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FlashFlash

niemal w każdej żuławskiej miejscowości 
mamy obiekt, który jest objęty ochroną 
konserwatorską i wymaga ratunku – 
zaznaczył wójt Janusz Goliński.

Co dalej ze „starym” urzędem? 
Wicewójt Daniel Kulkowski podpisał umowę na 
wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 
budynku przy ul. Wojska Polskiego 30, do niedawna 
siedziby Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.

Wydłuża się lista inwestycji   
Radni udzielili absolutorium i wotum zaufania zarządo-
wi powiatu gdańskiego. Wcześniej pozytywną opinię 
z wykonania budżetu wydała Regionalna Izba Obra-
chunkowa i Komisja Rewizyjna.

Pociągiem do Kolbud i Straszyna?
Z udziałem pomorskich samorządowców odbyło się spo-
tkanie, podczas którego omawiano możliwość budowy 
linii kolejowej do południowych dzielnic Gdańska i są-
siednich gmin – w tym również Pruszcza Gdańskiego. 

Rusza przebudowa Skalskiego
Już za kilka dni ruszyć ma przebudowa ul. 
Skalskiego w Pruszczu Gdańskim. Jest to już 
ostatnie zadanie, które będzie realizowane 
w ramach budowy węzła integracyjnego. 
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wspólnie ratowali żuławskie zabytki 
MYŚLĄ O KOLEJNYCH PROJEKTACH 

w najstarszym żuławskim mieście nowym stawie mieliśmy 
przyjemność uczestnictwa w uroczystym zakończeniu pro-
jektu „zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław”, 
którego liderem była gmina cedry wielkie. 
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• policja        997

• pogotowie ratunkowe     999

• straż pożarna      998 

• straż miejska      986

• pogotowie gazowe      992

• pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• pogotowie ciepłownicze     993

• pogotowie energetyczne     991

• straż Gminna Gminy pruszcz Gdański   664 430 371

• powiat Gdański z siedzibą w pruszczu Gdańskim  (58) 773 12 12

• Urząd miasta pruszcz Gdański            fax (58) 682 34 51  

         (58) 775 99 21

• Urząd Gminy cedry wielkie     (58) 683 61 64

• Urząd Gminy kolbudy     (58) 691 05 20

• Urząd Gminy pruszcz Gdański    (58) 692 94 21

• Urząd Gminy przywidz     (58) 682 51 46

• Urząd Gminy pszczółki     (58) 683 91 28

• Urząd Gminy suchy dąb     (58) 682 86 85

• Urząd Gminy trąbki wielkie     (58) 682 83 23

• Gminny ośrodek pomocy społecznej   (58) 691 15 01

• powiatowe centrum pomocy rodzinie   (58) 773 20 86

• komenda powiatowa policji     (58) 785 42 22

• informacja pkp      197 57

• informacja pks      (58) 302 15 32

• polskie centrum informacji medycznej   (58) 301 02 22

• Gdański telefon zaufania     (58) 301 00 00

• zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• centrum medyczne pruszcz Gdański    (58) 682 22 81

• szpital marynarki wojennej     (58) 552 63 26

• Uniwersyteckie centrum kliniczne    (58) 727 05 05

• wojewódzki szpital specjalistyczny    (58) 302 30 31
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nasze kalendarium
•	25 lipca – 16 sierpnia, Jarmark św. 
Dominika w Gdańsku;

•	25 lipca (sobota), 17. Fląder Festiwal, 
godz. 18.00, molo w Brzeźnie;

•	26 lipca – 1 sierpnia (niedziela – sobota), 
10. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 
Sopot Classic, Opera Leśna;

•	31 lipca (piątek), Kabaret Moralnego 
Niepokoju, godz. 17.00 i 20.00, amfiteatr 
przy Aquaparku w Sopocie, ul. Zamkowa 
Góra 3/5;

•	1 – 2 sierpnia (sobota – niedziela), 
Drop Zone 2 – Spotkanie Grup 
Rekonstrukcyjnych Armii Brytyjskiej, godz. 
9.00, Faktoria w Pruszczu Gdańskim,  
ul. Zastawna 1;

•	2 sierpnia (niedziela), Rodzinne Gry na 
Orientacje, godz. 9.30, ul. Falowa  
(Wyspa Sobieszewska);

•	2 sierpnia (niedziela), Maria Ka, godz. 
19.30, Teatr Atelier w Sopocie,  
al. Franciszka Mamuszki 2;

•	6 sierpnia (czwartek), Ania Dąbrowska, 
godz. 20.00, Opera Leśna w Sopocie;

•	16 sierpnia (niedziela), Varius Manx 
i Kasia Stankiewicz, godz. 20.00, tarasy  
przy Aquaparku w Sopocie, ul. Góra 
Zamkowa 3/5;

•	17, 18 i 19 sierpnia (poniedziałek 
i wtorek), Magda Umer, godz. 19.30, Teatr 
Atelier w Sopocie, al. Franciszka  
Mamuszki 2;

•	22 – 23 sierpnia (sobota), Turniej 
Łuczniczy o Bursztynową Strzałę, Faktoria 
w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 1;

•	26 – 29 sierpnia (środa – sobota), Amberfi: 
27. Międzynarodowe Targi Bursztynu 
i Biżuterii, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11;

•	27 sierpnia (czwartek), IRA, godz. 19.00, 
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1;

•	3 września (czwartek), Maleńczuk, godz. 
19.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23;

•	4 – 7 września (piątek – poniedziałek), 
Baltic Sail, Gdańsk, godz. 10.00;

•	4 września (piątek), Stanisław Soyka, godz. 
19.30, Teatr Atelier w Sopocie,  
al. Franciszka Mamuszki 2;

•	19 września (sobota), Rebeka, godz. 19.00, 
S.F.I.N.K.S. 700 w Sopocie, al. Mamuszki 1;

•	25 września (piątek), Dezerter, godz. 
20.00, Klub Ucho w Gdyni, ul. Św. Piotra 2;

•	27 września (niedziela), Hanna Banaszak, 
godz. 19.00, sala koncertowa Portu Gdynia, 
ul. Rotterdamska 9;

•	1 października (czwartek), Kabaret Smile, 
godz. 17.00 i 20.00, scena teatralna NOT  
w Gdańsku, ul. Rajska 6;

•	3 października (sobota), Gdańskie Biegi 
Leśne, godz. 10.00, Podleśna Polana  
we Wrzeszczu.
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RÓWNiE WAŻNE iNWESTYCJEWAKACYJNA AKCJA POLiCJi

otrzymali pieniądze na drogi rolniczeBezpieczeństwo – moje drugie imię

Samorządy powiatu gdań-
skiego otrzymały środki fi-
nansowe na budowę dróg 
transportu rolnego. Symbo-
liczne czeki wręczali wice-
marszałkowie Leszek Bonna 
i Józef Sarnowski.
Jedna z uroczystości odbyła 
się w Kartuzach, gdzie poja-
wili się m.in. Piotr Jaśniewski, 
zastępca wójta gminy Cedry 
Wielkie i Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz. 
 – Podjęliśmy decyzję o prze-
budowie ulicy Rajskiej mię-
dzy miejscowościami Ząbr-
sko Górne – Borcz. Cała in-
westycja kosztować będzie 
ok. 200 tysięcy złotych. Lada 
dzień ogłoszony będzie prze-
targ, a drogowcy będą musie-
li uporać się z zadaniem do 
końca listopada – mówi nam 

W czasie wakacji na autostra-
dzie A1 pomorscy policjanci 
prowadzą działania „Bez-
pieczeństwo – moje drugie  
imię”. W akcji uczestniczą 
funkcjonariusze z Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Prusz-
czu Gdańskim. 
Celem akcji jest podnosze-
nie świadomości kierow-
ców w zakresie właściwych 
zachowań za kierowni-
cą, w tym w szczególno-
ści na drogach wysokich 

Dariusz Czaiński, zastępca 
wójta gminy Przywidz. 
Z kolei w gminie Cedry Wiel-
kie przebudowana zostanie 
jedna z dróg w Długim Polu. 
 – Otrzymaliśmy połowę kosz-
tów kwalifikowalnych, a więc 
niespełna 100 tysięcy złotych. 
Jeśli będzie taka okazja, to 
z dofinansowań wojewódzkie-
go samorządu będziemy ko-
rzystać również w przyszłości 
– mówi nam Piotr Jaśniewski.
 – Takie inwestycje są nie-
zmiernie ważne dla lokalnych 
społeczności. W swojej ciężkiej 
pracy rolnicy z tych dróg ko-
rzystają praktycznie codziennie 
– mówi Leszek Bonna. – Stan 
tych traktów nie zawsze jest za-
dowalający. Koleiny czy dziury 
bardzo negatywnie wpływa-
ją na sprzęt rolniczy. Dlatego 

prędkości. Mundurowi wrę-
czają kierującym ulotki z in-
formacją dotyczącą właściwe-
go tworzenia korytarza życia 
oraz jazdy na suwak. Poli-
cjanci uczulają kierowców 
na właściwe sygnalizowanie 
i wykonywanie manewrów 
przy dużych prędkościach 
oraz kształtują wiedzę o wła-
ściwym zaplanowaniu trasy 
włącznie z miejscami do od-
poczynku z uwzględnieniem 
Miejsc Obsługi Podróżnych 
oraz innych wyznaczonych do 

zdecydowaliśmy się dofinan-
sować przebudowę takich 
dróg. 
Łączna wartość przekazanej 
dotacji dla gmin to ponad 
1,1 mln zł. Pozwoli to prze-
budować ponad 7 km dróg 
dojazdowych.
Dodajmy jeszcze, że Józef 
Sarnowski wręczył symbo-
liczne czeki wójtowi gminy 
Pszczółki Maciejowi Urban-
kowi oraz Magdalenie Koło-
dziejczak, wójt gminy Pruszcz 
Gdański. W gminie prusz-
czańskiej przebudowana bę-
dzie ul. Jesionowa w Bystrej, 
a u sąsiadów ulice: Jabłonio-
wa, Winogronowa i Parkowa 
w miejscowości Ulkowy.

(KL)

tego celu punktów. Mundu-
rowi zwracają także uwagę 
kierowców na właściwe za-
bezpieczenia  miejsca posto-
ju w przypadku awarii lub 
zdarzenia drogowego.
Stróże prawa podczas dzia-
łań kontrolują trzeźwość 
kierujących, stan technicz-
ny pojazdów oraz właściwe 
korzystanie z pasów bez-
pieczeństwa i urządzeń do 
przewożenia dzieci.

(GR)
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z udziałem pomorskich samorządowców odbyło się spotkanie, podczas którego omawiano możliwość budowy linii kolejowej 
do południowych dzielnic Gdańska i sąsiednich gmin – w tym również pruszcza Gdańskiego. 

PiERWSzE PRACE JuŻ WYKONANE

Pociągiem do kolbud i straszyna?

Zostało już przygotowane stu-
dium wielokryterialne, które 
pozwala na przygotowanie ko-
lejne dokumentu – studium eko-
nomiczno-techniczno-środo-
wiskowego, mającego pokazać 
najkorzystniejsze rozwiązania. 
 – W ciągu najbliższych dzie-
sięciu lat tylko transport kole-
jowy może rozwiązać proble-
my komunikacyjne, które coraz 
bardziej dotykają Trójmiasta, 
a przede wszystkim południo-
wej części Gdańska. Cieszę, że 
wśród zainteresowanych samo-
rządów jest taka zgodność i po-
rozumienie. Będziemy przepro-
wadzać konsultacje społeczne. 
Już dziś deklaruję, że urucho-
mimy unijne pieniądze, któ-
re pozwolą na przygotowanie 
studium ekonomiczno-tech-
niczno-środowiskowego, co 
pozwoli na intensywne urucho-
mienie prac – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. 
Prezydent Aleksandra Dulkie-
wicz podkreśla, że metropolia 
Gdańska jest najdynamiczniej 
rozwijającą się w Polsce – rów-
nież w kontekście przyrostu 

mieszkańców. 
 – Podobnie sytuacja ma się 
w Kolbudach, Żukowie i Prusz-
czu Gdańskim. Nasz projekt 
byłoby znacznie łatwiej zreali-
zować, gdyby obejmowała nas 
– tak jak Śląsk – ustawa o me-
tropolii. Transport kolejowy jest 
kluczem rozwoju nie tylko du-
żych miast – podkreśla Alek-
sandra Dulkiewicz. 
Z kolei Magdalena Koło-
dziejczak, wójt gminy Pruszcz 
Gdański zauważyła, że najważ-
niejszym wyzwaniem dla me-
tropolii jest dobra komunikacja. 
 – Ustawa o metropolii jest nam 
niezbędna. Być może dzię-
ki temu moglibyśmy otrzymać 
dodatkowe środki na realiza-
cję tego projektu. Metropolią 
jesteśmy od dawna i załatwia-
my dla jej mieszkańców naj-
ważniejsze sprawy. Wspólnie 
wybudowaliśmy szkołę metro-
politalną w Kowalach, a teraz 
przymierzamy się do projektu 
kolejowego – mówi Magdalena 
Kołodziejczak. 
Warto przypomnieć, że to mię-
dzy innymi z inicjatywy Janusza 
Wróbla, burmistrza Pruszcza 

Gdańskiego podjęto temat bu-
dowy dodatkowego toru kole-
jowego z Gdańska do Prusz-
cza Gdańskiego, dzięki czemu 
w tym regionie Pomorza mogło-
by kursować więcej niż dotych-
czas pociągów SKM.
 – Nowa linia jest naszym 
marzeniem. Dzięki temu 

projektowi mieszkańcy nasze-
go miasta mogliby przemiesz-
czać się znacznie szybciej niż 
dotychczas. Poza tym nowa li-
nia odciążyłaby drogę wjazdo-
wą do Gdańska, a więc Trakt 
św. Wojciecha. Jesteśmy dobrej 
myśli, bo doskonale wiemy, że 
marzenia spełniają się – mówi 

Jerzy Kulka, zastępca burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego.
Według wstępnych planów naj-
pierw miałby powstać odcinek 
wiodący od linii SKM kończą-
cej się w Śródmieściu do przy-
stanku Gdańsk Południe, a trasa 
wytyczona ma być nad Trak-
tem św. Wojciecha, wzdłuż ul. 

Małomiejskiej, w kierunku pę-
tli tramwajowo-autobusowej 
Łostowice-Świętokrzyska. Da-
lej linia kolejowa miałaby biec 
do Kolbud i dalej na Kaszuby 
oraz do Straszyna i Pruszcza 
Gdańskiego. 

