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FlashFlash

Gdyby kierowcy przestrzegali przepisów, to tak 
tragiczne wypadki nie miałyby miejsca. wspólnymi 
siłami łatwiej jest pokonać przeszkody chociażby 
finansowe. ostateczną decyzję w tej sprawie 
podejmie zarząd dróg wojewódzkich – mówi nam 
stefan skonieczny, starosta gdański.

Już od roku cieszą się z hali 
Niemal rok temu oddano do użytku jedną z 
najważniejszych inwestycji ostatnich lat – halę sportową w 
Cedrach Wielkich. Od tego momentu byliśmy świadkami 
wielu ciekawych wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Krótka stanie się wizytówką miasta  
W ostatnim czasie włodarze Pruszcza Gdańskiego 
otrzymali dobrą wiadomość. Ze środków rządowych 
otrzymają prawie 4 mln zł. Pieniądze te będą przezna-
czone na trwającą właśnie przebudowę ulicy Skalskiego. 

W szkole w Rusocinie drzemie potencjał
Robert Aszyk, dotychczasowy dyrektor szkoły w 
Kolbudach od września zajmuje się kierowaniem 
Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie. Z nowym 
dyrektorem placówki rozmawia Krzysztof Lubański.

Punkt pobierania próbek w Pruszczu 
W Pruszczu Gdańskim uruchomiono punkt, w którym 
pobierane są próbki od osób potencjalnie zakażonych 
koronawirusem i objętych kwarantanną. Mogą z niego korzystać 
osoby, które będą posiadały odpowiednie skierowanie. 
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skrzyżowanie śmierci będzie w końcu bezpieczne?   
WSPÓLNE DZIAŁANIE MA PRZYNIEŚĆ SKUTEK

samorządowcy powiatu i gminy cedry wielkie czynią starania, aby bar-
dziej bezpieczne stało się skrzyżowanie we wsi trutnowy. do ich działań 
przyłączyła się również posłanka małgorzata chmiel, która spotkała się 
zarówno z zarządem powiatu jak i wójtem gminy cedry wielkie.
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wYdarzENia

robert aszyk, dotychczasowy dyrektor szkoły w kolbudach od września zajmuje się kierowaniem zespołu szkół rolniczych 
w rusocinie. z nowym dyrektorem placówki rozmawia krzysztof lubański.

ROBERT ASZYK O PLANACH NA ROZWÓJ PLACÓWKI

w szkole w rusocinie drzemie ogromny potencjał

WSPÓLNE DZIAŁANIE MA PRZYNIEŚĆ SKUTEK

skrzyżowanie śmierci będzie 
w końcu bezpieczne? 
Samorządowcy powiatu i gminy 
Cedry Wielkie czynią starania, 
aby bardziej bezpieczne stało się 
skrzyżowanie we wsi Trutnowy. 
Do ich działań przyłączyła się 
również posłanka Małgorzata 
Chmiel, która spotkała się za-
równo z zarządem powiatu jak 
i wójtem gminy Cedry Wielkie.
– Byłam świadkiem skutku wy-
padku na tym skrzyżowaniu. 
Zginęła jedna osoba. To, co wi-
działam i słyszałam na miejscu 
wypadku, wstrząsnęło mną do 
głębi. Była to ogromna trage-
dia, która nie pozostawiła mnie 
obojętną. Postanowiłam poruszyć 
niebo i ziemie, aby sprawić, żeby 
skrzyżowanie śmierci było w koń-
cu bezpieczne – mówi nam Mał-
gorzata Chmiel.
Temat nie jest znany od dziś. 
W  ciągu niespełna dwóch lat 
w tym miejscu zginęły dwie osoby. 
– Gdyby kierowcy przestrzegali 
przepisów, to tak tragiczne wy-
padki nie miałyby miejsca. W na-
szym budżecie możemy zabez-
pieczyć pieniądze na przygoto-
wanie dokumentacji projektowej 
dotyczącej przebudowy skrzyżo-
wania. Naszym zdaniem najod-
powiedniejsza w tym miejscu by-
łaby sygnalizacja świetlna. Gmina 
Cedry Wielkie też chce wesprzeć 
finansowo to przedsięwzięcie, 
a  wiemy, że wspólnymi siłami 
łatwiej jest pokonać przeszkody 
chociażby finansowe. Ostateczną 
decyzję w  tej sprawie podejmie 
Zarząd Dróg Wojewódzkich – 
mówi nam Stefan Skonieczny, 
starosta gdański.

 – Mimo że nie jesteśmy zarządcą 
drogi, to czujemy się w obowiąz-
ku pomóc w działaniach zmierza-
jących do poprawy bezpieczeń-
stwa na tym skrzyżowaniu. Je-
stem przekonany, że pozytywne 
zakończenie całej sprawy jest tyl-
ko kwestią czasu – mówi Janusz 
Goliński.
W  ostatnim czasie podawano 
sporo rozwiązań, które miałyby 
przyczynić się do poprawy bez-
pieczeństwa w tym miejscu. Naj-
lepszym byłaby budowa sygnali-
zacji świetlnej – podobnie jak we 
wsi Grabiny-Zameczek.
 – Z posłanką Małgorzatą Chmiel 
rozmawialiśmy nie tylko o zain-
stalowaniu sygnalizacji świetlnej, 
ale także o  budowie chodnika, 
którym piesi mogliby bezpiecznie 
dotrzeć do pobliskiego przystan-
ku autobusowego – dodaje Janusz 
Goliński.
Dodajmy, że w  sprawie niebez-
piecznego skrzyżowania wójt 
Goliński będzie jeszcze rozma-
wiał z  członkami Zarządu Wo-
jewództwa Pomorskiego. Tam 
również interweniowała posłanka 
Chmiel, która na prośbę miesz-
kańców zwróciła się jeszcze do 
pruszczańskiej Policji o  prowa-
dzenie tymczasowej kontroli ra-
darowej w okolicach skrzyżowa-
nia, co – zdaniem Małgorzaty 
Chmiel – powinno wpłynąć na 
poprawę bezpieczeństwa. 
Jak dowiedzieliśmy się w  Ko-
mendzie Powiatowej Policji 
w Pruszczu Gdańskim, w ostat-
nich dwóch latach na pechowym 
skrzyżowaniu doszło zaledwie 

do dwóch wypadków i  dwóch 
kolizji.
 – Liczba zdarzeń jest mała, 
ale śmierć poniosły w  nich 
dwie osoby– mówi „Panora-
mie” sierż. szt. Karol Kościuk, 
rzecznik prasowy pruszczań-
skiej Policji. – Oznakowanie 
skrzyżowania jest prawidłowe. 
Nie zmienia to jednak faktu, że 
miejsce to nie może być uznane 
za bezpieczne i należy wprowa-
dzić rozwiązania, które wpłyną 
na zmianę tego stanu rzeczy. 
Powiat gdański jest duży, jed-
nakże policjanci regularnie pa-
trolują rejon, o którym mówimy. 
Funkcjonariusze wykorzystują 
urządzenia do pomiaru pręd-
kości, radiowozy oznakowane 
i  nieoznakowane. Kierowcy, 
którzy nie przestrzegają przepi-
sów i  swoim zachowaniem za-
grażają innym użytkownikom 
drogi, muszą liczyć się ze sta-
nowczą reakcją mundurowych.
Trzeba też pamiętać, że bez-
pieczeństwo na drodze w dużej 
mierze zależy od jej użytkowni-
ków. Policjanci – za naszym po-
średnictwem – apelują o  prze-
strzeganie obowiązujących 
ograniczeń prędkości i  zacho-
wanie szczególnej ostrożności                       
w rejonach skrzyżowań i przejść 
dla pieszych. 
Do tematu feralnego skrzyżo-
wania w  Trutnowach wrócimy 
oczywiście na naszych łamach.

