
str. 5

Pruszcz gdański i Powiat gdański      bezpłatny miesięcznik lokalny  —  wydanie:  listopad 2020  —  nr wydania: 11 (96)  —  issn: 2392-2869  —  www.panoramapomorza.pl

FlashFlash

nie zasypujemy gruszek w popiele. 
wszystkie złożone wnioski  
o dofinansowanie opiewają na  
80 milionów złotych – mówi  
marian cichon, wicestarosta gdański.

Szpital w AmberExpo
Na terenie AmberExpo w Gdańsku ma powstać szpital 
tymczasowy dedykowany mieszkańcom Pomorza. Rolę 
szpitala patronackiego objęła spółka Copernicus Podmiot 
Leczniczy. Szpital tymczasowy ma mieć 400 miejsc.

Straż w pełnej gotowości 
Wichury, podtopienia, awarie sieci – tego typu zdarzenia 
nam niestraszne, odkąd mamy profesjonalny sprzęt, po-
zwalający na szybkie odprowadzenie wody, zabezpiecze-
nie wałów i zapewnienie stałego dostępu do prądu.

Gotowi na każdą możliwą sytuację 
Od ponad pół roku walczymy z pandemią koronawirusa. 
Walka z wirusem nie jest taka tania. Przekonują się o tym 
władze Pruszcza Gdańskiego, które wydatki z pandemią li-
czą już w setkach tysięcy złotych, a końca choroby nie widać.

Cedry Wielkie zajęła 18. miejsce w Polsce 
W  zestawieniu przygotowanym przez miesięcznik 
„Wspólnota”, w którym opublikowano ranking wykorzystania 
środków europejskich przez samorządy lokalne w latach 2014-
2019, Cedry Wielkie zajęły 18. miejsce.
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Plany inwestycyjne powiatu szacowane na 85 milionów!!!
DROGI I JESZCZE RAZ DROGI

mimo trudnej sytuacji gospodarczej naszego kraju plany inwestycyjne po-
wiatu gdańskiego są niezwykle ambitne. w ostatnim czasie władze naszego 
złożyły wnioski o dofinansowanie swoich działań na kwotę… ponad 80 milio-
nów złotych!!! plany są ambitne, a ich realizacja zależy od wsparcia, jakie 
może otrzymać powiat gdański.
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ważne telefony

• numer alarmowy      112

• policja        997

• pogotowie ratunkowe     999

• straż pożarna      998 

• straż miejska      986

• pogotowie gazowe      992

• pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• pogotowie ciepłownicze     993

• pogotowie energetyczne     991

• straż Gminna Gminy pruszcz Gdański   664 430 371

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

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

         (58) 775 99 21

• Urząd Gminy cedry wielkie     (58) 683 61 64

• Urząd Gminy kolbudy     (58) 691 05 20

• Urząd Gminy pruszcz Gdański    (58) 692 94 21

• Urząd Gminy przywidz     (58) 682 51 46

• Urząd Gminy pszczółki     (58) 683 91 28

• Urząd Gminy suchy dąb     (58) 682 86 85

• Urząd Gminy trąbki wielkie     (58) 682 83 23

• Gminny ośrodek pomocy społecznej   (58) 691 15 01

• powiatowe centrum pomocy rodzinie   (58) 773 20 86

• komenda powiatowa policji     (58) 785 42 22

• informacja pkp      197 57

• informacja pks      (58) 302 15 32

• polskie centrum informacji medycznej   (58) 301 02 22

• Gdański telefon zaufania     (58) 301 00 00

• zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• centrum medyczne pruszcz Gdański    (58) 682 22 81

• szpital marynarki wojennej     (58) 552 63 26

• Uniwersyteckie centrum kliniczne    (58) 727 05 05

• wojewódzki szpital specjalistyczny    (58) 302 30 31
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Zbiórka na leczenie mamy
Ania- moja mama jest najsil-
niejszą osoba jaką znam. Od 
ponad dwóch lat dzielnie bo-
ryka się z  chorobą. Stara się 
nikogo sobą nie obciążać. Jest 
taka dzielna! Jednak przyszedł 
czas, gdzie nie jest w stanie już 
udźwignąć kosztów leczenia 
i  diagnostyki. Dochodzi ol-
brzymi koszt terapii, która daje 
nam nadzieję na jej dłuższe ży-
cie. Nie wyobrażam sobie stra-
cić jej w momencie, gdy mogła-
by zacząć cieszyć się życiem. 
Jest jeszcze taka młoda...
Ostatnie lata nie były dla niej 
łatwe. W  kwietniu 2018 roku 
diagnoza nowotworu jajni-
ka w  rozległymi przerzutami 
i wielogodzinna operacja, trud-
na ale udana. Odetchnęliśmy 
z  ulgą, a  gdy nadeszła che-
mioterapia, na kilka miesięcy 
przystopowała chorobę. Jakby 
jeszcze rak mało dał jej popa-
lić, spotyka ją kolejny życiowy 

dramat (podobno nieszczęścia 
chodzą parami...): kwiecień na-
stępnego roku - nawrót, kolejna 
chemioterapia, która nie przy-
niosła oczekiwanego efektu. 
Ogromny zawód i  niepewność 
co dalej. W  listopadzie 2019 
roku ponowna, ciężka operacja. 
Mama jak zwykle uśmiechnięta, 
pozytywnie nastawiona. Ope-
racja się udała! I  znów iskier-
ka nadziei. Niestety, miesiąc po 
operacji, pomimo podania che-
mii, choroba agresywnie powró-
ciła. Platynoodporność skom-
plikowała leczenie. Pomogłaby 
zmiana chemii, która też powoli 
przestaje skutecznie działać. Ba-
danie chemiowrażliwości pomo-
głoby nie osłabiać już organizmu 
podawaniem chemii w  ciemno 
i nie pozwolić rakowi się pano-
szyć. Jest to niestety dodatkowy 
koszt rzędu 14 tys zł. Alternaty-
wą jest wprowadzenie leku, który 
nie jest refundowany, stąd moja 
ogromna prośba do wszystkich 

dobrych ludzi. Lek należy po-
dawać co 3 tygodnie w dawce 
wartej 9 tys. zł przez okres 2 
lat. Jeśli przez ten czas choroba 
dzięki lekowi nie powróci, jest 
przeogromne prawdopodo-
bieństwo na znaczne przedłu-
żenie życia mojej Mamy.
Jestem facetem, nie potra-
fię pięknie pisać ani prosić 
o  pomoc. Jak widać koszta są 
ogromne i wiem tylko że moja 
mama musi żyć! Chcę by była 
obecna w moim życiu, w mo-
jej przyszłej rodzinie, żeby 
doczekała się wnuków. Wciąż 
potrzebuję jej matczynego 
wsparcia. Chciałbym, aby po 
ciężkich latach, była jeszcze 
szczęśliwa. Wierzę w moc zna-
jomych i  ich dobre serca. Po-
móżcie Ani abyśmy mogli pa-
trzeć na jej uśmiech!

maciej morawski

KRS: 0000270809

CEL:  
Nr konta

62 1600 1286 0003  
0031 8642 6001

Tytuł wpłaty:  
Morawska, 12655
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BiBlioteKa PedaGoGiCzNa 

Pracują bez zmian
Filia pruszczańskiej Pedago-
gicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej działa na podstawie od-
rębnych przepisów, nadal jest 
czynna i zaprasza czytelników 
oraz osoby chcące skorzystać 
z jej zbiorów.
Biblioteka, znajdująca się 
przy ul. Obrońców Pokoju 6 
w Pruszczu Gdańskim, otwar-
ta jest w  godz. 10.00–17.00. 
Od wielu lat biblioteka ma 
dodatkową usługę dla czytel-
ników – darmową bazę ebo-
oków Ibuk Libra. W tym roku 
dla czytelników przygotowane 

jest ponad 2400 tytułów do-
stępnych w  chmurze online. 
Książki z  różnych dziedzin 
wiedzy są dostępne po zapi-
saniu się do biblioteki i otrzy-
maniu indywidualnego kodu 
PIN. Kod ważny jest przez rok 
– do października 2021 roku. 
Dostęp do Ibuka cieszy się 
wielką popularnością wśród 
czytelników. Mogą oni z każ-
dego urządzenia i o dowolnej 
porze połączyć się z bazą on-
line i z niej korzystać.