(GR)
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STRATEGiCzNA iNWESTYCJA

rusza przebudowa 
skalskiego
Już za kilka dni (na po-
czątku sierpnia) ruszyć ma 
przebudowa ulicy Skalskie-
go w Pruszczu Gdańskim. 
Umowa z wykonawcą została 
podpisana.
Przebudowa ulicy Skalskie-
go to już ostatnie zadanie, 
które będzie realizowane 
w ramach budowy węzła 
integracyjnego. 
Burmistrz Janusz Wróbel za-
znacza, że jest to strategiczna 
inwestycja drogowa w tego-
rocznym budżecie miasta.
 – Kosztem 8,4 miliona zło-
tych wybudujemy całkowicie 
nową drogę. W ramach zada-
nia ulica nie tylko zyska nowy 

asfalt, ale wykonana będzie 
również ścieżka pieszo-ro-
werowa, kanalizacja deszczo-
wa, zainstalowane zostanie 
oświetlenie i wybudowane 
nowe rondo – mówi nam Ja-
nusz Wróbel.
Koniec wszystkich prac prze-
widziano na pierwszy kwartał 
przyszłego roku, ale władze 
miasta liczą, że termin ten 
uda się przyspieszyć – być 
może już na koniec grudnia. 
W związku z realizacją in-
westycji należy spodziewać 
się utrudnień w ruchu. Lada 
dzień powinny być posta-
wione tablice informujące 
o objazdach. 

(KL)

życiE miasta

NOWE zASTĄPiĄ STARE

kładki nad radunią do 
końca roku
Jeszcze w tym roku nad rzeką radunia wybudowane zostaną dwie 
nowe kładki. inwestycja realizowana jest w ramach dużego projektu 
dotyczącego budowy węzła integracyjnego w pruszczu Gdańskim.

Nowe mostki nad Radunią – 
w pobliżu ul. Mickiewicza i na 
przedłużeniu ul. Łukasiewicza 
– wybuduje firma MTM. Bur-
mistrz Janusz Wróbel podpisał 
niedawno umowę z wykonaw-
cą. Wartość inwestycji wynie-
sie nieco ponad 2 mln zł. Część 
tych środków pokryje dofinan-
sowanie unijne. 
 – Nowe kładki z czasem zastą-
pią stare, które w ciągu kilku 
najbliższych lat będziemy mu-
sieli rozebrać. Obecne przepra-
wy są w dobrej kondycji tech-
nicznej, ale nie spełniają już 
wymagań przeciwpowodzio-
wych, ustalanych przez Wody 
Polskie. Instytucje odpowiada-
jące za nasze bezpieczeństwo 
stawiają coraz wyższe stan-
dardy, a my po prostu musimy 
się do nich dostosować. Cho-
dzi przede wszystkim o to, że 
mostki są posadowione zbyt 
nisko. Nie są też przystosowane 
do ruchu pieszo-rowerowego 

– tłumaczy nam Janusz Wróbel.
Jeszcze nie wprowadzono na-
tychmiastowego obowiązku 
przeprowadzenia tych inwe-
stycji, ale miasto już teraz pod-
jęło wyzwanie. Dzięki temu 
mieszkańcy – nawet na chwilę 
– nie będą pozbawieni przejścia 
przez Radunię.
 – W najbliższych latach będzie 

musieli wybudować nowy albo 
przebudować stary mostek 
w okolicach Centrum Kultury 
i Sportu. Obecna przeprawa 
również nie spełnia wymogów 
Wód Polskich – dodaje Janusz 
Wróbel.

(lubek)
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ogłoszEniE  

krótka 6 na wynaJEm!
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłosił przetarg na wynajem lokalu użytkowego 

z przeznaczeniem na prowadzenie lokalu gastronomicznego.

Przedmiotem przetargu jest 
wynajem lokalu o powierzchni 

66,07 m2 + taras (ogródek 
gastronomiczny) 

o powierzchni użytkowej 
70 m2 usytuowanego przy 

ul. Krótkiej 6
w Pruszczu Gdańskim.

Wszystkich zainteresowanych 
zachęcamy do składania ofert 

do dnia 27 lipca 2020 roku 
w Urzędzie Miasta Pruszcz 

Gdański.

Szczegóły ogłoszenia pod adresem:
http://bip.pruszcz-gdanski.pl/przetarg-nieruchomosci/9522/miasto-pruszcz-gdanski-ul-krotka-6

WSzYSTKiE iNWESTYCJE BędĄ zREALizOWANE

absolutorium dla burmistrza 
Pruszczańscy radni udzie-
lili absolutorium i wotum 
zaufania burmistrzowi Ja-
nuszowi Wróblowi. Mimo 
że uchwały zostały przyjęte 
jednogłośnie, to dla gospo-
darza Pruszcza Gdańskiego 
jest to chwila pewnej obawy 
i zdenerwowania.
 – Cieszę się, że wszyscy rad-
ni udzielili mi absolutorium. 
Jest to dla mnie bardzo waż-
ne. Z radnymi, niezależnie od 
politycznych poglądów, sta-
ram się rozmawiać konstruk-
tywnie i do każdego podcho-
dzić jednakowo, bo przecież 
wszyscy jesteśmy reprezen-
tantami mieszkańców Prusz-
cza Gdańskiego – mówi „Pa-
noramie” burmistrz Wróbel.
Dla każdego samorządowca 
realizacja budżetu to nie lada 
wyzwanie. Każda inwestycja 
niesie za sobą większe albo 
mniejsze problemy.
 – Myślę, że najwięcej proble-
mów przyniosła nam przebu-
dowa ulicy Dworcowej. Inwe-
stycja spowodowała tymcza-
sowe korki, które były bolącz-
ką wielu mieszkańców, czego 
sam doświadczałem. Myślę 
jednak, że warto było trochę 
przemęczyć się, aby teraz cie-
szyć się nową drogą – przy-
znaje Janusz Wróbel.
Jest też długa lista inwestycji, 

które w roku 2019 udało się 
zrealizować. O większości in-
formowaliśmy na naszych ła-
mach, ale niektóre raz jeszcze 
przypomnimy. W 2019 wyko-
nano parking przy ul. Dwor-
cowej, ciąg pieszo-rowerowy 
między Strugą Gęś i ul. Sikor-
skiego i chodnik między ul. Po-
wstańców Warszawy a dwor-
cem kolejowym czy komplek-
sową modernizację energetycz-
ną budynków szkolnych. 
Przyjęta została też usta-
wa, dzięki której samorządy 
otrzymają rządowe wsparcie. 
W przypadku Pruszcza Gdań-
skiego będzie to blisko 4 mln 
zł, ale jest to jednak kropla 
w morzu potrzeb. 

 – W ubiegłym roku w związ-
ku ze zwolnieniami z PIT 
straciliśmy ok. 5 milionów. 
Z kolei w tym roku straty 
związane z pandemią koro-
nawirusa i bezpośrednio wy-
nikające ze zwolnienia dyna-
miki wzrostu gospodarczego 
szacujemy na co najmniej 10 
milionów złotych. Łatwo 
więc policzyć, że rządowe 
wsparcie pokryje zaledwie 20 
procent naszych strat. Mimo 
to nie zamierzamy rezygno-
wać z zaplanowanych wcze-
śniej inwestycji – informuje 
Janusz Wróbel.

(lubek)
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SĄ PiENiĄdzE NA MOST W KOLBudACH

RAdNi udziELiLi ABSOLuTORiuM zARzĄdOWi POWiATu

złożą trzy wnioski o środki na przebudowy 
powiatowych dróg

z każdym rokiem wydłuża się lista 
powiatowych inwestycji  

sukcesywnie kończone są kolejne zadania drogowe, które na ten rok zaplanowały zrealizować władze powiatu gdańskiego. niebawem 
zaś składane będą wnioski na pozyskanie środków z Funduszu dróg samorządowych na realizację trzech kolejnych inwestycji drogowych.

radni udzielili absolutorium i wotum zaufania zarządowi powiatu gdańskiego. wcześniej pozytywną opinię z wykonania budżetu wydała 
regionalna izba obrachunkowa i komisja rewizyjna.

Dwudziestu radnych głosowało 
za udzieleniem absolutorium, 2 
się wstrzymało od głosu (jeden 
radny był nieobecny). Z kolei 
za udzieleniem wotum zaufa-
nia głosowało 17 radnych, a 5 
wstrzymało się od głosu.
 – Komisja rewizyjna bada, 
czy zarząd powiatu zgodnie 
z przyjętymi wcześniej uchwa-
łami realizował założenia bu-
dżetowe. Wszystko musi być 

transparentne, środki wydawane 
racjonalnie. Podobnie jak Regio-
nalna Izba Obrachunkowa wy-
daliśmy pozytywną opinię. Gło-
sowało za nią 4 członków Komisji 
Rewizyjnej, a jedna wstrzymała 
się od głosu – mówi „Panoramie” 
Izabela Adamowicz, Przewodni-
cząca Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Gdańskiego.
Od pewnego czasu głośno mówi 
się o likwidacji internatu przy 

szkole w Rusocinie. Komisje re-
wizyjne i oświatowa uznały za 
zasadną likwidację internatu 
przy Zespole Szkół Rolniczych 
w Rusocinie. Powodem są przede 
wszystkim zbyt wysokie koszty 
utrzymania. O pomyśle likwi-
dacji internatu w Rusocinie in-
formowaliśmy już w poprzednim 
wydaniu „Panoramy”, a do tema-
tu na pewno wrócimy w jednym 
z kolejnych wydań naszej gazety.
Zdaniem Natalii Błońskiej, 
Przewodniczącej Komisji Bu-
dżetu i Polityki Gospodarczej 
ubiegłoroczny budżet był bardzo 
dobrze przygotowany.
 – Pracowali nad nim ludzie, 
którzy mają w tej materii wielo-
letnie doświadczenie. Udało się 
zrealizować niemal wszystkie 
działania zaplanowane w budże-
cie. Jest to nie tylko efekt konse-
kwentnej i rzetelnej pracy rad-
nych, zarządu i pracowników 
starostwa, ale także efekt współ-
pracy z samorządami gmin. To 
przecież z nimi powiat – już od 

kilku lat – realizuje chociażby 
inwestycje drogowe. Przy okazji 
należy jasno powiedzieć, że wiele 
inwestycji mogliśmy zrealizować 
dzięki środkom zewnętrznym 
pozyskanym z różnych źródeł – 
nie tylko europejskich – mówi 
nam Natalia Błońska. 
Przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku poza szeregiem działań 
drogowych zajęto się także prze-
budową budynku starostwa po-
wiatowego, rewitalizacją terenu 
wokół budynku przy ul. Grun-
waldzkiej 25 w Pruszczu Gdań-
skim, przygotowano też projekty 
kolejnych inwestycji.
Marian Cichon, wicestarosta 
gdański przyznał, że 2019 rok 
był wyjątkowy ze względu na 
zmianę włodarzy niektórych 
gmin.
 – Spowodowało to pewne pro-
blemy komunikacyjne. Myślę 
jednak, że z czasem wszyscy na-
bierzemy doświadczenia, a nowi 
wójtowie będą bardziej odważ-
nie podchodzić do wspólnych 

przedsięwzięć – mówi Marian 
Cichon.
 – Wydawać by się mogło, że po-
wiat nie ma zbyt wielu zadań in-
westycyjnych. Nic bardziej myl-
nego. Każdego roku lista zadań 
do wykonania jest długa i przy 

ustalaniu kolejnego budżetu jest 
ona coraz dłuższa, a nie krótsza 
– dodaje Stefan Skonieczny, sta-
rosta gdański.

(lubek)

Na początku lipca zakończy-
ła się przebudowa najgorszego 
odcinka drogi Błotnik – Kie-
zmark. Inwestycja była sfinan-
sowana ze środków powiatu 
oraz gminy Cedry Wielkie. 
Dzięki porozumieniu gminy 
z powiatem przebudowano ok. 
1,6 km drogi. Przypomnijmy, 
że nawierzchnia została wy-
mieniona, ulica poszerzona, 
a pobocza utwardzone. Wyko-
nano również odwodnienie.
 – Nie pierwszy raz pokazuje-
my, że przy wspólnym działa-
niu możemy zdziałać znacznie 
więcej. Po wybudowaniu tra-
sy S7 ruch między Błotnikiem 
a Kiezmarkiem stał się lokalny, 
a co za tym idzie, jeździ tam-
tędy znacznie mniej niż do-
tychczas samochodów. Dlatego 
dalszego odcinka drogi nie bę-
dziemy remontować. Drogowcy 
zajmą się jednak utwardzeniem 
poboczy, aby kierowcy mogli 
się swobodniej mijać – mówi 
nam Marin Cichon, wicestaro-
sta gdański. 
Na przebudowę drogi Błotnik – 
Kiezmark wydano ok. 1,8 mln 

zł, z czego 650 tys. zł to pienią-
dze z budżetu gminy.
 – Przygotowaliśmy już doku-
mentację techniczną na prze-
budowę fragmentu między 
Błotnikiem a Trzciniskiem. 
Chcemy przebudować cały od-
cinek – aż do granicy gmin Ce-
dry Wielkie – Pruszcz Gdań-
ski. Wykonany zostanie także 
chodnik, zatoki autobusowe, 
przejścia dla pieszych czy spo-
walniacze ruchu, aby piesi 
mogli się czuć znacznie bez-
pieczniej – informuje nas Jerzy 
Świs, naczelnik Wydziału In-
frastruktury Starostwa Powia-
towego w Pruszczu Gdańskim.
Dodajmy w tym miejscu, że 
urzędnicy ze starostwa przy-
gotowują też dwa inne wnioski 
dotyczące pozyskania środków 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Pierwszy z nich dotyczy 
drogi w okolicach Pawłowa, 
a drugi (zaplanowany na 3 lata) 
trasy Koźliny – Wiślina. 
Zakończyła się też budowa 
kolejnego chodnika w Pręgo-
wie, wykonano także przysta-
nek autobusowy, przejście dla 

pieszych i progi zwalniające. 
Jak mówi Jerzy Świs, chodnik 
jest już w całej wsi, a do pełni 
szczęścia brakuje jeszcze tylko 
pieszego przejścia z Pręgowa do 
Kolbud. Dodajmy, że wcześniej 
drogowcy zakończyli działania 
na ul. Kacanki, w ciągu której 
wybudowano także przystanek 
autobusowy.
 – Poznaliśmy oferty przetar-
gu dotyczącego budowy mostu 
w ciągu ulicy Przemysłowej 
w Kolbudach. Otrzymaliśmy 
pozytywną decyzję o przyzna-
niu środków z rezerwy budże-
towej, więc możemy przystąpić 
do działania tym bardziej, ze 
przetarg został rozstrzygnię-
ty. Przez kilka najbliższych 
miesięcy, związku z realizacją 
inwestycji, należy spodziewać 
się utrudnień w ruchu. Mam 
jednak nadzieję, że mieszkańcy 
będą wyrozumiali i zrozumieją 
potrzebę realizacji tej inwesty-
cji – dodaje Marian Cichon.
Przypomnijmy, że w związku 
z pracami niemożliwy będzie 
przejazd w kierunku Łapina. 
Dlatego powiat przygotowuje 

objazd. Ma on prowadzić z uli-
cy Przemysłowej w prawo (na 
wysokości firmy POMKOL 
) i dalej między zakładami 
i ulicą Reknicką. Objazd do-
stępny będzie tylko dla sa-
mochodów osobowych. Ruch 

będzie odbywał się wahadłowo 
i sterowany będzie sygnalizacją 
świetlną. Z objazdu nie będą 
mogły korzystać autobusy i sa-
mochody ciężarowe, na których 
objazd zostanie wytyczony 
przez Przyjaźń albo Czapielsk.