(lubek)

 – Co spowodowało, że Robert 
Aszyk zamienił Kolbudy na 
Rusocin?
 – Zapewne niewielu Czytelni-
ków „Panoramy” wie, że swoją 
nauczycielską przygodę rozpo-
czynałem właśnie w  szkole rol-
niczej – w  Przodkowie. Zawsze 
darzyłem sympatią szkoły śred-
nie. Życie pisze różne scenariu-
sze, a  że pojawiła się możliwo-
ści, żeby pracować w ZSR CKP 
w Rusocinie to podjąć wyzwanie. 
Sam kończyłem Technikum Sa-
mochodowe w  Gdańsku, więc 
szkoła średnia nie jest dla mnie 
czymś zupełnie nowym. Oczy-
wiście, wiele rzeczy poznaję, ale 
i uczę się. W wielu sprawach nic 
mnie nie zaskoczy, ponieważ 
mam wiedzę na ten temat.
 – Myślę, że te kilkanaście dni 
pozwoliło Panu ocenić szkołę 
w Rusocinie.
 – W  obecnym czasach każda 
szkoła kształcenia zawodowego 
musi iść z postępem czasu, żeby 
dobrze funkcjonować. Moim 
zdaniem w  Rusocinie zabrakło 
świeżości, nowego spojrzenia. 

Placówka – dzięki wsparciu sta-
rostwa powiatowego – jest bardzo 
dobrze wyposażana w  kolejne 
nowoczesne pracownie. Dodam, 
że dwa tygodnie temu rozpoczę-
liśmy remont pracowni mecha-
niki pojazdów samochodowych. 
Dzięki temu nasi uczniowie będą 
mogli zdobywać odpowiednią 
wiedzę i  doświadczenie w  tym 
zakresie. Nie są to czcze sło-
wa, ponieważ absolwenci szkoły 
w Rusocinie osiągają bardzo do-
bre wyniki na egzaminach zawo-
dowych. Teraz musimy popraco-
wać nad poprawą wyników ma-
turalnych. Chciałbym przekonać 
organ prowadzący, a  wiec Pana 
starostę, ale i  radnych powiato-
wych, że na pierwszym miejscu 
stawiać będziemy kształcenie za-
wodowe. Modernizacja obiektów 
dydaktycznych, odpowiednia ka-
dra nauczycielska i zapał uczniów 
to kolejny krok do osiągania do-
brych wyników maturalnych.
 – Rozumiem, że plan likwidacji 
szkoły odchodzi w zapomnienie?
 – Z wiedzy jaką posiadam wiem, 
że nigdy takiego planu nie było, 

ale korzystając z  okazji, chciał-
bym zdementować wszelkie po-
głoski na temat likwidacji naszej 
szkoły. Tym nieprawdziwym in-
formacjom zaprzeczyli również 
starostowie gdańscy – Stefan 
Skonieczny i Marian Cichon, na 
spotkaniu z nauczycielami szkoły. 
Świadczy o tym chociażby tego-
roczny nabór uczniów. W pierw-
szych klasach mamy aż 173 
uczniów, przy ich ogólnej liczbie 
476. Chcemy podjąć wiele dzia-
łań, aby zwiększyć prestiż szkoły. 
Wiem, że przy działaniach inwe-
stycyjnych mamy wsparcie orga-
nu prowadzącego. A wyniki edu-
kacyjne oraz polityka promocyjna 
szkoły i związane z tym działania 
pozwolą zapewnić kontynuacje 
kształcenia w  dotychczasowych 
zawodach.
 – Teren szkoły jest bardzo 
duży. Część z pomieszczeń nie 
jest wykorzystywana, mówi się 
też o zamknięciu internatu.
 – Zgadza się. Część pomiesz-
czeń nie jest wykorzystywana. 
Zarząd powiatu również ocze-
kuje ode mnie konkretnych 

propozycji dotyczących rozwoju 
szkoły. Chciałbym przedstawić 
je Panu Staroście już na początku 
października. Dziś mogę powie-
dzieć, że część internatu na po-
trzeby poradni psychologiczno-
pedagogicznej ze specjalistami 
w dziedzinie psychiatrii chce za-
adaptować starostwo. Pozostałą 
część zamierzam zaadaptować na 
potrzeby szkoły dla uczniów do-
jeżdżających z odległych miejsco-
wości województwa. Natomiast 
decyzje w  jakiej to będzie orga-
nizowanej formie są przed nami. 
Pan Starosta i  zarząd powiatu 
chce wypracować wspólnie z ro-
dzicami i  pracownikami szkoły 
odpowiednie rozwiązanie. Może 
będzie to schronisko szkolne, bo 
chcemy, aby internat nie genero-
wał takich kosztów jak dotych-
czas, a  uczniowie szkoły mogli 
korzystać z obiektu oraz kuchni.  
 – Myśli Pan, że będą za-
interesowani wynajęciem 

pokoju w Rusocinie?
 – Jestem o  tym przekonany. 
Głównym czynnikiem, któ-
ry może tu odegrać znaczącą 
rolę, będzie cena. Drugim argu-
mentem może być lokalizacja. 
Rusocin znajduje się w  bardzo 
dobrym miejscu przy węzłach 
komunikacyjnych, gdzie można 
łatwo i  szybko można się prze-
mieszczać. Poza tym podróż 

samochodem do centrum miasta 
w  weekend zajmować może ok. 
15 minut. Myślę, że nasza ofer-
ta będzie konkurencyjna w  po-
równaniu z  ofertą pensjonatów 
w Gdańsku. Po 3 tygodniach pra-
cy w tej szkole mogę powiedzieć, 
że w Rusocinie drzemie ogromny 
potencjał, który nie jest w  pełni 
wykorzystany.
 – Dziękuję za rozmowę.

Startując w  wyborach samorządowych, 
deklarowałam dalszą pracę na rzecz dzie-
ci i młodzieży naszego powiatu. Jednym 
z problemów, którym chciałam się zająć, 
były działania mające na celu podwyż-
szenie jakości kształcenia oraz stworzenie 

w  szkołach ponadpodstawowych, pro-
wadzonych przez powiat gdański, oferty 
edukacyjnej, będącej odpowiedzią na ak-
tualne potrzeby rynku pracy.             
Komisja Edukacji, Kultury i  Sportu, 
którą kieruję, wielokrotnie spotykała się 
z dyrektorami i nauczycielami oraz pra-
cownikami szkół. Dzięki temu poznała 
organizację pracy oraz warunki, w jakich 
funkcjonują szkoły oraz ich bieżące pro-
blemy i plany na kolejne lata. W związku 
z faktem, iż od wielu lat maleje zaintere-
sowanie zarówno kierunkami kształcą-
cymi przyszłych rolników, jak i ogrodni-
ków, przed szkołami ponadpodstawowy-
mi naszego powiatu – ZSOiO w Prusz-
czu Gdańskim oraz ZSR CKP w Ruso-
cinie – stoją nowe wyzwania, mające na 
celu zmodyfikowanie oferty edukacyjnej. 
W tym roku w ZSR CKP w Rusocinie 
zrezygnowano z  2 kierunków kształce-
nia, cieszących się najmniejszym zain-
teresowaniem młodzieży w  technikum. 

Rozszerzono ofertę w szkole branżowej. 
Mocnymi stronami tej placówki są: dobre 
przygotowanie uczniów do egzaminów 
zawodowych, co potwierdza wysoka 
zdawalność egzaminów zawodowych, 
dobrze wyposażone pracownie warszta-
tów szkolnych oraz grupa zaangażowa-
nych nauczycieli, dla których ważne są 
dalsze losy szkoły. Mam nadzieję, że te 
atuty wykorzysta nowy dyrektor szkoły 
dla dobra jej uczniów i  nauczycieli oraz 
przyszłości placówki. Komisja Edukacji, 
Kultury i  Sportu nadal będzie wspierać 
wszystkie działania podejmowane w celu 
podniesienia wyników kształcenia i  wy-
chowania oraz przygotowania młodzieży 
do pracy zawodowej i  funkcjonowania 
w dorosłym życiu. 
W  nowym roku szkolnym liczymy na 
owocną współpracę. 
Dyrektorom, nauczycielom i  pracowni-
kom szkół życzymy sukcesów pedago-
gicznych i wychowawczych.

