdanski.pl.

(GR)  tak w 1968 roku wyglądał parking nadmorski
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PRUSZCZ GDAŃSKI 

dodatkowe pieniądze dla miasta
Miasto Pruszcz Gdański otrzy-
mało kolejne unijne wsparcie. 
Tym razem otrzymaliśmy 1,2 
mln zł, a pieniądze to dotacja 
na zakończoną już inwestycję 
dotyczącą budowy kanalizacji 
deszczowej i zbiornika reten-
cyjnego przy ulicach Olszew-
skiego i Wróblewskiego oraz 
zbiornik retencyjny na osiedlu 
bursztynowym.

 – W tych trudnych czasach jest 
to dla nas bardzo dobra wia-
domość. Dzięki tym środkom 
nabierzemy trochę oddechu – 
mówi nam Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.
Przypomnijmy, że obie inwe-
stycje kosztowały miasto 10,5 
mln zł, z czego aż 7,2 mln zł po-
zyskano ze środków unijnych.

(KL)

życie Pruszcza gdańskiego

FAKTORIA KULTURY

koncert i dwa spektakle
W ten weekend powinna roz-
począć się kolejna odsłona 
Faktorii Kultury. Mimo że na 
stadiony może wchodzić na-
wet po kilka tysięcy osób, to 
w amfiteatrze może przeby-
wać ok. 350 osób, czyli poło-
wa miejsc siedzących. 
 – Ostatnie upalne weeken-
dy pokazały, że na deptakach 
przebywają tysiące ludzi, a dla 
nas wprowadza się ogranicze-
nia liczby osób, które mogą 
uczestniczyć w koncercie od-
bywającym się w otwartym 
amfiteatrze – mówi „Pano-
ramie” Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.
Zaplanowane na ten rok kon-
certy oraz kabareton zostały 
przesunięte na rok przyszły.

 – Aby nie stracić całego sezo-
nu, postanowiliśmy zorgani-
zować koncert lokalnego ze-
społu muzycznego oraz dwa 
przedstawienia dla dorosłych 
i dzieci. Koncert odbędzie się 
30 września o godz. 20.00 – 
o ile obostrzenia sanitarne 
związane z COVID-19 zo-
staną zniesione – dodaje Ja-
nusz Wróbel.
W ramach Letniej Sceny Te-
atru Wybrzeże odbędą się 22 
sierpnia premierowe przed-
stawienie „Żabusia”, a dzień 
później 23 sierpnia dla naj-
młodszych  odbędzie się dla naj-
młodszych Lekcja Niegrzecz-
ności „Koziołek Matołek”.

(GR)
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SUKCES PODATKOWEJ LOTERII

toyota trafiła do pana Maksymiliana
poznaliśmy laureatów pierwszej loterii podatkowej w pruszczu Gdańskim. Hybrydowa 
toyota trafiła do maksymiliana woźniaka. loteria zakończyła się sukcesem i już dziś 
możemy powiedzieć, że kolejny samochód będzie do wygrania za rok.

W ramach pierwszej loterii po-
datkowej można było wygrać 
hybrydową Toyotę Yaris oraz 
trzy elektryczne hulajnogi. Na-
grody wręczył szczęśliwcom 
burmistrz Janusz Wróbel.
 – Cieszę się, że tak dużo osób 
postanowiło wziąć udział 
w naszej zabawie i powalczyć 
o główną nagrodę. Zwycięzca 
mógł być tylko jeden, ale myślę, 
że nie zniechęciło to pruszczan 
do udziału w loterii. Przypo-
mnę, że ponad 200 osób pierw-
szy raz postanowiło rozliczyć 
się z podatku właśnie w naszym 
mieście. O to nam chodziło, 
aby jak najwięcej osób miesz-
kających w Pruszczu Gdań-
skim rozliczało się z podatku 
właśnie tu, a tym samym czuło 
się współgospodarzami nasze-
go miasta – podkreśla Janusz 
Wróbel.
Największym szczęśliwcem 
pierwszej loterii okazał się 
Maksymilian Woźniak.
 – Po cichu liczyłem, że wy-
gram hulajnogę. Jeszcze teraz 
jestem w szoku, że będę wła-
ścicielem nowego samochodu. 
Pruszcz Gdański rozwija się, 
co po części jest zasługą pienię-
dzy z podatków, które płacimy. 
Warto utrzymać tak wysoką 
dynamikę rozwoju, a można to 
zrobić dzięki jeszcze większym 
przychodom z podatków od 
osób, które do tej pory nie wi-
działy potrzeby rozliczania się 
w naszym mieście – mówi nam 

zwycięzca podatkowej loterii.
Od ponad 20 lat podatki 
w Pruszczu Gdańskim płaci 
Karol Biegajło, który wygrał 
elektryczną hulajnogę.
 – Widzę, że nasze pieniądze 
nie idą w błoto. Miasto rozwi-
ja się. Mamy miejsca do jazdy 
na rowerach, boiskach, place 
zabaw. Dla nas, młodej rodzi-
ny z dziećmi, to bardzo ważne. 
Dostrzega się to dopiero w mo-
mencie, kiedy ma się dzieci. 
Zachęciłbym tych, którzy nie 
płacą w Pruszczu Gdańskim 
podatków, aby przejechali się 
po mieście i zobaczyli, jak wiele 
pożytecznych inwestycji zosta-
ło wykonanych – mówi „Pa-
noramie” Pan Karol. – Brałem 

