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FlashFlash

cieszę się, że frekwencja w tegorocznych konsultacjach 
nad budżetem obywatelskim była większa niż w roku 
ubiegłym. pandemia koronawirusa negatywnie 
wpłynęła na głosowanie metodą tradycyjną, ale 
również na działania promocyjne całego budżetu 
obywatelskiego – mówi Janusz wróbel, burmistrz 
pruszcza Gdańskiego.

Nowoczesny aparat rtg w pogotowiu
Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim wzbogaci 
się niebawem o  aparat rentgenowski. Stosowną umowę 
w  sprawie zakupu urządzenia podpisano niedawno 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

Budują dobrą markę   
Ostatnie lata pokazały, że gmina Cedry Wielkie to dosko-
nałe miejsce dla przedsiębiorców. Pokazują to realizowane 
inwestycje na tym terenie oraz bardzo duże zainteresowa-
nie nieruchomościami przeznaczonymi pod zabudowę. 

Bezpieczeństwo stawiają na pierwszym planie 
Powiat gdański zamieszkuje obecnie blisko 120 tysięcy 
mieszkańców, którzy chcą tu żyć komfortowo, a przede 
wszystkim bezpiecznie. Aby tak się stało, zarówno samo-
rządy gmin, jak i powiatu realizują szereg inwestycji. 

Mieszkanie bez bankowej zdolności kredytowej?
S M „Żuławy” działa niemal od 40 lat i zrzesza ok. 200 członków. 
Swoje zasoby mieszkaniowe posiada przede wszystkich 
w Cedrach Wielkich, ale dwa budynki w Pruszczu Gdańskim 
także należą do tej spółdzielni. 
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wyłoniono projekty w ramach budżetu obywatelskiego 2021
WIĘCEJ OSÓB GŁOSOWAŁO INTERNETOWO 

znamy wszystkie projekty, które będą realizowane w ramach 
przyszłorocznego budżetu obywatelskiego w pruszczu Gdań-
skim. w głosowaniu wzięło udział blisko 2 tysiące mieszkań-
ców, którzy zdecydowali, że wykonane zostaną 4 projekty.
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wYdarzENia

powiat gdański zamieszkuje obecnie blisko 120 tysięcy mieszkańców, którzy chcą tu żyć komfortowo, a przede wszystkim 
bezpiecznie. aby tak się stało, zarówno samorządy gmin, jak i powiatu realizują szereg inwestycji. na ten rok zaplanowane przez 
władze powiatu gdańskiego zadania oszacowano na ok. 25 mln zł. 

DZIAŁANIA PRZEJRZYSTE I TRANSPARENTNE 

Bezpieczeństwo stawiają na pierwszym planie 

AKCJA BIBLIOTEKI 

Mała książka, wielki człowiek
 – Drodzy Rodzice! Zaprasza-
my Was wraz ze swoimi po-
ciechami do wzięcia udziału 
w  naszej akcji, która odbywa 
się w ramach projektu „Mała 
książka – wielki człowiek”. 
Głównym jej organizato-
rem jest Instytut Książki we 
współpracy z  Fundacją Me-
tropolia Dzieci. Jest ona skie-
rowana do przedszkolaków – 
zachęca Anita Kotwa-Kąkol 
z  Powiatowej i  Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w  Prusz-
czu Gdańskim.
Inicjatywa ma zachęcić ro-
dziców oraz ich pociechy do 
czytania książek codzien-
nie, a  także do odwiedzenia 
biblioteki.
Zasady uczestnictwa są pro-
ste. Wystarczy zapisać dziec-
ko w  wieku przedszkolnym 
(3–6 lat) do biblioteki (lub 
jeśli już jesteście zapisani, 
przyjść i  wypożyczyć ksią-
żeczki). Każdy otrzyma 

Wyprawkę Czytelniczą, skła-
dającą się z Karty Małego Czy-
telnika, naklejek oraz książki 
wraz z  broszurą dla rodziców.  
– Po uzbieraniu 10 naklejek 
czytelnik zostanie uhonorowa-
ny imiennym dyplomem. War-
to dodać, że naklejki otrzyma 
dziecko każdorazowo po wy-
pożyczeniu co najmniej jednej 
książki. W  wyprawce znajdą 

coś dla siebie także rodzi-
ce – przygotowana dla nich 
broszura informacyjna przy-
pomni o  bezcennej roli czy-
tania w  rozwoju ich dziecka 
oraz o  korzyściach wynika-
jących z  częstego odwiedza-
nia biblioteki – dodaje Anit 
Kotwa-Kąkol.

(GR)

Piotr Ołowski, przewodni-
czący Komisji Infrastruktu-
ry i  Rozwoju Powiatu zwraca 
uwagę, że to radni i mieszkań-
cy mają wpływ na to, jakie in-
westycje będą realizowane.
 – Działamy według wcze-
śniej przyjętego planu pracy, 
a z jego realizacji przygotowu-
jemy sprawozdanie, które jest 
poddawane pod głosowanie 

na posiedzeniu rady powiatu. 
Nie siedzimy za biurkami, ale 
często pracujemy w  terenie, 
gdzie naocznie przekonujemy 
się, które zadania należy zre-
alizować w  pierwszej kolejno-
ści. Często reagujemy na sy-
gnały radnych powiatowych 
albo samych mieszkańców, 
bo to przecież oni w  pierw-
szej kolejności wiedzą, co jest 

najpotrzebniejsze. Trzeba jed-
nak jasno powiedzieć, że nie 
zawsze życzenia mieszkańców 
są zasadne, ale chciałbym pod-
kreślić bardzo dobrą współpra-
cę z wójtami, radnymi i  sołty-
sami, za co przy okazji chciał-
bym serdecznie podziękować 
– mówi Piotr Ołowski. 
To właśnie dzięki dobrej 
współpracy, ale i pracy w tere-
nie komisji infrastruktury do 
przyszłorocznego planu budże-
towego trafiło kilka wniosków, 
które dotyczą przede wszyst-
kim poprawy bezpieczeństwa 
na naszych drogach. Do za-
rządu powiatu trafiły wnioski 
dotyczące: budowy chodnika 
z Kłodawy do Trąbek Małych, 
remontu z  przekazaniem gmi-
nie Trąbki Wielkie drogi Sobo-
widz – Gołębiewko, przeniesie-
nie w  bezpieczniejsze miejsce 
przystanku autobusowego we 
wsi Rościszewo i modernizacja 
drogi Wojanowo–Rekcin. 
 – Jako Komisja Infrastruktu-
ry i  Rozwoju Powiatu bacznie 
przyglądamy się również pro-
cedurom przetargowym i pod-
pisywanym przez zarząd umo-
wom. W  tym miejscu należy 
podkreślić, że wszystkie dzia-
łania prowadzone są w  sposób 
przejrzysty i  transparentny 
– podkreśla Piotr Ołowski. – 
Bezpieczeństwo mieszkańców 
powiatu gdańskiego jest dla nas 
najważniejsze, dlatego tylko 
w tym roku zrealizowanych zo-
stało już kilkanaście inwestycji, 
które dotyczą poprawy bezpie-
czeństwa na drogach powia-
tu gdańskiego. Warto w  tym 
miejscu również podkreślić, że 
na wszystkie inwestycje zapla-
nowano wydać w tym roku ok. 
25 milionów złotych.
Dotyczą one nie tylko remon-
tów dróg, ale również: bu-
dowy nowych chodników, 

malowania przejść dla pieszych 
i ich doświetlenia, instalowania 
tablic interaktywnych. Warto 
pamiętać, że niektóre zadania 
drogowe realizowane są wspól-
nie z  samorządami gminnymi. 
Tak było chociażby w przypad-
ku przebudowy ulicy Słowac-
kiego w  Pruszczu Gdańskim, 
która zajęła drogowcom 3 lata. 
Inwestycja objęła nie tylko wy-
lanie asfaltowego dywanika, 
ale również wymianę całej in-
frastruktury podziemnej oraz 
budowę chodników i instalację 
nowego oświetlenia. Teraz, po-
dobnie jak w przypadku innych 
dróg powiatowych w Pruszczu 
Gdańskim, ulica Słowackie-
go będzie zarządzana przez 