Marzena Biernacka, przewodniczą-
ca Komisji Edukacji, Kultury i Spor-
tu Rady Powiatu Gdańskiego
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STRASZYN MOKRY DWÓR STRASZYN

skatepark już otwarty! zabytki ani drgną! Lawendowa już gotowa
Dobra wiadomość dla miło-
śników ewolucji na hulajno-
gach, rolkach i deskorolkach. 
Przed czasem została ukoń-
czona budowa nowego, beto-
nowego skateparku przy ul. 
Pocztowej w Straszynie.
Stare urządzenia o konstrukcji 

Na odcinku 155 
mb. drogi gminnej 
w  Mokrym Dworze 
w  gminie Pruszcz 
Gdański została wy-
konana nawierzch-
nia asfaltowa. 
Inwestycja była po-
dyktowana troską 
o  dwa pochodzące 
z  pierwszej połowy 
XIX w. i wpisane do  
gminnej ewidencji 
zabytków budynki 
mieszkalne, dla któ-
rych bardzo istotne 
było  zminimalizo-
wanie drgań zwią-
zanych z  ruchem 
pojazdów na drodze. 
Zadanie pochłonęło 
215 tys. zł. 

(MB)

Zgodnie z zakła-
danym terminem 
dobiegła koń-
ca przebudowa 
ul. Lawendowej 
w Straszynie. 
Inwestycja, w ra-
mach której zo-
stała wykonana 
n a w i e r z c h n i a 
asfaltowa o  dłu-
gości 206 mb, 
chodnik i  próg 
z w a l n i a j ą c y 
z  kostki betono-
wej, odwodnie-
nie i oświetlenie, 
pochłonęła bli-
sko 550 tys. zł. 

(MB)

drewnianej zostały zastąpione 
betonowymi, które mają lep-
sze parametry użytkowe, są 
trwalsze, a  przy tym niepo-
równywalnie tańsze w  eks-
ploatacji. Budowa skateparku 
pochłonęła 174 460 zł.

(MB)

żYciE gMiNY Pruszcz gdański

Gmina pruszcz Gdański zleciła wykonanie dokumentacji 
projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej o zaplecze dla 
sportowców w miejscowości wiślina. również tutejsze 
boisko ma zostać przebudowane.  

INWESTYCJA W WIŚLINIE

sportowcy się 
ucieszą 
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LELTNI FESTIWAL MUZYCZNY

koncerty 
„pod chmurką”

Szanty nad wodą, kwartet 
smyczkowy w  parku, zaba-
wa z teatrzykiem przy placu 
zabaw – za nami 9 wyda-
rzeń „pod chmurką” w  naj-
piękniejszych zakątkach 
gminy Pruszcz Gdański.
Sytuacja epidemiologicz-
na w  kraju uniemożliwiła 
organizację wielu imprez. 
Praktycznie wszystkie wy-
darzenia w  obiektach oraz 
te liczniejsze plenerowe 

zostały odwołane. Udało się 
jednak zorganizować, z  za-
chowaniem środków bezpie-
czeństwa, kameralne koncer-
ty „pod chmurką” w ramach 6 
już edycji Letniego Festiwalu 
Muzycznego Gminy Pruszcz 
Gdański.
Jazz, swing, soul, muzyka 
klasyczna, szanty – prze-
krój przez wszystkie gatun-
ki muzyczne, a  jednocze-
śnie plejada znakomitych 

wykonawców. W  sierpnio-
we weekendy mieszkańcy 
i  sympatycy gminy Pruszcz 
Gdański brali udział w wy-
jątkowych koncertach 
w  niemniej niesamowitych 
okolicznościach przyro-
dy: w  podworskim parku, 
nad rzeką, przy urokli-
wym stawie, czy w  stanicy 
żeglarskiej. 

(MB)

Zgodnie z  wytycznymi in-
westora, w  nowej części 
świetlicy, stanowiącej za-
plecze dla sportowców, 
mają znajdować się szatnie 
z  natryskami i  toaletami, 
pomieszczenie dla trene-
ra, toaleta dla osób nie-
pełnosprawnych oraz dwa 
magazyny: do przechowy-
wania sprzętu sportowego 

oraz sprzętu do utrzymania 
boiska.
Przy okazji rozbudowy cała 
świetlica przejdzie niezbęd-
ny remont. 
Jednocześnie projektantowi 
zlecono wykonanie doku-
mentacji przebudowy sąsia-
dującego ze świetlicą boiska 
do piłki nożnej. Płyta nowe-
go boiska ma mieć wymiary 

50x90 m i nawierzchnię tra-
wiastą. Bramki, wiaty dla 
zawodników, piłkołapy, try-
buny na 50 osób, ciągi pie-
sze, mała architektura – te 
elementy również znajdą się 
w projekcie. 
Dokumentacja ma być goto-
wa do końca tego roku. 

(MB)

 w niezwykłych okolicznościach przyrody wojanowskiego parku podworskiego 
rozbrzmiała najpiękniejsza muzyka filmowa w wykonaniu baltic string Quartet. 
podczas kolejnego koncertu w tym miejscu do tanga i walca porwał publiczność 

wirtuoz akordeonu paweł nowak
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ZNANI CZYTALI „BALLADYNĘ”

zapraszamy do udziału 
w konkursie

Powiatowa i  Miejska Biblio-
teka w  Pruszczu Gdańskim 
działa nieprzerwanie. Nie-
straszna jej pogoda, korona-
wirus czy inne przeciwności 
losu. 
Na początku września odbyło 
się Narodowe Czytanie.
 – W  trakcie dziewiątej już 
odsłony czytane było wybitne 
dzieło polskiego romantyzmu 
– „Balladyna” Juliusza Sło-
wackiego. Tegoroczną lek-
turę czytali: senator Ryszard 
Świlski, starosta gdański 
Stefan Skonieczny, historyk 
oraz prezes Stowarzyszenia 
„Wczoraj, Dziś i  Jutro” Ma-
rek Kozłow oraz aktor Daniel 
Saulski – no i oczywiście nasz 
zespół – informuje Anita Ko-
twa-Kąkol z  pruszczańskiej 
biblioteki.
Warto jeszcze przy okazji 
powiedzieć, że trwa wła-
śnie III edycja konkursu 
dla dzieci i  młodzieży #co 

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek i piątek:  godz.  9.30–16.30 z przerwą na de-

zynfekcję w godz.12.30–13.30,
wtorek i czwartek: godz. 8.00–18.00 z przerwą na dezynfek-

cję w godz.12.30–13.30,
środa: godz. 9.30–15.00 z przerwą na dezynfekcję 

w godz.12.30–13.00.
Dodatkowo biblioteka czynna będzie również w każdą pierw-

szą sobotę miesiąca w godz. 8.00–13.00.  

ja czytam, organizowanego 
przez Fundację Nowocze-
sna Polska w  ramach projek-
tu „Wolne Lektury”. Mogą 
w  nim uczestniczyć ucznio-
wie w wieku 9–19 lat albo też 
czytelnicy biblioteki. Zadanie 
konkursowe polega na przy-
gotowaniu kampanii promu-
jącej czytelnictwo w  najbliż-
szym otoczeniu. Zgłoszenie 
polega na przesłaniu gotowej 
pracy oraz danych uczestni-
ków na adres konkurs@no-
woczesnapolska.org.pl. Prace 
konkursowe przyjmowane są 
do 16 listopada do godz. 23:59.
Na zwycięzców czekają na-
grody rzeczowe. Więcej in-
formacji na temat konkurs 
można znaleźć na stronie 
www.wolnelektury.pl.
Warto jeszcze dodać, że od 7 
września zmieniły się godziny 
otwarcia Powiatowej i  Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Pruszczu Gdańskim. 

PIŁKA RĘCZNA

Polska – algieria w cedrach wielkich
To już pewne. W  grudniu 
czekają nas kolejne emocje na 
najwyższym poziomie. Cedry 
Wielkie będą gospodarzem 
towarzyskiego spotkania piłki 
ręcznej pomiędzy reprezenta-
cjami Polski i Algierii. 
- Jest to dla nas doskona-
ła wiadomość. Wierzę, że 
hala w  Cedrach Wielkich 
znów zapełni się fanami pił-
ki ręcznej, a  może też oso-
bami, które chciałyby poznać 
tę efektowną grę zespołową, 
w  której Polska ma przecież 
niemałe tradycje. Cieszymy 

się również z faktu, że szczy-
piornistom i sztabowi szkole-
niowemu Algierii przypadły 
do gustu warunki, jakie stwo-
rzyliśmy im w roku ubiegłym 
– mówi Janusz Goliński.
Dokładny termin towarzy-
skiego spotkania pomiędzy 
Polską a  Algierią nie jest 
jeszcze znany, ale na pew-
no będziemy o  nim infor-
mować – również na łamach 
„Panoramy”.  