udział w różnych loteriach, ale 
nigdy nic nie wygrałem, dlatego 
na początku nie dowierzałem 
otrzymanej informacji. Wzią-
łem udział z zabawie, ponieważ 
nasze miasto nie jest wielką 
aglomeracją i szanse na wygra-
ną były większe. Za rok będzie-
my polować na samochód.
Nagroda – elektryczna hulajno-
ga – na pewno nie będzie stać 
w garażu, bo jej możliwości 
sprawdzać będzie regularnie 
córka Pana Karola – 7-letnia 
Martyna. Druga hulajnoga tra-
fiła do pani Barbary, w imie-
niu której nagrodę odebrał syn 
Dariusz.
 – Cała rodzina wystartowa-
ła w loterii. Niespodziewanie 

wygrała moja mama. Z hulaj-
nogi nie będzie korzystać i prze-
każe ją wnukom. Pruszcz to 
nasza mała ojczyzna, a płacąc 
tu podatki, dbamy w pewien 
sposób o dalszy rozwój miasta. 
Czujemy się związani z tym 
miastem i nie wyobrażamy so-
bie, abyśmy gdzie indziej płacili 
nasze podatki – dodaje Dariusz 
Wieliczko.
Trzecią hulajnogę odebra-
ła (w urzędzie miasta) Pani 
Agnieszka.
 – Zachęcam do płacenia po-
datków w Pruszczu Gdańskim 
i uczestnictwa w przyszłorocz-
nej loterii – dodaje burmistrz.

(lubek)

Zgodnie z postanowieniem Nr 69/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku, w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., nastąpiło 
przeniesienie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Nr 3 z Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Gdańsku Filia w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Obrońców Pokoju w Prusz-
czu Gdańskim do Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim 
(sala gimnastyczna).

ZMIANA SIEDZIBY LOKALU WYBORCZEGO

Obwód głosowania Nr 3 dotyczy mieszkańców ulic:  
24 Marca, Ignacego Mościckiego, Jędrzeja Śniadeckiego,  
Karola Olszewskiego, Obrońców Pokoju, Prof. Mariana 
Raciborskiego, Wojska Polskiego, od ul. Raciborskiego  
do ul. Obrońców Wybrzeża, Zygmunta Wróblewskiego  
oraz Placu Jana Pawła II.

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Tysiąclecia 5, Pruszcz GdańskiPedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, ul. Obrońców Pokoju, Pruszcz Gdański

Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 r.
 symboliczny czek burmistrzowi Januszowi wróblowi 

przekazał marszałek mieczysław struk

 w ostatnim czasie przeprowadzono prace 
modernizacyjne pruszczańskiego amfiteatru
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  dorota bąk, 
wiceprzewodnicząca

 rady powiatu Gdańskiego

życie Powiatu

POTRZEBY DUŻE, A SPECJALISTÓW BRAK

w rusocinie uruchomiona zostanie 
poradnia dla dzieci i młodzieży 
Już niebawem na terenie powiatu gdańskiego rozpocznie swoją działalność poradnia psychologiczno - psychiatryczna. swoją 
siedzibę ma znaleźć w budynku internatu szkoły w rusocinie. prace nad realizacją projektu właśnie ruszyły.

Powiat w ramach ZIT realizo-
wać będzie dwa projekty spo-
łeczne. Pierwszy dotyczy wła-
śnie utworzenia poradni psy-
chologiczno - psychiatrycznej 
w Rusocinie.
 – Jego wykonaniem pod na-
szym nadzorem zajmie się Po-
wiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie. Doskonale zdajemy 
sobie sprawę, że tego typu po-
radnia jest niezwykle potrzeb-
na na naszym terenie – mówi 
„Panoramie” Stefan Skonieczny, 
starosta gdański. – Otrzymuje-
my sygnały, że istnieje ogromny 
kłopot ze zdobyciem orzeczenia 
od psychiatry. Mam nadzie-
ję, że nasz projekt rozwiąże te 
problemy.
Poradnia ma znajdować się 
na piętrze budynku internatu 
w Rusocinie. Prowadzone są też 
rozmowy z przedstawicielami 
jednej z organizacji pozarządo-
wych, która mogłaby być part-
nerem w realizacji tego projektu. 
 – Po uruchomieniu placówki 
chcemy również podpisać kon-
trakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Chciałbym jednak 
jasno powiedzieć, że poradnia 
funkcjonować będzie nawet po 
zakończeniu projektu z dofi-
nansowaniem NFZ – zapewnia 
starosta.
Władze powiatu liczą, że na 
uruchomienie poradni (również 
remont budynku oraz montaż 
windy), wystarczy pieniędzy 
w ramach projektu. Jeśli ich za-
braknie, to powiat będzie sta-
rać się o pozyskanie dodatko-
wych środków z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
 – Moim zdaniem poradnia psy-
chiatryczna dla dzieci i mło-
dzieży jest potrzebna. Nie ma 
co ukrywać, że w naszym po-
wiecie brakuje łatwego i dar-
mowego dostępu do specjali-
stów – zarówno psychiatrów, jak 
i psychologów. Obserwujemy, 

że potrzeby z każdym rokiem 
są coraz większe, a lekarzy nie 
jest zbyt wielu. Pomocy wyma-
gają nie tylko młodzi, ale tak-
że ich rodzice. Oczekują jej nie 
tylko osoby, które mają dzieci ze 
schorzeniami umysłowymi, ale 
również ci, którzy mają proble-
my krótkotrwałe. Do tej pory 
w naszym powiecie darmowej 
poradni psychiatrycznej nie 
było, a dzieci z rodzicami muszą 
korzystać z porad prywatnych 

albo udawać się do specjalistów 
w Gdańsku lub Starogardzie 
Gdańskim – mówi nam Dorota 
Bąk, wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Gdańskiego i szefowa 
Komisji Ochrony Zdrowia, Po-
lityki Społecznej i Prorodzinnej. 
Trzeba też powiedzieć, że wy-
bór miejsca, w którym ma znaj-
dować się poradnia, nie jest 
przypadkowy.
 – Liczba osób, które korzysta-
ją z internatu, z każdym rokiem 
jest coraz mniejsza, dlatego też 
planujemy jego wygaszenie. 
Likwidacja internatu na pew-
no będzie procesem żmudnym. 