(GR)

 nie jesteśmy obojętni na petentów, którzy mają bardzo ważną i niecierpiącą zwłoki sprawę do załatwienia w naszym urzędzie 
– mówi burmistrz Janusz wróbel
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życiE miasta / rEkLama

od ponad pół roku walczymy z pandemią koronawirusa. walka z wirusem nie jest taka tania. przekonują się o tym władze 
pruszcza Gdańskiego, które wydatki z pandemią liczą już w setkach tysięcy złotych, a końca choroby nie widać.

W NoWej rzeCzyWiStoŚCi Nie PoradzĄ SoBie SŁaBe SamorzĄdy

Pruszcz gdański gotowy na każdą możliwą sytuację 

Urzędnicy w  pruszczańskim 
magistracie pracują według 
nowych procedur. Bez pro-
blemu załatwić można sprawę 
w  Urzędzie Stanu Cywilnego. 
Kasa urzędu otwarta jest tylko 
i  wyłącznie dla osób powyżej 
60. roku życia. 
 – Wychodzimy z założenia, że 
te osoby mają problem z mobil-
ną bankowością, dlatego tylko 
oni mogą osobiście korzystać 
z  kasy. Dzięki temu w  urzę-
dzie zniknęły kolejki. Pozo-
stałe sprawy, podległe innym 
referatom, załatwiane są przede 
wszystkim telefonicznie i  on-
line. Nie jesteśmy obojętni na 
petentów, którzy mają bardzo 
ważną i  niecierpiącą zwłoki 
sprawę do załatwienia w  na-
szym urzędzie. Spotkanie uma-
wiane jest telefonicznie, a  po-
tem odbywa się w  specjalnie 
do tego wyznaczonym miejscu 
na parterze magistratu. To też 
przyczynia się do tego, że po 
budynku nie krąży niezliczona 
ilość osób – tłumaczy Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Trudno zaś mówić o  regu-
larnym działaniu placówek 
oświatowych. Decyzją rzą-
du otwarte mogą być jedynie 
żłobki, przedszkola i  oddziały 
0. Mimo to w Pruszczu Gdań-
skim z  powodu kwarantanny 
lub zachorowań niektóre pla-
cówki na pewien czas musiały 
zamknąć swoją działalność. Sy-
tuacja, która dotknęła placówki 
w Pruszczu Gdańskim, nie jest 

niczym wyjątkowym. 
 – Sytuacja jest dynamiczna. 
W  każdym przypadku bardzo 
szybko działamy we współpra-
cy z sanepidem. Zdrowie dzie-
ci, rodziców i pracowników jest 
najważniejsze i  staramy się, by 
czuli się bezpieczni – dodaje Ja-
nusz Wróbel.
Od początku pandemii miasto 
nie było obojętne na problemy, 
które dotknęły pruszczańskich 
przedsiębiorców. Podmioty, 
które ucierpiały najbardziej, 
mogły liczyć na zwolnienie 
z podatku. 
 – Teraz do każdego wniosku 
podchodzimy indywidual-
nie i  nie ukrywam, że bardzo 
ostrożnie, badając sytuację fi-
nansową. Wniosków o  pomoc 
nie ma dużo i  jeśli nie będzie 
całkowitego lockdownu, to 
moim zdaniem sytuacja prusz-
czańskich przedsiębiorców nie 
powinna być zbyt dramatycz-
na – oczywiście poza branżami 
zamkniętymi przez rząd – ko-
mentuje burmistrz. – Miej-
my nadzieję, że częściowe za-
mknięcie państwa, które zapla-
nowano do 29 listopada, szybko 
zakończy się i będziemy mogli 
dalej normalnie funkcjonować. 
Na walkę z wirusem z miejskiej 
kasy wydano już blisko 400 ty-
sięcy złotych i  dodatkowe 200 
tys. zł ze środków centralnych 
(na zakup sprzętu do szkół). 
Szacuje się, że suma pienię-
dzy wydanych przez miasto 
może wzrosnąć do końca roku 
o  kolejne 200 tys. zł. Zakupy 

nie dotyczyły tylko środków 
ochronnych. Zakupiono także 
termometry bezdotykowe, ozo-
natory, fartuchy i kombinezony 
ochronne, sprzęt dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej i  sprzęt 
komputerowy dla pracowników 
urzędu, którzy pracują zdalnie. 
Straty, które spowodowała 
pandemia, są jednak znacz-
nie większe. Nie zapominaj-
my, że zamknięte są baseny, 
kino, a  wcześniej także żłob-
ki i  przedszkola, co wiązało 

się z  kolei z  brakiem wpłat od 
rodziców. 
 – Jest jeszcze za wcześnie, by 
podsumować tegoroczne stra-
ty. Nie jesteśmy też w  stanie 
policzyć wszystkich wpływów, 
które nie trafią do miejskiej 
kasy, ponieważ nie wiemy, ja-
kiej metodologii użyć. Stratą 
mają być dla nas pomniejszone 
wpływy z  podatków czy tylko 
to, co sami umorzyliśmy przed-
siębiorcom? Myślę, że straty 
sięgną grubo ponad 1 miliona 

złotych, a  według innego klu-
cza liczenia ponad 6 milionów 
złotych. Dopiero w  styczniu 
okaże się, jak boleśnie odczu-
liśmy brak wpływów do nasze-
go budżetu – ocenia burmistrz 
Wróbel.
Straty mogą być ogromne, ale 
gospodarz miasta nie załamuje 
rąk, ponieważ od 5–6 lat mia-
sto przygotowywało się na wy-
padek ewentualnego kryzysu, 
który właśnie nastąpił. W  jaki 
sposób? Prowadzona była ra-
cjonalna polityka. Mimo re-
alizacji wielu kosztownych in-
westycji, miasto nie zaciągało 
pożyczek i nie korzystało z kre-
dytów. W tej chwili zadłużenie 
Pruszcza Gdańskiego kształtu-
je się na poziomie ok. 10 mln 
zł. Patrząc na inne polskie sa-
morządy, można powiedzieć, 
że nasze miasto nie ma żadnych 

problemów finansowych. 
 – Mimo to praca nad przyszło-
rocznym budżetem była bardzo 
trudna. Wydatki bieżące ro-
sną niestety szybciej niż nasze 
dochody. Wejść ma też w  ży-
cie kolejna ustawa, która ma 
ograniczyć wpływy samorzą-
dów z tytułu podatków. Moim 
zdaniem będzie to gwóźdź do 
trumny. Jest to kolejne dobija-
nie samorządów – szczególnie 
tych słabszych, które nie pora-
dzą sobie w nowej rzeczywisto-
ści, a pozostałe będą po prostu 
wegetować. Nie zamierzamy się 
jednak poddawać. Mieszkańcy 
wybrali mnie po to, abym radził 
sobie w każdej sytuacji. Myślę, 
że nasze miasto przygotowane 
jest na każdą ewentualność – 
podsumowuje Janusz Wróbel.

Krzysztof lubański 
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  nagrodzeni w konkursie plastycznym „pruszcz Gdański na bursztynowym szlaku”

życiE miasta

mierzymy Się z NoWĄ rzeCzyWiStoŚCiĄ 

miasto musi normalnie funkcjonować 
od marca wiele się w polsce zmieniło w związku z epidemią covid-19. nie ominęło to też naszego miasta. staramy się jednak przystosować 
do tych nowych warunków. rada miasta pruszcz Gdański – mimo wielu obostrzeń – pracuje zgodnie z rygorami sanitarnymi, a posiedzenia 
komisji stałych odbywają się w trybie stacjonarnym.