miasto. 
 – Ulica Słowackiego jest ulicą 
strategiczną dla komunikacji 
w  Pruszczu Gdańskim. Dro-
ga ma także walory estetycz-
ne. Mieszkam w pobliżu i lubię 
spacerować wyremontowaną 
ulicą Słowackiego. Remontu 
wymaga jeszcze jedna droga 
powiatowa znajdująca się w na-
szym mieście. Mam tu na myśli 
ulicę Gałczyńskiego. Remont 
poprzedzony był społeczny-
mi konsultacjami. Mieszkańcy 
mieli okazję wnosić swoje uwa-
gi i  wiem, że niektóre z  nich 
będą wzięte pod uwagę przy 
przygotowaniu projektu – tłu-
maczy Piotr Ołowski.
Jednak nie tylko inwestycje 

drogowe zajmują cały plan bu-
dżetowy. Wciąż czekamy na 
rozpoczęcie budowy mostu 
w  ciągu ulicy Przemysłowej 
w  Kolbudach. Kilka tygodni 
temu rozpoczęła się rozbudowa 
Szkoły Podstawowej Specjalnej 
w  Warczu. Jest to inwestycja 
zaplanowana na kilka najbliż-
szych lat, a zakłada budowę no-
wego budynku dydaktycznego, 
łączników, sali gimnastycznej, 
parkingu i boiska sportowego.
O  inwestycjach realizowanych 
przez powiat gdański na pewno 
będziemy informować niejeden 
raz na łamach „Panoramy”.

(lubek)

 trwa przebudowa drogi powiatowej 
w miejscowości ostrowite

 piotr ołowski, przewodniczący komisji infrastruktury i rozwoju powiatu

 rozpoczęła się rozbudowa szkoły w warczu
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znamy wszystkie projekty, które będą realizowane w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego w pruszczu Gdańskim. 
w głosowaniu wzięło udział blisko 2 tysiące mieszkańców, którzy zdecydowali, że wykonane zostaną 4 projekty.

WIĘCEJ OSÓB GŁOSOWAŁO INTERNETOWO 

wyłoniono projekty w ramach budżetu 
obywatelskiego 2021

Tegoroczne konsultacje, a więc 
głosowanie nad projektami do 
budżetu obywatelskiego 2021, 
trwały dwa tygodnie. Pod gło-
sowanie poddanych zostało 21 
projektów. Zgłoszonych było 
27, ale część z  nich z  różnych 
przyczyn proceduralnych zo-
stała odrzucona. 
 – Szacunkowy koszt przekra-
czał ustaloną granicę albo za-
danie miało być realizowane 
na terenie, który nie był wła-
snością Gminy Miejskiej. Poza 
tym projekty muszą być możli-
we do realizacji w trakcie roku. 
W uzasadnionych przypadkach 
możemy odstąpić od tej reguły 
– tłumaczy nam Dorota Opał-
ka, sekretarz Miasta Pruszcz 
Gdański.
Głosowanie trwało od 7 do 21 
września. W głosowaniu wzię-
ły udział 1843 osoby, z czego 52 
zdecydowały się na głosowanie 
w formie papierowej. Zdecydo-
wanie więcej osób – w porów-
naniu do lat ubiegłych – wzięło 

udział w  głosowaniu elektro-
nicznym. Ogólna frekwen-
cja była o 11 proc. wyższa niż 
w  roku ubiegłym, natomiast 
25-procentowy wzrost odno-
towano w  głosowaniu elektro-
nicznym. Duży spadek odno-
towano w  głosowaniu trady-
cyjnym (314 osób w 2019 roku, 
a w 2020 – 57). 
 – Cieszę się, że frekwencja 
w  tegorocznych konsultacjach 
nad budżetem obywatelskim 
była większa niż w  roku ubie-
głym. Pandemia koronawirusa 
negatywnie wpłynęła na gło-
sowanie metodą tradycyjną, ale 
również na działania promo-
cyjne całego budżetu obywa-
telskiego. W tym roku – przede 
wszystkim drogą interneto-
wą – zachęcaliśmy pruszczan 
do wzięcia udziału w  konsul-
tacjach, stąd zapewne więk-
sza frekwencja w  głosowaniu 
mobilnym – zauważa Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego. 

W ubiegłym roku zrealizowane 
będą 4 projekty, które koszto-
wać będą nieco ponad 550 tys. 
zł. Pozostałe niecałe 50 tys. zł 
ma być przeznaczone na nie-
przewidziane wydatki zwią-
zane z  zakwalifikowanymi do 
realizacji zadaniami. 
Najwięcej głosów uzyskał pro-
jekt dotyczący założenia kwiet-
nych łąk, parków kieszonko-
wych oraz ustawienia domków 
dla pszczół i innych owadów na 
terenie miasta (2248 pkt), mo-
dernizacja boiska piłkarskie-
go przy ul. Tysiąclecia – 2118 
pkt, park trampolin na terenie 
faktorii – 2035 pkt. Ostatni 
projekt, który będzie zreali-
zowany, a  więc budowa cało-
rocznych zjeżdżalni stalowych 
na górkach saneczkowych przy 
ul. Cichej i  ul. Gałczyńskiego 
– 1924 pkt. Właśnie te czte-
ry projekty zostaną wpisane 
w przyszłoroczny budżet Prusz-
cza Gdańskiego.
Dodajmy przy okazji, że 

większość projektów w  ra-
mach tegorocznego budże-
tu obywatelskiego została już 
zrealizowana. 
 – Pozostaje jedynie zamonto-
wać budki lęgowe dla jerzyków. 
Powinny być one montowane 
w  kwietniu. W  różnych miej-
scach naszego miasta zawiśnie 
ich ok. 400. Musimy też zakupić 
defibrylatory AED i  przepro-
wadzić odpowiednie szkolenia. 
Urządzenia będą do dyspozycji 

na budynkach Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1, 
Szkoły Podstawowej nr 4, miej-
skim targowisku, Straży Miej-
skiej i Urzędzie Miasta. I tu po-
nownie nasze plany pokrzyżo-
wała pandemia koronawirusa, 
ponieważ nie mogliśmy przepro-
wadzić szkoleń z ich wykorzysta-
nia. Urządzenia będą niebawem 
zakupione, ale ze szkoleniami bę-
dziemy musieli jeszcze poczekać 
– tłumaczy Dorota Opałka. 

W  ramach tegorocznego bu-
dżetu obywatelskiego urucho-
miony został autobus kursujący 
w czasie wakacji między Prusz-
czem Gdańskim a  Sobiesze-
wem. Zasadzono także drze-
wa, krzewy, byliny i  kwiaty 
w  różnych miejscach Pruszcza 
Gdańskiego oraz postawiono 
dodatkowe ławki, popielniczki, 
kosze na śmieci i psie odchody. 

Krzysztof Lubański 

 park trampolin powstanie na terenie pruszczańskiej faktorii

spółdzielnia mieszkaniowa „Żuławy” działa niemal od 40 lat i zrzesza ok. 200 członków. swoje zasoby mieszkaniowe posiada 
przede wszystkich w cedrach wielkich, ale dwa budynki w pruszczu Gdańskim także należą do tej spółdzielni. sm „Żuławy” 
posiada także działkę w pruszczu Gdańskim, która jest nieużytkiem, ale władze spółdzielni chcą ją zabudować.