PETENCI NAGMINNIE NAGINAJĄ PRZEPISY

skorzystaj z samouczka 
W Wydziale Komunika-
cji Starostwa Powiatowego 
w Pruszczu Gdańskim miesz-
kańcy naszego powiatu mogą 
wreszcie bezpośrednio zała-
twić więcej spraw. Dotyczy to 
przede wszystkim spraw pil-
nych, wymagających osobiste-
go stawiennictwa w urzędzie. 
– Jest jednak pewien waru-
nek. Wcześniej trzeba zare-
zerwować termin spotkania, 
ponieważ zgodnie z wymoga-
mi związanymi z bezpieczeń-
stwem epidemiologicznym, 
przed stanowiskiem może 
znajdować się tylko jedna oso-
ba – podkreśla Marian Ci-
chon, wicestarosta gdański.
Dokładne informacje na te-
mat procedury rezerwacji zna-
leźć można na stronie www.
powiat-gdański.pl, w zakładce 
„Aktualności” oraz w biulety-
nie informacji publicznej.
 – Ważną nowością jest tak-
że znajdujący się w Biuletynie 
Informacji Publicznej, w za-
kładce Wydziału Komunika-
cji, rozbudowany przewodnik 
– samouczek. Zawiera on nu-
mery telefonów, zakres spraw, 
tabelę opłat, wnioski i opis 
procedur związanych z każ-
dą sprawą załatwianą przez 
wydział – dodaje wicestarosta 
Cichon.

POWIAT GDAŃSKI

Będzie dom pieczy zastępczej?
Władze powiatu gdańskiego 
poszukują budynku, w któ-
rym można byłoby uruchomić 
dom pieczy zastępczej. 
 – Musi to być wolnostojący 
budynek, w którym znajdzie 
się miejsce dla około 10–12 
dzieci. Nie chcemy budować 
od podstaw nowego obiektu. 
Zależy nam na kupnie domu, 
który można byłoby zaada-
ptować na naszej potrzeby. 

Chcemy mieć swoją, powiato-
wą placówkę opiekuńczo-wy-
chowawczą, do której mogły-
by trafiać dzieci w kryzyso-
wych sytuacjach – tłumaczy 
Stefan Skonieczny, starosta 
gdański.
Do tematu wrócimy 
w jednym z kolejnych wydań 
„Panoramy”.

(GR)

Starostwo dla petentów jest za-
mknięte. Urzędnicy przyjmują 
tylko w sprawach pilnych. 
 – Na parterze wyznaczyli-
śmy specjalny pokój, w którym 
załatwiane są właśnie takie 
sprawy. Korzystając z okazji, 
chciałbym powiedzieć, że nie 
wszyscy, którzy odwiedzają 
Wydział Komunikacji, stosują 
się do norm sanitarnych – pod-
kreśla wicestarosta.
Niektórzy, naginając przepisy, 

nie noszą maseczek (twierdzą, 
że chorują, ale nie posiadają 
żadnego zaświadczenia lekar-
skiego). Nie są to niestety po-
jedyncze przypadki. Takie sy-
tuacje zdarzają się nagminnie. 
Przy okazji warto jeszcze 
wspomnieć, że powiat gdański 
pozyskał z Urzędu Wojewódz-
kiego w Gdańsku 500 przyłbic 
ochronnych. Zostały one prze-
kazane szkołom, których orga-
nem prowadzącym jest powiat 

gdański, a więc Zespołowi 
Szkół Ogrodniczych i Ogól-
nokształcących w Pruszczu 
Gdańsku, Zespołowi Szkół 
Rolniczych w Rusocinie 
i Szkole Podstawowej Spe-
cjalnej w Warczu. Przyłbi-
ce trafiły również do jedno-
stek i wydziałów podległych 
powiatowi. 

(GR)
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Procedurę rozpoczniemy już 
w sierpniu. Planujemy, że inter-
nat w Rusocinie będzie funkcjo-
nował jeszcze tylko przez na-
stępny rok szkolny – tłumaczy 
starosta. 
Dodajmy jeszcze tylko, że re-
alizacja projektu w 85 proc. 
pokryta będzie ze środków eu-
ropejskich. Pozostałe środki po-
chodzić będą z budżetu powiatu 
gdańskiego. Koszt przedsię-
wzięcia szacuje się na ponad 1,5 
mln zł, które mają wystarczyć 
na utworzenie i funkcjonowanie 
poradni. 
Drugi projekt dotyczy z kolei 
aktywizacji bezrobotnych i po-
mocy bezdomnym na terenie po-
wiatu gdańskiego. 
 – Wiemy, że w niektórych – 
szczególnie mniejszych – wsiach 
mieszkają osoby, które wymaga-
ją pomocy, a do tej pory nie sko-
rzystały z żadnego możliwego 
wsparcia. Żyją dzięki ośrodkom 
pomocy społecznej, ale nie o to 
chodzi, by być na czyimś garnusz-
ku. Takim osobom trzeba dać 

szansę, aktywizować zawodowo, 
aby mogły być samowystarczalne 
– dodaje Stefan Skonieczny.
 – Do tej pory bezrobocie w po-
wiecie gdańskim było na niskim 
poziomie. Być może ulegnie to 

zmianie, bo jak wiemy covid-19 
spowodował kryzys gospodar-
czy i być może niektórzy stracą 
zatrudnienie. Warto jednak wy-
ciągnąć rękę do osób, które tego 
potrzebują – jeśli przyjmą nasze 

zaproszenie. Od nich samych 
zależy też, czy uda się ich zak-
tywizować zawodowo – dodaje 
Dorota Bąk.