Dodajmy już na sam koniec, 
że lada dzień rozpocznie się 
długo oczekiwany remont dro-
gi powiatowej w miejscowości 
Ostrowite. 

(lubek)

życiE Powiatu

  zakończyła się przebudowa drogi powiatowej błotnik – kiezmark

  w tym roku sesja absolutoryjna odbyła się w wyjątkowy sposób

  w roku ubiegłym przebudowano chociażby budynek starostwa 
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OTRzYMAJĄ BLiSKO 2 MiLiONY

wszystkie inwestycje 
będą wykonane  
Wśród wójtów, którzy 
w Trąbkach Wielkich ode-
brali promesy z rąk posłów 
Magdaleny Sroki i Jarosław 
Gowina, nie zabrakło wójta 
gminy Przywidz Marka Zi-
makowskiego. Gmina otrzy-
mać ma ponad 1,8 mln zł.
Pieniądze to swego rodzaju 
tarcza antykryzysowa dla sa-
morządów. Według naszych 
informacji środki te będzie 
można wpisać do budżetu już 
w sierpniu.
 – Promesa jest też dla nas 
nadzieją na realizację pew-
nych inwestycji, które nie 
są dofinansowywane przez 
Unię Europejską czy w po-
staci innych grantów – mówi 
Marek Zimakowski. - Mamy 
nadzieję, że ta kwota da so-
lidne podstawy do realizacji 
bardzo ważnego zadania ja-
kim jest budowa ujęcia wody 
wraz ze stacją uzdatniania 
w Piekle Górnym. Dzięki 

tej inwestycji gmina mogła-
by wyłączyć kilka ujęć wody 
i hydroforni, co pozwoliłoby 
zaoszczędzić pewne środki 
finansowe. 
Z nowego ujęcia woda do-
starczana byłaby do Borowi-
ny, Trzepowa i oczywiście 
Piekła Górnego. Umożliwiło 
by to wyłączenie innych ujęć 
wody a tym samych oszczęd-
ności wynikające z obsługi 
tak dużej ilości hydroforni. 
Dodajmy w tym miejscu, że 
niedawno „bito” nową studnię 
w Przywidzu, gdyż stara jest 
już na wyczerpaniu, a jakość 
wydobywanej z niej wody nie 
była najlepsza. Nowa stud-
nia ma być też projektowana 
w Koziej Górze.
 – Woda, która dostarczana 
jest do domów, jest regularnie 
badana. Jej jakość jest dobra 
i bez obaw można ją pić pro-
sto z kranu – zapewnia wójt. 

(lubek)
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życiE gminy Przywidz

GMiNA NAdRABiA STRACONY CzAS

50 MiLiONÓW W CiĄGu 10 LAT

żeglarski projekt trzech gmin

absolutorium dla wójta zimakowskiego

trzy samorządy: kolbudy, przywidz i pszczółki zawarły porozumienie dotyczące projektu 
edukacyjnego „wiatr w żagle”. inicjatywa ma być dofinansowana ze środków unijnych. 

radni gminy przywidz jednogłośnie udzielili wójtowi markowi zimakowskiemu 
absolutorium oraz wotum zaufania. podczas jednej z najważniejszych sesji w roku 
przyjęto również uchwałę o stanie gminy.

Liderem projektu, którego 
głównym celem ma być eduka-
cja morska i żeglarska, ma być 
gmina Kolbudy. Do inicjatywy 
przyłączył się też przywidzki 
samorząd.
 – Swego czasu działała w Przy-
widzu szkółka żeglarska. Kilka 
razy bezowocnie podejmowano 
próby jej reaktywacji. Mam na-
dzieję, że wspólny projekt przy-
czyni się do tego, że młodzi lu-
dzie z naszej gminy ponownie 
będą chcieli wykorzystać moż-
liwość spędzenia wolnego czasu 
pod żaglami. Sądzę, że warto 
nauczyć dzieci chociażby pod-
staw żeglarstwa, bo dzięki temu 
znajdą się być może osoby, dla 
których będzie to życiowa pa-
sja – mówi „Panoramie” Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz. 
Dodajmy jeszcze, że projekt 
dotyczy kształtowania kom-
petencji kluczowych uczniów 
poprzez edukację morską i że-
glarską. Co kryje się pod tym 
urzędniczym stwierdzeniem? 
Organizacja szkoleń i regat oraz 
zajęć na wodzie czy obozów że-
glarskich, ale również zakup 
materiałów dydaktycznych. 
Dodajmy jednak, że realizacja 

projektu zależeć będzie oczy-
wiście od tego, czy pomysł 
otrzyma poparcie samorządu 
wojewódzkiego i dofinanso-
wanie. Do tematu wrócimy 
niebawem. 
 –Jezioro Przywidz to akwen, 
który doskonale nadaje się je-
dynie do nauki żeglowania, ale 
właśnie o to chodzi w projekcie, 
którego uczestnikiem będzie 
nasza gmina – dodaje Marek 
Zimakowski.
Publiczna baza żeglarska 

w Przywidzu, jak przyznaje 
wójt, nie jest imponująca. Gmi-
na podejmuje teraz znacznie 
ważniejsze zadania inwestycyj-
ne, które dotyczą budowy dróg, 
kanalizacji sanitarnej, oczysz-
czalni ścieków czy wodociągów. 
 – Musimy nadrobić stracony 
czas. W ciągu 10 lat nie jeste-
śmy w stanie wykonać, w sen-
sie inwestycyjnym tego, co nie 
udało się zrobić do 2010 roku. 
Przygotowanie odpowiedniej 
bazy i uruchomienie szkółki 

żeglarskiej wymaga niemałych 
nakładów finansowych. Myślę, 
że po zakończeniu najważniej-
szych dla mieszkańców inwe-
stycji, będziemy inwestować 
w przedsięwzięcia prospołecz-
ne, a więc budowy mariny czy 
kąpieliska. Staramy się robić 
wszystko, aby przygotować za-
równo dla ludzi młodych, jak 
i starszych ciekawą ofertę zajęć 
– dodaje wójt Zimakowski. 

(lubek)

– Mimo że w porównaniu 
z innymi gminami dysponu-
jemy stosunkowo niewielkim 
budżetem, to jego realizacja nie 
należy do rzeczy łatwych. Wy-
konanie nie jest zasługą samego 
wójta, ale grupy ludzi, z który-
mi mam przyjemność współ-
pracować i którym serdecznie 
dziękuję za pracę. Prawidłowe 
wykonanie budżetu zależy też 
od dobrego skarbnika, a my 
takiego mamy. To też radni, 
którzy rozumieją proces inwe-
stycyjny. Słowa podziękowania 
kieruję również do mieszkań-
ców za to, że ze zrozumieniem 
podchodzą do działań podej-
mowanych przez przywidzki 
samorząd – mówi „Panoramie” 
Marek Zimakowski.
Przypomnijmy, że w roku ubie-
głym największą inwestycją 
realizowaną na terenie gminy 
Przywidz była budowa sieci 
kanalizacyjnej oraz oczyszczal-
ni ścieków. Dodajmy, że in-
westycja, która jest największą 

w historii gminy Przywidz, ma 
być ukończona jeszcze w tym 
roku. Niemało pieniędzy wyda-
no także na zadania drogowe.
 – Realizujemy wiele inwe-
stycji, ale nie musimy się do-
datkowo zadłużać. Wystarczy 
odpowiednio rozłożyć w cza-
sie poszczególne przedsięwzię-
cia, a poza tym pozyskiwać 

wszelkie możliwe środki ze-
wnętrzne. Zadłużenie naszej 
gminy jest na bardzo niskim 
poziomie i chcemy, aby taka 
sytuacja pozostała na kolejne 
lata – podkreśla wójt. – Chciał-
bym przy okazji przypomnieć, 
że w ciągu 10 ostatnich lat na-
sza gmina pozyskała ponad 50 
milionów złotych, a przez 7 

wcześniejszych lat … 1,2 milio-
na złotych. Już przed wejściem 
do Unii Europejskiej osiągalne 
były fundusze m.in.SAPARD 
na budowy dróg czy kanalizacji, 
ale z jakiegoś powodu w gminie 
Przywidz nie wykorzystywano 
takiej możliwości. 

(lubek)

WSPÓLNY PROJEKT

seniorzy na warsztatach 
O tym jak dba się o osoby star-
sze w Gminie Przywidz niech 
świadczy mnogość organiza-
cji skupiających przywidzkich 
seniorów.
Trzeba przypomnieć, że funk-
cjonuje tu takich organizacji 
- Stowarzyszenie Osób Star-
szych, Klub Seniora „Przy-
widzki Łabędź+” oraz gru-
pa Seniorów realizująca cykl 
warsztatów „Akademii Se-
niora 60+” – projektu, któ-
ry realizowany jest wspólnie 
przez Sopocką Szkołę Wyższą 
oraz Urząd Gminy Przywidz 
i Gminny Ośrodek Kultury. 
Oczywiście Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie. 
Wiele osób należy do kilku 
z tych organizacji i korzysta 
z wybranych przez siebie zajęć.
Cykl warsztatów „Akade-
mii Seniora 60+” – projektu, 
który realizowany jest wspól-
nie przez Sopocką Szkołę 
Wyższą oraz Urząd Gminy 
Przywidz i Gminny Ośro-
dek Kultury, dał uczestnikom 

akademii okazję poszerzenia 
swoich uzdolnień artystycz-
nych podczas pleneru w Parku 
Oliwskim.
 – Nasi seniorzy rzeźbili w my-
dle, wykonywali trójwymiaro-
we budowle, wzorując się na 
obrazkach nowoczesnej ar-
chitektury. Seniorzy podczas 
zajęć uczyli się także przygo-
towywać kolorowe prezenty, 
wykonywali biżuterię. Zwień-
czeniem wizyty w Gdańsku 
było zwiedzania stoczni – in-
formuje Anna Zulewska, dy-
rektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Przywidzu. 
W kolejnych wydaniach „Pa-
noramy” będziemy pytać jak 
oferta dla seniorów prezento-
wała się w latach poprzednich? 
Według naszych danych, poza 
Oddziałem Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego i jed-
nostkami OSP (stowarzysze-
nia), nie działały żadne inne 
organizacje wspierające osoby 
starsze. 

(GR)

  Jezioro w przywidzu doskonale nadaje się do szkolenia młodych żeglarzy

  wójtowi markowi zimakowskiemu gratuluje przewodniczący rady Gminy przywidz michał Jasiński
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MYŚLĄ O KOLEJNYCH PROJEKTACH 

RzĄdOWE WSPARCiE dLA MAŁYCH KLuBÓW

wspólnie ratowali żuławskie zabytki 

minister sportu odwiedziła cedry wielkie

w najstarszym żuławskim mieście nowym stawie mieliśmy przyjemność uczestnictwa w uroczystym zakończeniu projektu 
„zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław”, którego liderem była gmina cedry wielkie. 

cedry wielkie odwiedziła danuta dmowska-andrzejuk, minister sportu, która wręczała promesy w ramach programu „klub”. 
nie przypadkowo cedry wielkie wybrano na podsumowanie rządowego programu na pomorzu.

Dzięki partnerskiemu projek-
towi, zrealizowanemu przez 
wsparciu finansowym Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, udało się uratować 
wiele nadszarpniętych zębem 
czasu zabytków. W przedsię-
wzięciu uczestniczyły gminy: 
Cedry Wielkie, Nowy Dwór 
Gdański i Nowy Staw oraz 
sześć żuławskich parafii (Cedry 
Wielkie, Giemlice, Trutnowy 
i Kiezmark z naszej gminy).
– Na jednym ze spotkań powie-
dzieliśmy Marszałkowi Woje-
wództwa Pomorskiego, że pie-
niądze nie są równo wydawane, 
że Żuławy są pomijane. Mie-
czysław Struk powiedział nam 
otwarcie, żebyśmy przestali 
marudzić, narzekać i zabrali 
się do pracy. Posłuchaliśmy tej 
rady. Przygotowaliśmy wspól-
ny projekt, którego celem było 
ratowanie naszych zabytków 
przed ostateczną degradacją. 

Dziś możemy się razem cie-
szyć z wykonanej pracy – mó-
wił podczas uroczystości Jacek 
Michalski, Burmistrz Nowego 
Dworu Gdańskiego.
Wójt Janusz Goliński podkre-
ślił, że jest to dobry czas dla 
Żuław.
– Po 4 latach partnerskiej pra-
cy udowodniliśmy, że potra-
fimy wspólnie działać. Muszę 
też dodać, że nie byłoby tego 
sukcesu, gdyby nie praca wie-
lu osób –począwszy od firmy, 
która napisała projekt, po jego 
wykonawców. Wiadomo, że 
praca nad każdą tkanką histo-
ryczną wymaga pieczołowito-
ści i wytrwałości w dążeniu do 
celu. W naszej gminie remonty 
prowadzono w czterech kościo-
łach, ale najbardziej spekta-
kularny efekt możemy obser-
wować w Trutnowach, gdzie 
miejscowy kościół po 75 latach 
odzyskał swoją wieżę. Wierzę, 

że na tym nie poprzestaniemy. 
Jestem przekonany, że wspól-
nie będziemy realizować ko-
lejne przedsięwzięcia, których 
celem będzie ochrona naszych 
zabytków. Niemal w każdej 
żuławskiej miejscowości mamy 
obiekt, który jest objęty ochro-
ną konserwatorską i wymaga 
ratunku – zaznaczył wójt Ja-
nusz Goliński.
Trzecim partnerem projektu 
była gmina Nowy Staw – go-
spodarz uroczystości.
– Projekt ten pokazał, że wspól-
nie można zdziałać znacznie 
więcej. Już teraz przygotowu-
jemy się do trzeciego przedsię-
wzięcia, które będziemy chcieli 
wykonać z naszymi partnerami 
z Cedrów Wielkich i Nowe-
go Dworu Gdańskiego. Przy 
okazji dbamy o nasz region 

i promujemy Żuławy, aby były 
jeszcze bardziej zauważalne – 
dodał Jerzy Szałach, Burmistrz 
Nowego Stawu.
Obecny na uroczystości Mie-
czysław Struk zauważył, że 
każdy partnerski projekt rodzi 
się w bólach, ponieważ każ-
da gmina czy miasto ma swoje 
interesy.
– Bez współdziałania na Żuła-
wach nie można rozwiązać wie-
lu problemów. Są one po pro-
stu wspólne. Mam tu na myśli 
chociażby działania w sprawie 
ochrony przeciwpowodziowej, 
atrakcji turystycznych czy bar-
dzo różnorodnego, ale piękne-
go dziedzictwa kulturowego 
– mówił marszałek Struk. – 
W wielu miejscach współcze-
sne pokolenie odwołuje się do 
dziedzictwa, które pozostawiły 

po sobie poprzednie pokole-
nia. Jesteśmy dumni z tego, co 
udało się wykonać do tej pory. 
Dziś kończymy projekt, ale już 
teraz myślimy, co można zro-
bić więcej dla Żuław, które są 
jedną z najpiękniejszych części 
naszego Pomorza.
Biskup pomocniczy Diecezji 
Elbląskiej Wojciech Skibic-
ki nie krył radości, że są oso-
by, które chcą ocalić od zapo-
mnienia zastane dziedzictwo 
kulturowe. Z kolei pochodzący 
z Nowego Stawu poseł Tadeusz 
Cymański nie jako parlamen-
tarzysta, ale jako Żuławiak po-
dziękował wszystkim za pracę 
i trud poniesiony przy ratowa-
niu zabytków naszej ziemi.
Dodajmy na sam koniec, że 
tylko w naszej gminie na rato-
wanie zabytków wydano bisko 

6 mln zł. Przypomnijmy, że 
w gminie Cedry Wielkie udało 
się wykonać:
- renowacja zabytkowego domu 
podcieniowego turystyczno
-mieszkaniowego w Miłoci-
nie wraz z wykonaniem drogi 
dojazdowej,
- remont kościoła pw. Św. 
Aniołów Stróżów w Cedrach 
Wielkich,
- remont kościoła pw. Św. 
Jana Chrzciciela i ogrodzenia 
w Giemlicach,
- renowacja witraży i remont 
sklepienia w kościele pw. Mot-
ki Boskiej Częstochowskiej 
w Kiezmarku,
- rekonstrukcja drewnianej 
wieży kościelnej w Trutnowach.