MIESZKANIE BEZ BANKOWEJ ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ? 

spółdzielnia zainteresowana 
inwestycją w Pruszczu gdańskim 

Mimo że spółdzielnia mieszka-
niowa z  Cedrów Wielkich nie 
jest wielkim potentatem, to jej 
władze myślą o  inwestycjach 
mieszkaniowych, dzięki czemu 
można byłoby obniżyć część 
kosztów, którymi obciążani są 
mieszkańcy.
 – Na działce przy ulicy We-
sterplatte w  Pruszczu Gdań-
skim moglibyśmy wybudować 
ok. 3000 m2 mieszkań. Obec-
ny plan zagospodarowania 

przestrzennego nie przewi-
duje w  tym miejscu inwesty-
cji mieszkaniowych, ale tzw. 
specustwa lexdeweloper po-
zwala to ominąć. Jedynym 
warunkiem jest zgoda rady 
miasta, w  tym przypadku 
Pruszcza Gdańskiego. W  tej 
chwili działka przynosi nam 
jedynie zwrot kosztów zwią-
zanych z  wieczystym użytko-
waniem i  utrzymaniem po-
rządku na tym terenie – mówi 

„Panoramie” Adam Sitek, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Żuławy”.
Wstępny projekt zagospodaro-
wania tego terenu jest już go-
towy. Plan zakłada budowę ok. 
60 mieszkań w  2-klatkowym 
budynku z czterema kondygna-
cjami oraz halę garażową. Kon-
cepcja ta ma trafić niebawem 
również do pruszczańskiego 
magistratu i do radnych. 
 – Przywołana specustawa 
mieszkaniowa nie musi zostać 
wykorzystana w  celu realizacji 
inwestycji mieszkaniowej na 
działce spółdzielczej położonej 
przy ul. Obrońców Westerplat-
te. Rada miasta 4 marca 2020 
roku podjęła uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 
Pruszcz Gdański „Rejon ul. 
PCK”. Jego zakres obejmuje 
obszar w rejonie ul. Obrońców 

Westerplatte. Trwa procedu-
ra planistyczna zmiany planu 
miejscowego. Dokument jest 
przygotowywany do ustawowe-
go uzgodnienia i  zaopiniowa-
nia przez właściwe instytucje. 
Nowe regulacje wprowadzone 
do projektu planu miejscowe-
go przewidują na tym terenie 
funkcję zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej – tłuma-
czy Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.

Jak podkreśla prezes Siwek, 
cena mieszkań wybudowanych 
przez spółdzielnie jest bardzo 
konkurencyjna.
 – Spółdzielnie mieszkaniowe 
nie mogą zarabiać na budo-
wie mieszkań. Poza tym nasza 
oferta byłaby konkurencyjna 
z  jeszcze jednego powodu. In-
westycja mieszkaniowa miała-
by być realizowana na zasadach 
spółdzielczych. Nabywcy będą 
posiadać tytuł lokatorskiego 

spółdzielczego prawa do lokalu. 
Osoby, które chciałyby nabyć 
mieszkanie, nie musiałyby po-
siadać bankowej zdolności kre-
dytowej. Wystarczy podpisana 
umowa ze spółdzielnią, w myśl 
której raty spłacane miałyby być 
przez 30 kolejnych lat. Dopiero 
po spłaceniu całego kredytu, 
nie wcześniej niż po 5 latach, 
posiadacz takiego lokalu będzie 
miał prawo uwłaszczenia – tłu-
maczy prezes SM „Żuławy”.
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PROMUJĄ WALORY GOSPODARCZE

Budują dobrą markę 
ostatnie lata pokazały, że gmina cedry wielkie to doskonałe 
miejsce dla przedsiębiorców. pokazują to realizowane inwestycje 
na tym terenie oraz bardzo duże zainteresowanie nieruchomościami 
przeznaczonymi pod zabudowę.

W  ostatnim roku sprzeda-
no trzy razy tyle gminnych 
działek mieszkaniowych, ile 
w  przeciągu 10 ostatnich lat. 
To samo można zaobserwować 
w obrocie prywatnym. W roku 
ubiegłym uruchomiono ocyn-
kownie, a w sąsiedztwie zaczy-
nają działać kolejni inwesto-
rzy. Nikt jednak na laurach nie 
spoczywa.
– Staramy się w  każdy moż-
liwy sposób promować walo-
ry gospodarcze naszej gminy 
– podkreśla wójt Janusz Go-
liński, który w  uczestniczył 
niedawno w  spotkaniu organi-
zowanym w  ramach Polskiego 
Forum Technologii Morskich. 

– Wiadomo, że nie od razu na-
leży spodziewać się owoców. 
Była to jednak doskonała oka-
zja, żeby zaprezentować na-
szą gminę grupie pomorskich 
przedsiębiorców.
Niektórzy mają mylne prze-
świadczenie, że gmina Cedry 
Wielkie to głęboka prowin-
cja. Tak naprawdę jesteśmy 
jednak częścią aglomeracji 
trójmiejskiej sąsiadując z  mia-
stem Gdańskiem i  Pruszczem 
Gdańskim. Oferta gminy Ce-
dry Wielkie ma wiele plusów, 
ale zdecydowanie najważniej-
szym jest doskonała dostępność 
komunikacyjna (obwodnica po-
łudniowa Gdańska, tunel pod 

Martwą Wisłą, droga szybkie-
go ruchu S-7, autostrada A-1).
– Mamy znakomite połącze-
nie drogowe ze wschodnią 
i  południową częścią Polski. 
W bliskim sąsiedztwie znajdu-
ją się porty morskie w Gdańsku 
i  Gdyni oraz lotnisko w  Rę-
biechowie. Gmina jest w pełni 
skanalizowana i  zwodociągo-
wana, posiada dostęp do sieci 
gazowej oraz trwa budowa sieci 
światłowodowej, co też intere-
suje potencjalnych inwestorów. 
Myślę, że nasza oferta jest cie-
kawa i  godna rozpatrzenia – 
przypomina Janusz Goliński

(KL)
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WYRÓŻNIENIA DLA NAJLEPSZYCH

TAKIM INICJATYWOM WARTO PRZYKLASNĄĆ

stypendia wręczone 

Mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce 

W  Cedrach Wielkich wrę-
czono stypendia najzdol-
niejszym uczniom z  terenu 
gminy. Wyróżniono 28 osób, 
wśród których jest dwoje 
uczniów nagrodzonych za 
wybitne osiągnięcia sporto-
we. Uroczyste wręczenie sty-
pendiów odbyło się w gościn-
nych progach Szkoły Podsta-
wowej w Cedrach Wielkich.
- Chcemy nagradzać wiedzę – 
uczniów, którzy swoją ciężką 
pracą osiągają najlepsze wy-
niki w nauce. Mam nadzieję, 
że stypendia będą również 
zachętą dla pozostałej mło-
dzieży. Gratuluję wszystkim, 
którzy osiągnęli tak wysokie 

Osiedle Ostatni Grosz 
w Koszwałach doczekało się si-
łowni na świeżym powietrzu. 
Jest to kolejna, ciekawa inicja-
tywa mieszkańców. Inwestycja 
została sfinansowana z  Fundu-
szu Sołeckiego Koszwał, urzę-
du gminy oraz przy wydatnym 
wsparciu i  przychylności miej-
scowego gospodarstwa rolnego.
– Takim oddolnym inicjatywom 
można tylko przyklaskiwać i na-
mawiać mieszkańców pozosta-
łych sołectw, aby byli równie 
aktywni. Znajdą się w  naszym 
budżecie pieniądze na realiza-
cję interesujących pomysłów. 

Przypomnę, że to mieszkańcy na 
zebraniach sołeckich decydują 
na co mają być wydane pieniądze 
z funduszu sołeckiego, z którego 
część środków w  Koszwałach 
przeznaczono właśnie na budo-
wę siłowni – mówi wójt Janusz 
Goliński.
Justyna Słowińska, sołtys wsi 
Koszwały i  jednocześnie Prze-
wodnicząca Rady Gminy Cedry 
Wielkie zauważa, że siłownie 
zewnętrzne stają się coraz bar-
dziej popularne również na tere-
nach wiejskich.
– W  przypadku Ostatniego 
Grosza nie jest to sama siłownia, 

ale również miejsce, gdzie moż-
na odpocząć. Cieszę się, że był 
to pomysł mieszkańców, którzy 
wzięli sprawy w swoje ręce, a te-
raz dbają o ten teren – dodaje Ju-
styna Słowińska.
Przypomnijmy, że wcześniej – 
także z inicjatywy mieszkańców 
– odnowiono przystanek auto-
busowy i  wyposażony w  różne 
gry – również edukacyjne, któ-
re mają uprzyjemnić dzieciom 
oczekiwanie na szkolny autobus. 
Mieszkańcy Koszwał sami do-
nosili kolejne gry. Dbają również 
o porządek w całej miejscowości.