Krzysztof Lubański 

  starosta stefan skonieczny mówi nam, że poradnia powstanie w rusocińskim internacie
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  Umowa z wykonawcą projektu „słońce od somonina aż po przywidz” została podpisana

KONKURS DLA MUZYKÓW 

CZAS ŁĄCZY POKOLENIA

Będzie hymn rockblu

ruszają zajęcia dla 
seniorów 

W tym roku Rockblu Przywidz 
Festiwal odbędzie się w zupeł-
nie innej niż dotychczas formie. 
Nie odbędzie się koncert, ale 
za to ogłoszony zostanie kon-
kurs na hymn rockowej imprezy 
w Przywidzu, a 8 sierpnia trans-
mitowane będą w sieci wywiady 
z gwiazdami estrady.
Konkurs, który ogłoszony zo-
stanie 1 lipca na stronie www.
przywidz.pl i www.gokprzy-
widz.makoweb.pl, dedykowany 
jest zespołom, które nie nagrały 
jeszcze żadnej płyty.
 – Wśród zgłoszonych do kon-
kursu utworów chcemy wyłonić 
jeden, który będzie hymnem 
Rockblu Przywidz Festiwal. 
Nagrodą dla zwycięzcy będzie 
nagranie płyty epki z trze-
ma autorskimi kompozycja-
mi. Swojego faworyta wybie-
rze także – oczywiście zdalnie 

W gminie Przywidz oferta dla 
seniorów jest bardzo bogata. 
Od kilku lat działa Stowarzy-
szenie Osób Starszych. Od 
stycznia zaś funkcjonuje Klub 
Seniora. Osobną ofertę dla osób 
starszych przygotował Gmin-
ny Ośrodek Kultury, który 
współpracuje z Sopocką Szkołą 
Wyższą. 
Mamy bardzo dobrą wiado-
mość dla seniorów z gminy 
Przywidz. Już niebawem reali-
zowane będą projekty, w któ-
rych będą mogły uczestniczyć 
osoby starsze.
Zdrowy styl życia ważny jest 
w każdym wieku – również 
wśród seniorów, dlatego z my-
ślą o nich organizowane jest 30 
sierpnia śniadanie z Arturem 
Siódmiakiem – byłym repre-
zentantem Polski w piłce ręcz-
nej. Śniadanie będzie poprze-
dzone gimnastyką z „Królem 
Arturem”. 
 – Będzie to inauguracja spo-
tkań seniorów ze znanymi se-
niorami. Będziemy zapraszać na 
nie również naszych sąsiadów 
z Nowego Barkoczyna. Będzie 
okazja do ćwiczeń, ale i rozmów 
na temat zdrowego stylu życia. 

– publiczność, a nagrodą będzie 
nagranie płyty z jednym utwo-
rem. Hymn ten chcielibyśmy 
grać przed rozpoczęciem ko-
lejnej odsłony naszego festiwa-
lu – mówi „Panoramie” Anna 
Zulewska, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Przywidzu.
Regulamin oraz wszystkie nie-
zbędne informacje na temat 
konkursu znaleźć będzie moż-
na na stronie Urzędu Gminy 
Przywidz i Gminnego Ośrodka 
Kultury.
Z kolei 8 sierpnia – zamiast 
koncertu – będzie można obej-
rzeć w sieci wywiady z ciekawy-
mi i znanymi muzykami oraz 
osobami związanymi z przy-
widzką imprezą. Rolę gospoda-
rza pełnić będzie Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przywidz. 

(GR)

Wszystko oczywiście z zacho-
waniem zasad sanitarnych – 
podkreśla Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.
Spotkania z gwiazdami sportu 
odbywać się mają raz w mie-
siącu. W sierpniu z naszymi se-
niorami ma się spotkać legenda 
polskiej siatkówki.
 – Po długiej przerwie wraca-
my z zajęciami dla seniorów, 
które organizujemy wspólnie 
z Sopocką Szkołą Wyższą. Na 
warsztaty plastyczne pojedzie-
my do Sopotu, a pozostała część 
odbędzie się na terenie naszej 
gminy. Uczestnicy zapoznają 
się m.in. z rękodziełem i flory-
styką – dodaje Anna Zulewska, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Przywidzu.
Jeszcze do końca wakacji ma 
być realizowany projekt „Senior 
w obiektywie”, który ma się za-
kończyć wystawą fotograficzną.
 – Jego efektem ma być wystawa 
fotograficzna „Czas łączy poko-
lenia”, poświęcona przemijaniu. 
Znajdą się na niej zdjęcia na-
szych seniorów, które wykona 
profesjonalny fotograf – mówi 
Anna Zulewska.

(GR)

życie gMiny Przywidz

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA ROWERZYSTÓW

niebawem przebudowa słonecznej i skarpowej
Na terenie gminy Przywidz 
realizowane są kolejne ważne 
inwestycje. Niebawem roz-
poczną się też remonty dróg 
gminnych.
Po kilkumiesięcznej przerwie 
wznowiono prace przy bu-
dowie oczyszczalni ścieków. 
Zgodnie z harmonogramem 
budowa powinna zakończyć 
się do końca tego roku, ale 
władze gminy mają świado-
mość, że w związku z pande-
mią koronawirusa termin ten 
może ulec zmianie.
 – Lada dzień zostanie pod-
pisana umowa z wykonawcą, 
który zajmie się przebudową 
ulicy Słonecznej i Skarpowej 
w Przywidzu. Przypomnę, że 
działania te zostały dofinan-
sowane środkami z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Dota-
cja wyniosła połowę kosztów, 
a obie ulice muszą być prze-
budowane w tym roku – mówi 
nam Marek Zimakowski, wójt 