 – Nie możemy pozwolić sobie 
na chwile przestoju. Działania 
miasta nie dotyczą tylko inwe-
stycji. To szereg często skom-
plikowanych przedsięwzięć, 
których nie możemy zanie-
chać – podkreśla Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska. 
Sesje rady miasta odbywają się 
w taki sposób, że część radnych 
znajduje się w sali obrad, a po-
zostali w  domach. System tak 
został przygotowany, że osoby 
pracujące zdalnie mogą brać 
czynny udział w  posiedzeniu 
rady. 
 – Wszystkie procedowane 
w  ten sposób tegoroczne sesje 
przebiegały bez żadnych pro-
blemów technicznych. Rada 
podjęła w tym czasie kilkadzie-
siąt uchwał związanych z  nor-
malnym funkcjonowaniem 
miasta, ale także też takie, któ-
re były powiązane z  pandemią 
i pomocą finansową dla powo-
dzian. Podjęliśmy chociażby 
uchwały dotyczące zwolnień 
z  podatków od nieruchomości 
gruntów, budynków i  budow-
li związanych z prowadzeniem 
działalności przez przedsię-
biorców, których dotyczył za-
kaz prowadzenia działalności 
związany z  epidemią covid-19 
oraz przedłużenia i  odrocze-
nia terminów płatności rat 
podatków oraz zaległości po-
datkowych stanowiących do-
chód gminy, miasto wsparło też 

gminę Jawornik Polski walczą-
cą ze skutkami powodzi – in-
formuje przewodnicząca prusz-
czańskiej rady miasta.  
W związku z pandemią nie uda-
ło się – tak jak w latach poprzed-
nich – przeprowadzić wszyst-
kich konkursów. Mowa o orga-
nizowanym od lat konkursie na 
najpiękniejsze ogrody, balkony 
i ogrody działkowe.
 – Mam nadzieję, że w  przy-
szłym roku do nich wrócimy. 
Udało się natomiast przyznać 
stypendia i nagrody burmistrza 
dla najlepszych uczniów oraz 
rozstrzygnąć konkurs im. Jana 
Matejki. Nie mogliśmy nieste-
ty zorganizować  tradycyjnej 
gali dla laureatów, ale dyplomy 
i nagrody trafiły do szkół, gdzie 
wręczyli je dyrektorzy i  wy-
chowawcy. Najlepsi uczniowie 
mieli bardzo wysokie średnie 
ocen i  liczne osiągnięcia na-
ukowe – dodaje Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska.
Nagrody burmistrza dla najlep-
szych uczniów otrzymali: Zofia 
Kalińska z  klasy IV, Weronika 
Ptach z  klasy V, Iga Parkitna 
z klasy VI i Mikołaj Wadowski 
z klasy VII – wszyscy ze Szko-
ły Podstawowej nr 4 oraz Agata 
Mąkosa z klasy VII Szkoły Pod-
stawowej nr1. 
W tym roku lista stypendystów, 
o  czym już informowaliśmy, 
była bardzo długa. Przypomnij-
my, że stypendium przyznano 

303 osobom.
Warto przy okazji podać wyni-
ki międzyszkolnego konkursu 
plastycznego „Pruszcz Gdań-
ski na bursztynowym szlaku”. 
Zdaniem jury najlepsze prace 
w swoich kategoriach wykonali: 
Milena Garbacz, Matylda Ma-
tuśkiewicz, Dominik Kowalski, 
Juliana Polyvana, Julia Pawiłojć 
oraz Łukasz Chrzanowski.
Czas pandemii nie był okresem 
przespanym. Udało się doposa-
żyć pruszczańskie szkoły, które 
zyskały nowe laptopy i kompu-
tery (dla uczniów i  nauczycie-
li), głośniki, kamerki, a  także 
ozonatory, środki dezynfekcyj-
ne i  dozowniki oraz maseczki 
i przyłbice. 
 – Jak pokazuje doświadczenie 
wiosennego nauczania zdal-
nego, każdy zakupiony sprzęt 
wykorzystywany jest przez 
nauczycieli i  uczniów do zdo-
bywania nowych umiejętności 
informatycznych. Na początku 
roku szkolnego nie dostaliśmy 
zgody na nauczanie hybrydo-
we- łączenia nauczania zdalne-
go ze stacjonarnym. Przez kil-
ka tygodni zajęcia odbywały się 
stacjonarnie w szkołach. Teraz, 
podobnie jak w  całym kraju, 
odbywa się nauczania zdalne. 
Wierzymy, że wszystkie dzia-
łania podjęte z  myślą o  bez-
piecznym nauczaniu pozwoliły 
ograniczać w naszych szkołach 
zakażenia. Mamy nadzieję, że 
sytuacja epidemiologiczna bę-
dzie się zmieniać i  liczba cho-
rych będzie się zmniejszać, co 
pozwoli naszej młodzieży wró-
cić do  nauczania w  szkołach. 
Korzystając z  okazji, chciała-
bym życzyć wszystkim miesz-
kańcom Pruszcza Gdańskiego 
dużo zdrowia – życzy Małgo-
rzata Czarnecka-Szarańska.
Przewodnicząca miejskiej rady 
apeluje na koniec, aby no-
sić maseczki, zasłaniając usta 
i  nos, ponieważ tylko prawi-
dłowe ich noszenie chroni nas 
samych i  osoby, z  którymi się 
spotykamy.
 – Myjmy i  dezynfekujmy 
ręce, stosujmy dystans, chroń-
my osoby starsze i  z  grup ry-
zyka, a  więc chorych na serce, 
cukrzycę oraz osoby z  nowo-
tworami. Nie każdy przejdzie 
covid-19 bezobjawowo. Część 
osób przechoruje to bardzo 
ciężko i trafi do szpitali. Zrób-
my wszystko, by się wzajemnie 
chronić, byśmy mogli jak naj-
szybciej wrócić do normalnego 
życia – apeluje przewodnicząca.

(GR)
  stypendyści burmistrza
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WiedzĄ jaK zdoByWaĆ uNijNe PieNiĄdze

gmina cedry wielkie zajęła 18. miejsce w Polsce 
w ostatnim czasie publikowane były dwa różne rankingi, w których doskonale wypadła gmina cedry wielkie. bardziej cieszy zapewne 
zestawienie przygotowane przez miesięcznik „wspólnota”, w którym opublikowano ranking wykorzystania środków europejskich przez 
samorządy lokalne w latach 2014-2019. na bardzo wysokim – 18. miejscu w polsce znalazła się gmina cedry wielkie.

Zestawienie, jak podają auto-
rzy rankingu, obejmuje war-
tość dotacji pozyskanych przez 
samorządy w latach 2014-2019, 
bez rozróżnienia na dotacje in-
westycyjne i te związane z wy-
datkami bieżącymi. Wynik po-
dawany jest w  przeliczeniu na 
jednego mieszkańca.
Gmina Cedry Wielkie została 
sklasyfikowana na 18. miejscu 
w  Polsce w  grupie gmin wiej-
skich. W przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca wydatki ze środ-
ków Unii Europejskiej w latach 
2014-2019 wyniosły dokładnie 
4 211,53 zł. Na Pomorzu lep-
szy wynik – wśród gmin wiej-
skich – osiągnęła tylko gmina 
Krokowa. Z  kolei w  powiecie 
gdańskim są bezkonkurencyjni. 
Za nimi na 36. pozycji sklasy-
fikowany jest Suchy Dąb, a na-
stępna gmina Przywidz na 142. 
miejscu na 1538 sklasyfikowa-
nych samorządów.
– Jeśli chcemy realizować jakie-
kolwiek inwestycje, to musimy 
pozyskiwać zewnętrzne dofi-
nansowanie. Sięgamy przede 
wszystkim po pieniądze z Unii 

Europejskiej ale również od 
Marszałka, Wojewody i Staro-
sty Gdańskiego. Miejsce w ran-
kingu pokazuje, że jesteśmy 
w  tym skuteczni, co świadczy 
z kolei o tym, że nasi pracowni-
cy są bardzo dobrze przygoto-
wani i wiedzą, jak przygotować 
wniosek, aby zostały zaopinio-
wany pozytywny – mówi wójt 
Janusz Goliński.
Również ilość zrealizowanych 
inwestycji pokazuje, że w zdo-
bywaniu środków europejskich 
cedrowska gmina jest dobra. 
Wystarczy przypomnieć o  bu-
dowie kanalizacji sanitarnej, 
ścieżek rowerowych czy reno-
wacji zabytków, na co środki 
pozyskano właśnie z  funduszy 
unijnych.
Z kolei w Rankingu Samorzą-
dów „Rzeczpospolitej 2020” 
żuławska gmina została sklasy-
fikowana na 54. miejscu w kra-
ju, a  2. na Pomorzu. Z  gmin 
pomorskich najwyżej, bo na 44. 
pozycji, sklasyfikowana była 
Kobylnica. Wśród wszystkich 
polskich samorządów nasz za-
jął wysokie 54. miejsce.

W rankingu, jak informują jego 
organizatorzy, oceniano do-
konania władz lokalnych pod 
względem zrównoważonego 
rozwoju, który ma pomóc lo-
kalnym samorządom przetrwać 
najtrudniejsze czasy. W  ze-
stawieniu oceniane są wszyst-
kie miasta i  gminy w  Polsce 
i – jak podają autorzy publika-
cji – na miano laureatów zasłu-
gują wszyscy, którzy znaleźli 
się w  najlepszej setce w  swojej 
kategorii. Dodajmy, że w  zło-
tej setce (wśród gmin wiej-
skich) znalazł się jeszcze jeden 
pomorski samorząd – gmina 
Pruszcz Gdański sklasyfikowana 
na 99. miejscu.
– W  rankingu sklasyfikowane 
były wszystkie polskie samorzą-
dy, dlatego miejsce w  połowie 
pierwszej setki uważam za bar-
dzo dobre osiągnięcie. Wyniki 
pokazały, że na Pomorzu po-
nownie jesteśmy wśród najlep-
szych. To cieszy, ale też zachęca 
do dalszej wytężonej pracy – 
podkreśla wójt Janusz Goliński.