(lubek)

wyniki. Doskonale zdaję sobie 
sprawę, że wymagało to ogro-
mu pracy i  wysiłku z  Waszej 
strony, ale też wielu wyrzeczeń. 
Jestem dumny, że mamy tak 
zdolnych uczniów i  chciałbym 
za to podziękować również 
nauczycielom wychowawcom 
oraz rodzicom – mówi wójt Ja-
nusz Goliński.
W gronie stypendystów znala-
zło się 12 osób ze Szkoły Pod-
stawowej w Wocławach, 10 ze 
Szkoły Podstawowej w  Ce-
drach Małych i  6 ze Szko-
ły Podstawowej w  Cedrach 
Wielkich. Najwyższą średnią 
ocen – 6,0 uzyskały 4 oso-
by. Stypendia za osiągnięcia 

sportowe otrzymał Nikodem 
Smaza i  Maria Kierszniew-
ska, uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Cedrach Małych 
– członkowie UKS „Bursz-
tyn” w Gdańsku w  sekcji ta-
ekwondo olimpijskie, medali-
ści wielu zawodów na szcze-
blu krajowym. Dodajmy, że 
wyróżnieni uczniowie będą 
otrzymywać stypendia w wy-
sokości 150 zł miesięcznie do 
końca tego semestru.
Wnioski o  stypendium na 
kolejny semestr rodzice będą 
mogli składać do końca lute-
go 2021 r.

(KL)

AKCJA W CEDRACH WIELKICH

okazali wielkie serce i zapełnili serce 
Zaledwie kilku tygodni po-
trzebowali mieszkańcy gmi-
ny Cedry Wielkie, aby zapeł-
nić plastikowymi nakrętkami 
ogromne serce, które od sierp-
nia stoi przy Urzędzie Gminy 
Cedry Wielkie.
– W przeciągu miesiąca wspól-
nymi siłami zebraliśmy blisko 
120 kilogramów plastikowych 
nakrętek. Nasz wysiłek nie 
pójdzie na marne. Nakrętki 
zostały przykazane organiza-
cji charytatywnej – Fundacji 
Słoneczko – mówi Janusz Go-
liński, wójt gminy Cedry Wiel-
kie. – Dziękuję wszystkim tym, 
którzy okazali serce i zapełniali 
nakrętkami nasze wielkie serce. 
Mam nadzieję, że niebawem 
znów będziemy mieli przyjem-
ność opróżnienia charytatyw-
nego pojemnika.
Przypomnijmy, że do kosza 
można wrzucać wszelkie pla-
stikowe nakrętki. Mogą to 
być nakrętki np. po napojach, 

kawie, mleku czy jogurtach oraz 
zakrętki po chemii gospodarczej: 
płynach do zmywania, szampo-
nach i płynach do płukania. Do 
kosza nie wolno wrzucać innych 
przedmiotów, a  jeśli mają one 
np. tekturowe uszczelki, trzeba 
je usunąć przed wyrzuceniem.
Jeszcze w tym roku trzy kolejne 
pojemniki na nakrętki staną przy 
szkołach w  Cedrach Wielkich, 
Wocławach i Cedrach Małych.
– Dochód ze sprzedaży nakrę-
tek przeznaczony zostanie na 

potrzeby chorego dziecka – 
podopiecznego Fundacji Sło-
neczko. Zainicjowana w  na-
szej gminie akcja pokazuje, że 
chętnie bierzemy udział w ak-
cjach charytatywnych. Poza 
tym udowadniamy też, że nie 
są nam obce działania pro-
ekologiczne. Utożsamiamy się 
ze środowiskiem naturalnym 
nawet w tak prosty sposób jak 
zbieranie nakrętek – komentuje 
Janusz Goliński.

(KL)
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NAGRODZENI 

za pracę i pasję
Tradycyjnie już w Dniu Edu-
kacji Narodowej wójt gminy 
Pruszcz Gdański Magdale-
na Kołodziejczak nagrodzi-
ła najbardziej zasłużonych 
nauczycieli gminnych szkół 
i przedszkoli. 
Nagrody otrzymali: Marta 
Kujawska–Greszczuk, dy-
rektor oraz psycholog Gmin-
nego Przedszkola im. Juliana 
Tuwima w Straszynie; Mag-
dalena Nowak – nauczyciel 
historii, wiedzy o  społe-
czeństwie oraz edukacji dla 
bezpieczeństwa w  Szkole 
Podstawowej im. Ignacego 
Krasickiego w  Straszynie; 
Łukasz Sulewski, nauczy-
ciel wychowania fizyczne-
go w  Szkole Podstawowej 
im. Bohaterów Grudnia’70 
w  Łęgowie; Ewa Mierze-
jewska – nauczycielka ję-
zyka polskiego w  Zespole 

S z k o l n o -P r z e d s z k o l n y m 
w  Borkowie; Grażyna Zań-
ko – nauczyciel matematy-
ki w  Szkole Podstawowej 
im, Danuty Siedzikówny 
„Inki” w  Wiślinie; Agnieszka 

BOGATSZY PLAC ZABAW W WOJANOWIE

Nowa huśtawka i ławki
Na placu zabaw w Wojanowie 
zamontowana została podwój-
na huśtawka wahadłowa: z sie-
dziskiem standardowym oraz 
tzw. „bocianim gniazdem”.
Na sfinansowanie zadania gmi-
na Pruszcz Gdański pozyskała 
10 tys. zł z Województwa Po-
morskiego w  ramach projektu 
„Aktywne Sołectwo Pomor-
skie 2020”. 
Jednocześnie na terenie placu 
zostały zamontowane 3 nowe 
ławki – zakupione ze środków 
funduszu sołeckiego. 

(MB)

UMOWY PODPISANE

kolejne drogi z płyt
Wicewójt gminy Pruszcz 
Gdański Daniel Kulkowski 
podpisał cztery umowy na 
przebudowy gminnych dróg.
Nawierzchnię z nowych płyt 
betonowych zyskają: 
 – ul. Jesionowa w  Bystrej 
(jest to inwestycja o  warto-
ści 212 tys. zł z  dofinanso-
waniem w kwocie ok. 92 tys. 
zł ze środków Samorządu 

Województwa Pomorskiego); 
 – ul. Ogrodnicza w Wiślnie 
(wartość zadania to ponad 73 
tys. zł);
 – droga gminna w  Świńczu 
(ok. 55,5 tys. zł)
 – droga Mokry Dwór – Lę-
dowo w  Mokrym Dworze 
(prawie 390 tys. zł).

(MB)

żYciE gMiNY Pruszcz gdański

PRZYZNANO STYPENDIA DLA UCZNIÓW

Najlepsi z najlepszych w gminie Pruszcz gdański
w kilkuosobowych grupach i w odstępach czasowych wręczone zostały stypendia wójta gminy pruszcz Gdański za wybitne wyniki w nauce 
i osiągnięcia artystyczne. 

Stypendyści wójta gminy 
Pruszcz Gdański za wybit-
ne wyniki w  nauce to laureaci 
olimpiad i konkursów na szcze-
blu ogólnopolskim, a  także fi-
naliści konkursów przedmio-
towych, organizowanych przez 
kuratorium oświaty. To jed-
nocześnie uczniowie z  wysoką 
średnią ocen (co najmniej 5,5 
w  przypadku klas IV–VI; 5,3 
w  przypadku klas VII–VIII; 
4,8 w przypadku szkół ponad-
podstawowych). Z  kolei sty-
pendia „artystyczne” otrzymują 
laureaci konkursów na szczeblu 
wojewódzkim ze średnią ocen 
jak w kategorii opisanej wyżej.