Krzysztof Lubański

– Tu przecież dzięki środkom 
Ministerstwa Sportu wybu-
dowano jedną z najnowocze-
śniejszych w regionie hal spor-
towych, a dzięki pieniądzom 
z rezerwy budżetowej rozbudo-
wano szkołę – mówił wojewoda 
pomorski.
Do Cedrów Wielkich zjechali 
przedstawiciele klubów powia-
tu gdańskiego, które ubiegają się 
o rządowe fundusze.
– Sport w czasie pandemii prze-
żywa trudne chwile, ale jako 
Ministerstwo Sportu stawiamy 
na rozwój sportu powszechne-
go. Program „Klub” jest wyjąt-
kowy. Tylko w tym roku na jego 
realizację przeznaczymy rekor-
dową kwotę 54 milionów zło-
tych. Pieniądze ta mają pomóc 

w działalności małych i śred-
nich klubów, a więc właśnie 
tych, gdzie przygoda sportowa 
dla wielu młodych ludzi dopiero 
się zaczyna – podkreślała mini-
ster sportu.
Tylko pomorskie kluby mają 
otrzymać ok. 3 mln zł. Z na-
szej powiatu promesy odebrali 
reprezentanci: Korony Cedry 
Mały i Wisły Długie Pole, Soko-
ła Ełganowo, Osiczanki Osice, 
UKS „Bryza”, Bryza (z Pruszcza 
Gdańskiego), Piłeczki Pruszcz 
Gdański, KS Taekwon, Zawi-
szy Przywidz i Stowarzysze-
nia Sportowo-Turystycznego 
Pszczółki.
Z województwa pomorskiego aż 
271 klubów, a więc wszyscy, któ-
rzy złożyli poprawnie wnioski, 

ma otrzymać rządową pomoc.
– Myślę, że to wsparcie z Mini-
sterstwa Sportu jest stałą skła-
dową budżetów niektórych klu-
bów. Jest to szczególnie istotne 
w małych gminach – takich jak 
Cedry Wielkie. Wielu działa-
czy i trenerów pracuje społecz-
nie. Angażują się też rodzice 
i samorządy. Bez tego wsparcia 
trudno wyobrazić sobie dobrze 
funkcjonujący klub sportowy – 
zauważył wojewoda pomorski.
Z kolei gospodarz uroczysto-
ści wójt Janusz Goliński przy-
pomniał, że Cedry Wielkie to 
gmina rolnicza, gdzie jeszcze 
20 lat temu było więcej gospo-
darstw PGR niż miejscowości.
– To dzięki drodze ekspre-
sowej i inwestycji wokół niej 

zlokalizowanych w naszej gmi-
nie mieszka się coraz lepiej. 
Hala, przed którą stoimy, była 
naszym marzeniem przez kilka-
dziesiąt lat. Marzeniem, które 

udało się w końcu zrealizować, 
m.in. dzięki środkom z Mini-
sterstwa Sportu. Udało się też 
dzięki środkom z Unii Europej-
skiej wybudować marinę, wokół 

której chcemy budować atrak-
cyjną ofertę turystyczną – po-
wiedział Janusz Goliński.

(lubek)
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WŚRÓd NAJLEPSzYCH W KRAJu

Powiat wzorem gospodarności
W rankingu finansowym 
samorządu terytorialnego 
w Polsce za rok 2019 powiat 
gdański zajął bardzo wysoką, 
8. pozycję. Ranking to pełne 
opracowanie, które obejmu-
je wszystkie samorządy. Jest 
kompleksowe, apolityczne 
i obiektywne.
 – W 2019 roku zajęliśmy 
8. pozycję na 314 powiatów 
w Polsce, a rok wcześniej by-
liśmy oczko niżej. Cały czas 
jesteśmy jednak w pierwszej 
dziesiątce najlepiej zarządza-
nych powiatów w Polsce – 
podkreśla Stefan Skonieczny, 
starosta gdański. 
Ranking budowany jest 
w oparciu o siedem aktual-
nych, najważniejszych wskaź-
ników ekonomicznych: udział 
dochodów własnych w docho-
dach ogółem, relacja nadwyż-
ki operacyjnej do dochodów 
ogółem, udział wydatków in-
westycyjnych w wydatkach 
ogółem, obciążenie wydatków 
bieżących wydatkami na wy-
nagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń, udział środków 
europejskich w wydatkach 
ogółem, obciążenie wydatków 
bieżących, relacja zobowiązań 
do dochodów ogółem, udział 
podatku dochodowego od 

osób fizycznych w dochodach 
bieżących.
 – Istotne jest to, abyśmy utrzy-
mali tak wysokie miejsce. Mo-
żemy powalczyć o wyższą loka-
tę, ale jest to niezwykle wyzwa-
nie. Musielibyśmy zrealizować 
więcej inwestycji, a jest to moż-
liwe jedynie dzięki dodatkowym 

środkom zewnętrznym. Wia-
domo jednak, że po nie sięgają 
wszystkie polskie samorządy, 
a wiadomo, że dla wszystkich 
nie wystarczy – mówi „Pano-
ramie” Marian Cichon, wice-
starosta gdański. 

(AT)

WYNiK GOdNY POzAzdROSzCzENiA

absolutorium dla wójta golińskiego
14:0!!! Nie jest to rezultat me-
czu hokejowego, ale wynik 
głosowania Rady Gminy Ce-
dry Wielkie nad absolutorium 
dla wójta Janusza Golińskie-
go i udzieleniem wotum za-
ufania. Miniony rok był jed-
nym z trudniejszych w samo-
rządowej pracy Janusza Go-
lińskiego. Był to bowiem czas 
kulminacji bardzo dużych in-
westycji – jednych z najdroż-
szych w historii gminy.
– W 2019 roku kończyliśmy 
wiele inwestycji, a tylko trzy 
z nich: budowa hali sporto-
wej z rozbudową szkoły, bu-
dowa kanalizacji sanitarnej 
i ścieżek w ramach Wiślanej 
Trasy Rowerowej kosztowały 
nas blisko 40 milionów zło-
tych. Muszę jednak przyznać, 
że jestem tylko wierzchoł-
kiem góry lodowej, ponieważ 
nad tym sukcesem pracuje 
cały zespół osób, których na 
co dzień po prostu nie wi-
dać, a wykonują mozolną i co 
najważniejsze – efektywną 
pracę. Warto pamiętać, że 
to też sukces byłej skarbnik 
Pani Zofii Mirowskiej, któ-
ra żelazną ręką pilnowała 
wydatków, a teraz wprowa-
dza w arkana finansów pu-
blicznych swoją następczynię 

Beatę Banasiowską – komentu-
je wójt Goliński.
Nad udzieleniem absolutorium 
oraz wotum zaufania głosowa-
li wszyscy radni obecni na se-
sji. Jest to osiągnięcie, którego 
może pozazdrościć niejeden 

polski samorządowiec. Taki 
znakomity wynik – jak przy-
znaje wójt – mobilizuje rów-
nież do dalszych wzmożo-
nych działań.

(KL)
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życiE Powiatu

  starosta stefan skonieczny uważa, że miejsce 
w pierwszej „10” najlepiej zarządzanych powiatów w polsce 

to wielki sukces
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WiŚLiNKA

czas rozwinąć żagle
Od lipca znów można ko-
rzystać ze stanicy żeglarskiej 
w Wiślince. Rozpoczęły się 
też szkolenia dzieci, młodzie-
ży i dorosłych.
Do dyspozycji wodniaków 
w stanicy wodnej w Wiślince 
jest budynek socjalno-maga-
zynowy z zapleczem sanitar-
nym i pływające pomosty do 
cumowania 32 jednostek. Po-
nadto na terenie bazy znajduje 
się parking, wiata rekreacyjna 
z grillem stacjonarnym i miej-
scem biwakowym.

Sprzęt pływający dostępny 
w stanicy to: 10 żaglówek kla-
sy OPTYMIST, 3 żaglów-
ki klasy PUCK, łódź moto-
rowa MC-3800 oraz wózki 
slipowe.
Stanica wodna w Wiślin-
ce czynna jest przez 5 dni 
w tygodniu, we wtorki, środy 
i czwartki w godz. od 9.00 do 
17.00, a w piątki i soboty od 
10.00 do 18.00.  

(MB)

STRASzYN, PRzEJAzdOWO

Będą nowe skateparki!

Dobra wiadomość dla mi-
łośników ewolucji na desko-
rolkach i nie tylko. Właśnie 
ruszyła budowa betonowe-
go skateparku w Straszynie. 
W niedalekich planach jest 
także budowa całkiem nowego 
skateparku w Przejazdowie. 
Gmina przekazała wykonawcy 
plac pod budowę skateparku 
przy ul. Pocztowej w Straszy-
nie. Inwestycja powinna być 
gotowa na koniec września. Jej 
koszt to 174 460 zł. 

Jednocześnie powstaje doku-
mentacja projektowa na budo-
wę takiego samego skateparku 
przy szkole w Przejazdowie 
(w miejscu obecnego). Koszt 
dokumentacji to 16 850 zł. 
 – Zarówno w Straszynie, jak 
i Przejazdowie chcemy zamie-
nić wysłużone drewniane urzą-
dzenia na betonowe, które są 
znacznie trwalsze, a koszt ich 
eksploatacji jest nieporówny-
walnie mniejszy. Konstruk-
cje wykonane z betonu mają 

również znacznie lepsze pa-
rametry użytkowe – mówi 
wicewójt Daniel Kulkowski. 
– Przy każdej możliwej okazji 
zachęcamy mieszkańców do 
aktywności fizycznej i cieszy-
my się bardzo, kiedy widzimy 
duże zainteresowanie parka-
mi, boiskami,  placami zabaw 
czy siłowniami pod chmurką.

(MB)

WiŚLiNKA, BOGATKA 

nowe chodniki
Dobiegły końca budowy chod-
ników przy drogach powiato-
wych w Bogatce i w Wiślince. 
Przy drodze powiatowej w Bo-
gatce w ramach ostatniego od-
cinka prac powstał chodnik 
z kostki betonowej o długości 
392 m.b. Zadanie pochłonę-
ło ok. 211 tys. zł. Koszty – 
po połowie – ponieśli powiat 
gdański i nasza gmina.
W takim samym systemie 

finansowania powstał chod-
nik o długości 270 m.b. i war-
tości 160 tys. zł przy dro-
dze powiatowej w Wiślince 
– od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką.
Jednocześnie ruszyła budowa 
chodnika przy drodze powia-
towej w Rusocinie – wzdłuż 
ul. Gdańskiej.

(MB)
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PLANY JuŻ SĄ

co dalej ze „starym” urzędem? 
wicewójt daniel kulkowski podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej 
przebudowy budynku przy ul. wojska polskiego 30, do niedawna siedziby Urzędu Gminy 
pruszcz Gdański.

 – Planujemy przebudować 
budynek i przenieść do nie-
go Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, który aktual-
nie funkcjonuje w Cieplewie 
– wyjaśnia Daniel Kulkowski. 
– Projektant otrzymał zadanie 
wykonania inwentaryzacji bu-
dowlanej wraz z oceną stanu 
technicznego obiektu, a także 
opracowania koncepcji przebu-
dowy budynku oraz sporządze-
nia wielobranżowej dokumen-
tacji projektowej, na podstawie 
której będziemy mogli uzyskać 
pozwolenie na przebudowę, 
a następnie ogłosić przetarg na 
wykonanie robót. Mamy świa-
domość bardzo dużego zakresu 
prac, ale widzimy konieczność 
dla stworzenia zarówno miesz-
kańcom, jak i pracownikom 
lepszych warunków obsługi 
i pracy.
Koszt dokumentacji projekto-
wej to 86 100 zł. Pracownicy 
GOPS już cieszą się na nową 
siedzibę.
 – Przybywa nam zadań zleco-
nych z ramienia administracji 
rządowej, a za tym idzie wzrost 
zatrudnienia. Na piętrze ośrod-
ka kultury w Cieplewie, gdzie 
obecnie funkcjonujemy, zwy-
czajnie jest nam już dawno za 

ŻuKCzYN 
nowa młyńska 
z mostem
Wyremontowany most, wy-
budowany układ drogowy 
z odwodnieniem i oświetle-
niem drogi oraz nowy wo-
dociąg to w wielkim skrócie 
ulica Młyńska po zakończe-
niu robót budowlanych. 
 – To wielozadaniowy za-
kres inwestycji, w tym ko-
lejny, poza Krępcem, obiekt 
mostowy, którego się 
z powodzeniem podjęliśmy 
– cieszy się wicewójt Daniel 
Kulkowski.
Budowa trwała rok i pochło-
nęła 3 mln zł. 