(lubek)

życiE gminy cEdry wiELkiE

  dzięki dotacji z Unii europejskiej można było zająć się chociażby remontem zabytków 
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SzaCuNeK do HiStorii

123. rocznica odzyskania 
niepodległości 
Wszyscy Polacy doskonale 
wiedzą, jak ważna dla nasze-
go narodu jest data 11 listo-
pada. Dla upamiętnienia 102. 
rocznicy odzyskania Niepod-
ległości władze gminy Cedry 
Wielkie złożyły kwiaty pod 
pomnikiem. Na pamiątkę 
tego wydarzenia zasadzono 
także dąb niepodległości.
W symbolicznych uroczysto-
ściach uczestniczyli: Justyna 
Słowińska – przewodnicząca 
Rady Gminy Cedry Wielkie, 
wójt Janusz Goliński oraz ks. 
dziekan Janusz Mathea.
– Kiedy 2 lata temu odsła-
nialiśmy pomnik „100-lecia 
odzyskania Niepodległości”, 
nikt z  nas nie przypuszczał, 
że w tym roku inaczej będzie-
my musieli obchodzić nasze 
narodowe święto. Chcemy, 
aby tak ważne dla naszego 
kraju uroczystości odbywały 
się właśnie w  tym miejscu, 
aby była to nasza lokalna tra-
dycja – zauważa wójt Janusz 
Goliński.
Ważne jest, że w  cedrow-
skiej gminie jest miejsce, 
gdzie można upamiętniać 
ważne uroczystości, miejsce, 

które służyć będzie następnym 
pokoleniom.
– W  tym szczególnym cza-
sie modlimy się za nasz kraj 
i  jego mieszkańców, ale także 
za tych, którzy mieszkają poza 
jego granicami. Naszą modli-
twą chcemy upamiętnić także 
tych, którzy nie wahali się od-
dać życia za ojczyznę – dodaje 
ks. dziekan.
11 listopada to najważniejsza 
data dla każdego Polaka.

– Te skromne obchody to też 
nasz szacunek do historii. Po 
123 latach niewoli Polacy od-
zyskali swój dom, orła białego 
i biało-czerwoną flagę. Ciesz-
my się takimi dniami jak ten – 
mimo że są obchodzone ina-
czej niż dotychczas – kiedy 
możemy pokazać miłość do 
swojej ojczyzny – podkreśla 
Justyna Słowińska.

(Kl)

PraCe juŻ ruSzyŁy 

coraz bliżej klub seniora 
Ruszyły właśnie prace re-
montowe pomieszczeń w bu-
dynku należącym kiedyś do 
Gminnej Spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska w  Cedrach 
Wielkich. Po zakończeniu 
prac swoją siedzibę będą tu 
mieli seniorzy z  cedrowskiej 
gminy.
 – Co bardzo nas zaskoczy-
ło, do przetargu stanęła tyl-
ko jedna firma. Koszt prac 
adaptacyjnych będzie niż-
szy niż początkowo szaco-
waliśmy. Zapłacimy ok. 280 

tysięcy złotych, a  z wyposaża-
niem obiektu realizacja całego 
projektu kosztować nas będzie 
nieco ponad 300 tysięcy zło-
tych – informuje wójt Janusz 
Goliński.
Przypomnijmy, że nasza gmina 
otrzymała na ten cel dofinan-
sowanie od Wojewody Pomor-
skiego w wysokości 150 tys. zł, 
a pieniądze pochodzą z rządo-
wego programu „Senior+”. Do-
dajmy, że odpowiedni wniosek 
trafił również do Urzędu Mar-
szałkowskiego w  Gdańsku, 

skąd mamy otrzymać kolej-
ne środki, ale tym razem na 
działalność klubu seniora.
– Zakładamy, że klub seniora 
będzie funkcjonował od po-
niedziałku do piątku. W bu-
dynku, poza pomieszczenia-
mi, gdzie będą spotykać się 
członkowie klubu, utworzona 
zostanie też sala do rehabili-
tacji – dodaje wójt Goliński.
Do tematu na pewno wróci-
my po zakończeniu prac.

(GR)
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PięKNy juBileuSz maŁŻeŃSKi 

razem przez pół wieku
Cztery pary małżeńskie z  na-
szej gminy obchodziły ostatnio 
jubileusze 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego. Uroczystości nada-
nia medali przyznanych przez 
Prezydenta RP z racji epidemii 
były znacznie skromniejsze, 

lecz nie mniej podniosłe. Sza-
nownym Jubilatom życzymy 
kolejnych lat w  miłości, przy-
jaźni, szacunku i  – przede 
wszystkim – w zdrowiu!

(MB)

 elżbieta i wojciech Gdańscy ze straszyna  maria i antoni rączka z Jagatowa

 zofia i ryszard szubielscy z łęgowa

 cecylia i Jan brzezińscy z rotmanki

  pompy wysokiej wydajności są szczególnie pomocne w przypadku podtopień

  nowy lekki wóz pożarniczy jednostki osp z łęgowa  z agregatów prądotwórczych korzysta również spółka eksploatator
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życiE gminy Pruszcz gdański

moŻe SPaĆ SPoKojNie

straż w pełnej gotowości 
wichury, podtopienia, awarie sieci – tego typu zdarzenia nam niestraszne, odkąd mamy profesjonalny sprzęt, pozwalający na 
szybkie odprowadzenie wody, zabezpieczenie wałów i zapewnienie stałego dostępu do prądu.

Trzy wysokiej wydajności 
pompy pożarnicze, czte-
ry agregaty prądotwórcze 
(o mocy 60 kW), zapory prze-
ciwpowodziowe (200 m) i ka-
mera termowizyjna – te urzą-
dzenia o łącznej wartości bli-
sko 600 tys. zł gmina Pruszcz 
Gdański zakupiła w  ramach 
realizacji II etapu projektu 
„Bezpieczne Żuławy”. 
 – Sprzęt traf ił do jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych z  terenu gminy, jednak 
korzystają z  niego nie tylko 
strażacy. Przykładowo, pod-
czas ostatniej awarii linii 
energetycznej w  Straszynie, 
agregaty wsparły sprzęt spół-
ki Eksploatator w  zapewnie-
niu ciągłości pracy przepom-
powni ścieków – wyjaśnia 

Marek Tułowiecki, starszy 
inspektor ds. wojskowych, 
zarządzania kryzysowego 
i  przetwarzania informacji 
niejawnych w Urzędzie Gmi-
ny Pruszcz Gdański. – Agre-
gaty, zapewniając stały do-
stęp prądu, są również w sta-
nie zapewnić stałą dostawę 
wody. Urządzenia, które po-
siadamy, mogą w tym samym 
czasie zasilić wszystkie ujęcia 
wody w  gminie. Dobrze jest 
być wyposażonym na każdą 
ewentualność. A  bez prądu 
nie działa nam praktycznie 
nic. 
W  ostatnich trzech latach 
do gminnych jednostek OSP 
traf ił nie tylko nowy sprzęt.
 – Wiślina i Łęgowo, czyli jed-
nostki będące w  Krajowym 

Systemie Ratowniczym, do-
stały nowe lekkie wozy po-
żarnicze. Z  kolei Jagatowo 
wyposażyliśmy w  używa-
ny samochód typu ciężkie-
go – wymienia urzędnik. – 
Wkrótce do strażaków traf ią 
nowe zestawy ubrań specjal-
nych NOMEX.
W planach gminy jest rozbu-
dowa wszystkich trzech re-
miz strażackich. 
 – W  Łęgowie wyremontu-
jemy budynek i  rozbudujemy 
go o  stanowiska garażowe – 
mówi Daniel Kulkowski, za-
stępca wójta gminy Pruszcz 
Gdański. – Remiza w  Wi-
ślinie zostanie rozbudowana 
o magazyn ochrony przeciw-
powodziowej oraz stanowi-
ska garażowe. W  ten sposób 
chcemy stworzyć warunki 
do sprawnego reagowania na 
wypadek zdarzeń w części ni-
zinnej gminy. Z  kolei obiekt 
OSP Jagatowo, w  którym 
znajduje się również świetlica 
wiejska, zostanie rozbudowa-
ny i przebudowany. 
Pierwszą remizą, w której ru-
szą roboty, będzie łęgowska. 
 – Dla Jagatowa opracowa-
liśmy koncepcję architekto-
niczną i  pracujemy nad wy-
konaniem projektu budowla-
nego i  wykonawczego. Jeśli 
chodzi o  Wiślinę, do końca 
tego roku powinniśmy mieć 
wszystkie niezbędne doku-
menty do budowy – wyjaśnia 
wicewójt i  podkreśla: – Re-
alizacja naszych planów jest, 

oczywiście, uzależniona od 
możliwości f inansowych, 
dlatego już teraz szukamy 
środków zewnętrznych.
Działania straży pożar-
nej mają wszechstronny 
charakter. 
 – Nasi strażacy, częściej 
niż do pożarów, wyjeżdża-
ją do wypadków drogowych. 
Dzięki wyposażeniu, między 
innymi w  nożyce do cięcia 
karoserii, a  przede wszyst-
kim dzięki odwadze i kwali-
f ikacjom, które stale podno-
szą, ratują ludzkie zdrowie 
i  życie. Zawsze można na 
nich liczyć – dodaje Daniel 
Kulkowski.  