(lubek)

  dorota bąk, przewodnicząca 
komisji ochrony zdrowia i polityki społecznej 

rady powiatu Gdańskiego

żYciE Powiatu

ZA ROK 30-LECIA OSICZANKI

walczyli o puchar starosty 
Puchar starosty gdańskiego 
był głównym trofeum w  X 
Ogólnopolskim Turnieju Pił-
ki Nożnej Juniorów, którego 
organizatorem był Klub Spor-
towy Osiczanka Osice. Tur-
niej, który tradycyjnie odbywa 
się na początku wakacji, tym 
razem przeprowadzono pod 
koniec sierpnia, a  spowodo-
wane to było oczywiście pan-
demią koronawirusa.
Na zaproszenie działaczy 
z Osic odpowiedziało 27 dru-
żyn z  trzech województw, 
które rywalizowały w  3 ka-
tegoriach wiekowych (2012, 
2011 i  2010). Łącznie w  pił-
karskim turnieju grało nie-
spełna 240 młodych adeptów 
futbolu.
 – Każdy uczestnik otrzymy-
wał pamiątkowy medal, na-
tomiast drużyny z miejsc 1–3 
puchary. Poza tym specjal-
nymi nagrodami wyróżniono 
MVP, najlepszego strzelca 
i najlepszego bramkarza Tur-
niej – informuje nas Wojciech 
Kozłowski, trener Osiczanki 
Osice.
Wśród drużyn rocznika 2011 
bezkonkurencyjna okazała się 
ekipa AS Piłeczka Pruszcz 
Gdański. Miejsce na podium 
zajęli jeszcze Olimpia El-
bląg i Base Group Osiczanka. 

W grupie zespołów starszych 
o  rok mało gościnna okazała 
się ekipa miejscowych, która 
w  pokonanym polu pozosta-
wiła rówieśników elbląskiej 
Olimpii i  Czarnych Pruszcz 
Gdański. Z  kolei w  grupie 
najmłodszej, w której zagrało 
13 drużyn, nie prowadzono 
klasyfikacji punktowej. 
 – W  tym wieku liczy się 
przede wszystkim dobra zaba-
wa i  pozytywne nastawienie 
do futbolu, dlatego nie pro-
wadziliśmy klasyfikacji. Nie 
chcieliśmy wywierać na tych 

młodych piłkarzach żadnej 
presji – mówi nam Wojciech 
Kozłowski. –  Poziom sporto-
wy tegorocznego turnieju tra-
dycyjnie już był bardzo wyso-
ki. Mam nadzieję, że za rok 
będzie jeszcze wyższy, a  za-
wody znów wrócą do starego 
miejsca w kalendarzu imprez, 
a więc na koniec czerwca.
Warto jeszcze tylko do-
dać, że wśród nagrodzonych 
zawodników znalazło się 
dwóch reprezentantów Osi-
czanki. Wojciech Goleń zo-
stał królem strzelców, a  tytuł 

MVP przyznano Marcelowi 
Pietrucha.
Turniej rozgrano w  Suchym 
Dębie, ale organizatorzy wie-
rzą, że za rok młodzi piłkarze 
wrócą do Osic i będą rywali-
zować na wyremontowanym 
boisku.
 – Dla naszego klubu byłby to 
najlepszym prezent, bowiem 
w  przyszłym roku Osiczn-
ka obchodzić będzie 30-lecie 
swojego istnienia – dodaje 
Wojciech Kozłowski.

(lubek)

WALCZYMY Z WIRUSEM

Punkt pobierania próbek 
w Pruszczu gdańskim
w pruszczu Gdańskim uruchomiono punkt, w którym pobierane są próbki od osób potencjalnie 
zakażonych koronawirusem i objętych kwarantanną. mogą z niego korzystać osoby, które 
będą posiadały odpowiednie skierowanie. 

Punkt, w  którym pobierane są 
próbki, znajduje się w budynku 
Pogotowia Ratunkowego przy 
ul. Raciborskiego. 
 – Pomysły były różne. Zdecy-
dowaliśmy się jednak wykorzy-
stać pomieszczenie w budynku 
pogotowia. Miejsce w  żaden 
sposób nie zakłóca pracy pogo-
towia i Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. Pacjenci ko-
rzystają z wyjścia ewakuacyjne-
go do PCRP. Przegrodziliśmy 
korytarz w taki sposób, aby nie 
było żadnego kontaktu z inny-
mi osobami znajdującymi się 
w budynku. Osoby, które przy-
jadą autem, mogą zostawić sa-
mochód na parkingu od strony  
ul. Dobrowolskiego. Myślę, że 
jest to najlepsze rozwiązanie – 
przyznaje Stefan Skonieczny, 
starosta gdański.
Próbki od pacjentów pobiera 
zewnętrzny podmiot, mający 
duże doświadczenie w  tej ma-
terii. Dzięki temu mieszkańcy 

powiatu gdańskiego nie będą 
musieli jechać do Gdańska 
czy Tczewa. Na razie z  punk-
tu będą mogły korzystać osoby, 
które mają skierowanie od leka-
rza albo SANEPID-u. 
 – Umiejscowienie badań w kie-
runku Covid Sars -19 w Prusz-
czu Gdańskim może stano-
wić spore udogodnienie dla 
mieszkańców powiatu gdań-
skiego. Badania będą wyko-
nywane osobom podejrzanym 
o  zakażenie koronawirusem. 
Skierowania wystawiane będą 
przez lekarzy rodzinnych. Jed-
nak obecnie istnieje problem 
z  funkcjonowaniem aplikacji 
gabinet.gov.pl, w  której skie-
rowania mają być generowane. 
Mam nadzieję na uproszczony 
sposób wystawiania skierowań 
na tego typu badania. Wszyst-
kim życzę zdrowia, abyśmy 
nie musieli korzystać z  ba-
dań w  kierunku koronawirusa 
– mówi „Panoramie” Dorota 

Bąk, przewodnicząca Komi-
sji Ochrony Zdrowia i  Polity-
ki Społecznej Rady Powiatu 
Gdańskiego.
Dodajmy, że punkt będzie 
działał codziennie w  godz. 
16.00–20.00.

(lubek)
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GMINA CHCE WIĘKSZE DOFINANSOWANIE

ruszają
pierwsze prace
Lada dzień rozpoczną się 
pierwsze prace przy realiza-
cji projektu fotowoltaicznego 
na terenie gminy Przywidz. 
Pierwsze instalacje pojawią 
się na budynkach użytecz-
ności publicznej, a w następ-
nej kolejności na obiektach 
prywatnych. 
Zgodnie z  podpisaną umo-
wą wykonawca, wyłoniony 
w  przetargu, na realizację 
projektu ma czas do połowy 
marca przyszłego roku.
 – Warto powiedzieć, że sza-
cowane ceny już spadły po 
przetargu o  25–30 procent. 
Każdy z  mieszkańców osta-
teczną cenę pozna na 2 ty-
godnie przed rozpoczęciem 
robót na ich budynku. Należy 
pamiętać, że przed rozpoczę-
ciem instalacji trzeba wpła-
cić ustaloną kwotę pieniędzy. 
Bez tej wpłaty pracownicy 
firmy realizującej projekt nie 
przystąpią do działania. Pa-
nele fotowoltaiczne zostaną 
natomiast zainstalowane na 
budynku osoby, która znaj-
dować się będzie na liście re-
zerwowej, a  przypomnę, że 

ta jest bardzo długa – mówi 
Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz. 
Władze przywidzkiego sa-
morządu wraz z  gminą So-
monino już złożyły wniosek 
do Urzędu Marszałkowskie-
go w Gdańsku o podniesienie 
procentowego dofinansowa-
nia na realizacje tego proeko-
logicznego przedsięwzięcia. 
 – Chcielibyśmy otrzymać 
dofinansowanie takie same 
jak inne samorządy, a  więc 
85 procent kosztów inwesty-
cji, a  dzięki temu mieszkań-
cy mogliby ponieść jeszcze 
mniejsze koszty – dodaje Ma-
rek Zimakowski.
Nie jest to pierwszy proekolo-
giczny projekt, dofinansowa-
ny ze środków europejskich, 
który realizowany jest na te-
renie gminy Przywidz. Wójt 
Zimakowski zapowiada, że 
przywidzki samorząd – jeśli 
tylko nadarzy się okazja – się-
gnie po kolejne unijne pienią-
dze na realizację tego typu 
przedsięwzięć. 