(MB)

życiE gminy Pruszcz gdański

 odbiór techniczny chodnika w bogatce

 docelowa siedziba Gops z pewnością będzie też lepiej skomunikowana dla mieszkańców 
różnych zakątków gminy pruszcz Gdański

 ruszyła budowa chodnika w rusocinie

 przekazanie terenu pod budowę nowego skateparku w straszynie

ciasno – przyznaje kierownik 
Elżbieta Dymek.
O ilości zadań GOPS najlepiej 
mówią liczby, a dokładniej kie-
rowane do mieszkańców kwo-
ty. W ubiegłym roku cieplew-
ski ośrodek wypłacił świadcze-
nia rodzinne na kwotę blisko 8 
mln zł, świadczenia rodziciel-
skie na kwotę prawie 1 mln, 

świadczenia „Dobry Start” na 
kwotę blisko 1,5 mln zł, świad-
czenia z funduszu alimentacyj-
nego na kwotę ok. 780 tys. zł, 
a świadczenia wychowawcze 
tzw. 500+ na 35,5 mln zł.
W związku z zagrożeniem za-
każenia wirusem SARS CoV-
2 i koniecznością ogranicze-
nia liczby osób załatwiających 

sprawy w siedzibie GOPS 
w Cieplewie, w okresie od 1 
sierpnia do 20 września br. 
wnioski o świadczenia rodzin-
ne, świadczenie „Dobry Start”, 
świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego oraz dodatki 
mieszkaniowe i energetyczne 
będą przyjmowane w byłej sie-
dzibie Urzędu Gminy w Prusz-
czu Gdańskim przy ul. Wojska 
Polskiego 30, w poniedziałki, 
wtorki i czwartki w godzinach 
od 8.00 do 15.00 oraz w środy 
w godzinach od 9.00 do 17.00.

(MB)
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Przebudowa ulicy Szkolnej 
w Kłodawie została podzielona 
na dwa etapy. Pierwszy z nich 
już ruszył. Ponad 400 tys. zł 
gmina Trąbki Wielkie pozy-
skała z Funduszu Dróg Samo-
rządowych, a całość kosztować 
będzie blisko 1 mln zł. Z kolei 
blisko 2 mln zł wynosić będzie 
unijne dofinansowanie budowy 
sieci kanalizacyjnej w Kłoda-
wie. Niemałą cegiełkę dołożył 
również deweloper prowadzą-
cy inwestycje mieszkaniowe 
w tej miejscowości. Całość – 
według wstępnych szacunków 
– kosztować ma 3,5 mln zł.
 – Przygotowujemy się do ogło-
szenia przetargu, który wyłoni 
wykonawcę budowy sieci ka-
nalizacyjnej w Kłodawie. Nie 
będzie to oczywiście tak kosz-
towna inwestycja jak w So-
bowidzu, ale istotna i długo 
wyczekiwana przez mieszkań-
ców. Inwestycja – pod kątem 

budowalnym – nie będzie ła-
twym zadaniem, ale myślę, że 
wykonawca szybko upora się 
z tym przedsięwzięciem – do-
daje wójt Konkol.
Do Trąbek Wielkich przyje-
chał niedawno Jarosław Go-
win, który w towarzystwie po-
słanki Magdaleny Sroki wrę-
czał promesy dla gmin powiatu 
gdańskiego.
 – Promesa opiewa na kwotę 
1,6 miliona złotych. Według 
moich informacji pieniądze 
te będziemy mogli wprowa-
dzić do naszego budżetu już 
w sierpniu. Dodatkowe środki 
będą dla naszej gminny nie-
zwykle potrzebne, a ważne 
jest też to, że pieniądze bę-
dziemy mogli wykorzystać 
do końca przyszłego roku. 
Wpływy spadły o ok. 20 pro-
cent. W związku z tak trudną 
sytuacją gospodarczą zmusze-
ni byliśmy przesunąć w czasie 

niektóre inwestycje. Tak sta-
ło się chociażby z remontami 
niektórych dróg. Na termin 
późniejszy przesunęliśmy rów-
nież budowę kanalizacji sani-
tarnej i oczyszczalni ścieków 
w Pawłowie. Myślę, że do tego 
tematu wrócimy w przyszłym 
roku. Część zadań drogowych 
zrealizujemy w tym roku, ponie-
waż wykorzystamy finansową 
pomoc z Lasów Państwowych 
i od samorządu województwa 
pomorskiego – informuje Błażej 
Konkol.
Przypomnijmy na koniec, że za-
kończyła się największa inwe-
stycji w historii gminy Trąbki 
Wielkie, a więc budowa kana-
lizacji sanitarnej i oczyszczalni 
ścieków w Sobowidzu. Uroczy-
stego zakończenia budowy nie 
było, ale proces uruchamiania 
oczyszczalni już się rozpoczął.  

(lubek)

dwie duże inwestycje będą realizowane w kłodawie. pierwsza, która 
już się rozpoczęła, to przebudowa ulicy szkolnej. druga z kolei dotyczy 
budowy sieci kanalizacyjnej. wójt błażej konkol podpisał właśnie 
umowę na dofinansowanie tego przedsięwzięcia z marszałkiem 
województwa pomorskiego.

NiEKTÓRE iNWESTYCJE PRzESuNięTE W CzASiE

są unijne pieniądze na 
kanalizację w kłodawie
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ABSOLuTORiuM dLA WÓJTA

PRzEdSzKOLE NiEMAL GOTOWE

dobre miejsce do życia i inwestowania 

dla wszystkich wystarczy miejsca

Na początku lipca odbyła się 
jedna z najważniejszych sesji 
Rady Gminy Trąbki Wiel-
kie. Dotyczyła ona bowiem 
udzielenia absolutorium 
i wotum zaufania wójtowi 
Błażejowi Konkolowi. Obie 
uchwały zostały przyjęte 
jednogłośnie.
 – Korzystając z okazji, jesz-
cze raz dziękuję za okazane 
zaufanie. Nie tylko ja za-
uważyłem chyba, że 2019 
był bardzo dobrym rokiem 
dla naszej gminy. Realizo-
waliśmy poważne inwestycje, 
ale też pozyskaliśmy bardzo 

Zakończyły się już prawie 
prace związane z adapta-
cją pomieszczeń w budyn-
ku byłej szkoły podstawowej 
w Trąbkach Wielkich, gdzie 
od września uruchomione 
będzie przedszkole. Dzięki 
tej inwestycji wszyscy chęt-
ni rodzice będą mogli oddać 
swoje pociechy do publiczne-
go przedszkola.
Przebudowa budynku roz-
poczęła się w roku ubie-
głym. Największe zmiany 
nastąpiły oczywiście w starej 
części szkoły. Teraz prowa-
dzone są już ostatnie prace 

  była szkoła podstawowa w trąbkach wielkich zacznie działać 
jako publiczne przedszkole

dużą ilość środków zewnętrz-
nych, o czym świadczy zna-
komite miejsce w rankingu 
najbardziej rozwojowych po-
morskich gmin – mówi „Pa-
noramie” Błażej Konkol, któ-
ry zaznacza jednak, że jest to 
efekt kilkuletniego procesu 
przygotowawczego. 
Przypomnijmy, że w tegorocz-
nym rankingu trąbecka gmina 
zajęła 9. miejsce, a jeszcze nie-
dawno była to pozycja 103. 
 – Nie jest prosto uzyskać tak 
znakomity wynik. Im mniej-
sza – pod względem ludności – 
gmina, tym cel jest łatwiejszy 

wykończeniowe. 
 – Wartość przeprowadzonych 
prac wyniosła 1,3 miliona zło-
tych. Część środków, czyli ok. 
pół miliona złotych, pochodzi 
z dofinansowania otrzymane-
go z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Jestem przeko-
nany, że dla wszystkich na-
szych maluchów wystarczy 
miejsca. Myślę, że będziemy 
mogli przyjąć o 150 dzieci wię-
cej – mówi nam Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie.
W tym roku miały być prowa-
dzone prace remontowe w bu-
dynku obecnego przedszkola 

do osiągnięcia. W przypadku 
11 tysięcy mieszkańców – jak 
w naszym przypadku – nie 
jest to już takie proste. Od 
pewnego czasu obserwuję, że 
coraz więcej osób sprowadza 
się do naszej gminy. Coraz 
więcej firm chce tu również 
inwestować. Z jednej strony 
z takiego faktu należy się cie-
szyć, ale z drugiej stoi przed 
nami niemałe wyzwanie do-
tyczące budowy odpowied-
niej infrastruktury – podkre-
śla wójt Konkol.

(GR)

przy ul. Parkowej, gdzie do-
celowo działać będzie gmin-
ny żłobek. Pandemia ko-
ronawirusa spowodowała 
jednak wstrzymanie działań 
niezbędnych do rozpoczęcia 
inwestycji. 
 – Z inwestycji oczywiście 
nie rezygnujemy. Została 
ona przesunięta na później-
szy termin. Myślę, że żłobek 
uruchomiony zostanie za rok 
– dodaje Błażej Konkol.

(GR)

 Ulica szkolna w kłodawie będzie w końcu przebudowana

 wójt błażej konkol podpisał umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji w kłodawie
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zŁÓŻ WNiOSEK

zostało 
kilka dni
Jeszcze tylko przez kilka 
dni (do 1 sierpnia) przyj-
mowane będą papierowe 
wnioski o ustalenie prawa 
do świadczeń: rodzinnych, 
z funduszu alimentacyjne-
go oraz z programu „Do-
bry Start 300 dla ucznia”.
W związku z panującą sy-
tuacją epidemiczną urzęd-
nicy zachęcają jednak do 
składania wniosków drogą 
elektroniczną. Można je 
złożyć za pomocą portalu 
Emp@tia – empatia.mpips.
gov.pl, portalu PUE ZUS 
www.zus.pl/pue oraz onli-
ne za pośrednictwem wła-
snego konta bankowego.
W razie pytań i niejasno-
ści kontaktować się można 
z pracownikami Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Pruszczu Gdań-
skim (ul. Niepodległości 
9, tel. 58 683 43 29, 58 
692 17 30, mops@pruszcz
-gdanski.pl) – oczywiście 
w godzinach pracy ośrod-
ka, a więc w poniedział-
ki w godz. 8.00 – 16.00, 
a miedzy wtorkiem a piąt-
kiem w godz. 7.30 – 15.30.

(GR)

MiESzKAŃCY CHCĄ REfERENduM

OdKRYJ W SOBiE NiEzNANE uMiEJęTNOŚCi

odwołają wójta gminy kolbudy?

napoleońskie plany fundacji kiwi 
i „szarego ganku”

Grupa mieszkańców gminy kolbudy wystąpiła z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania andrzeja 
chruścickiego z funkcji wójta gminy kolbudy. oznacza to formalne rozpoczęcie procedury, która może doprowadzić do 
skrócenia kadencji obecnego wójta i rozpisania nowych wyborów.

od trzech lat w naszej przestrzeni funkcjonuje miejsce, które już nie tylko w pruszczu Gdańskim, ale 
i w całym kraju stało się popularne z organizacji różnego rodzaju wydarzeń artystycznych. sprawczynią 
zamieszania jest ukraińska artystka elena Ulyanova, która założyła niedawno Fundację kiwi.

Już od kilku miesięcy zaobser-
wować można było narastające 
niezadowolenie mieszkańców 
gminy Kolbudy z kolejnych 
decyzji podejmowanych przez 
wójta Andrzeja Chruścic-
kiego. Wydaje się jednak, że 
czarę goryczy przelała ostat-
nia drastyczna podwyżka cen 
za wywóz śmieci. W grupie 
inicjatorów referendum są 
mieszkańcy Kowal, Kolbud, 
Pręgowa, Lublewa, Bielkówka 
i Otomina. 
 – Rzeczywiście, jest to je-
den z głównych zarzutów, 
który kierujemy pod adresem 
obecnego wójta. Ale na pew-
no nie najważniejszy – mówi 
Tomasz Płotka, pełnomoc-
nik inicjatorów referendum. 
– W ostatnich dwóch latach 
naszą gminę ogarnął ogól-
ny marazm. A działania An-
drzeja Chruścickiego mają 
niewiele wspólnego z obietni-
cami składanymi przez niego 
podczas kampanii wyborczej.  
Co więcej, ostatnie dwa lata 

to najgorszy okres dla naszej 
gminy po 1989 roku.
Jako najważniejsze powody 
organizacji referendum To-
masz Płotka podaje rezygnację 
z realizacji części inwestycji 
oraz ograniczanie zakresu już 
realizowanych, zniesienie do-
płat do wody i ścieków i zwią-
zany z tym wzrost kosztów 
ponoszonych przez mieszkań-
ców, ograniczenie współpra-
cy międzynarodowej, z której 
korzystała głównie kolbudzka 
młodzież, tłumienie aktyw-
ności obywatelskiej oraz brak 
konsultacji w sprawach waż-
nych dla mieszkańców gminy.
 – Jednak to nie wszystko 
– dodaje Tomasz Płotka.  – 
Ostatnie dni spędziliśmy, 
zbierając podpisy pod naszą 
inicjatywą, rozmawiając jed-
nocześnie z wieloma miesz-
kańcami. Okazuje się, że wy-
mienione przez nas zarzuty 
pod kierunkiem Andrzeja 
Chruścickiego to tylko czubek 
góry lodowej. Odkąd władzę 

objął obecny wójt, załatwie-
nie czegoś w urzędzie gminy 
jest dużo trudniejsze niż było 
to w poprzednich latach, nasi 
rozmówcy narzekają na po-
gorszenie estetyki miejscowo-
ści, brak działań integrujących 
społeczność, rezygnację z tak 
lubianych i cenionych festy-
nów na powitanie i pożegna-
nie lata. Mieszkańcy gminy 
podnoszą również inne za-
rzuty, dużo większego kali-
bru. Jednak są one zbyt po-
ważne, aby bez dokładnej ich 
weryfikacji takie informacje 
upubliczniać.
Z kolei zamieszkała w Ko-
walach Katarzyna Iwańska, 
która również podpisała się 
pod inicjatywą organizacji re-
ferendum, zwraca uwagę na 
nierówne traktowanie klubów 
sportowych działających na 
terenie naszej gminy.
 – O problemach klubu, 
w którym działam, czyli GKS 
Kowale, można by książ-
kę napisać. Odkąd wójtem 

został Andrzej Chruścicki, 
nie otrzymaliśmy z urzędu 
gminy nawet złotówki, mamy 
ciągłe problemy z dostępem 
do boisk i obiektów trenin-
gowych i pomimo kolejnych 
obietnic poprawy sytuacji jest 
coraz gorzej. Mam nieod-
parte wrażenie, że ktoś – czy 
to sam wójt Chruścicki, czy 
osoby z jego otoczenia – po-
stawiły sobie za cel zniszczyć 
nasz klub. A klub to – oprócz 
drużyny seniorów – przede 
wszystkim kilkadziesiąt tre-
nujących w nim dzieci. Nie 
tak to miało wyglądać, panie 
wójcie. Jest Pan mieszkańcem 
Kowal i nie wstyd panu podej-
mować takie działania? Ale 
miarka się już przebrała. 
Po ogłoszeniu inicjatywy refe-
rendalnej w mediach społecz-
nościowych pojawiły się za-
rzuty, że komitet referendalny 
stworzyła „grupa frustratów 
uzależnionych od poprzedniej 
władzy i chcących tę władzę 
przejąć”.