(MB)
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CoVid-19 Nie jeSt BajeCzKĄ WySSaNĄ z PalCa

PotrzeBNy SPrzęt i PerSoNel

Petenci mają pretensje do urzędników…...

szpital w AmberExpo

wzrost liczby zachorowań na koronawirusa spowodował, że musiano wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu starostwa 
powiatowego w pruszczu Gdańskim. od trzech tygodni urzędnicy – podzieleni na dwie zmiany – pracują w godz. 6.00–19.15. 
wszystko po to, aby urzędnicy mieli ze sobą jak najmniejszy kontakt. 

na terenie amberexpo w Gdańsku ma powstać szpital tymczasowy dedykowany 
mieszkańcom pomorza. rolę szpitala patronackiego objęła spółka copernicus 
podmiot leczniczy. szpital tymczasowy ma mieć 400 miejsc dla pacjentów 
zakażonych koronawirusem. wybudowaniem placówki dla chorych na coVid-19 
ma zająć się Grupa lotos sa.

Wicestarosta Gdański Marian 
Cichon wszystkim niedowiar-
kom mówi,                              że 
pandemia koronawirusa nie 
jest wymysłem autorów teorii 
spiskowych. Wirus napraw-
dę jest niebezpieczny i  atakuje 
niepostrzeżenie. Przekonali się 
o tym również pracownicy sta-
rostwa. 17 osób zachorowało, 
a kolejnych 26 musiało przejść 
kwarantannę. W całym powie-
cie gdańskim do 13 listopada 
zachorowało prawie 3300 osób, 
a u ok. 30 proc. osób przebywa-
jących na kwarantannie wykry-
to covid-19. 
 – Pracownicy, którzy byli na 
kwarantannie, ale przechodzi-
li chorobę, przed powrotem do 
pracy muszą mieć negatywny 
wynik testu na obecność wiru-
sa. Starostwo w całości finansu-
je przeprowadzenie takich te-
stów. Nasz urząd jest zamknię-
ty dla petentów. Nie dotyczy to 
oczywiście Wydziału Komuni-
kacji                         i Referatu 
Ewidencji Gruntów i  Budyn-
ków. Poza tym obsługujemy 

petentów tylko w wyjątkowych 
sytuacjach i  przy zachowaniu 
wszelkich środków ostrożno-
ści. Przeprowadzany jest rów-
nież wywiad dotyczący koro-
nawirusa – mówi „Panoramie” 
Marian Cichon.
Można powiedzieć, że na nie-
zmienionych zasadach działa 
Wydział Komunikacji. Peten-
ci muszą najpierw umówić się 
na wizytę w  starostwie telefo-
nicznie lub drogą elektronicz-
ną. Każdy informowany jest 
o konkretnym terminie wizyty                     
w  urzędzie. Są one umawiane 
w cyklach 2-tygodniowych. 
Oczywiście petenci mogą do-
kumenty złożyć drogą elek-
troniczną albo osobiście w sie-
dzibie starosty. W  głównym 
wejściu do budynku ustawione 
są dwie szafy, podzielone na 
skrytki (jak wydziały staro-
stwa). W  jednym znajdują się 
dokumenty do pobrania przez 
petentów, a  druga służy jako 
„wrzutnia”. 
 – Pozostawione w  ten spo-
sób dokumenty przechodzą 

48-godzinną kwarantannę. 
Dopiero potem zajmują się nimi 
odpowiedni urzędnicy. Trudno 
jest pracować                   w nor-
malnym trybie. Staramy się tak 
zorganizować pracę, aby urząd 
funkcjonował w  miarę moż-
liwości jak najmniej uciążli-
wie dla naszych interesantów. 
Mimo to spotykamy się z  cią-
głymi pretensjami petentów, 
którzy nie wierzą w  pandemię 
koronawirusa. Żąda się od nas 
całkowitego otwarcia staro-
stwa. Takich sygnałów jest nie-
stety sporo. Powody – moim 
zdaniem – są dwa. Niektórzy 
chcą zwyczajnie przywołać do 
porządku urzędników. Pozo-
stali nie mieli jeszcze wśród 
rodziny, znajomych czy są-
siadów przypadku covid-19. 
Stąd teorie, że koronawirus 
to teoria spiskowa – tłumaczy 
wicestarosta. 
Wszystkie działania związa-
ne z  covidem-19 kosztowa-
ły starostwo powiatowe nie-
co ponad 300 tysięcy złotych. 
Pieniądze wydano m.in. na 

środki ochrony osobistej czy 
szyby ochronne na biurka. Jed-
nak pandemia – tak samo jak                             
w  przypadku wszystkich pol-
skich samorządów – wyrzą-
dziła potężne straty. Według 
różnych szacunków budżet po-
wiatu gdańskiego tylko w tym 

roku uszczupli się o kwotę od 3 
do 6 milionów złotych.
Wicestarosta apeluje, aby nosić 
maseczki i  robić sobie testy na 
obecność wirusa covid-19. 
 – Nie pojawiajmy się w  pra-
cy, kiedy czujemy niepoko-
jące dolegliwości i  objawy. 

Kontaktujmy się z  lekarzami 
pierwszego kontaktu, aby jak 
najszybciej rozpocząć walkę 
z chorobą i nie pomagać jej roz-
przestrzeniać się – apeluje Ma-
rian Cichon. 

(lubek)

 – W momencie, kiedy nie było 
chętnych wśród szpitali rzą-
dowych, podjąłem decyzję, że 
i  to zadanie weźmie na siebie 
spółka samorządowa, jaką jest 
Copernicus Podmiot Leczni-
czy. Wciąż robimy wszystko, 
aby w  maksymalny sposób za-
bezpieczyć zdrowie mieszkań-
ców Pomorza – mówi Mieczy-
sław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego. 
Szpital w  AmberExpo ma być 
przeznaczony przede wszyst-
kim dla pacjentów wymagają-
cych tlenoterapii, ale planowa-
ne jest też utworzenie w nowej 
placówce Oddziału Inten-
sywnej Terapii COVID-19 
na 20 łóżek. Wyposażenie 
szpitala tymczasowego ma 
być kupione albo przydzielo-
ne z  rządowej Agencji Rezerw 
Materiałowych. 
 – Spółka Copernicus 
opracowała i  przekazała 

przedstawicielom LOTOSU 
listę potrzeb, które trzeba zre-
alizować, żeby szpital mógł 
funkcjonować. Chodzi tu m.in. 
o  sprzęt medyczny: respira-
tory stacjonarne i  transporto-
we, centrale kardiomonitorów, 
kardiomonitory, analizator 
POCT, tomograf komputero-
wy, pulsoksymetry, pompy in-
fuzyjne, aparat USG, mobilny 
aparat RTG, defibrylator, pom-
py objętościowe, ssaki, łóżka 
dla pacjentów i środki ochrony 
indywidualnej dla personelu – 
wylicza marszałek.
Samo wyposażenie szpita-
la tymczasowego to oczywi-
ście nie wszystko. Kluczowe 
jest bowiem zapewnienie tej 
placówce personelu. Z  wyli-
czeń Copernicusa wynika, że 
w nowym szpitalu potrzebnych 
będzie 94 lekarzy, 231 pielę-
gniarek, 173 opiekunów me-
dycznych i 60 osób pozostałego 

personelu medycznego. 
 – W  tej kwestii oczekujemy 
adekwatnego wsparcia i  zaan-
gażowania ze strony rządu oraz 
podległych rządowi szpitali, 
bo tylko władze państwowe 

mają odpowiednie kompeten-
cje ustawowe, by takie wsparcie 
zapewnić – mówi marszałek.
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DROGI I JESZCZE RAZ DROGI

Plany inwestycyjne powiatu szacowane na 
85 milionów!!!
mimo trudnej sytuacji gospodarczej naszego kraju plany inwestycyjne powiatu gdańskiego są niezwykle ambitne. w ostatnim 
czasie władze naszego złożyły wnioski o dofinansowanie swoich działań na kwotę… ponad 80 milionów złotych!!! plany są 
ambitne, a ich realizacja zależy od wsparcia, jakie może otrzymać powiat gdański.