(GR)

NIESZABLONOWA AKCJA W PRZYWIDZU

Maluchom spodobał się 
Przywidzki koszyk
w przywidzu zainaugurowano akcję „markowego malucha”, czyli przywitania 
nowonarodzonych mieszkańców gminy. Jak żartował w rozmowie z nami wójt marek 
zimakowski, pomysł spodobał się maluchom, bo żaden nie zapłakał nawet na moment.

Impreza powitania najmłod-
szych mieszkańców przywidz-
kiej gminy miała podniosły 
charakter, gdyż wzięli w  niej 
udział włodarze gminy z Mar-
kiem Zimakowskim i  prze-
wodniczącym rady gminy Mi-
chałem Jasińskim, którzy wrę-
czyli rodzicom nowonarodzo-
nych dzieci specjalne prezen-
ty w  Przywidzkich Koszach. 
Rzeczy, które trafiają do niech 
wykonane są przez mieszkań-
ców gminy. Z  zaproszenia – 
w związku z panującą sytuacją 
epidemiologiczną – skorzystało 
kilkanaście rodzin.
 – Wśród prezentów znalazły 
się rzeczy wymyślone i  wyko-
nane przez pracowników przy-
widzkiego urzędu gminy oraz 
seniorów. Wśród nich są dwie 
panie, które ukończyły 90 i 96 
lat, a ostatnio do ich grona do-
łączył również pan, która relak-
suje się robiąc na drutach weł-
niane kapcie dla dzieci– mówi 

nam wójt gminy Przywidz. 
W  spotkaniu uczestniczy-
li także autorzy przedmiotów, 
które są umieszczane w  Przy-
widzkim Koszu. Im także po-
dziękowano za zaangażowanie 
i bezinteresowną pracę na rzecz 
innych. 
 – Myślę, że inicjatywa jest 

interesująca i   warto ją kon-
tynuować w  kolejnych latach. 
Korzystając z okazji, raz jeszcze 
dziękuję wszystkim osobom, 
które poświęcają swój wolny 
czas i  przygotowują oryginal-
ne rzeczy, które potem trafią do 
Przywidzkiego Kosza – dzię-
kuje Marek Zimakowski.

Dodajmy na koniec, że w  tym 
nieszablonowym projekcie 
może uczestniczyć każdy chęt-
ny. Zgłoszenia z ciekawymi po-
mysłami przyjmowane są pod 
adresem mailowym promocja@
przywidz.pl.

(KL)
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TEREN PO OCZYSZCZALNI NA SPRZEDAŻCIĘŻKA PRACA ROLNIKA

uruchomienie nowej oczyszczalni 
w maju 2021 roku

symboliczne święto plonów

Wielkimi krokami zbliża się 
do końca budowa oczyszczal-
ni ścieków w Piekle Dolnym. 
Na placu budowy widać po-
stępy prac. Nic nie wskazuje 
na to, aby do maja przyszłe-
go roku nie udało się sfinali-
zować największej inwestycji 
w historii gminy Przywidz.
Do zakończenia wszystkich 
prac pozostało już niewiele. 
Wydaje się, że w  pierwszym 
kwartale przyszłego roku 
oczyszczalnia ścieków roz-
pocznie swoją działalność. 
 – Starej oczyszczalni nie bę-
dziemy zamykać od razu. Jej 
wygaszanie trwać będzie kila 

Tegoroczne Święto Plonów 
w gminie Przywidz miało sym-
boliczny charakter. Odprawio-
na została msza dziękczynna za 
osiągnięte plony.
 – Praca rolnika jest bardzo 
ciężka. Trzeba ją szanować i do-
ceniać. W  związku z  sytuacją 
spowodowaną koronawirusem 
tegoroczne święto plonów mu-
sieliśmy organizować skromniej 
niż dotychczas. W symboliczny 
sposób podziękowaliśmy za co-
dzienny trud rolników, których 
w naszej gminie jest niestety co-
raz mniej – mówi „Panoramie” 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz. 

miesięcy, ponieważ musimy być 
w  jakiś sposób zabezpieczeni 
na wypadek nieprzewidzianych 
sytuacji w  nowej oczyszczalni 
w Piekle Dolnym – mówi nam 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz. 
Teren, na którym znajduje się 
obecna oczyszczalnia ścieków, 
może być łakomym kąskiem 
dla inwestorów. Na niemałej 
działce wybudować można nie-
wielkie osiedle mieszkaniowe 
z  punktami handlowo-usługo-
wymi. Na sprzedaży terenu za-
robiłaby również gmina, dzięki 
czemu łatwiej byłoby realizo-
wać kolejne – potrzebne dla 

Poza mszą odbył się także 
koncert Chóru Przywidzkiego 
i  recital fortepianowy Tomasz 
Szwelnika. Miłośnicy sztu-
ki mieli przyjemność podzi-
wiać wystawę przygotowaną 
przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Przywidzu i Słoneczną 

mieszkańców – inwestycje, 
a tych nie brakuje.
  – 24 września dowiemy się 
– jeśli nie będzie protestów – 
kto zostanie zwycięzcą prze-
targu na budowę ostatnich 
nitek kanalizacji sanitarnej 
w  aglomeracji przywidzkiej. 
Inwestycja będzie realizowa-
na w Gromadzinie, Pomlewie 
i Przywidzu, gdzie budowana 
będzie nowa, bardziej wydaj-
na przepompownia ścieków 
– dodaje Marek Zimakowski.

(lubek)

Galerię z Wysina. Na wysta-
wie można było oglądać pra-
ce malarskie młodzieży bio-
rącej udział w  wakacyjnych 
plenerowych warsztatach 
artystycznych.

(GR)
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 trwa przebudowa ul. skalskiego

 zdaniem burmistrza Janusza wróbla w ulicy krótkiej drzemie ogromny potencjał

WYJĄTKOWY ROK

rekordowa liczba stypendystów 
Tradycją stały się już stypen-
dia dla najlepszych uczniów 
przyznawane przez burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego. Wyjąt-
kowy okazał się ten rok. Dla-
czego? Tak dużej liczby stypen-
dystów w historii przyznawania 
wyróżnień jeszcze nie było.
W  tym roku złożono aż 321 
wniosków. Negatywnie zwery-
fikowano tylko 18 podań. 
 – Jest to do tej pory najwięk-
sza liczba przyznanych sty-
pendiów – mimo że kryteria są 
cały czas takie same. W  roku 
ubiegłym mieliśmy blisko 100 

stypendystów mniej – mówi „Pa-
noramie” Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego. – 
Ten rok był szczególny. Stypendia 
otrzymały też dzieci z młodszych 
klas. Poza tym pandemia spowo-
dowała, że uczniowie osiągnęli 
lepsze wyniki w  nauce, w  czym 
zapewne niemała zasługa rodzi-
ców. Mam nadzieję, że za rok 
będę miał przyjemność nagrodzić 
taką samą liczbę uczniów. 
Stypendia zostały przyznane 
w  dwóch głównych kategoriach. 
Wyróżniono uczniów za dobre 
wyniki w nauce oraz za wybitne 

żYciE Pruszcza gdańskiEgo

POWSTANIE TEREN REKREACYJNY NA OSIEDLU BURSZTYNOWYM

krótka stanie się wizytówką Pruszcza gdańskiego
w ostatnim czasie włodarze pruszcza Gdańskiego otrzymali dobrą wiadomość. ze środków rządowych otrzymają prawie 
4 mln zł. pieniądze te będą przeznaczone na trwającą właśnie przebudowę ulicy skalskiego. Jest to najważniejsza, ale 
nie jedyna inwestycja, którą zaplanowano w tym roku.