gminy Przywidz. – Po roz-
strzygnięciu przetargu okazało 
się, że pojawiły się oszczęd-
ności, dlatego będzie realizo-
wać dodatkowe zadanie, które 
dofinansowane będzie z kolei 
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Mam tu na my-
śli budowę ścieżki pieszo-ro-
werowej w Pomlewie przy uli-
cy Szkolnej do ulicy Leśników 
w kierunku Koziej Góry.
Ścieżka miała być częścią Szla-
ku Hymnu Narodowego, który 
miał mieć swój początek w Bę-
dominie, a koniec na Wester-
platte. Czas jednak pokazał, że 
jedynie przywidzki samorząd 
był tak naprawdę zaintereso-
wany realizacją tego nietypo-
wego projektu.
 – Zabrakło współpracy wśród 
sygnatariuszy, którzy w 2014 
roku podpisali porozumie-
nie w sprawie budowy Szlaku 
Hymnu Narodowego. Dwa 
lata temu chcieliśmy sami 

zainicjować budowę trasy od 
Piekła Dolnego w kierun-
ku Trzepowa. Niestety, mimo 
naszych szczerych chęci, nie 
doszliśmy do porozumienia 
z właścicielem terenu, za stacją 
paliw w Piekle Dolnym, na któ-
rym planowaliśmy inwestycję. 

Dlatego doszliśmy do wnio-
sku, że pieniądze wydamy na 
budowę ścieżki pieszo-rowe-
rowej, ale w Pomlewie – tłu-
maczy Marek Zimakowski.

(lubek)
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NAJWIĘKSZY PROJEKT OZE NA POMORZU

oszczędności w portfelu i ukłon 
w stronę środowiska
w somoninie wójt marek zimakowski podpisał umowę z wykonawcą, który zajmuje się 
montażem ogniw fotowoltaicznych na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej, 
znajdujących się na terenie gminy przywidz.

Projekt „Słońce od Somoni-
na aż po Przywidz” wkracza 
w decydującą fazę. Na terenie 
przywidzkiej gminy realiza-
cją przedsięwzięcia zajmie się 
f irma FlexiPower z Pabianic.
 – Nie ukrywam, że projekt 
od momentu jego złożenia 
w Urzędzie Marszałkow-
skim w Gdańsku, poprzez 
konsultacje i przetargi był 
trudny. Na plus tego oczeki-
wania jest fakt, że z roku na 
rok technologie OZE zyskują 
na jakości i spadają ceny tych 
instalacji. Warto podkreślić 
że jest to największy na Po-
morzu projekt OZE z udzia-
łem mieszkańców. Zakłada-
ny koszt projektu to prawie 
14,5 mln zł, z tego 10 mln 
stanowi dofinansowanie ze 
środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na 
lata 2014–2020. Korzystając 
z okazji, chciałbym raz jesz-
cze przypomnieć mieszkań-
com, że uczestnictwo w tym 
projekcie jest dobrowolne 
– mówi „Panoramie” Marek 
Zimakowski.
Warto dodać, że w ramach 
projektu – tylko na tere-
nie gminy Przywidz – ogni-
wa fotowoltaiczne zainsta-
lowane będą na ponad 250 

budynkach – w tym kilkuna-
stu gminnych. Z pracą wyko-
nawca musi uporać się w cią-
gu 9 miesięcy.
 – W ramach projektu tuż 
przy oczyszczalni ścieków 
chcemy również postawić 
niewielką farmę fotowoltaicz-
ną. Myślę, że po zakończeniu 
projektu budynki użyteczno-
ści publicznej będą energe-
tycznie samowystarczalne. 

Dzięki temu będziemy mieli 
oszczędności w rachunkach 
za prąd. Poza tym będzie 
jeszcze jedna korzyść. Do at-
mosfery nie będą dostawać się 
szkodliwe dymy wydobywa-
jące się z kominów – zauważa 
wójt Zimakowski.
Marek Zimakowski stara 
się aby dofinansowanie dla 
tego projektu było jak naj-
wyższe i prowadzi już w tym 

kierunku rozmowy. Przypo-
minamy, że dof inansowanie 
dla projektu było na poziomie 
73% z uwagi na maksymalny 
f inansowy pułap 10 mln zł.
Trzymamy kciuki, żeby po-
dobnie jak w przypadku po-
dobnych projektów wynosiło 
on 85%

 (lubek)

  niebawem rozpocznie się przebudowa 
ulicy słonecznej w przywidzu
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STRASZYN

W TROSCE
O ZABYTKI 

Marsa już 
gotowa

Będzie 
asfalt 

Dobiegła końca budowa ul. 
Marsa na osiedlu Modrym 
w Straszynie.
Zakres prac na odcinku 400 
m.b. obejmował:  nawierzch-
nię asfaltową, chodniki 
z kostki betonowej, kanaliza-
cję deszczową i oświetlenie.

(MB)

Na odcinku 155 mb. 
drogi gminnej w Mo-
krym Dworze zostanie 
położona nawierzchnia 
asfaltowa. 
Inwestycja jest podykto-
wana troską o dwa po-
chodzące z pierwszej po-
łowy XIX w. i wpisane do  
gminnej ewidencji zabyt-
ków budynki mieszkalne, 
dla których bardzo istot-
ne jest zminimalizowanie 
drgań, związanych z ru-
chem pojazdów na dro-
dze. Wykonawca ma czas 
do pierwszych dni wrze-
śnia. Zadanie pochłonie 
215 tys. zł. 