W  tym roku polski rząd 
przekazał już samorządom 
finansową pomoc, która 
była swego rodzaju kiełba-
są wyborczą przed wyborami 
prezydenckimi.
 – Nie do końca wierzyliśmy, 
że pieniądze dotrą do samo-
rządów. Środki obiecane przez 
rząd są na naszym koncie. 
Mam nadzieję, że kolejna pula 
pieniędzy, która ma być prze-
znaczona do walki ze skutka-
mi pandemii, również zasili 
nasz budżet – mówi „Panora-
mie” Marian Cichon, wicesta-
rosta gdański. 
Dodajmy tylko, że w  ramach 
rządowego wsparcia powiat 
gdański otrzymał ponad 6 mln 
zł. Warto jeszcze zauważyć, że 
żaden inny pomorski powiat 
ziemski nie otrzymał takich 
środków. Być może jest to efekt 
szybkiego rozwoju powiatu 
gdańskiego, gdzie osiedla się 
coraz więcej osób i  zwiększa 
się liczba przedsiębiorców in-
westujących na tym terenie. 

Na rozliczenie tych środków 
mamy 2 lata. Dzięki temu fi-
nansowemu wsparciu rozbu-
dowywana jest m.in. szkoła 
w  Warczu. Wiosną remonto-
wane będą również niektóre 
odcinki dróg powiatowych. 
 – Mamy podpisane poro-
zumienie z  gminami, ale już 
teraz otrzymujemy sygnały, 
że niektóre samorządy – ze 
względu na spadek dochodów 
– zmuszone są ograniczyć nie-
które wydatki inwestycyjne. 
Dopiero na koniec roku prze-
konamy się, na co mogą po-
zwolić sobie nasze gminy – za-
uważa Marian Cichon. – Nie 
zasypujemy gruszek w popiele. 
Wszystkie złożone wnioski 
o  dofinansowanie opiewają na 
80 milionów złotych. 
Na liście inwestycji, które 
mogłyby otrzymać rządowe 
wsparcie, jest m.in. przebudo-
wa dróg: Trzcinisko – Błotnik, 
Koźliny – Krzywe Koło – Wi-
ślina, Olszanka – Gołębiewo – 
Pszczółki – Steblewo – Długie 

Pole – Leszkowy – Kiezmark. 
Całkowity koszt prac na tym 
ostatnim odcinku oszacowa-
no na ok. 35 mln zł, ale trzeba 
pamiętać, że niektóre jej frag-
menty zostały już wykona-
ne. Mimo to władze powiatu 
gdańskiego planują działania 
drogowców na co najmniej 2 
lata. Wnioski dotyczą również 
dróg w Stanisławowie i Pawło-
wie. Zlecono już przygotowa-
nie dokumentacji przebudowy 
ok. 7-kilometrowej drogi Ró-
żyny – Żelisławki, w kosztach 
której partycypować chce rów-
nież gmina Pszczółki. 
 – Wiosną z kolei przygotowy-
wać będziemy niezbędną do-
kumentację dotyczącą budowy 

sali gimnastycznej wraz z łącz-
nikami przy szkole w Warczu. 
Zakładamy, że cały koszt in-
westycji wyniesie nawet 12 mi-
lionów złotych – dodaje Ma-
rian Cichon, który podkreśla, 
że realizacja inwestycji nie jest 
tak ważna jak skuteczna walka 
z  covidem-19. – Od początku 
pandemii dostrzegamy, że za-
interesowanie przetargami jest 
coraz mniejsze. Moim zdaniem 
jest to skutek kłopotów kadro-
wych firm budowlanych. 
W  końcu udało się rozstrzy-
gnąć przetarg na wyłonienie 
wykonawcy budowy mostu 
w  ciągu ulicy Przemysło-
wej w  Kolbudach. Podpisana 
została umowa i  lada dzień 

powinny rozpocząć się pierw-
sze prace – najpierw przy wy-
konaniu objazdu. Inwestycja, 
na którą pozyskano pieniądze 
z  rezerwy rządowej, koszto-
wać będzie ok. 4 mln zł. Przy 
okazji budowy nowego mostu 
ma być także wyremontowana 
ulica Przemysłowa (do grani-
cy powiatu), a  część środków 
przeznaczymy                           na 
remont mostu w  Sobowidzu 
(ok. 800 tys. zł) i remont drogi 
Sobowidz – Rębielcz. 
O  konkretnych planach in-
westycyjnych na 2021 rok na 
pewno będziemy informować 
na łamach naszej gazety.

(lubek) Ulica przemysłowa w kolbudach będzie remontowana

 trwa budowa szkoły w warczu

 drogowcy działają także w mokrym dworze część prac w ostrowitem została już wykonana
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GmiNa zroBiŁa Wiele, ale oCzeKuje Się zŁotyCH GÓr 

Przywidz chce otrzymać kilkanaście 
milionów dotacji 
wszystkie polskie samorządy liczą straty spowodowane mniejszymi wpływami z tytułu podatków, ale też kosztami, jakie 
trzeba w dalszym ciągu ponosić w walce z wirusem covid-19. w przywidzu również straty są odczuwalne, ale władze gminy 
złożyły wnioski na kilka istotnych inwestycji, które mogą być dofinansowane ze środków rządowych.

Podobnie jak w  ostatnich 
latach, wójt Marek Zima-
kowski liczy na f inansowe 
wsparcie z  Funduszu Dróg 
Samorządowych. Przypo-
mnijmy, że w  tej chwili trwa 
przebudowa ulicy Słonecznej 
w  Przywidzu oraz ulic przy-
ległych. Inwestycja otrzyma-
ła właśnie dof inansowanie 
z  Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Gmina otrzymała 
także środki z  urzędu mar-
szałkowskiego, a  pieniądze 
będą wydane na naprawę 
ulicy Szkolnej w  Pomlewie, 
gdzie w  tej chwili trwa bu-
dowa chodnika. Zgodnie 
z  umową podpisaną z  wyko-
nawcą, nowy ciąg pieszy ma 
być gotowy do końca tego 
roku.
 – W  kolejnym rozdaniu 
chcielibyśmy otrzymać pie-
niądze, dzięki którym mogli-
byśmy zrealizować drogową 
inwestycję w Piekle Dolnym. 
Nawet 50-procentowe dofi-
nansowanie dla naszej gminy 
jest bardzo znaczącą pomocą, 
szczególnie że nasza gmina 
nie jest zbyt często wybierana 
przez nowych przedsiębior-
ców. Mało tego, niektórzy 
nawet zniechęcają potencjal-
nych przedsiębiorców do in-
westowania na terenie naszej 
gminy – podkreśla wójt Ma-
rek Zimakowski.
Rząd – w ramach tarczy anty-
covidowej – planuje przeka-
zać samorządom dodatkowe 
środki, które mają być wydat-
kowane na różne inwestycje. 
Władze przywidzkiego sa-
morządu chciałyby pozyskać 
pieniądze, które pozwoliłyby 

wybudować dwie sale spor-
towe – w  Pomlewie oraz 
Trzepowie. 
Wniosek dotyczył nie tylko 
dwóch sal, ale i modernizacji 
boiska przy Szkole Podsta-
wowej w Przywidzu i  rozbu-
dowy gminnego kąpieliska – 
także w Przywidzu. Złożono 
również wniosek o  dofinan-
sowanie stacji uzdatniania 
wody wraz z  wybiciem ko-
lejnej studni, budową hydro-
forni w  Piekle Górnym oraz 
uporządkowania gospodar-
ki ściekowej w  aglomeracji 
przywidzkiej (a  więc roz-
budowy sieci kanalizacyjnej 
w  Pomlewie). Dzięki nowe-
mu ujęciu i  budowie hydro-
forni, w  bardzo dobrą jako-
ściowo wodę zaopatrywani 
byliby mieszkańcy zarówno 
Trzepowa, jak i  Borowiny. 
Można byłoby też wyłączyć 
stare ujęcia wody w  Trzepo-
wie, Borowinie, Kierzkowie 
czy Suchej Hucie, co oczy-
wiście miałoby wpływ na wy-
datki związane z  utrzyma-
niem sieci wodociągowej. 
 – Inne pomorskie samorzą-
dy otrzymywały rządową 
pomoc na remonty i  budo-
wę dróg. Mam nadzieję, że 
również nasza gmina zosta-
nie dostrzeżona i  my także 
otrzymamy pieniądze, dzię-
ki którym będziemy mogli 
poprawić stan naszych ulic. 
Wnioski zostały złożone, ale 
nie znamy konkretnego ter-
minu dotyczącego ogłosze-
nia wyników – mówi nam 
Marek Zimakowski. – Waż-
nym zadaniem jest czekająca 
budowa sal gimnastycznych. 