Przebudowa ulicy Skalskiego to 
już ostatnie zadanie, które jest 
realizowane w  ramach budowy 
węzła integracyjnego. Kosztem 
8,4 mln zł wybudowana będzie 
całkowicie nowa droga. W  ra-
mach zadania ulica nie tylko zy-
ska nowy asfalt, ale wykonana 
będzie również ścieżka pieszo
-rowerowa, kanalizacja desz-
czowa, zainstalowane zosta-
nie oświetlenie i  wybudowane 
nowe rondo. Koniec wszystkich 
prac przewidziano na pierwszy 
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POMNIK W PARKU PRZY STWOSZA

w 80. rocznicę zbrodni katyńskiej

Niebawem rozpoczną się 
prace w  parku przy ul. Wita 
Stwosza w  Pruszczu Gdań-
skim. W planach jest budowa 
pomnika, który upamiętni 80. 
rocznicę  zbrodni katyńskiej.
Park przejdzie niewielką me-
tamorfozę. Dotychczasowe 
udeptane ciągi piesze zostaną 
utwardzone. Zainstalowa-
ne zostanie nowe oświetlenie 
i uzupełniona zieleń. Najważ-
niejszy jest jednak pomnik.
 – Katyń i inne miejsca kaźni 
szczególnie zapadły w pamięć 
również mieszkańcom nasze-
go miasta i  powiatu, a  także 
ich rodzinom. Uznaliśmy, że 

80. rocznica zbrodni katyńskiej 
jest odpowiednim momentem, 
by oddać hołd ofiarom. Mam 
nadzieję, że pomnik będzie 
miejscem zadumy nad tymi tra-
gicznymi wydarzeniami. Nie 
będzie to sztampowy pomnik, 
ale bardzo dojrzały projekt 
– mówi „Panoramie” Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Autorem projektu jest prof. 
Mariusz Białecki z  Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku.
 – Zbrodnia katyńska ma wy-
miar nie tylko ogólnonarodo-
wy. Dotknęła członków ro-
dzin także wielu pruszczan 

i mieszkańców powiatu gdań-
skiego. Trauma katyńska 
przechodzi z  pokolenia na 
pokolenie. Jest nadal obecna. 
Ten pomnik powstał właśnie 
z  myślą o  nich. Forma spi-
żowego orła scalona z  mo-
numentem inspirowana jest 
zdeformowanym artefaktem 
znalezionym podczas eks-
humacji mogił wojskowych. 
Orzeł ten przywołuje obraz 
pasyjny, symbolizując rodzaj 
okaleczonej świętości – tak 
o  idei powstania pomnika 
mówi Mariusz Białecki. 

(lubek)
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UPAMIĘTNIENIE 80 ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ
PROJEKT POMNIKA - Pruszcz, ul. Wita Stwosza

Projekt: Mariusz Białecki
Opracowanie: Aleksander Konarski

osiągnięcia sportowe. W  kla-
sach IV–VI stypendia na-
ukowe otrzymało 110 osób, 
a sportowe – 11. Z kolei wśród 
uczniów klas VII–VIII było 
ich odpowiednio 68 i 5. Wśród 
najstarszych (szkoły średnie) – 
stypendia naukowe otrzymają 
104 osoby, a sportowe – 5.
Dodajmy, że w  tegorocznym 
budżecie Pruszcza Gdańskie-
go na stypendia dla najlep-
szych uczniów zabezpieczono 
ponad 350 tys. zł. 

(KL)

kwartał przyszłego roku, ale 
władze miasta liczą, że termin 
ten uda się przyspieszyć – być 
może już na koniec grudnia. 
Wszystko oczywiście zależy od 
sprawności wykonawcy i  wa-
runków pogodowych. Na ra-
zie prace przebiegają zgodnie 
z harmonogramem. 
 – Wieloletnie doświadcze-
nie już mnie nauczyło, że nie 
można chwalić dnia przed za-
chodem słońca – mówi nam 
Janusz Wróbel. – Cały projekt 

dotyczący budowy węzła in-
tegracyjnego otrzymał dofi-
nansowanie Unii Europejskiej. 
Przebudowę ulicy Skalskiego 
musimy jednak sfinansować 
w całości z własnych środków. 
Otrzymane 4 miliony na pew-
no przyczynią się do łatwiej-
szego sfinansowania inwestycji. 
Nie pokryją jednak wszystkich 
strat, które miasto poniosło 
w wyniku pandemii koronawi-
rusa i obniżenia podatku.
Nieco mniej spektakularnymi, 
ale i  tańszymi inwestycjami są 
budowy dwóch mostków na 
Raduni. Pierwszy z  nich bu-
dowany jest obok istniejącej 
już przeprawy rzecznej przy 
ulicy Mickiewicza, a  drugi 
na wysokości urzędu skarbo-
wego. Stare mostki nie będą 
jeszcze likwidowane, ale doce-
lowo – zgodnie z  zaleceniami 
Wód Polskich – będą musiały 
być rozebrane. Powód? Zbyt 
niskie posadowienie nad lu-
strem wody, co może być nie-
bezpieczne w czasie zagrożenia 
powodziowego. 

 – Planujemy budowę jeszcze 
jednego mostku w  okolicach 
Centrum Kultury i  Sportu. 
Obecna przeprawa – tuż za 
kortami – również znajduje się 
zbyt nisko lustra, dlatego bę-
dziemy zmuszeni i w tym miej-
scu wybudować nową kładkę – 
dodaje burmistrz. 
Bardzo istotna jest również 
rozbudowa Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej przy 
ul. Wojska Polskiego. Na razie 
udało się rozebrać przybudów-
kę i  wykonać sporą część prac 
budowlanych. Trwa kapitalny 
remont znajdującego się nieco 
dalej Domu Młynarza, gdzie 
docelowo funkcjonował będzie 
Urząd Stanu Cywilnego. Do-
dajmy, że inwestycja ma być 
ukończona w trzecim kwartale 
przyszłego roku. 
 – Z zadań, które zbliżają się do 
końca, cieszy mnie rewitaliza-
cja terenu przy Krótkiej 6. Bu-
dynek został odrestaurowany, 

ciekawie zagospodarowa-
no również zaplecze obiek-
tu, w  którym niebawem swoją 
działalność rozpocznie prusz-
czańskie muzeum. Dzięki po-
czynionym inwestycjom miej-
sce to odzyskało swój blask i je-
stem przekonany, że będzie wi-
zytówką Pruszcza Gdańskiego. 
Na tym jednak nie chcemy 
poprzestać. Rewitalizacji pod-
damy dalszy fragment Krót-
kiej, ponieważ moim zdaniem 
ta ulica ma wielki potencjał. 
W  ciągu dwóch najbliższych 
lat chcemy przesunąć przysta-
nek autobusowy, aby zabytko-
wy dworek był jeszcze lepiej 
wyeksponowany, a  do końca 
obecnej kadencji przebudować 
całą Krótką, która stałaby się 
bardziej reprezentacyjnym cią-
giem, przyciągając swoim uro-
kiem do spacerów – informuje 
nas Janusz Wróbel.
Warto też powiedzieć, że 
rozstrzygnięto przetarg na 

przygotowanie terenu rekre-
acyjnego przy ul. Rogozińskie-
go na Osiedlu Bursztynowym. 
W ramach inwestycji wykona-
ne będzie: boisko wielofunk-
cyjne, place zabaw dla małych 
i  nieco większych dzieci. Sta-
ną też stoły do tenisa stoło-
wego, wykonana będzie strefa 
street workout i  parkour oraz 
zamknięty wybieg dla psów. 
Ponadto w  ramach inwestycji 
zostaną wykonane dwa tory dla 
rolkarzy i miejsca postojowe dla 
samochodów, stojaki dla rowe-
rów, a także chodniki i ścieżka 
rowerowa. Przewidziano także 
oświetlenie obiektów rekre-
acyjnych i  urządzenie zieleni. 
Cała inwestycja kosztować bę-
dzie niemal 4 mln zł, a pierw-
sze roboty powinny ruszyć na 
początku października. 