(MB)
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Poroś-Walecka – nauczycielka 
biologii, przyrody, geografii, 
techniki i  plastyki w  Szkole 
Podstawowej w  Przejazdo-
wie; Karolina Zaręba – Ka-
mysz, nauczycielka edukacji 

wczesnoszkolnej i  terapeuta 
pedagogiczny w Szkole Pod-
stawowej im. Orła Białego 
w Wiślince. 

(MB)

  ul. Jesionowa w bystrej przed remontem
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MIESZKAŃCY SKORZYSTALI Z FINANSOWEJ POMOCY

znikają kopciuchy z Pruszcza gdańskiego
Mieszkańcy Pruszcza Gdań-
skiego przez cały rok korzystali 
z  możliwości otrzymania dofi-
nansowania kosztów związa-
nych z likwidacją pieców węglo-
wych. Z  oferty miasta skorzy-
stało niespełna 50 gospodarstw 
domowych.
Przypomnijmy, że każdy miesz-
kaniec miasta wykorzystujący 
do ogrzania kocioł na paliwo 
mógł złożyć wniosek o dofinan-
sowanie kosztów związanych 
z likwidacją ogrzewania węglo-
wego i  zastąpienie go innym, 
ekologicznym źródłem ciepła. 
Ze środków budżetu miasta 
można otrzymać do 50 proc. 
zwrotu kosztów, które dodat-
kowo zależeć będą od rodzaju 
zainstalowanego nowego źródła 
ciepła.
 – W  tym roku złożonych zo-
stało 76 wniosków o  dofinan-
sowanie zadań związanych z li-
kwidacją starych pieców węglo-
wych i zastąpieniem ich innymi, 
ekologicznymi źródłami ciepła. 
Referat Gospodarki Komu-
nalnej jest w  tej chwili na eta-
pie odbiorów prac zgłoszonych 
jako zakończone. W  sumie 45 
osób uzyskało już dofinanso-
wanie. Najczęściej wybieranym 
przez mieszkańców nowym 
źródłem ciepła są piece gazowe. 

W  jednym przypadku zain-
stalowano pompę ciepła. Kil-
ku mieszkańców zainstalowało 
ogniwa fotowoltaiczne. Mamy 
nadzieję, że wszyscy wniosko-
dawcy zakończą prace w  wy-
znaczonym terminie – informu-
je „Panoramę” Marta Rauch-
fleisch z  Referatu Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański.
Przy okazji warto przypomnieć 
o  kolejnej zachęcie, jaką przy-
gotowało miasto w  celu likwi-
dacji jak największej liczby kop-
ciuchów. Mieszkańcy, którzy 
w tym roku podejmą się likwi-
dacji pieca węglowego, mogą 
zostać zwolnieni z  podatku od 
nieruchomości na kolejne 3 lata. 
Do tej pory do Referatu Podat-
ków i  opłat zgłosiło się w  tej 
sprawie 13 mieszkańców. 
 – Termomodernizację i  li-
kwidację pieców węglowych 
w  lokalach komunalnych prze-
prowadza także Zakład Nie-
ruchomości Komunalnych. Do 
końca roku z  zasobu komunal-
nego zniknie 13 starych pieców 
węglowych. Dzięki podjętym 
działaniom nasze miasto po-
zbędzie się rekordowej ilo-
ści pieców węglowych. Mowa 
o  likwidacji ponad 60 kopciu-
chów, co z  pewnością wpłynie 

na poprawę jakości powietrza 
w  Pruszczu Gdańskim – do-
daje Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego. 
Podejmowane działania są też 
spójne z  polityką całego woje-
wództwa. Zgodnie z  przyję-
tą we wrześniu bieżącego roku 
uchwałą antysmogową obowią-
zującą w województwie pomor-
skim, do 2024 r. z terenu nasze-
go województwa zniknąć mają 
piece węglowe najniższej klasy. 
 – Skala problemu jest gigan-
tyczna. W  województwie po-
morskim mamy ok. 100 tys. 
kotłowni i  emitorów wysoko-
emisyjnych zanieczyszczających 
powietrze. Warto wspomnieć 
o  powiązaniu zanieczyszczenia 

środowiska z  chorobami cywi-
lizacyjnymi. Pyły w  powietrzu 
wpływają choćby na choro-
by układu oddechowo-krąże-
niowego – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego.
Zarówno na wsiach, jak i w mia-
stach z kotłów CO oraz pieców 
na paliwa stałe można korzy-
stać najpóźniej do lipca 2035 
roku (klasa 5 – najwyższa). Pie-
ce i kotły o niższej klasie (3 i 4) 
należy wymienić do września 
2026 roku. Te, które nie mają 
określonej klasy albo są 1 lub 2 
kategorii, należy wymienić już 
do września 2024 roku. 

(GR, MR)

CHORZY POTRZEBUJĄ OSOCZA

apelujemy do osób 
zakażonych wirusem 
Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i  Krwiolecznictwa w  Gdań-
sku apeluje do osób, które przeszły 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 
o  oddawanie osocza. Ważne, by 
pobrane osocze miało odpowiednią 
ilość przeciwciał, gdyż jest ono klu-
czowe w wykorzystaniu do leczenia 
pacjentów w ciężkim stanie.
Osocze może oddać osoba, która 
była zakażona i została uznana za 
ozdrowieńca lub testy serologiczne 
potwierdziły obecność przeciwciał. 
Ważne, żeby od czasu zakażenia 
miała dwa razy wykonane bada-
nie wymazu z  nosogardzieli na 
obecność wirusa i oba wyniki były 
ujemne, a od czasu drugiego bada-
nia wymazu minęło przynajmniej 
14 dni. Chętnych do oddania oso-
cza jest wielu. Niestety wykluczają 
ich choroby współistniejące. 
 – U prawie połowy ozdrowieńców 
poziom przeciwciał jest na bar-
dzo niskim poziomie, a w leczeniu 
pacjentów z  ciężką niewydolno-
ścią oddechową chodzi o  to, aby 
osocze pomogło zneutralizować 
wirusa i  wsparło układ odporno-
ściowy w  walce z  SARS CoV-2 
– podkreśla Anna Jaźwińska-Cu-
ryłło, zastępczyni dyrektora ds. 
medycznych RCKiK. – Zanim 
osocze zostanie podane osobom 
zakażonym, przechodzi szereg te-
stów m.in. określa się grupę krwi, 
a  także bada na obecność: HBV, 
HCV, HIV i  kiły. Ponadto, jedy-
nie w ośrodku w Białymstoku bada 
się miana przeciwciał anty-SARS-
CoV-2, których odpowiednia ilość 
odpowiada za skuteczność terapii. 
Średni czas oczekiwania na wynik 
to 7–8 dni.
Osocze pobierane jest od osób 
w wieku od 18 do 60 lat. Ozdro-
wieniec powinien ważyć minimum 
50 kg i musi się dobrze czuć. Prefe-
rowanymi dawcami są mężczyźni, 
którzy nigdy nie byli leczeni krwią 
oraz kobiety, które nigdy nie były 
w  ciąży i  nie miały przetaczanej 
krwi. W przypadku pań, które były 
w  ciąży, wykonywane jest dodat-
kowe badanie na obecność prze-
ciwciał anty-HLA.
Osocze może też oddać osoba, któ-
ra miała potwierdzone zakażenie 
SARS-CoV-2 i minęło co najmniej 
28 dni od zakończenia objawów lub 
zakończenia izolacji (bez wykony-
wania badań kontrolnych). Dawcą 
może być również człowiek, który 
miał stwierdzone przeciwciała an-
ty-SARS-CoV-2 i nigdy nie miał 
objawów choroby, minął okres co 
najmniej 14 dni od dodatniego wy-
niku na obecność przeciwciał.
Aby oddać osocze, należy się skon-
taktować elektronicznie ozdrowie-
niec@krew.gda.pl  lub telefonicznie 
z RCKiK pod nr 58 520 40 40 lub 
do Działu Dawców i  Pobierania 
tel. 58 520 40 10.  Dawca musi 
wyrazić pisemną zgodę na zasto-
sowanie osocza w  badaniach kli-
nicznych oraz na frakcjonowanie. 
Cały proces oddawana osocza trwa 
ok. 30-40 minut. Najkorzystniejsze 