Ich realizacja uzależniona 
jest jednak od naszych moż-
liwości f inansowych. Prowa-
dziłbym rozmowę z radnymi, 
gdybym miał zapewnienie, 
że otrzymamy co najmniej 
50-procentowe dofinanso-
wanie na te inwestycje. Bez 
dodatkowych środków nie 
podołamy tak dużemu wy-
zwaniu f inansowemu, a  nie-
którzy rodzice są niestety 
roszczeniowi i  oczekują od 
nas złotych gór. Oczywiście 
rozmawialiśmy wielokrotnie 
o problemach szkół ale nigdy 
nie padały obietnice. Skła-
danie obietnic jest cechą po-
lityków, a  nie samorządow-
ców. Niektórzy mieszkańcy 
uważają, że kiedy ich dziec-
ko uczęszcza do szkoły to 
samorząd ma wszystko robić 
dla ich dziecka. I w zasadzie 
tak jest bo staramy się wspie-
rać proces dydaktyczny. Już 
same budynki zmieniły swój 
wygląd, dof inansowujemy 
zakup materiałów i  sprzętów 
dla szkół. Czasem zastana-
wiam się co takiego robią dla 
swoich dzieci niektórzy ro-
dzice bo mam wrażenie, że 
maja tylko oczekiwania ale 
od gminy i  szkoły. Jestem 
też pewien, że jeżeli nawet 
te hale zostaną zbudowane to 
i  tak zawsze znajdzie się po-
wód ażeby wykazać niezado-
wolenie z  pracy samorządu. 
Wiemy, że do zrobienia jest 
wiele, ale staramy się zapew-
nić naszym uczniom jak naj-
lepsze warunki do uprawia-
nia sportu i do nauki. Myślę, 
że już teraz mamy dobre wa-
runki do uprawiania sportu.

Doskonałym przykładem na 
to, że sport można uprawiać 
w  każdym miejscu, jest Mo-
nika Urban. Zawodniczka 
Sopockiego Klubu Lekko-
atletycznego przyzwyczaiła 
już nas do swoich sporto-
wych sukcesów. Młoda lek-
koatletka była niedawno go-
ściem Marka Zimakowskie-
go. Zawodniczka, trenująca 
na co dzień w  Sopocie, po 

raz kolejny otrzymała sty-
pendium sportowe od wójta 
gminy Przywidz. Wyróżnie-
nie przyznane było za wy-
bitne lekkoatletyczne osią-
gnięcia. Dodajmy, że młoda 
mieszkanka przywidzkiej 
gminy trenuje biegi, a  jej 
ostatnim trofeum było zdo-
bycie złotego medalu w szta-
fecie 4x600m w  kategorii 
mix na Mistrzostwach Polski 
w  Sztafetach i  Wielobojach, 
które w październiku organi-
zowane były w Łodzi.
Warto zwrócić uwagę, że nie 
jest to jedyna mieszkanka 
gminy Przywidz, która jest 
utalentowana sportowo.
 – Przed laty nasz samorząd 
nie przyznawał stypendiów 
szczególnie zasłużonym 
młodym sportowcom. Udało 
mi się jednak przekonać rad-
nych, aby nagradzać osoby, 
które osiągają znaczące suk-
cesy. Staramy się wspierać ta-
kich sportowców i ich rodziny 
w możliwy przez naszą gminę 
sposób. Wiadomo, że dla jed-
nej Moniki nie wybudujemy 
stadionu lekkoatletycznego, 
a  dla jednej znakomitej pły-
waczki basenu. Chwała ro-
dzicom, że poświęcają się dla 
swojego dziecka i  wspierają, 

aby osiągnęło ono jak naj-
większy sukces wożąc na za-
jęcia do Trójmiasta. Z naszej 
strony kierujemy do takich 
uzdolnionych osób wsparcie 
stypendialne, które zawsze 
jest sportowcom potrzebne. 
Przypomnę, że dla każdego 
chętnego dostępna jest na-
sza hala w  Przywidzu, któ-
ra również daje możliwości 
rozwoju sportowego – mówi 
Marek Zimakowski.
Plan inwestycyjny włodarzy 
przywidzkiej gminy jest nie-
zwykle ambitny. Dość po-
wiedzieć, że z samych podat-
ków do gminnej kasy wpły-
wać może ok. 4 mln zł, z cze-
go 25 proc. trzeba dołożyć do 
subwencji oświatowej. Dla 
porównania podać możemy, 
że budowa oczyszczalni ście-
ków i  kanalizacji sanitarnej 
kosztowały prawie 30 mln zł. 
Realnie więc patrząc, przy-
widzki samorząd może sobie 
pozwolić na samodzielne sf i-
nansowanie jednej inwesty-
cji, która będzie kosztować 
ok. 1 mln zł. Bez zewnętrz-
nego dofinansowania reali-
zacja większych zadań jest 
niemożliwa. 

(lubek)

 wójt marek zimakowski wręczył stypendium monice Urban

 trwa budowa chodnika w pomlewie
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Coraz dŁuŻSza liCzBa PartNerÓW

z karty korzysta ponad tysiąc mieszkańców 
blisko 1200 osób korzysta już z pruszczańskiej karty mieszkańca. lista parterów liczy niespełna 20 podmiotów i systematycznie 
powiększa się. tydzień temu otwarto katalog partnerów, w którym znaleźć można firmy, organizacje i instytucje oferujące 
zniżki dla posiadaczy karty.

Pruszczańska Karta Mieszkań-
ca ruszyła w połowie września. 
Wśród pierwszych partnerów 
znalazły się: punkty przeglą-
du i  naprawy ekspresów do 
kawy, kwiaciarnia, punkt kse-
ro, fotograf, sklep z  odżyw-
kami, piekarnia, restauracja, 
salon optyczny, taxi czy serwis 
samochodowy. 
 – Nasza karta działa dopiero 
od dwóch miesięcy. Zwiększa 
się liczba partnerów, jak rów-
nież liczba mieszkańców ko-
rzystających z  Pruszczańskiej 
Karty Mieszkańca. Stawiamy 
pierwsze kroki, ale już teraz 
mogę powiedzieć, że projekt 
odniósł sukces – mówi „Pa-
noramie” Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego. 
Aby być na bieżąco z  najnow-
szymi promocjami, a  przede 
wszystkim z  nich korzystać, 
warto śledzić na bieżąco infor-
macje pojawiające się na stro-
nie www.mieszkamwpruszczu.
pl i  przeglądać pruszczański 
newsletter. Na tej samej stro-
nie znaleźć można konkretne 

wytyczne, jak dołączyć do gro-
na posiadaczy Pruszczańskiej 
Karty Mieszkańca.
Janina Wilkos-Gad, kie-
rownik Referatu Współpra-
cy i  Promocji Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański przypomi-
na, że aby skorzystać z  karty, 
wystarczy okazać swoją kar-
tę – elektroniczną lub plasti-
kową – w  punkcie, który jest 
partnerem. 
 – Karta zostanie zweryfikowa-
na przy pomocy czytnika i jeśli 
jest aktywna, użytkowniko-
wi zostanie przyznana zniżka. 
Niedawno zakończona została 
integracja pakietu GSZOK, 
która pozwala na wygodne 
kontrolowanie ilości odda-
nych odpadów poremontowych 
czy weryfikację użytkowania 
już w  samym punkcie – in-
formuje Janina Wilkos-Gad, 
która koordynuje funkcjono-
wanie Pruszczańskiej Karty 
Mieszkańca. 
Wydawać by się mogło, że 
w  dobie kryzysu spowodowa-
nego pandemią, znalezienie 