(lubek)

 wizualizacja parku przy ul. wita stwosza
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CEDRY WIELKIE ODWIEDZAJĄ GWIAZDY

Już od roku cieszą się z hali 
niemal rok temu oddano do użytku jedną z najważniejszych inwestycji ostatnich lat – halę sportową w cedrach wielkich. 
od tego momentu byliśmy świadkami wielu ciekawych wydarzeń sportowych i kulturalnych.
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PRZESZLI NA EMERYTURĘ

Podziękowanie dla 
nauczycieli 
Wójt gminy Cedry Wielkie 
Janusz Goliński spotkał się 
z  nauczycielami, którzy po 
kilkudziesięciu latach pracy 
przeszli na zasłużoną emery-
turę. Była to okazja nie tyl-
ko do wspomnień, ale przede 
wszystkim do podziękowań 
i nagrodzenia nauczycieli.
Na zasłużoną emeryturę po 
37 latach pracy przeszła Ka-
tarzyna Perzyńska, która 
pracowała w  Szkole Podsta-
wowej w Wocławach, a przez 
kilkanaście lat wzorowo peł-
niła funkcję dyrektora szkoły 
w Trutnowach. Podobny staż 
pracy ma Czesława Gruba – 
również ze szkoły w  Wocła-
wach. Wśród nagrodzonych 
nauczycieli znalazł się także 

Zbigniew Tymiński ze Szko-
ły Podstawowej w  Cedrach 
Małych.
– Dziękuję za Waszą wielo-
letnią pracę na rzecz naszych 
dzieci i  podejmowanie dzia-
łań, które kształtowały ich po-
stawy. Wielu z  nich również 
Wam zawdzięcza swoje suk-
cesy. Mam nadzieję, że otrzy-
mane nagrody, będą dobrym 
początkiem Państwa emery-
tury. Korzystając z okazji raz 
jeszcze życzę dużo zdrowia, 
radości i  wszelkiej pomyśl-
ności, a przy okazji realizacji 
marzeń, na które do tej pory 
nie starczało być może czasu 
– życzy wójt Janusz Goliński.

(GR)

– Minione 12 miesięcy po-
kazało, jak bardzo potrzebna 
była budowa hali sportowej. 
Obiekt był wykorzystywany 
do granic swoich możliwości. 
Dzięki niej mogliśmy oglą-
dać gwiazdy sportu i estrady. 
Organizowane wydarzenia 
pokazały, że nasi mieszkańcy 
złaknieni są takich przedsię-
wzięć. Był to trudny okres – 
również ze względu na pan-
demię koronawirusa. Myślę 
jednak, że egzamin został 
zdany – mówi wójt Janusz 
Goliński.
Przypomnijmy, że w nowej 
hali mieliśmy przyjemność 
oglądania w akcji siatka-
rzy Tref la Gdańsk i AZS 
Olsztyn, szczypiornistów 
reprezentacji Algierii, re-
prezentantów Polski w fut-
salu czy tancerzy. Nie bra-
kowało też gwiazd estrady, 
by wspomnieć o występach 

aktorów Andrzeja Grabow-
skiego i Tomasza Stockinge-
ra czy piosenkarza Andrzeja 

Cierniewskiego. 
Podczas rocznicowej impre-
zy atrakcji dla małych i du-
żych nie brakowało, a wi-
sienką na torcie był mecz 
mega piłkarzyków, w którym 
naprzeciwko siebie stanę-
ły drużyny Samorządowców 

i Duchownych. 9:8 wygrała 
drużyna prowadzona przez 
Janusza Golińskiego, a zwy-
cięską bramkę strzeliła Ju-
styna Słowińska, przewod-
nicząca rady Gminy Cedry 
Wielkie.

(KL)

KORONAWIRUS NIE ZWOLNIŁ ICH Z PRACY

Nietypowo dziękowano za plony
Dożynki to czas ukorono-

wania pracy rolników, która 
nie należy do łatwych – a przy 
okazji napotyka różne proble-
my i trudności. Koronawirus 
nie zwolnił ich też z codzien-
nych obowiązków. Korzysta-
jąc z okazji, wszystkim rolni-
kom dziękuję za ich codzienny 
trud i za gospodarność. Bez 
Waszej ciężkiej pracy nie by-
łoby mąki, z której wypiekany 
jest chleb, goszczący codzien-
nie na naszych stołach – mówi 
wójt Janusz Goliński.

Tegoroczne dożynki – ze 
względu na sytuację pande-
miczną – miały bardzo sym-
boliczny charakter. W ramach 
Gminnych Obchodów Święta 
Plonów, których starostami 
byli Marta i Piotr Rutkowscy, 
odbyła się msza św. dzięk-
czynna za plony i o boże bło-
gosławieństwo dla rolników.

– Szanowni gospodarze na-
szej gminy, przekazujemy tra-
dycyjny bochen chleba upie-
czony z tegorocznych zbiorów. 
Życzymy Wam, abyście dzie-
lili nim sprawiedliwie – tak, 
aby chleba nie zabrakło do 
następnych pomyślnych zbio-
rów – życzyli wójtowi Janu-
szowi Golińskiemu i Justynie 
Słowińskiej, Przewodniczącej 

Rady Gminy Cedry Wielkie 
starostowie dożynek.

Przed ołtarzem w kościele 
parafialnym w Cedrach Wiel-
kich stanęły piękne wieńce do-
żynkowe przygotowane przez 
mieszkańców poszczególnych 
sołectw.

– Najważniejsze, że żniwa 
udało się przeprowadzić spraw-
nie i bezpiecznie. Mam nadzie-
ję, że nasi rolnicy zadowoleni są 
z zebranych plonów i że za rok 
obchody święta plonów będą 
huczniejsze – dodaje Janusz 
Goliński.

(KL)
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po okresie przygotowań mogą z niej korzystać również mieszkańcy pruszcza Gdańskiego. składać można wnioski o pruszczańską 
kartę mieszkańca, bo o niej oczywiście mowa. dzięki niej będzie można bezpłatnie korzystać z komunikacji publicznej.

KORZYŚCI DLA PRUSZCZAN I PRZEDSIĘBIORCÓW 

wystartowała Pruszczańska karta Mieszkańca

Z  udogodnień karty miesz-
kańca korzystają osoby z róż-
nych polskich miast, mia-
steczek i  niektórych gmin 
wiejskich. 
 – Od kilku lat myśleliśmy 
o  jej uruchomieniu. Sza-
lę przechyliła darmowa ko-
munikacja. Jest bardzo duża 
grupa odbiorców – szcze-
gólnie uczniów, którzy dzię-
ki Pruszczańskiej Karcie 
Mieszkańca będą mogli za 
darmo korzystać z  komu-
nikacji publicznej pomię-
dzy Pruszczem Gdańskim 
a Gdańskiem – mówi „Pano-
ramie” Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.
Pakiet bezpłatnych przejaz-
dów obowiązywać będzie 
na liniach: 132, 200, 205, 
207, 232 i  N5 – oczywiście 
na trasie Pruszcz Gdański 
– Gdańsk.
Poza dziećmi poniżej 18 lat 
do programu będą mogli do-
łączyć również rodzice lub 
opiekunowie prawni, skła-
dając jednocześnie wniosek 
o  pakiet mieszkańca i  kartę 
w imieniu swoim oraz dzieci.
 – Taka sama zasada będzie 

obowiązywać w  komunika-
cji publicznej funkcjonującej 
na terenie naszego miasta. 
Z  darmowych przejazdów 
linią 107 będą mogli korzy-
stać tylko posiadaczy karty, 
natomiast pozostali będą zo-
bowiązani do kupienia biletu 
– tłumaczy burmistrz. 
Konto w  programie i  wnio-
sek można złożyć online lub 
osobiście. 
Wszelkie niezbędne infor-
macje na ten temat dostępne 
są na stronie www.miesz-
kamwpruszczu.pl. Podczas 
składania wniosku o  pakiet 
mieszkańca osobiście, nale-
ży w nim podać dane swoich 
dzieci lub innych osób, w któ-
rych imieniu chcemy założyć 
konto, uzyskać pakiet i kartę. 
Konto elektroniczne zostanie 
założone przez pracowni-
ka urzędu i  przy dodawaniu 
wszystkich osób wyszczegól-
nionych we wniosku stanie 
się kontem rodzinnym. Dane 
do logowania otrzymamy na 
podany adres e-mail.
 – Pakietem podstawo-
wym, bazowym dla każ-
dego pruszczanina jest 