jest trzykrotnie pobranie osocza. 
Zabieg wykonuje się metodą pla-
zmaferezy i przeprowadza w tygo-
dniowych odstępach. Jeśli z  jakie-
goś powodu nie można pobrać oso-
cza w  taki sposób, można pobrać 
450 ml krwi pełnej, z której otrzy-
muje się ok. 220–230 ml osocza. 
Zabiegi wykonywane są w RCKiK 
w  Gdańsku od poniedziałku do 
piątku oraz w  Oddziale Tereno-
wym w Kościerzynie (rejestracja do 
oddania w godzinach 7.15–12.30).
Samorząd województwa po-
morskiego przyłącza się do apelu 
RCKiK. 
 – Warto podkreślić, że to niewiel-
ki wysiłek, a może pomóc innym 
chorym, którzy zmagają się z koro-
nawirusem – tłumaczy Agnieszka 
Kapała-Sokalska, członkini Za-
rządu Województwa Pomorskie-
go. – Doskonale wiem, jak ważna 
jest krew, która może uratować 
czyjeś życie. Sama od wielu lat je-
stem honorową dawczynią i mam 
już srebrną odznakę – dodaje 
Kapała-Sokalska.
Terapia osoczem stosowana była 
już m.in. podczas leczenia cho-
rych w  trakcie epidemii SARS, 
MERS czy Ebola. Ministerstwo 
Zdrowia wyraziło zgodę na taką 
terapię w  przypadku pacjentów 
zarażonych SARS-CoV-2. Leczy 
nie krew, a specjalnie przygotowa-
ny preparat z osocza pobranego od 
osób, które przeszły zakażenie ko-
ronawirusem. Potem wyizolowane 
osocze jest przetaczane osobie cho-
rej. Taka terapia dostarcza pewną 
ilość przeciwciał, których zada-
niem jest unieszkodliwienie wirusa. 
Osocze od ozdrowieńców może 
być stosowane do leczenia pew-
nej grupy chorych na COVID-19 
i  może zmniejszyć śmiertelność 
krytycznie chorych pacjentów.
Jak wyjaśnia Anna Jaźwińska-Cu-
ryłło do tej pory pobrano 124 jed-
nostki osocza.
 – Niestety to za mało jak na po-
trzeby pacjentów w  ciężkim sta-
nie zakażonych koronawirusem, 
u  których dochodzi do niewydol-
ności oddechowej. RCKiK wydaje 
osocze tylko na zapotrzebowanie 
indywidualne, czyli dla konkret-
nego pacjenta i w zasadzie nie ma 
zapasów. Są dni, kiedy szpitalom 
wydawanych jest nawet po kil-
kanaście jednostek. – Dla pacjen-
tów z Pomorza przywoziliśmy już 
osocze z  Bydgoszczy, Olsztyna, 
Warszawy, Szczecina i  Lublina. 
Wydaliśmy łącznie 206 jednostek 
osocza. Skorzystali z niego pacjen-
ci Pomorskiego Centrum Chorób 
Zakaźnych i  Gruźlicy w  Gdań-
sku, Uniwersyteckiego Centrum 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 
7. Szpitala Marynarki Wojennej 
w  Gdańsku, Szpitala Specjali-
stycznego im. Floriana Ceynowy 
w Wejherowie i Szpitala Specjali-
stycznego w Kościerzynie – dodała 
Anna Jaźwińska-Curyłło.

(DP)

żYciE Pruszcza gdańskiEgo

BLIŻEJ NA RENTGEN. BĘDZIE LEPSZA JAKOŚĆ ZDJĘĆ

Nowoczesny aparat rtg 
w pruszczańskim pogotowiu
mamy kolejną dobrą wiadomość dla osób, które korzystają z usług medycznych. 
samodzielne publiczne pogotowie ratunkowe w pruszczu Gdańskim wzbogaci się 
niebawem o aparat rentgenowski. stosowną umowę w sprawie zakupu urządzenia 
podpisano niedawno w siedzibie starostwa powiatowego w pruszczu Gdańskim.
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 Dotychczas aparat rentgenow-

ski funkcjonował jedynie przy 
poradni chirurgicznej. Nowy 
zakup będzie na pewno wiel-
kim udogodnieniem dla pa-
cjentów. Warto zauważyć, że 
będzie to aparat cyfrowy, dzięki 
czemu zdjęcia będzie wysyłać 
pocztą elektroniczną od ręki, 
tak również będą wykonywane 
opisy.
 – W budynku pogotowia uru-
chomiona zostanie pracownia 
rentgenowska, z  usług której 
będą korzystać wszyscy miesz-
kańcy powiatu gdańskiego. 
Będzie ona funkcjonowała 
oczywiście na zasadach umo-
wy z  Narodowym Funduszem 
Zdrowia – mówi nam Stefan 
Skonieczny, starosta gdański.
Dzięki zakupowi mieszkań-
cy naszego powiatu nie będą 
musieli – tak jak do tej pory 

– jeździć do Trójmiasta czy 
Starogardu Gdańskiego na ba-
dania rentgenowskie. 
 – Nie jest to tanie przedsię-
wzięcie, ponieważ wartość 
umowy opiewa na milion zło-
tych. Zakupiony zostanie nie 
tylko sam aparat, ale także cały 
osprzęt oraz system potrzebny 
do jego funkcjonowania i  ar-
chiwizowania badań. Nowy 
aparat ma funkcjonować przez 
co najmniej kilkanaście lat – 
dodaje Marian Cichon, wice-
starosta gdański. 
Nowy aparat ma być zakupiony 
jeszcze w tym roku, ale pierwsi 
pacjenci będą mogli z niego ko-
rzystać od stycznia.
 – Jest to bardzo dobre rozwią-
zanie. Gdyby nie ten zakup, 
to niebawem Pruszcz Gdań-
ski pozbawiony byłby aparatu 
rentgenowskiego. Pamiętajmy, 

że będą mogli z  niego korzy-
stać tylko pacjenci ze skierowa-
niami. Aparat będzie cyfrowy, 
dlatego liczymy, że znacznie 
poprawi się jakość wykony-
wanych zdjęć. Dzięki urucho-
mieniu pracowni w  budynku 
pogotowia, placówka przy Ra-
ciborskiego będzie lepiej wyko-
rzystana. W budynku znajdują 
się pomieszczenia, które moż-
na przeznaczyć na działalność 

lekarzy pierwszego kontaktu. 
Problem jest jednak z pozyska-
niem do pracy lekarzy rodzin-
nych. Są wolne pomieszczenia, 
ale, niestety, brakuje rąk do 
pracy – tłumaczy nam Dorota 
Bąk, przewodnicząca Komi-
sji Ochrony Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Prorodzinnej Rady 
Powiatu Gdańskiego. 

(lubek)
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działania ekologów zawsze są słuszne – pod warunkiem, że oprócz rozsiewania strachu i wyolbrzymianiu zagrożeń prowadzą 
konkretne działania ekologiczne czyli akcje – sprzątanie świata, czy sadzenie lasów. od pewnego czasu pojawiły się pewne 
organizacje być może proekologiczne w gminie przywidz. są jednak zdania, że ich działania niewiele mają wspólnego z ekologią.