 – Liczyliśmy się z tym, że 
będziemy obiektem wielu 
niewybrednych ataków, któ-
rych natężenie będzie rosło 
wraz ze wzrostem poparcia 
dla naszej inicjatywy. Zresz-
tą, obserwując kampanię 
przez poprzednimi wyborami 
samorządowymi, wiemy, że 
osoby popierające obecnego 
wójta nie przebierają w czy-
nach i środkach. Dość powie-
dzieć, że jedna z najaktywniej 
wspierających działania obec-
nej władzy osób w mediach 
społecznościowych została 
skazana przez sąd za publicz-
ne nawoływanie do zabójstwa 
bądź dokonania ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu po-
przedniego wójta naszej gmi-
ny, Leszka Grombali – mówi 
Tomasz Płotka.
Tomasz Płotka wyjaśnił, że 
komitet referendalny stworzy-
ła grupa mieszkańców, którzy 
po prostu nie akceptują dzia-
łań – a najczęściej ich braku 
– obecnego wójta, mają dość 

wszechobecnego kolesiostwa, 
braku pomysłu na rozwój, 
marnowania potencjału na-
szej gminy i niszczenia tego, 
co udało się zbudować przez 
ostatnie lata. 
 – Mieszkamy w różnych so-
łectwach, nikt z nas nigdy nie 
działał w polityce. I nie mamy 
takich ambicji – dodaje Tomasz 
Płotka. – Nie wiemy, kto zasią-
dzie w fotelu wójta po odwoła-
niu Andrzeja Chruścickiego. 
Ale ktokolwiek by to nie był, 
będzie lepszym wójtem. Zde-
cydowaliśmy się działać, bo 
jeszcze nie jest za późno. 
Jak informują inicjatorzy refe-
rendum, podczas pierwszych 
dziesięciu dni zbierania pod-
pisów listy popierające orga-
nizację referendum podpisało 
ponad 800 osób z wymaganych 
przepisami prawa około 1300 
mieszkańców. Podpisy pod ini-
cjatywą organizacji referendum 
będą zbierane do 10 września. 

(GR)

„Szary Ganek”, mieszczący 
się przy ul. Wojska Polskiego 
w Pruszczu Gdańskim, dał się 
poznać jako miejsce wystaw, 
warsztatów, ale i koncertów. 
Uczestniczą w nich już nie tyl-
ko pruszczanie i mieszkańcy 
powiatu.
 – W organizowanych przez 
mnie warsztatach bardzo chęt-
nie biorą udział osoby mieszka-
jące w Skandynawii czy też na 
zachodzie Europy. Do tej pory 
moja działalność oparta była 
na „Szarym Ganku”. Chciała-
bym realizować znacznie wię-
cej. Można powiedzieć, że mam 
napoleońskie plany, a aby móc 
jej zrealizować, postanowiłam 
założyć fundację – mówi „Pano-
ramie” Elena Ulyanova. 
Po kilkutygodniowej prze-
rwie „Szary Ganek” ponownie 
otworzył się na osoby, które 
lubią działać. Ruszyły chociaż-
by warsztaty, których program 

dostępny jest na stronie: www.
szaryganek.pl. Są one szczegól-
nie dedykowane tym, którzy na 
co dzień są aktywni. 
 – Będziemy wykorzystywać 
różne techniki. Odbędą się 
warsztaty naturalnego barwie-
nia „szal nadmorski”, do którego 
wykorzystywany będzie m.in. 
unikatowy jedwab uzbecki. Do 
prac wykorzystamy natural-
ne barwniki, które uzyskujemy 
z roślin, rosnących w najbliższej 
okolicy. Dzięki temu inaczej pa-
trzymy na naturę, która nas na 
co dzień otacza. Człowiek nie 
tylko nabywa pewne umiejętno-
ści, ale inaczej postrzega świat 
i swoje w nim miejsce – dodaje 
Elena Ulyanova.
Bardzo ciekawe są też piątkowe 
„Artystyczne uciechy z płót-
nem”, w czasie których uczest-
nicy uczą się różnych stylów fil-
cowania igłą albo jak z potrzeb-
nej już rzeczy można zrobić coś 

unikatowego, co zyska drugie 
życie.
 – Warsztaty te pozwolą roz-
winąć wśród uczestników kre-
atywne myślenie, ale i na odna-
lezienie w sobie nowych umie-
jętności, o których do tej pory 
nie mieliśmy żadnego pojęcia. 

Prace, które przygotowujemy 
podczas warsztatów, trafiają po-
tem na wystawę, gdzie autorzy 
mogą pochwalić się szerszemu 
gronu swoimi umiejętnościami. 
Jest to też znakomita forma in-
tegracji międzypokoleniowej – 
zauważa artystka. 

Fundacja KIWI to najmłod-
sze dziecko Eleny Ulyanowej. 
Organizacja już współpracu-
je ze szkołą w Sobowidzu oraz 
Instytutem Kultury Miejskiej 
w Gdańsku.

(lubek)
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zuS POdPOWiAdA

POLiCJA OSTRzEGA

student w pracy 

Bądź czujny i nie daj 
się oszukać

Czas wakacyjnej przerwy w nauce 
to doskonała okazja dla studentów, 
żeby sobie dorobić. Przedsiębiorcy 
w takiej sytuacji chętnie proponu-
ją umowę zlecenie. To dlatego, że 
do ukończenia 26. roku życia stu-
denci zatrudnieni w tej formie nie 
podlegają ubezpieczeniom spo-
łecznym. Nie trzeba też za nich 
opłacać składki na ubezpieczenie 
zdrowotne.
Zwolnienie ze składek dotyczy 
osób, które posiadają status stu-
denta. Jest nim każdy, kto kształ-
ci się na wyższej uczelni. Status 
ten przysługuje od dnia przyjęcia 
w poczet studentów (czyli imma-
trykulacji) do dnia złożenia egza-
minu dyplomowego bądź skreśle-
nia z listy studentów. Obywatel-
stwo, kraj, w którym odbywają się 
studia, a także fakt, czy szkoła jest 
publiczna czy prywatna, nie mają 
znaczenia.
Jeśli ktoś skończył studia lub chwi-
lowo nie ma statusu studenta (np. 
obronił licencjat i od października 

Regularnie pomorscy poli-
cjanci ostrzegają przed oszu-
stami próbującymi wyłudzić 
pieniądze i kosztowności róż-
nymi metodami – szczególne 
od osób starszych. Najczę-
ściej wykorzystywane są me-
tody na „osobę z rodziny” lub 
„policjanta”
 – Kolejny raz apelujemy o roz-
sądek i ostrzegamy przed oszu-
stami. Przestępcy w dalszym 
ciągu próbują wyłudzać pie-
niądze i liczą na nieuwagę osób 
starszych. W ostatnim czasie 
stosują połączone metody „na 
wypadek” i „na policjanta”. 
Przestępcy dzwonią do wy-
typowanej przez siebie osoby 
i przedstawiają przygotowaną 
historię. Najczęściej podają się 
za funkcjonariuszy Policji i in-
formują, że rzekomo doszło do 
wypadku, którego sprawcą jest 
osoba bliska dla osoby starszej. 
Następnie  przedstawiają moż-
liwość „polubownego zała-
twienia” sprawy lub wpłacenia 
kaucji dla uniknięcia areszto-
wania bliskiej osoby – tłuma-
czy st. sierż. Kościuk, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszczu Gdańskim.
Kolejną legendą, którą posłu-
gują się oszuści, jest podanie się 
za policjanta pracującego nad 
sprawami kradzieży pieniędzy 
z kont bankowych. 
 – W takim przypadku na-
kłaniają oni osobę, do której 
dzwonią, do wypłacenia środ-
ków i przekazania ich pod 
pretekstem, że to jedyny spo-
sób, aby uchronić oszczędno-
ści. W innej wersji tej historii 
oszust prosi o podanie danych 

rozpocznie uzupełniające studia 
magisterskie), powinien poinfor-
mować o tym swojego zlecenio-
dawcę. Będzie on musiał zgłosić 
takiego pracownika do ubezpie-
czeń społecznych i ubezpieczenia 
zdrowotnego oraz opłacać skład-
ki. Ubezpieczenie chorobowe jest 
dobrowolne.  
Jeżeli student ukończy 26 lat 
w trakcie wykonywania takiej 
umowy to tego dnia ubezpie-
czenia emerytalne, rentowe 
i wypadkowe stają się dla niego 
obowiązkowe. 
Studentami – według przepi-
sów ubezpieczeniowych – nie są 
osoby na studiach doktoranckich 
oraz podyplomowych, nawet jeśli 
mają mniej niż 26 lat. Ze zwol-
nienia w opłacaniu składek nie 
skorzysta także student, który 
podpisuje umowę zlecenia z wła-
snym pracodawcą (u którego pra-
cuje już na umowę o pracę). 

Krzysztof Cieszyński 

do logowania do systemu ban-
kowego – dodaje rzecznik 
pruszczańskiej KPP.
Należy pamiętać że:
 – Policjanci NIGDY nie 
proszą o przekazanie im 
pieniędzy;
 – funkcjonariusze nie infor-
mują o prowadzonych postę-
powaniach przez telefon;
- Nie należy podawać infor-
macji o posiadanych pienią-
dzach czy to w domu, czy 
w banku.
 – zarówno Policja, jak i banki 
nigdy nie proszą o podanie ha-
seł do konta przez telefon czy 
na adres mailowy;
 – w przypadku, gdy dzwo-
niąca osoba podaje się za ko-
goś bliskiego i  prosi o pomoc, 
nie należy działać pochopnie. 
Warto potwierdzić, czy  oso-
ba bliska potrzebuje naszej 
pomocy. W tym celu można 
np. samemu  zadzwonić, żeby 
zweryfikować wiadomość;
 – nie należy wdawać się 
w rozmowę z oszustem, trze-
ba jak najszybciej przerwać 
połączenie;
 – w przypadku, kiedy nie je-
steśmy pewni, jak się zacho-
wać – poprośmy kogoś bliskie-
go o pomoc;
 – oszuści wywierają presję 
na swojego rozmówcę, chcąc 
zmusić go do jak najszybsze-
go, często pochopnego działa-
nia, w tym celu zasypują osobę 
dużą ilością informacji;
 – w sytuacji, gdy dzwoni do 
nas osoba i próbuje wyłu-
dzić pieniądze, należy prze-
rwać połączenie i zawiadomić 
Policję.
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zALECAJĄ SzCzEPiENiA PRzECiWKO CHOROBOM uKŁAdu OddECHOWEGO

Bezpłatne szczepienia dla 
pomorskich seniorów 
seniorzy z 17 pomorskich powiatów już po raz trzeci otrzymają bezpłatne szczepienia 
ochronne przeciwko pneumokokom. zostanie zaszczepionych ponad 2,3 tys. osób, a wśród 
nich mieszkańcy sopotu i powiatu gdańskiego.

Jak słusznie zauważa Michał Pio-
trowski, rzecznik prasowy Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego, osoby starsze, 
które dodatkowo mają przewlekłe 
choroby, są szczególnie narażone 
na zakażenia pneumokokami.  – 
Dlatego też pomorski samorząd 
przeznaczy 388 tysięcy złotych na 
ten cel. Pieniądze będą wydane 
m.in. na szczepienia, edukację pa-
cjentów oraz promocję programu. 
Natomiast powiaty dofinansowu-
ją program w wysokości 50 proc. 
tylko na szczepienia. Ma je dostać 
2318 seniorów – wylicza Michał 
Piotrowski.
Jest to kontynuacja projektu, któ-
ry z jednej strony stanowi realiza-
cję polityki senioralnej, z drugiej 
zaś zdrowotnej. 
 – Szczepienia są jednymi z naj-
ważniejszych zdobyczy współcze-
snej medycyny, które ratują życie 
i chronią przed powikłaniami 
związanymi z niebezpiecznymi 
chorobami zakaźnymi. Szcze-
pionki działają szybko, mają sze-
roki wpływ na odporność osób 
szczepionych, społeczności i po-
pulacji – mówi Agnieszka Kapa-
ła-Sokalska, członkini Zarządu 
Województwa Pomorskiego. – 
Warto podkreślić przy okazji wagę 
szczepień. Ich głównym celem 
jest profilaktyka chorób wywoła-
nych przez pneumokoki, takich 
jak: zapalenie płuc, zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych, zapale-
nie zatok czy też sepsa. Program 
zdrowotny, który realizujemy, ma 
także wymiar edukacyjny, związa-
ny z podnoszeniem świadomości 
społecznej dotyczącej istniejących 
zagrożeń i potrzeby szczepień. 
W 2019 roku przeciwko pneumo-
kokom zaszczepiło się w ramach 
naszego programu ponad 2150 
seniorów. W 2020 roku będzie to, 
według szacunków, ponad 2300 
osób.

 – Takie inicjatywy są niezwykle 
potrzebne. Jestem przekonany, że 
wielu seniorów skorzysta z moż-
liwości darmowych szczepień. 
Same powiaty nie sfinansowałyby 
tak dużej ilości szczepień. Jest to 
kolejny dowód na to, że wspólnie 
zdziałać możemy znacznie więcej 
– mówi „Panoramie” Stefan Sko-
nieczny, starosta gdański.
Województwo pomorskie – 
przypomina Michał Piotrow-
ski – przeznacza też środki na 
takie programy profilaktyczne 
jak: wczesne wykrywanie nowo-
tworów (rak piersi, szyjki macicy 
i jelita grubego), czynniki ryzyka 
w miejscu pracy, cukrzyca typu 2 
oraz rehabilitacja kardiologiczna.
W związku z wysoką zapadal-
nością na chorobę pneumoko-
kową wśród seniorów, samorząd 
województwa pomorskiego we 
współpracy z Wojewódzką Sta-
cją Sanitarno-Epidemiologicz-
ną w Gdańsku podjął decyzję 
o utworzeniu Regionalnego Pro-
gramu Polityki Zdrowotnej – 
Szczepienia przeciwko pneumo-
kokom dla osób 65 + z grupy ry-
zyka. Jest to pierwszy partnerski 

program polityki zdrowotnej 
realizowany na tak szeroką ska-
lę wspólnie z powiatami z woje-
wództwa pomorskiego. 
Szczepienia dla osób dorosłych, 
w szczególności seniorów, nie są 
finansowane z budżetu państwa. 
Mogą być jednak zapewnione 
bezpłatnie w ramach programów 
polityki zdrowotnej realizowa-
nych przez jednostki samorządu 
terytorialnego, w tym samorząd 
województwa oraz samorządy 
powiatowe.
W 2018 roku był wprowadzony 
pilotażowy program, w ramach 
którego udało się zaszczepić 2102 
osoby z 2226 planowanych se-
niorów z 11 powiatów. A w 2019 
roku zaszczepiono 2153 osób 
z 2220 zaplanowanych. 
 – Celem Regionalnego Progra-
mu Polityki Zdrowotnej jest za-
pobieganie zachorowaniom na 
inwazyjną chorobę pneumoko-
kową poprzez zwiększenie liczby 
osób zaszczepionych – wyjaśnia 
Tadeusz Jędrzejczyk, lekarz i dy-
rektor Departamentu Zdrowia 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Pomorskiego. Dzięki 

realizacji programu zwiększy się 
także świadomość zdrowotna 
wśród pacjentów z grup ryzy-
ka oraz wiedza personelu me-
dycznego. Oczekiwany rezultat 
w naszym regionie to także mniej 
przypadków śmiertelnych. Eks-
perci WHO zalecają szczepienia 
przeciwko chorobom układu od-
dechowego – w tym przeciwko 
pneumokokom – jako skuteczną 
formę ochrony zdrowia również 
w czasie pandemii COVID-19. 
 – Dotyczy to zwłaszcza osób do-
rosłych w grupach ryzyka, w tym 
osób po 60. roku życia i przewle-
kle chorych. Dlatego pomorski 
samorząd planuje, aby w tym 
roku ze szczepień przeciwko 
pneumokokom skorzystały nie 
jak w poprzednich latach oso-
by powyżej 65. roku życia osoby, 
ale już 60-latkowie z chorobami 
przewlekłymi. Takich osób bę-
dzie więcej, jednak decydować 
będą określone kryteria kliniczne. 
Jednak opinię o obniżeniu wieku 
musi wydać jeszcze AOTMiT – 
tłumaczył Tadeusz Jędrzejczyk.