(MB)

NOWE OŚWIETLENIE

umowy podpisane
Wicewójt gminy 
Pruszcz Gdański Da-
niel Kulkowski podpisał 
dwie umowy na nowe 
oświetlenie.
W Rokitnicy przy ul. 
Słonecznej zostaną 
zdemontowane słupy 
oświetleniowe ENER-
GA-Oświetlenie sp. 
z o.o. i stanie 13 no-
wych gminnych lamp 
z oprawą LED-ową. 
Wartość zadania to po-
nad 70 tys. zł. 
Z kolei przy ul. Wrzo-
sy w Straszynie, gdzie 
lamp brak, stanie 14 
słupów z oprawą LED
-ową (10 przy ulicy 4 
przy chodniku). Budo-
wa oświetlenia tutaj bę-
dzie kosztowała prawie 
75 tys. zł.

(MB)

życie gMiny Pruszcz gdański
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WIŚLINKA

Będzie cieplej

Dobiegła końca termomoder-
nizacja gminnego budynku 
mieszkalnego przy ul. Szkolnej 
w Wiślince.
Zadanie o wartości 123 tys. zł 
polegało na dociepleniu cokołu 
budynku, wymianie starych, 
nieszczelnych okien piwnicz-
nych na nowe, remoncie hy-
droizolacji pionowej i remoncie 
drenażu.
 – Ponieważ budynek znajduje 

się na terenie podmokłym, nie-
zbędne okazały się prace zwią-
zane z odpowiednim remontem 
izolacji pionowej i drenażu bu-
dynku, które zminimalizują 
skutki przenikania wód grun-
towych i opadowych – wyjaśnia 
Wojciech Korytowski z Re-
feratu Inwestycji i Remontów 
Urzędu Gminy Pruszcz Gdań-
ski. – Natomiast docieplenie co-
kołu budynku zmniejszy skutki 

przenikania zimnego powietrza 
do pomieszczeń piwnicznych, 
a tym samym zmniejszy straty 
ciepła.
Największym wyzwaniem 
przy tej inwestycji były prace 
odtworzeniowe, gdyż budy-
nek, wkomponowany w kom-
pleks nowej szkoły, znajduje się 
w gminnej ewidencji zabytków. 

(MB)

 Ul. słoneczna w rokitnicy

W ŻUKCZYNIE JUŻ OTWARTA 

strefa sportu i rekreacji 
wielofunkcyjne boisko, siłownia pod chmurką i mały street 
workout – w centrum Żukczyna powstało wyjątkowe miejsce 
do uprawiania sportu. 

Można tu również odpo-
cząć przy jednym z trzech 
stolików z ławkami. 
Zmotoryzowani zostawią 
samochody na parkingu, 
a rowerzyści mogą sko-
rzystać ze stojaków. 
Na drodze powiato-
wej, w ramach współ-
pracy z powiatem gdań-
skim, powstało przej-
ście dla pieszych oraz 
zamontowano „mierniki 
prędkości”.

(MB)
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WOJEWODA PARAFOWAŁ DWIE UMOWY

cedry wielkie pozyskały 3 miliony złotych
Gminę cedry wielkie odwiedził wojewoda pomorski dariusz drelich. była to okazja do podpisania dwóch umów, dzięki którym 
gmina otrzyma środki finansowe na remonty dróg oraz otworzenie klubu seniora. łączne dofinansowanie sięgnie ok. 3 mln zł. 

Blisko 2,8 mln zł cedrowska 
gmina otrzyma z Funduszu 
Dróg Lokalnych. 
 – Jesteśmy wdzięczni panu 
wojewodzie i całemu zespo-
łowi w urzędzie wojewódz-
kim za pracę nad projektami, 
które realizowane są w ra-
mach Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Otrzymane pie-
niądze są dla nas niezwykle 
ważnym wparciem. Dzięki 
tym środkom budujemy uli-
cę, która niebawem będzie 
miała strategiczne znacze-
nie, ponieważ powstanie przy 
niej przedszkole ze żłobkiem. 
Wydawałoby się, że na te-
renach wiejskich budowa 
żłobka jest zbędną inwesty-
cją. Jest inaczej, ponieważ 
sprowadza się do nas coraz 
więcej młodych małżeństw, 
które oczekują takich placó-
wek. Mam nadzieję, że uda 
nam się pozyskać na ten cel 
środki z rządowego progra-
mu „Maluch+” – mówi Janusz 
Goliński. 
Wojewoda pomorski zwrócił 
uwagę, że coraz więcej in-
westycji – i to kosztownych 

– realizowanych jest na tere-
nach wiejskich.
 – Cieszę się, że na długiej li-
ście zadań inwestycyjnych są 
również drogi. Na uwagę za-
sługuje fakt, że gmina Cedry 
Wielkie w jednym wniosku 
stara się o przebudowę nie 
jednej – jak to zwykle bywa 
– ale kilku ulic. Liczę, że po 
przetargach uda się jeszcze 
zaoszczędzić jakieś środki, 
dzięki czemu mogłyby one 
traf ić do innych samorządów, 
których projekty znajdują się 
na liście rezerwowej. Zda-
ję sobie sprawę, że nie bę-
dzie to łatwe, ponieważ na 
Żuławach tanio dróg się nie 
buduje – zauważa wojewoda 
pomorski.
W ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych przebudo-
wane będą ulice:  Unisława 
i Wschodnia w miejscowo-
ści Trutnowy Drugie, Sero-
wa w Leszkowych oraz drogi 
we wsi Długie Pole Pierwsze 
i w samym Długim Polu. Sza-
cunkowy koszt wszystkich 
zadań to kwota rzędu 5,6 
mln zł. Niebawem poznamy 