TRZEBA SZANOWAĆ KAŻDEGO POTENCJALNEGO INWESTORA

działania pseudoekologów odstraszają przedsiębiorców 

Przywidzka gmina nie może 
– tak jak Pruszcz Gdański czy 
Kolbudy – pochwalić się dużą 
liczbą przedsiębiorców. Tutaj 
każdy podmiot, który chce za-
inwestować pieniądze, jest nie-
mal na wagę złota. Od wielu lat 
na terenie gminy swoją działal-
ność prowadzi – mająca siedzi-
bę w powiecie kartuskim – fir-
ma Wobet.
 – Dzięki temu do naszego bu-
dżetu wpływają pieniądze z ty-
tułu podatku od nieruchomości 
i od środków transportu. Trze-
ba przyznać, że jest do rzetel-
ny płatnik. Właściciele firmy 
posiadają na naszym terenie 
również działki, które zamie-
rzali przeznaczyć pod kolejne 
inwestycje – zgodnie oczywi-
ście z obowiązującymi planami 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Wcześniej jednak mu-
sieli zlecić wykonanie raportu 
oddziaływania na środowisko. 
Chodziło bowiem o firmę, któ-
ra miała zajmować się recyklin-
giem odpadów komunalnych. 
Bez pozytywnych wyników 

raportu tego typu działalność 
nie mogłaby być prowadzona – 
tłumaczy Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz. 
W  tym miejscu trzeba jasno 
powiedzieć, że to nie wójt ani 
radni przygotowują taki raport. 
W  tej sprawie wypowiada się 
bowiem Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Gdań-
sku, ale też Wody Polskie czy 
Sanepid. Procedura przygoto-
wania raportu trwała długo, 
a  jego wnioskodawca zwrócił 
się do przywidzkiego urzędu 
o  przedłużenie terminy jego 
dostarczenia. Taką możliwość 
uzyskali. Jednak kolejna prośba 
o przesunięcie terminu została 
odrzucona. 
 – Nasze działania muszą 
być zgodne z  literą prawa, ja-
sne i  transparentne. Poza tym 
każdego inwestora traktujemy 
z  szacunkiem. Niektóre śro-
dowiska skutecznie zniechę-
cają do inwestowania w naszej 
gminie. Trzeba pamiętać, że 
wszystkie działania realizowa-
ne przez gminę, a więc budowa 

dróg, kanalizacji, wodociągów, 
ale i tak prozaiczne zadanie jak 
odśnieżanie ulic są finansowa-
ne przede wszystkim z  podat-
ków, które płacą m.in. przed-
siębiorcy. To właśnie inwesto-
rzy przynoszą gminie najwięk-
sze dochody – podkreśla Marek 
Zimakowski.
W  gminie Przywidz na pew-
no nie powstanie żadna dzia-
łalność, która wykraczałaby 
poza dopuszczalne w  studium 
możliwości. Nie można jednak 
protestować przeciwko każdej 
inwestycji, która ma przynosić 
wymierne korzyści dla gminy, 
a tym samym dla mieszkańców. 
Warto w tym miejscu dodać, że 
właściciele firmy Wobet zain-
teresowani byli wybudowaniem 
stacji paliw wraz myjnią samo-
chodową i  zapleczem gastro-
nomicznym przy drodze woje-
wódzkiej w Miłowie. Również 
przeciwko temu pomysłowi 
protestowali rzekomi ekolodzy. 
Szkoda, bo na inwestycji na 
pewno zyskaliby mieszkańcy. 
 – Po działaniach prowadzonych 

przez nazwanych przeze mnie 
pseudo-ekologami ekologów 
domyślić się mogę, że osoby 
zaangażowane w  te protesty 
nie mają zielonego pojęcia, jak 
funkcjonuje samorząd gmin-
ny. Osoby działające w ramach 
tych organizacji wprowadzają 
w  błąd pozostałych mieszkań-
ców. Gmina to nie jest moje 
prywatne podwórko, gdzie wójt 
sam podejmuje wszystkie decy-
zje jednoosobowo. Nie jest to 
jedyny przypadek takie agre-
sywnej kampanii. Tak samo 

było w  przypadku możliwości 
wydobycia gazu łupkowego, in-
stalacji wiatraków czy projektu 
związanego z  fotowoltaiką – 
mówi wójt Zimakowski.
Jedyny efekt działania tych 
pseudoekologów to trzy donie-
sienia do prokuratury na dzia-
łania wójta – z  każdej „ekolo-
gicznej” organizacji po jednym. 
Czy na tym polega działalność 
ekologiczna?
Wójt Zimakowski zwrócił uwa-
gę na rozpoczynającą się budo-
wę hali produkcyjno-usługowej 

w  Piekle Dolnym, w  sąsiedz-
twie osiedla „Wiosna” w Przy-
widzu. Firma budująca halę 
prowadzi już produkcję w opar-
ciu o  plastik, więc może teraz 
przywidzcy „ekolodzy” zajmą 
się kolejnym kontrowersyjnym 
tematem? Co ciekawe właści-
ciel terenu jest rodzinnie po-
wiązany z  członkiem zarzą-
du Stowarzyszenia Zielona 
Kraina.

(GR)

dobra pogoda sprzyja działaniom drogowców. niemało w ostatnich czasach dzieje się na ulicach w gminie przywidz. 
przebudowywana jest ulica słoneczna w przywidzu, rozpoczęła się też budowa chodnika w miejscowości pomlewo. 

NOWE ULICE I CHODNIKI W GMINIE PRZYWIDZ

działania na drogach wciąż trwają

Jedną z ważniejszych inwestycji 
jest przebudowa Słonecznej oraz 
ulice przyległe. Drogi nie tylko 
zyskają nową nawierzchnię, ale 
również chodniki. Wcześniej 
drogowcy zajęli się instalacja-
mi podziemnymi. Dodajmy, że 
prace prowadzone są nie tylko 
na ul. Słonecznej, ale także na 
Skarpowej i Leśnej. 

 – Prace przebiegają zgodnie 
z  wcześniej ustalonymi zało-
żeniami. Umowny termin za-
kończenie robót na pewno zo-
stanie dotrzymany. Jako cie-
kawostkę mogę powiedzieć, 
że przy układaniu kostki 
brukowej wykonawca zasto-
sował specjalna maszyna, co 
znacznie przyspieszyło prace 

– mówi nam Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przywidz. 
Dodajmy, że przebudowa przy-
widzkich ulic otrzymała dofi-
nansowanie z  Funduszu Dróg 
Samorządowych. 
Ok. 300-metrowy odcinek 
drogi został remontowany jest 
w  miejscowości Ząbrsko Gór-
ne. Początkowo plan zakładał 
remont ok. 800 metrów dro-
gi, ale w związku z protestami 
mieszkańców dotyczącymi wy-
cinki drzew zdecydowano się 
na ograniczenie zakresu robót. 
Decyzję o  zakresie prac 
trzeba podejmować szyb-
ko. Odbyły się wcześniejsze 
spotkania z  mieszkańcami 
Ząbrska. Uzgadniano rodzaj 
nawierzchni i  inne szcze-
góły techniczne, a  na kilka 
chwil przed złożeniem wnio-
sku o  dofinansowanie część 
mieszkańców zwróciła uwagę 
na potrzebę ochrony drzew 
rosnących w  pasie drogi. 
Na wszystko jest czas – i  na 
uzgodnienia z  mieszkańcami 
i na złożenie wniosków. Nie-
kończące się dyskusje skutkują 

ograniczeniem zakresu prac. 
Na realizację tego przedsię-
wzięcia, które kosztować bę-
dzie nieco ponad 160 tys. zł, 
gmina otrzymała z  kolei pie-
niądze z  budżetu samorządu 
województwa pomorskiego
 – Pod koniec września pod-
pisaliśmy umowę na kolejną 
drogą inwestycję, dzięki której 

znacznie poprawi się bezpie-
czeństwo naszych mieszkań-
ców. Umowa dotyczy bowiem 
budowy blisko 800-metrowe-
go odcinka chodnika w miej-
scowości Pomlewo. Inwestycja 
będzie zrealizowana w  ciągu 
ulicy Leśników – w kierunku 
Koziej Góry – dodaje Marek 
Zimakowski.