(MP)

STudENCi W uRzędACH 

Będzie współpraca z akademią 
Nowoczesne urzędy wymaga-
ją wysoko wykwalifikowanej 
kadry. Najlepiej, jeżeli spe-
cyfikę pracy w samorządzie 
terytorialnym młodzi ludzie 
myślący o zawodzie urzęd-
nika poznają już podczas 
studiów.
Starosta Powiatu Gdańskie-
go, Stefan Skonieczny oraz 
Jerzy Kulka, zastępca burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego 
w obecności przedstawiciela 

uczelni, prof.dr.hab. Piotra 
Semkowa podpisali porozu-
mienie z Akademią Marynarki 
Wojennej. Na mocy dokumen-
tu do obu urzędów trafiać będą 
studenci cywilno–administra-
cyjnych kierunków AMW. 
Pierwsi studenci mają pojawić 
się w obu urzędach w nowym 
roku akademickim.

(BG)
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fOTOGRAfiCzNY KONKuRS

Pomorskie w kadrze 
Wszystkich miłośników foto-
grafii zachęcamy do wzięcia 
udziału w konkursie „Pomor-
skie w kadrze”. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 20 wrze-
śnia, a wygrać można bony na 
zakupy akcesoriów i urządzeń 
fotograficznych.
„Bohaterami” konkurso-
wych zdjęć mają być pomor-
skie krajobrazy. Konkurs 
jest bowiem organizowany 
w ramach działań związa-
nych z audytem krajobrazo-
wym, a jednym z głównych 
celów jest promocja walorów 
przyrodniczych, historycz-
nych, kulturowych, krajobra-
zowych i turystycznych na-
szego województwa. Konkurs 
skierowany jest zarówno do 
osób profesjonalnie zajmu-
jących się fotografią, jak i do 
amatorów.
Zdjęcia oceniane będą w czte-
rech kategoriach:

KRAJOBRAZ – PRZYRO-
DA zdjęcia obiektów i krajo-
brazów przyrodniczych;
KRAJOBRAZ – ARCHI-
TEKTURA I URBANISTY-
KA zdjęcia obiektów i układów 
architektonicznych;
KRAJOBRAZ – KULTURA 
i TRADYCJA REGIONU 
zdjęcia dokumentujące działal-
ność kulturalną i jej material-
ne przejawy, a także elementy 
charakterystyczne dla tradycyj-
nych, regionalnych form dzia-
łalności człowieka;
KRAJOBRAZ „Z LOTU 
PTAKA” zdjęcia wykona-
ne z przestrzeni powietrznej, 
w tym za pomocą drona.
Zgłoszenia należy przesyłać do 
20 września. Szczegółowe in-
formacje oraz formularz zgło-
szeniowy dostępne są na stro-
nie internetowej Pomorskiego 
Biura Planowania Regionalne-
go: www.pbpr.pomorskie.eu 

Laureatów poznamy 20 paź-
dziernika w Międzynarodo-
wym Dniu Krajobrazu. Uro-
czyste wręczenie nagród i wy-
różnień będzie towarzyszyło 
konferencji i wystawie krajo-
brazowej. Organizatorzy prze-
widzieli nagrodę główną dla 
najlepszej fotografii, a także 

Jedna z żuławskich legend opo-
wiada o tych czasach i jego 
mieszkańcach. Przenieśmy się 
i my w okres średniowiecza 
na teren Zakonu Krzyżackie-
go do Grabiny i poznajmy tę 
opowieść.

O dOBRYM KOMTuRzE 
i zŁYM KAPELANiE
W czasach Zakonu Krzyżac-
kiego w Grabinach stał zamek. 
Mówiono, że jego piwnicz-
ne stajnie mogły pomieścić sto 
koni dla rycerzy gotowych do 
natychmiastowej walki. Za pa-
nowania Wielkiego Mistrza 
Ulryka von Jungingena zarzą-
dzał zamkiem komtur, znany 
ze swej sprawiedliwości. Czło-
wiek ten pokój kochał ponad 
wszystko.
Pewnego dnia do Grabin do-
tarła wiadomość, że Wielki 
Mistrz wypowiedział Polsce 
wojnę. Jednocześnie ogłosił, że 
wszyscy rycerze mają stawić się 
w pełnej gotowości do walki.
 – A więc jednak… – westchnął 
komtur. – Na każdej radzie 
prosiłem, by nie wszczynać tej 
wojny. Przekonywałem, że nie 
przyniesie ona niczego dobre-
go. Jestem już stary i widziałem 
wiele. Wiem, że zginie wielu lu-
dzi i Zakon Krzyżacki tej wojny 
nie wygra.
 – Ależ Panie… – oburzył się 

Grabiny–zameczek to wieś położona na terenie gminy suchy dąb, która jest częścią Żuław Gdańskich. miejscowość słynie z krzyżackiego zamku, 
który powstał pod koniec XiV wieku. swego czasu miejsce to było znane w całej europie z hodowli koni bojowych, które były na usługach rycerzy 
zakonnych. integralną częścią budowli była kaplica, a pamiętać trzeba, że rycerze z czarnymi krzyżami na płaszczach byli zakonnikami. Ślubowali 
szerzyć wiarę, ale też poświęcali czas na modlitwę i kontemplację.

O dOBRYM KOMTuRzE i zŁYM KAPELANiE

grabiny – zameczek legenda żuławska
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grabiński kapelan. – Jakże 
możesz tak mówić! Ulryk von 
Jungingen jest wielkim wojow-
nikiem, na pewno poradzi so-
bie z wojskami Jagiełły. Stary 
tchórz! – dodał już po cichu. 
– Myślał, że jego płacze i la-
menty powstrzymają Wielkie-
go Mistrza. Nic nie wskórał. 
Tylko ściągnął na swoja głowę 
pogardę. Tchórz!
Tego komtur nie słyszał. Znał 
jednak kapelana od wielu lat 
i wiedział, że jest on człowie-
kiem zawistnym i obłudnym; 
choć sam nie musiał wyruszać 
na wojnę, był jej najgorętszym 
zwolennikiem.
Wkrótce przygotowano 
wszystko do wyprawy. Komtur 
raz jeszcze objechał dobra gra-
bińskie; przeczuwał, że nigdy 
już tu nie wróci. Kiedy opusz-
czał zamek, na drodze stanął 
mu kapelan.
 – A więc wybierasz się na woj-
nę, Panie? I zostawiasz zamek 
bez zarządcy? Czy nie warto 
wyznaczyć następcę?
Komtur dokładnie wiedział, 
czego oczekuje kapelan.
 – Tak. Masz rację. Obaj wie-
my, że ta wojna zniszczy nasz 
kraj. A gdy wielki zwierz pada 
martwy, zbiegają się lisy… Ten 
zamek i włości powierzam to-
bie i innym diabłom, którzy ra-
dzili za tą przeklętą wojną!

To powiedziawszy, odjechał 
wraz z rycerzami.
Stało się tak, jak powiedział. 
Zginął na polach grunwaldz-
kich. Lecz ledwie wieść ta do-
tarła do zamku, w Grabinach 
zaczęły się dziać dziwne rzeczy.
Oto rycerze zakonni zasiada-
ją do wieczerzy. Lecz cóż to! 
Nagle misy unoszą się w górę, 
a kielichy napełniają się pur-
purową krwią… Biesiadnicy 
uciekają w popłochu. Biegną do 
kucharza, ale tymczasem kuch-
nia przemieniła się w stajnię! 
Śpieszą więc, by zobaczyć, co 
się stało ze stajnią, lecz trafiają 
do komnaty kapelana.
 – Dość, dość tej bieganiny! – 
zakrzyknął zwierzchnik. – Co 
się dzieje na tym zamku? Roz-
kazuję wam przestać!!
 – Ależ Panie… tu dzieje się 
coś dziwnego – i jeden z ryce-
rzy opowiedział kapelanowi, co 
przed chwilą widzieli.
 – To niemożliwe. Wypiliście 
za dużo wina i teraz widzicie 
niestworzone rzeczy.
 – Nie Panie, nawet nie skosz-
towaliśmy. Wino przemieniło 
się w krew… To jakieś diabel-
skie sztuczki.
 – Skończcie z tymi bzdurami. 
Od tej pory ma być spokój. Ku-
charzu, przynieś mi wieczerzę, 
zjem w swojej komnacie. A wy – 
zwrócił się do rycerzy – udajcie 

się na spoczynek i nie wymy-
ślajcie więcej bajek.
Wkrótce kapelan zabierał się 
do kolacji.
 – Diabły…. Co też oni 
wygadują.
W tym momencie zawiał wiatr, 
zdmuchnął wszystkie świe-
ce. W komnacie zrobiło się 

ciemno. Kapelan próbował 
właśnie ugryźć pieczeń, ale za-
trzymał dłoń w bezruchu. Nic 
nie widział, ale czuł, że ktoś 
wyjmuje mu pieczeń z ręki. To 
był zimny dotyk. Nie mógł wy-
dusić z siebie słowa. Czuł czy-
jąś obecność bardzo wyraźnie. 
Wtem rozbłysło światło świec. 

Było jednak niezwykłe – pur-
purowe. Kapelan zobaczył, że 
z kielicha, który stał na sto-
le, wylewa się czerwona, gęsta 
maź – to była krew.
Bał się już nie na żarty. Zaczął 
krzyczeć i wzywać pomocy. 
Ale wtedy niewidzialna siła 
uniosła go i zawiesiła pod sufi-
tem. Potem wszystko uspokoiło 
się. Tylko kapelan spędził całą 
noc zawieszony wysoko. Ran-
kiem znaleźli go rycerze. Był 
wycieńczony i przerażony. Bał 
się nawet opowiedzieć, co mu 
się w nocy przydarzyło. Ryce-
rze zbudowali konstrukcję, któ-
ra sięgała po sufit, ale gdy tylko 
wspięli się, by ściągnąć kapela-
na, wszystko runęło. Zginęli na 
miejscu, a ci, którzy przeżyli, 
czym prędzej z zamku uciekli. 
Kapelan, gdy został już zupełnie 
sam, spadł na ziemię i skręcił 
sobie kark. Taka kara spotkała 
złego i chciwego człowieka. 

zAMEK zNiSzCzONY i zdE-
WASTOWANY
W czasach nam współczesnych 
kompleks zamkowy w Grabi-
nach-Zameczku uległ znisz-
czeniu i dewastacji. Dzięki sta-
raniom lokalnej społeczności, 
władz gminnych i samorządu 
lokalnego obiekt został wyre-
montowany. Odnowiono sto-
larkę okienną oraz drzwi ze-
wnętrzne od frontu i podwórza. 
Na zewnątrz kaplicy wymie-
niono belki stropowe, przemu-
rowano ściany i filary, odtwo-
rzono szczyt z desek, a także 
odnowiono schody zewnętrzne 
od frontu. 
Może warto w wolnej chwili 
odwiedzić Grabiny-Zameczek 
– tę żuławską osadę i poznać 
miejsce naszej opowieści. 

Tomasz Jagielski

nagrody dla najlepszych zdjęć 
w pozostałych trzech katego-
riach. Laureaci otrzymają bony 
do zrealizowania w sklepach 
oferujących urządzenia i ak-
cesoria fotograficzne. Dodat-
kowo przyznane zostaną rów-
nież wyróżnienia w postaci 
upominków.

Dodajmy na koniec, że or-
ganizatorem konkursu, któ-
remu patronuje marszałek 
województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk, jest Po-
morskie Biuro Planowania 
Regionalnego.

(GR)
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Pierwsze sukcesy żeglarzy 
młodzi żeglarze ze szkółki w cedrach wielkich odnieśli pierwsze sukcesy. na Jeziorze brodno wielkie odbył się 14. regaty o puchar burmistrza 
kartuz. wśród dziewcząt na drugim miejscu sklasyfikowano zosię seredyńską, a jedno miejsce niżej na podium zajęła martyna dżurko.

Warto w tym miejscu po-
wiedzieć, że w klasyfikacji 
ogólnej nasze dziewczyny za-
jęły miejsce czwarte i piąte. 
A sklasyfikowanych zostało 30 
zawodników.
– Pozostali zawodnicy również 
nie mają się czego wstydzić, po-
nieważ również sklasyfikowani 
byli bardzo wysoko. Trudno 
nie być zadowolonym z ta-
kich wyników. Cieszę się, że 
moi podopieczni wykorzystali 
wiedzę zdobytą w ciągu kilku 
ostatnich miesięcy i doświad-
czenie nabyte na zgrupowa-
niu w hiszpańskim Torrevieja. 
Coraz lepsze wyniki pokazują, 
że bardzo prężnie rozwija się 
żeglarstwo w gminie Cedry 
Wielkie – mówi nam Krzysztof 
Kocięda, szkoleniowiec GKM 
„Cedrus” Cedry Wielkie.
Dodajmy jeszcze, że wśród 
dziewcząt na piątym miejscu 
sklasyfikowana została Oli-
wia Szweda, ósmym – Kinga 
Tomaszewska, a dziewiątym – 
Marcelina Grzylewska.
– Od dłuższego czasu obserwu-
ję, że dzieciaki chętniej graną 

się do żeglarstwa. W tej chwi-
li trenuje już blisko 30 osób. 
Cieszę się, że nasza młodzież 
zaczyna odnosić coraz więk-
sze. Gratuluję wyników i życzę 
kolejnych udanych startów na 
pomorskich wodach – gratuluje 
wójt Janusz Goliński.
Mimo że trwają wakacje, to 
treningi nie zostały przerwa-
ne. Zajęcia odbywają się oczy-
wiście w Błotniku. Już po za-
mknięciu tego wydania gazety 
odbyły się zawody w Chmiel-
nie. Były to już drugie regaty 
organizowane w ramach Że-
glarskiego Pucharu Kaszub. 
Warto przy okazji powiedzieć, 
że gmina Cedry Wielkie ma 
być liderem partnerskiego pro-
jektu, którego celem będzie 
edukacja morska i żeglarska. 
– Koncepcja projektu, w któ-
rym uczestniczyć mają też gmi-
ny Suchy Dąb i Trąbki Wiel-
kie, została już wypracowana. 
Chcielibyśmy organizować 
zajęcia związane z edukacją 
morską i żeglarską. Będzie mo-
gło uczestniczyć w nich 270 
uczniów oraz 27 nauczycieli. 