wykonawców robót.
Druga umowa dotyczy re-
montu pomieszczeń w byłej 
Gminnej Spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska w Cedrach 
Wielkich. Pomieszczenia 
będą zaadaptowane na po-
trzeby seniorów. 
 – Dzięki tym środkom wyre-
montujemy jeden z obiektów 
po byłej Spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska, który słu-
żyć będzie naszym seniorom. 
Przewidujemy, że będzie on 
funkcjonował od poniedział-
ku do piątku. W budynku, 
poza pomieszczeniami, gdzie 
będą spotykać się członko-
wie klubu, utworzona zosta-
nie też sala do rehabilitacji. 
Nie od dziś widzimy, że nasi 
seniorzy potrzebują swoje-
go miejsca. Mamy Żuławski 
Ośrodek Kultury i Sportu, 
nową halę i bibliotekę, ale 
okazuje się, że i to nie wy-
starcza. Nasi seniorzy są ak-
tywni, dlatego jestem prze-
konany, że miejsce to będzie 
tętniło życiem – mówi wójt 
Janusz Goliński.
Dodajmy, że gmina stara 

się pozyskać środki f inan-
sowe również z funduszów 
europejskich. Odpowiedni 
wniosek w tej sprawie tra-
f ił już na biurko urzędników 
w gdańskim urzędzie mar-
szałkowskim. Pieniądze mia-
łyby pomóc w doposażeniu 
obiektu oraz w prowadzeniu 
bieżącej działalności klubu  
seniora.

PIERWSZE REGATY ZA NAMI

Marina w Błotniku znów odżyła 
Życie na marinie w Błotni-
ku wraca do normy. Niedaw-
no odbyły się tam pierwsze 
regaty zorganizowane dla 
najmłodszych adeptów że-
glarstwa. Swoją działalność 
rozpoczęła firma zajmująca 
się czarterem sprzętu pływa-
jącego. To nie koniec dobrych 
wieści. Działalność na mari-
nie w Błotniku zainauguro-
wał  również bar „Kambuz”.
Nigdy wcześniej tak poważ-
ne regaty nie odbywały się 
w Błotniku. Do rywaliza-
cji przystąpili reprezentanci 
miejscowej szkółki żeglar-
skiej oraz zawodnicy gdyń-
skiego klubu Opti CWM. 
Zmaganiom młodych żegla-
rzy przypatrywali się m.in. 
Stefan Skonieczny – Starosta 
Gdański oraz Wójt Janusz 
Goliński.
– Muszę przyznać, że nie 
spodziewałem się, że żeglar-
stwo jest tak popularne wśród 
dzieci. Bardzo dobrze, że na-
sza młodzież interesuje się nie 
tylko sportami zespołowy-
mi, ale również takimi dys-
cyplinami, które wymagają 
determinacji, zaradności czy 
też odwagi – zauważa Stefan 
Skonieczny.
Regaty były przede wszystkim 

okazją do sprawdzenia swoich 
możliwości, ale i zabawą. War-
to w tym miejscu zaznaczyć, że 
młodzi żaglarze z gminy Ce-
dry Wielkie walczyli jak równy 
z równym ze swoimi gdyńskimi 
rówieśnikami, którzy trenują 
dużej i intensywniej.
– Szkółka żeglarska ma być 
miejscem, w którym nasza mło-
dzież w sposób ciekawy spędzi 
wolny czas. Naszym celem nie 
jest wychowanie mistrza olim-
pijskiego, ale zaszczepienie 
wśród najmłodszych żeglarskiej 

pasji – dodaje Janusz Goliński. 
– Sobotnie regaty, połączone 
z otwarciem baru, pokazały, że 
marina w Błotniku może być 
miejscem spotkań dla całych 
rodzin.
Miłośnicy wodnych wrażeń 
mogą teraz wypożyczyć sprzęt 
– w konkurencyjnych cenach. 
Czartem zajmuje się firma „Bez 
patentu”. Wypożyczyć moż-
na sprzęt, który nie wymaga 
posiadania patentów żeglar-
skich, ale nie oznacza to, że 
z oferty nie mogą skorzystać 
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W OCZEKIWANIU NA JERZYKI

gmina zamówiła kolejne budki 
Pierwsze budki dla jerzyków, 
zakupione przez samorząd Ce-
drów Wielkich zostały już roz-
dane, a ich właściciele powiesili 
je na swoich posesjach. Zaintere-
sowanie domkami dla jerzyków 
jest jednak ogromne.
- Nikt z nas się chyba nie spo-
dziewał, że budki rozejdą się 
w tak ekspresowym tempie. Te-
raz przyjdzie nam już tylko cze-
kać na to, aż domki zapełnią się 
nowymi lokatorami. W związku 
z tym, że nasza akcja spotkała 
się z tak ogromnym zaintereso-
waniem mieszkańców, posta-
nowiliśmy zamówić kolejnych 
100 budek – mówi wójt Janusz 
Goliński.
Znalezienie nowego miejsca 
gniazdowania może zająć jerzy-
kom dużo czasu – w niektórych 
przypadkach nawet 2 lata. Am-
bitnym, którzy nowych sąsiadów 

chcą mieć szybciej polecamy od-
twarzanie nagrania nawoływań 
jerzyków we wczesnym okresie 
gniazdowania, a więc na prze-
łomie maja i czerwca, a potem 
w drugiej połowie lipca, gdy 
młode szukają miejsc do zasie-
dlenia w przyszłym roku. War-
to jeszcze dodać, że nie musimy 
czyścić budek. Jerzyki gniazdują 
w naturze w otworach i szczeli-
nach czasem używając tych sa-
mych miejsc przez wiele lat, bez 
czyszczenia.
Przypomnijmy, że budki dla je-
rzyków trafiły do mieszkańców 
wsi leżących w sąsiedztwie wa-
łów wiślanych, a więc do miej-
scowości: Leszkowy, Kiezmark 
i Giemlice. Wybór domków 
akurat dla tych ptaków też nie 
jest przypadkowy, ponieważ je-
rzyki mają podjąć walkę z plaga-
mi komarów.