Warto też zaznaczyć, że przy-
widzki urząd również na tę 
inwestycję pozyskał dofinan-
sowanie. Środki pochodzą 
bowiem z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

(lubek)

  trwa przebudowa ulicy słonecznej w przywidzu

  mieszkańcy pomlewa pójdą niebawem nowym chodnikiem
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NOWE NASADZENIA

Miasto zazieleni się 
Do połowy listopada w  ra-
mach budżetu obywatelskiego 
na terenie miasta powstanie 
kilka nowych alei przydroż-
nych – m.in. na ul. Kopernika 
i ul. Dworcowej. 
 – Cieszyć oko będą też pięk-
nie kwitnące kasztanowce 
czerwone, które posadzone 
zostaną przy ścieżce pieszo
-rowerowej prowadzącej do 
Gdańska. Ponadto uzupeł-
niona zostanie zieleń na placu 
zabaw przy ul. Armii Krajo-
wej i  górce saneczkowej przy 
ul. Cyprysowej, w parku Dę-
bowym przy ul. Lawendowej 
i  Parku Polodowcowym. Za-
planowano także w  ramach 

odtwarzania alei Wojska Pol-
skiego dosadzenie lip drob-
nolistnych w miejscach, gdzie 
tych drzew brakuje. Podob-
nie odtworzona zostanie aleja 
grabowa na ul. Konwaliowej. 
Pojawią się także eleganc-
kie magnolie przy Placu Jana 
Pawła II oraz pojedyncze na-
sadzenia na terenach zabudo-
wy wielorodzinnej np. przy ul. 
Horsztyńskiego, ul. 1 Maja, 
ul. Grota Roweckiego, 10 
Lutego i  ul. Dobrowolskiego 
– informuje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.

(AN)
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żYciE Miasta

mieszkańcy pruszcza Gdańskiego mają wreszcie swoje muzeum. dawny dom wiedemanna przy krótkiej 6 stoi otworem dla 
zwiedzających. na inauguracja działalności placówki chętnie mogli obejrzeć wystawę „dzień z życia polaków w pruszczu 
Gdańskim w 1920 r.”. Jak zapowiada szef pruszczańskiego muzeum bartosz Gondek, niebawem na zwiedzających czekać będą 
kolejne interesujące niespodzianki. 

DAWNY DOM WIEDEMANNA WRESZCIE ODŻYŁ

7-latki oczarowane pruszczańskim muzeum

Pierwsza wystawa, organizo-
wana wspólnie z „Niepodległą” 
i  ze Stowarzyszeniem Rekon-
strukcji Historycznej „Fort”, 
nie była wybrana przypadko-
wo. Eksponaty zostały zgro-
madzone dzięki pomocy pasjo-
natów lokalnej historii. Trze-
ba było poświęcić wiele pracy, 
aby wyselekcjonować przed-
mioty związane z  Pruszczem 
Gdańskim.

 – W  1920 roku i  latach póź-
niejszych Polacy zamieszkiwali 
Pruszcz Gdański. Owszem, nie 
było ich wielu, ale byli zorga-
nizowani i aktywni. Był to cre-
me de la creme – Polacy, któ-
rzy przyznawali się do swojego 
pochodzenia. Aż prosiło się, 
aby uruchomić miejsce, któ-
re dbać będzie o  dziedzictwo 
kulturowe tego miasta – mówi 
„Panoramie” Bartosz Gondek, 

kierownik Referatu Ekspo-
zycji i  Dziedzictwa Kulturo-
wego Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański.
Przy okazji inauguracji dzia-
łalności muzeum przeprowa-
dzono miejską grę dla uczniów 
pruszczańskich szkół. Mogą 
żałować ci, którzy nie wzięli 
w  niej udziału. Mimo niety-
powej godzinny jak na werni-
saż, Krótką 6 odwiedziło bar-
dzo wielu pruszczan. Muzeum, 
co cieszy Bartosza Gondka, 
upodobali sobie nawet naj-
młodsi mieszkańcy miasta. 
 – Największą nagrodą są dla 
nas 7-latki, które nie chcą 
stąd wychodzić i  deklarują, że 
w  przyszłości zostaną history-
kami. Pokazuje to, że wbrew 
pozorom duch w  narodzie nie 
ginie. Jeden z  nich był nawet 
gotów przynieść rodzinne pa-
miątki. Jest to miejsce, które ma 
rację bytu i przypomina, że jeste-
śmy pruszczanami, którzy mają 
bardzo ciekawą historię związaną 
z miastem, ale także z Żuławami, 

Kaszubami, czy Kociewiem. To 
też miejsce, które będzie budować 
naszą tożsamość – dodaje kierow-
nik Krótkiej 6. 
W  tej chwili przygotowywane 
są kolejne dwie wystawy. Pierw-
sza z nich będzie organizowana 

wspólnie z  Muzeum Arche-
ologicznym w Gdańsku. Z ko-
lei druga ekspozycja dotyczyć 
będzie już czasów wojennych 
Pruszcza Gdańskiego. War-
to jednak na bieżąco śledzić 
facebookowy profil placówki 

(Dawny Pruszcz Dom Wie-
demanna – Krótka 6), gdzie 
regularnie pojawiają się infor-
macje dotyczące działalności 
muzeum.

(lubek)

BRAWA DLA ZAWODNIKÓW KLUBU AN-DO

Młodzi multimedaliści z Pruszcza gdańskiego 
Aż 8 medali przewieźli 
z  Ciechanowa reprezentan-
ci pruszczańskiego klubu 
An-Do, którzy startowali na 
Mistrzostwach Polski w  Ta-
ekwon-do. Medalowe żniwa 
okazały się udziałem Ka-
rola Kelera i  Przemysława 
Czerwińskiego. 
Już pierwszego dnia zawodów 
Karol Keler pokazał, w jak do-
skonałej jest formie. Zawod-
nik w  walkach wygrał całą 
kategorię układów Mistrzow-
skich I Dan, zdobywając złoty 
medal i tym samym Mistrzo-
stwo Polski. Kolejne konku-
rencje, w  jakich sprawdza się 
Karol, to techniki specjalne 
i  testy siły. Wszechstronność 
oraz ponadprzeciętna spraw-
ność pozwalają naszemu ju-
niorowi sięgnąć w  tych kon-
kurencjach po kolejne medale 
– tym razem srebrne. 
Zdobyte medale dają Karolo-
wi Kelerowi tytuł najlepszego 
zawodnika ciechanowskich 
mistrzostw, a  klub AN-DO 
pierwszy raz w  13-letniej hi-
storii istnienia staje na 3. 
miejscu podium w  klasyfi-
kacji medalowej klubów Mi-
strzostw Polski Juniorów.
Tego samego dnia do rywa-
lizacji przystąpili zawodnicy 

w kategorii wiekowej młodzie-
żowca (19–21 lat). Najbardziej 
utytułowany zawodnik prusz-
czańskiego klubu, Przemysław 
Czerwiński, zmotywowany 
wynikami młodszego kolegi, 
nie mógł wypaść gorzej i  w 
walkach w swojej kategorii (85 
kg) wywalczył tytuł mistrza 
Polski wśród młodzieżowców. 
W  konkurencji technicznej 

również dał świetny występ, 
zdobywając tym razem srebro.
Drugiego dnia zawodów odby-
ły się starty Seniorów. Przemy-
sław Czerwiński jako młodzie-
żowiec miał możliwość star-
tu i  sprawdzenia się w  gronie 
starszych i  bardziej doświad-
czonych zawodników. Zarów-
no walki w  kategorii wagowej 
85 kg, jak i w układach stopni 

mistrzowskich III Dan skoń-
czyły się dla niego zdobyciem 
dwóch brązowych medali. 
Dodajmy, że klub z Pruszcza 
Gdańskiego wystawił na tę 
imprezę czteroosobową eki-
pę, a  skład medalistów uzu-
pełnili trener Dorota Mazur 
oraz sędzia Rafał Mach.

(GR)

 