pakiet mieszkańca, który 
wraz z  kartą będzie upraw-
niał do skorzystania ze zni-
żek i  ulg u  partnerów pro-
gramu. Według założeń pa-
kiet ten zostanie uzupełniony 
o bazę pierwszych partnerów 
do 15 listopada, a  katalog 

dostępnych dzięki niemu 
możliwości będzie się stale 
powiększał – informuje Ja-
nina Wilkos-Gad, kierownik 
Referatu Współpracy i  Pro-
mocji Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański.
Program ruszył. Od 1 

października zaplanowane 
jest uruchomienie pakietu 
GPSZOK, w ramach którego 
bez konieczności okazywa-
nia dodatkowych dokumen-
tów będzie można przekazać 
odpady zgodnie z przyjętymi 
zasadami. 

W  przyszłym roku pojawią 
się zniżkowe ceny biletów na 
basen i do kina.
 – Na przyszły rok planowana 
jest również integracja istnie-
jących już kart: Karty Seniora 
i Pruszczańskiej Karty Dużej 
Rodziny – z  Pruszczańską 
Kartą Mieszkańca – dodaje 
Janina Wilkos-Gad.
Do programu zgłaszać się 
mogą również przedsiębior-
cy. Warunkiem jest jed-
nak udzielenie 10 proc. ulgi 
na wykonywane usługi lub 
sprzedawany towar.
 – Mam nadzieję, że dzięki 
temu zwiększy się liczba ich 
klientów. Korzystając z  oka-
zji, zachęcam pruszczańskich 
przedsiębiorców do skorzy-
stania z  naszego zaproszenia 
do udziału w programie – za-
chęca burmistrz Wróbel. 
Dodajmy jeszcze tylko, że 
Pruszczańską Kartę Miesz-
kańca będzie mogła posiadać 
każda osoba płacąca podatki 
w naszym mieście albo posia-
dająca meldunek w  Pruszczu 
Gdańskim.

(lubek)

Jesień na dobre zawitała w otaczającą przyrodę. dla niektórych z nas to także czas podejmowania ważnych decyzji codziennego życia, 
które – szczególnie w wieku podeszłym – nie zawsze jest łatwe i przyjemne. wyjątkowo odczuwają to osoby samotne, schorowane. ale 
nie tylko. w szczególnej sytuacji są również opiekunowie rodzinni, którzy muszą poświęcić się pracy, codziennym obowiązkom i opiece 
nad bliską osobą. w obydwu przypadkach warto zastanowić się nad zmianą dotychczasowego życia i skorzystać z oferty centrum opieki 
serenus, mieszczącego się przy ul. przemyskiej na Gdańskim Ujeścisku. 

Jesień naszego życia może być kolorowa 

Dom został stworzony przez 
Fundację Laurentius, która od 
ponad 15 lat w  Polsce prowadzi 
domy opieki, m.in. w  Olszty-
nie i  w  Katowicach. Standardy 
opieki oparte są na tych, któ-
re zostały wypracowane przez 
fundatora Fundacji Laurentius 
– Diakoneo (wcześniej Diako-
nię Neuendettelsau). Organiza-
cja ta może poszczycić się po-
nad 160-letnią tradycją w  opie-
ce nad osobami starszymi czy 
niepełnosprawnymi. 
W  strukturze gdańskiego cen-
trum znajduje się placówka ca-
łodobowej opieki dla osób nie-
pełnosprawnych, przewlekle 
chorych i  w  podeszłym wieku. 
Korzystają z  tej oferty osoby za-
interesowane pobytem krótko-
terminowym (opieka wytchnie-
niowa), jak również takie, które 
wybierają jako miejsce stałego 
zamieszkania dla siebie bądź bli-
skich. Prowadzony jest również 
dom pomocy społecznej dla osób 
starszych, gdzie głównie kiero-
wani są mieszkańcy gmin, którzy 

wymagają całodobowej opieki. 
- Nie jest to zwykły dom opieki. 
Wyróżnia nas przede wszystkim 
domowa atmosfera, komfortowo 
wyposażone pokoje 1 i  2 oso-
bowe z  łazienkami i  systemem 
przyzywowym z  interkomem. 
Ponadprzeciętna przestrzeń 
dzienna, możliwość korzysta-
nia z  nowocześnie wyposażonej 
kuchni podręcznej na każdej gru-
pie mieszkalnej, aleje spacerowe 
dedykowane osobom z  demen-
cją, umożliwiające realizację tzw. 
”kilometrów terapeutycznych”. 
Szczególnie w  okresie letnim 
najbardziej cieszy seniorów prze-
stronny i ciekawie zaaranżowany 
ogród z różnorodną roślinnością, 
drzewami i  krzewami owoco-
wymi, ogrodem sensorycznym, 
sadzawką, altanami, ławeczkami 
oraz podwyższonymi rabatami 
do uprawy roślin. Pokoje na par-
terze  mają bezpośrednie wyjście 
do własnego ogródka i mini tara-
su- opowiada Magdalena Kowal-
czys, dyrektor Centrum Opieki 
Serenus.

W domu stosowane są nowocze-
sne metody terapii, skierowane 
szczególnie dla osób dotkniętych 
demencją, w  tym z  chorobą Al-
zheimera. Wyjątkowe jest rów-
nież sąsiedztwo przedszkolaków, 
które sprzyja dobremu samopo-
czuciu i  niesamowitym relacjom 
seniorów z dziećmi. Dom posiada 
również własną kuchnię , w któ-
rej przygotowywane są posiłki 
ze świeżych produktów zgod-
nie z  preferencjami mieszkań-
ców. To wszystko realizowane 
jest w oparciu o wyjątkowy per-
sonel uwrażliwiony na potrzeby 
mieszkańców.
Ostatnie miesiące, nie tylko dla 
domu Serenus, były niezwy-
kle ciężkie. Wszystko za sprawą 
koronawirusa. 
 – Nie ma co ukrywać, że sytuacja 
jest trudna. Musieliśmy nauczyć 
się pracować w  nowej rzeczywi-
stości. Panująca sytuacja zmusiła 
nas również do ograniczenia ak-
tywności na zewnątrz. Szuka-
liśmy jednak optymalnych roz-
wiązań, aby stworzyć namiastkę 

tego, co było dla nas naturalne 
na co dzień. Z  pomocą wolon-
tariuszy-muzyków zorganizo-
waliśmy dla seniorów koncert, 
który odbył się w przydomowym 
ogrodzie. Ograniczenia dotyczy-
ły również odwiedzin bliskich 
mieszkańców. I ten problem uda-
ło nam się rozwiązać poprzez 
zorganizowanie strefy odwie-
dzin. Każdy dzień bez wirusa 
jest dla nas dniem wygranym –  

przyznaje Magdalena Kowalczys.
Mimo pandemicznej sytuacji 
Centrum Opieki Serenus otwar-
te jest na nowych pensjonariuszy. 
Przyjęcia do placówki odbywają 
się pod ściśle określonymi warun-
kami. Każda nowoprzyjęta osoba 
musi mieć wykonany test, aby wy-
kluczyć obecność wirusa. Wszel-
kich informacji na temat przy-
jęcia do domu oraz naszej oferty 
można uzyskać poprzez kontakt 

telefoniczny +48 58 691 47 47 (od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7.30.-16.00). Zachęcam do 
zapoznania się z informacjami na 
stornie internetowej www.sere-
nus-gdansk.pl. Prowadzimy rów-
nież nasz fanpage https://www.
facebook.com/serenusgdansk, 
na którym zamieszczamy relacje 
z barwnego życia domu. Z nami 
jesień życia może być kolorowa-  
dodaje Magdalena Kowalczys. 

 