Zakładamy, że wspólne dzia-
łania będziemy realizować 
w przeciągu dwóch lat, a zaję-
cia będą oczywiście bezpłatne 
– informuje wójt Goliński.
Plan edukacji morskiej i żeglar-
skiej zakłada organizację zajęć 
nie tylko lekcyjnych, które mają 
sprawić, że dzieci staną się bar-
dziej kreatywne.
– Do realizacji projektu wy-
korzystamy oczywiście naszą 
bazę żeglarską w Błotniku. Bę-
dziemy organizować wycieczki 
i obozy żeglarskie. Skupimy się 
nie tylko na uczniach, ale tak-
że na nauczycielach. Do nich 
właśnie ma być skierowane 
doradztwo zawodowe dotyczą-
ce promowania i upowszech-
niania zawodów związanych 
z nadmorskim położeniem re-
gionu. Poza tym projekt zakła-
da też stworzenie sali żeglar-
skiej w każdej szkole – dodaje 
Janusz Goliński.
Przypomnijmy przy okazji, że 
jeszcze w tym roku miejsco-
wa szkółka żeglarska wzboga-
ci się o 10 nowych łodzi, które 
zostaną przekazane w ramach 

programu „100 łodzi na 100-le-
cie zaślubin Polski z morzem”. 
Właśnie te jednostki (4-osobo-
we) będą wykorzystywane do 
zajęć realizowanych w ramach 
wspólnego projektu.

(lubek)

MiSTRzOSTWA GMiNY TRĄBKi WiELKiE

Pierwsze zawody na kortach

– Mistrzostwa Gminy Trąbki 
Wielkie w tenisie były pierw-
szą imprezą sportową zorga-
nizowaną przez nasz ośrodek 
po przerwie spowodowanej 
epidemią koronawirusa – in-
formuje Leszek Orczykowski, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Trąbkach Wielkich.
Zawody odbyły się, z zacho-
waniem wszelkich zasad ak-
tualnego reżimu sanitarnego, 
na dwóch kortach w Trąb-
kach Małych. Do rywalizacji 
przystąpiły 3 tenisistki i 6 te-
nisistów. Grano do wygrania 

jednego seta.
 – Wśród pań najlepszą okazała 
się Małgorzata Serwa z Rości-
szewa, która pokonała zarówno 
Paulinę Chrząszcz z Kleszcze-
wa, jak i Teresę Pettke z Sobo-
widza, po 6:1. W meczu o dru-
gie miejsce Paulina Chrząszcz 
bez straty gema pokonała Tere-
sę Pettke – relacjonuje Leszek 
Orczykowski.
Wśród panów zwyciężył syn 
mistrzyni – Dawid, który 
w finale bez problemów po-
konał Kamila Staniszewskie-
go z Sobowidza. Ozdobą mi-
strzostw okazał się pojedynek 

półfinałowy z Arkadiuszem 
Barbachowskim z Trąbek 
Małych. Trzecie miejsce 
w mistrzostwach wywalczył 
jego rywal, który nie musiał 
rozgrywać pojedynku o to 
miejsce z powodu rezygnacji 
przeciwnika.
W klasyfikacji sołectw pierw-
sze miejsce zajęło, po raz 
pierwszy w historii, Rościsze-
wo. Wicemistrzem został So-
bowidz, a na trzecim miejsce 
znalazło się Kleszczewo.

(GR)

TENiS i NiE TYLKO

KAJAKi i ROWERY WOdNE 

sport i profilaktyka

Polecają się na lato

Przez okres wakacji dzieci 
i młodzież mogą bezpłatnie 
korzystać z zajęć tenisa stoło-
wego, połączonych z profilak-
tyką uzależnień. 
W poniedziałki w godz. 
15.00–16:30 oraz w czwartki 
miedzy 16.30 a 18.00 w Ze-
spole Szkolno–Przedszkolnym 
w Borkowie odbywają się zaję-
cia z nauki gry tenisa stołowego 
i nie tylko. Turnieje, gry i za-
bawy rekreacyjne przeplatane 
są zajęciami – w formie poga-
danek, prelekcji i konkursów – 
na temat zagrożeń, jakie niosą 

W lipcu wznowiło swoją 
działalność Centrum Rekre-
acji w Juszkowie. Czeka 10 
dwuosobowych kajaków oraz 
4 rowery wodne w kształcie 
łabędzi.
W okresie wakacji przystań 

uzależnienia. Organizatorem 
wakacji z tenisem jest Gminna 
Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. 
Zapisy prowadzone są 

jest czynna od środy do nie-
dzieli w godzinach od 9 do 17, 
a we wrześniu – w weekendy od 
9 do 17. Mile widziane są rów-
nież grupy zorganizowane (do 
30 osób). Koszt wypożycze-
nia kajaka to 10 zł/h, a roweru 

telefonicznie (792 182 644). Za-
jęcia prowadzi Witold Chyliński, 
trener GTS LUKS Straszyn. 

(MB)

wodnego – 15 zł/h. 
– W sierpniu serdecznie za-
praszamy na pierwsze spływy 
kajakowe – zachęca Karol Lip-
ski, dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Gminy Pruszcz 
Gdański w Łęgowie. – Pla-
nujemy kilka spływów dla 
poszczególnych grup wieko-
wych. Wyruszymy z różnych 
miejsc Raduni i Motławy, tak 
aby mieszkańcy i turyści po-
znali nowo powstałe przysta-
nie z miejscami rekreacji. 

(MB)

 archiwalne zdjęcie sekcji tenisa stołowego Gts lUks straszyn
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POMORSKA TARCzA ANTYKRYzYSOWA TO JuŻ PRAWiE 400 MLN zŁ WSPARCiA, ALE PiENiędzY BędziE BRAKOWAć

rozmowa z marszałkiem województwa 
pomorskiego mieczysławem strukiem
Wciąż jeszcze trwa walka 
z pandemią, ale jednocześnie 
nie ustają działania łagodzące 
powstały z jej powodu kryzys. 
Ostatnio pojawiła się infor-
macja o uruchomieniu przez 
samorządy województw spe-
cjalnych dotacji dla osób sa-
mozatrudnionych. Czy na Po-
morzu te dotacje też zostaną 
uruchomione?
– Rzeczywiście, wśród wielu 
działań mających na celu po-
moc przedsiębiorstwom, które 
zostały dotknięte skutkami epi-
demii, rząd wskazał programy 
regionalne, zarządzane przez 
samorządy wojewódzkie, jako 
źródło środków na tzw. dotacje 
bezzwrotne dla samozatrud-
nionych. Sęk w tym, że regio-
nalne programy operacyjne są 
na różnym stopniu zaawanso-
wania, część regionów (np. wo-
jewództwo kujawsko-pomor-
skie) dysponowało jeszcze wol-
nymi środkami, które można 
było przeznaczyć na tego typu 
wsparcie. Ale są też regiony, 
takie jak nasze województwo, 
gdzie już dawno ponad 90 proc. 
funduszy na lata 2014-2020 zo-
stało rozdysponowane. Zarząd 
Województwa Pomorskiego 
miał więc ograniczone możli-
wości, tym bardziej że bardzo 
ważne było również wsparcie 
szpitali. Ostatecznie, podję-
liśmy decyzję, że na wsparcie 
płynności przedsiębiorstw do-
tkniętych skutkami pandemii 
przekierujemy wszystko co 
możemy: 80 mln zł przezna-
czyliśmy na zeroprocentowe 
pożyczki, a 30 mln zł na dota-
cje dla mikro- i małych przed-
siębiorstw (w tym samozatrud-
nionych) z branży turystycznej,  
które są obecnie wskazywane 
jako potrzebujące najpilniej-
szego wsparcia. Oczywiście, 
poinformowaliśmy minister Ja-
rosińską, że nie przystępujemy 
do modelu rządowego w propo-
nowanym przez rząd zakresie, 
bo nie mamy już na to środków.
Dotacje dla branży turystycz-
nej „rozeszły się” w niecałą 
godzinę…
– Skoro rząd zadbał w swoich 
tarczach jedynie o firmy śred-
nie, dedykując im 2,5 mld zł 
(średnio to ledwie 156 mln na 
województwo), to nic dziw-
nego, że wśród firm mikro- 
i małych (o których zapomniał, 
a których jest o wiele więcej) 
30 mln rozpłynęło się błyska-
wicznie. Agencja Rozwoju 
Pomorza przygotowała kon-
kurs o specjalnej – uproszczo-
nej i rekomendowanej właśnie 

przez rząd formule, dzięki któ-
rej środki mogą trafić do firm 
już w lipcu, a nie pod koniec 
sierpnia. Pamiętajmy, że fir-
my z branży turystycznej mają 
za sobą już dwa, trzy stracone 
miesiące tegorocznego sezonu. 
Regulamin konkursu zakładał, 
że zostanie on zamknięty po 
przyjęciu wniosków na kwotę 
dwukrotnie wyższą niż wyno-
si pula do przyznania, czyli na 
kwotę 60 mln zł. Okazało się, 
że pula ta wyczerpała się po 
około pół godzinie. Oczywi-
ście, wielu przedsiębiorców po-
czuło rozczarowanie, ale warto 
zauważyć, że 2/3 uczestników 
starających się o wsparcie – 
dokładnie 325 przedsiębior-
ców – zdążyło złożyć wnioski. 
Teraz wszystkie wnioski będą 
weryfikowane i oceniane przez 
ekspertów.
Co mają zrobić ci, którzy 
grantów nie otrzymają?
– To trudne pytanie, bo jak 

już mówiłem, nasze pieniądze 
z RPO też są na wyczerpa-
niu. Liczymy, że rząd, który 
wyszedł z inicjatywą „dotacji 
dla samozatrudnionych”, za-
sili nasz Program Operacyjny 
dodatkowymi środkami, a ma 
taką możliwość i środki. Pa-
miętajmy, że istnieje możli-
wość przesunięć między pro-
gramami krajowymi a regio-
nalnymi. Rząd może też skie-
rować na ten cel dodatkowe 
środki z nowego instrumentu 
Unii Europejskiej, tzw. RE-
ACT-EU, gdzie Polska ma 
otrzymać do końca tego roku 
ok 3 mld euro. Czekamy więc 
na szybką decyzję rządu i na 
przekazanie województwu po-
morskiemu środków na dotacje 
dla samozatrudnionych.
Jakie inne formy wsparcia 
przygotował pomorski samo-
rząd w związku z pandemią?
– Od samego początku bar-
dzo aktywnie angażowaliśmy 

się w różne formy wsparcia, 
wykorzystując środki będące 
w naszej dyspozycji, zarówno 
unijne jak i własne. Na różne 
formy wsparcia pracowników, 
pracodawców i przedsiębior-
ców przeznaczyliśmy łącznie 
już ponad 310 mln zł. Kolej-
ne 53 mln zł trafiło do pla-
cówek medycznych, w tym 
również do szpitali powiato-
wych i rządowych w naszym 
regionie. Kolejne 10 mln zł 
przeznaczyliśmy na wsparcie 
organizacji pozarządowych 
i pomoc społeczną. W sumie, 
wykorzystaliśmy więc prawie 
400 mln zł. W tej chwili przy-
gotowujemy kolejny projekt, 
który ma wesprzeć finansowo 
pomorskich artystów i twór-
ców kultury. Cały czas an-
gażujemy się w najróżniejsze 
działania pomocowe, o któ-
rych informujemy na bieżą-
co m.in. na specjalnej stronie  
https://pomocdlafirm.pomorskie.eu.

Antykryzysowe wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego
Pomorski samorząd od początku wybuchu epidemii SARS-CoV-2 aktywnie angażuje się we 
wsparcie placówek medycznych w naszym regionie, a także pracowników, przedsiębiorców 
i instytucji pomocowych. Wykorzystuje do tego przede wszystkim fundusze unijne, w tym środki 
pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.

Łączna kwota wsparcia:   373 316 534 zł

Ponadto: 

2 700 000 zł 
z budżetu Województwa Pomorskiego na remont 
Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Dzierżążnie

350 000 zł 
na wentylacje w izolatkach w Szpitalu Zakaźnym 
w Gdańsku

Pomoc społeczna  

Łącznie ponad 
53 000 000 zł
dla placówek 
medycznych 

na Pomorzu w tym 
również dla szpitali 

powiatowych, 
rządowych, stacji 

pogotowia 
ratunkowego 
i przychodni

9 814 926 zł
z RPO 2014-2020na konkurs grantowy 
Pomorskie SOS dla organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorców i instytucji kościelnych, które 
prowadzą na terenie województwa 
pomorskiego domy pomocy społecznej, zakłady 
opiekuńczo-lecznicze i stacjonarne hospicja

290 740 zł 
z budżetu województwa dla organizacji 
pozarządowych działających na rzecz osób, 
które znalazły się w trudnych sytuacjach 
życiowych (zdrowotnych, ekonomicznych, 
socjalno-bytowych m.in.), spowodowanych 
epidemią SARS-COV-2

162 000 zł 
z budżetu województwa dotacji dla organizacji 
pozarządowych na pozyskiwanie i dystrybucję 
żywności dla potrzebujących

50 000 000 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020,
W tym:

29 669 000 zł 
na środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne

18 329 936 zł 
na środki inwestycyjne (m.in. tomografy, 
respiratory, kardiomonitory i wyposażenie 
laboratoriów)

2 000 000 zł 
na zakup testów w kierunku SARS-CoV-2

71 000 000 zł 
z Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie 
udzielane przez Wojewódzki Urząd Pracy i powiatowe 
urzędy pracy dla osób samozatrudnionych, mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz NGO,
W tym:

Dofinansowanie części kosztów działalności 
gospodarczej
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń 
pracowników.

26 951 439 zł 
z RPO 2014-2020 na utworzenie oraz zapewnienie 
trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw

182 098 095 zł
ze środków zarządzanych przez Pomorski Fundusz 
Rozwoju i z RPO 2014-2020 na instrumenty finansowe dla 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
W tym: 

Pożyczki płynnościowe – zeroprocentowe
Poręczenia kredytów obrotowych
Zmiana parametrów wsparcia dostępnych 
pożyczek.

30 000 000 zł 
bezzwrotne dotacje dla pomorskich mikro i małych firm 
z branży „czasu wolnego” z RPO 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców

Łącznie 
310 049 534 zł  

na wsparcie 
pracowników, 
pracodawców 

i przedsiębiorców

329 561 421 zł
ze środków zarządzanych przez Pomorski Fundusz Rozwoju i z RPO 2014-2020 
dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wobec których wprowadzono 
odroczenia rat kapitałowych w pożyczkach i wydłużenie okresu poręczenia 
spłacanych kredytów. 

Łącznie 
10 267 000 zł 

na wsparcie 
organizacji 

pozarządowych, 
jednostek 

samorządu 
terytorialnego 

i przedsiębiorców

Pomoc dla szpitali 

Więcej informacji: https://pomocdlafirm.pomorskie.eu/

 