(lubek)

  wójt Janusz Goliński wierzy, że jerzyki pomogą w skutecznej 
walce z komarami 

motorowodniacy, bo i na nich 
czekają chociażby motorówki.
Warto przy okazji powie-
dzieć, że niebawem ma się 
również rozpocząć kolej-
na przebudowa przystani. 
Trwa rozbudowa miejsc po-
stojowych oraz pomostów. 
Dzięki temu będzie tu mo-
gło cumować więcej jedno-
stek, pojawi się również taras 
gastronomiczny.

(lubek)
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ROZSĄDNA GOSPODARKA 

wik odzyskuje 
wodę
Mimo że w ostatnich dniach 
nie możemy narzekać na 
brak deszczu, to jednak są to 
zbyt rzadkie opady, aby za-
pobiec suszy. Dlatego też po-
winniśmy wszyscy rozsądnie 
korzystać z wody. Pruszczań-
skie przedsiębiorstwo WiK 
wdraża proces odzyskiwa-
nia i dalszego wykorzystania 
wody powstałej podczas pro-
cesu płukania filtrów w sta-
cjach uzdatniania wody.
 – Technologia produkcji 
wody przewiduje regularne 
płukanie filtrów, w których 
zachodzi proces uzdatniania 
wody. Możemy odzyskiwać 
część wody po płukaniu fil-
trów i wykorzystać ją np. do 
podlewania zieleni, krzewów 
albo drzew. Miesięcznie na 
skutek procesów związanych 
z uzdatnianiem udaje nam 
się zgromadzić około 3000 
litrów wody – mówi Andrzej 
Macieja, prezes półki WiK.
Jest to możliwe, ponieważ 
woda używana do płuka-
nia filtrów nie zawiera żad-
nych środków chemicznych, 
a w filtrach znajduje się tylko 
piasek i naturalne związki 
mineralne.

(BG)

wydarzenia/rekLaMa

CHCĄ POWROTU OŁTARZA DO PRUSZCZA 

wieczne kłamstwa i prawna manipulacja 
od wielu lat trwają starania, aby do pruszcza Gdańskiego wrócił ołtarz Ukrzyżowania, jeden z najbardziej 
okazałych zabytków malarstwa niderlandzkiego w polsce. tym razem wydania obrazu, który znajduje się w muzeum 
narodowym, odmówił minister kultury.

O powrót zabytkowego ołta-
rza do Pruszcza Gdańskiego 
starało się wielu samorządow-
ców. Ostatnio stosowne kroki 
przedsięwziął senator Ryszard 
Świlski, który napisałem do 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, aby podległa 
jemu jednostka, a więc Muzeum 
Narodowe w Warszawie, oddała 
ołtarz prawowitemu właścicie-
lowi, czyli Parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego.
 – Głośno i wyraźnie mówiliśmy 
o tym już w latach 90. Przez ten 
długi czas nigdy nie było zgo-
dy na powrót ołtarza do nasze-
go miasta. Dość powiedzieć, że 
to dzięki nam dowiedziano się 
w Muzeum Narodowym, jak 
cenny posiadają zabytek. Od 
tego momentu zaczął być eks-
ponowany jako jeden z najbar-
dziej wartościowych elemen-
tów zbiorów. Trzeba też jasno 
powiedzieć, że jest to jeden 
z elementów sakralnej historii 
Pomorza, które były rozsiane 
po różnych instytucjach muze-
alnych. Część z nich powróciła 

na swoje miejsce, a nasz prusz-
czański ołtarz nie. Szuka się 
różnych wymówek i kruczków 
prawnych, aby nie oddać zabyt-
ku – tłumaczy senator.
Odpowiedź ministra była nega-
tywna. Ryszard Świlski przy-
znaje, że być może trzeba przy-
jąć inną retorykę i wykorzystać 
inne narzędzia.
 – Myślę, że trzeba podjąć roz-
mowy o strategii, która przy-
niosłaby sukces. Warto wyko-
rzystać inne możliwości niż 
rozprawa sądowa, która – moim 
zdaniem – jest ostatecznością – 
dodaje senator Świlski.
Decyzją ministra zawiedzio-
ny jest także burmistrz Janusz 
Wróbel.
 – Dopóki nie zmieni się men-
talność rządzących nie ma 
szans, aby zabytek wrócił do 
naszego miasta. Moim zdaniem 
dobra zabrane należą cały czas 
do wspólnoty, która je posiada-
ła. Ołtarz był nieodłączną czę-
ścią tego kościoła. Powstał dla 
tego kościoła i jego wspólnoty. 
Tu jest jego miejsce – komentuje 

burmistrz.
Rzecznik prasowy burmistrza 
Bartosz Gondek, który jest 
wielkim miłośnikiem historii, 
mówi jasno, że w sprawie zwro-
tu ołtarza mamy do czynienia 
z wiecznym kłamstwem i mani-
pulacją prawną. 
 – Argument ministra Glińskie-
go, że jest to mienie poniemiec-
kie, jest strzałem w płot. Takie 

twierdzenie to wstyd dla mini-
sterstwa. Tereny byłego Wol-
nego Miasta – w tym Prusz-
cza Gdańskiego – nie zostały 
w 1945 roku uznane za ziemie 
odzyskane i przyłączone do Mi-
nisterstwa Ziem Odzyskanych, 
ale jako dawne ziemie polskie 
zostały włączone do Minister-
stwa Administracji. Nie ma tu 
więc mowy o przejęciu majątku 

państwa niemieckiego. Jest to 
zwyczajne zakłamywanie histo-
rii – prostuje Bartosz Gondek. 
– Zabytki wracają nawet na zie-
mie odzyskane, a ten jeden, na 
ziemiach uznanych za polskie, 
nie może wrócić. Znajdzie się 
kolejnych tysiąc wytłumaczeń, 
żeby go nie oddać. 

(lubek)