partnerów można stanowić 
niemały problem.
 – Gdy projekt ruszył, oprócz 
informacji dla mieszkańców 
powstała także oferta promo-
cyjna dla partnerów. Na na-
sze zaproszenie odpowiedzieli 
obecni w  katalogu przedsię-
biorcy. Na stronie www.miesz-
kamwpruszczu.pl jest specjalna 
podstrona o nazwie „Jak zostać 
partnerem”, na której można 
również złożyć wniosek o wpis 
do katalogu. Reakcje ludzi są 
różne, ale większość reaguje 
pozytywnie. Osoby te widzą we 
współpracy szansę na wsparcie 
swojej działalności – zdradza 
nam Janina Wilkos-Gad.
Co jest zatem odpowiednią 
zachętą dla pruszczańskich 
przedsiębiorców?
 – Gdy partner decyduje się 
na udzielenie zniżek naszym 
mieszkańcom, uzyskuje miej-
sce w  katalogu partnerów 
Pruszczańskiej Karty Miesz-
kańca wraz z  opisem swojej 
oferty oraz newsy w  naszych 
mediach społecznościowych 

i newsletterze – kontynuuje ko-
ordynatorka przedsięwzięcia. 
13 listopada w  systemie jest za-
rejestrowanych 1580 kont, z cze-
go 1174 to osoby posiadające 
aktywne pakiety i  korzystający 
z karty. Różnica wynika z tego, 
iż założenie konta to pierwszy 

krok do otrzymania podstawo-
wego pakietu mieszkańca. Aby 
go otrzymać, należy jeszcze zło-
żyć wniosek o  pakiet. Założe-
nie konta czy złożenie wniosku 
o  pakiet jest szybkie i  intuicyj-
ne, można wszystko zrobić sa-
modzielnie za pośrednictwem 

strony www.mieszkamwprusz-
czu.pl lub przyjść do magistratu 
i  skorzystać z  pomocy w  punk-
cie obsługi karty. Po akceptacji 
wniosku można cieszyć się ko-
rzyściami z posiadania karty.

(lubek)

GotoWy KolejNy ProjeKt

kanalizacja jeszcze w tym roku

Trwa budowa sieci kanaliza-
cyjnej w  miejscowości Cedry 
Małe-Kolonia. Wszystkie ro-
boty mają być ukończone wio-
sną przyszłego roku.
Cedry Małe-Kolonia to jed-
na z  ostatnich miejscowości 
w  gminie, gdzie nie ma jesz-
cze kanalizacji sanitarnej. Wójt 
Janusz Goliński już od dwóch 
lat czynił starania, aby budo-
wa w kolonii Cedrów Małych 
rozpoczęła się. Na opóźnienie 
złożyło się kilka czynników, 
a  najważniejszym była prze-
budowa drogi ekspresowej S7. 
Pojawiły się także komplikacje 
administracyjno-prawne. 

 – Na szczęście udało się poko-
nać wszystkie przeciwności losu. 
Postępy prac przebiegają zgod-
nie z harmonogramem i nic nie 
wskazuje na to, żeby termin za-
kończenia robót został przesu-
nięty. Przy okazji porządkujemy 
wysłużoną i mocno skorodowa-
ną sieć wodociągową i  buduje-
my nowy odcinek sieci. Zdaję 
sobie sprawę, że budowa nastrę-
cza kłopotów. Mam nadzieję, 
że mieszkańcy okażą się wyro-
zumiali – tłumaczy wójt Janusz 
Goliński.
Koszt budowy sieci kanaliza-
cyjnej wynosi ponad 1,4 mln zł, 
z czego 85 proc.  pokryją środki 

Unii Europejskiej otrzymane 
z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego.
 – W  dalszym ciągu czeka 
nas uruchomienie jakichkol-
wiek środków zewnętrznych, 
które moglibyśmy pozyskać 
na budowę sieci kanalizacyj-
nej w  Kiezmarku. Mamy już 
gotowy projekt, którego re-
alizacja może kosztować na-
wet 5 mln zł. Sami, bez ze-
wnętrznego dofinansowania, 
nie uporamy się z tak drogim 
przedsięwzięciem – dodaje 
Janusz Goliński.

(GR)

PoliCyjNe PrzedSięWzięCie

warsztaty dla młodzieży 
 – Policjanci z  Pruszcza 
Gdańskiego dopasowują for-
mę przekazywania wiedzy do 
obecnych warunków. Wyko-
rzystując platformy interne-
towe, prowadzą dla młodzie-
ży warsztaty, które w  ubie-
głych latach odbywały się 
w  warunkach stacjonarnych 
w szkołach – informuje sierż. 
szt. Karol Kościuk, rzecz-
nik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w  Pruszczu 
Gdańskim.
Od kilku tygodni uczniowie 
polskich szkół mają zdalne 
nauczanie. Uniemożliwia to 
przeprowadzanie stacjonar-
nych zajęć przeprowadzanych 
przez mundurowych, dlatego 
postanowiono wykorzystać 
platformy internetowe udo-
stępnione przez szkoły po-
wiatu gdańskiego.
 – Dzięki temu możemy ak-
tywnie uczestniczyć w  prze-
kazywaniu ważnych informa-
cji. W  ostatnim czasie mło-
dzież skupiła swoją aktyw-
ność w  sieci internetowej, co 
może mieć także negatywne 
skutki np. w postaci występo-
wania różnego rodzaju cyber-
przemocy. Policjanci w  spo-
sób przystępny przedstawiają 

informacje dotyczące groź-
nych, niepożądanych, czę-
sto zabronionych zachowań 
i  związaną z  nimi odpowie-
dzialnością. Dla młodych ludzi 
spotkanie ze stróżami prawa 
jest okazją do zweryfikowa-
nia swoich przemyśleń i  po-
staw, a  także zdobycia wiedzy 
w  kwestii następstw przewi-
dzianych przepisami prawa dla 
osób niepełnoletnich – dodaje 
rzecznik pruszczańskiej Policji.

W  warunkach spotkania 
on-line młodzi ludzie ak-
tywnie uczestniczą w  warsz-
tatach, co wskazuje na po-
trzebę przeprowadzania tego 
typu warsztatów. Dodajmy 
na sam koniec, że niedawno 
pruszczańscy policjanci prze-
prowadzali zajęcia w  Szkole 
Podstawowej nr 4 w Pruszczu 
Gdańskim i  Szkole Podsta-
wowej w Łęgowie.

(GR)
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zuS iNformuje

Covid-19
Bardzo wielu mieszkańców 
Pomorza przebywa obecnie 
na kwarantannie. Mogą oni 
otrzymywać świadczenia za 
czas choroby, mogą też praco-
wać zdalnie. Nie mogą jednak 
łączyć tych dwóch możliwości. 
Do 29 listopada przysługuje też 
dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 
Można z niego skorzystać m.in. 
w przypadku zamknięcia żłob-
ka, klubu dziecięcego, przed-
szkola, szkoły lub innej placów-
ki, do której uczęszcza dziecko, 
a także w przypadku, gdy te pla-
cówki nie są w stanie zapewnić 
opieki z powodu ich ograniczo-
nego funkcjonowania z powodu 
COVID-19.
Jak informuje Krzysztof Cie-
szyński z  pomorskiego oddzia-
ły Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, niemożność wyko-
nywania pracy przez osobę na 
obowiązkowej kwarantannie 
jest traktowana tak samo jak 
niezdolność do pracy z powodu 
choroby. 
 – W takim przypadku do wy-
płaty świadczeń pieniężnych 
z  tytułu choroby, czyli wyna-
grodzenia za okres choroby lub 
zasiłku chorobowego nie jest 
potrzebne zwolnienie lekar-
skie. Przy ustalaniu prawa do 
zasiłku chorobowego osobie na 
kwarantannie stosuje się ogólne 
zasady. Jedną z nich jest utrata 
prawa do zasiłku chorobowe-
go w  przypadku wykonywania 
pracy zarobkowej w okresie nie-
zdolności do pracy. Zatem także 
praca zdalna podczas kwaran-
tanny spowoduje pozbawienie 
prawa do zasiłku chorobowe-
go. Należy jednak podkreślić, 
że okres, w  którym pracownik 
podlega obowiązkowi kwaran-
tanny, nie jest tożsamy z  nie-
zdolnością do pracy z  powodu 
choroby. Kwarantanna oznacza 
bowiem odosobnienie osoby 
zdrowej, która była narażona na 
zakażenie chorobą zakaźną, ale 
u której nie stwierdzono takiego 
zakażenia – wyjaśnia Krzysztof 
Cieszyński.
Oznacza to, że w  przypadku, 
gdy pracownik w związku z od-
bywaniem kwarantanny nie wy-
stąpi o  zasiłek chorobowy oraz 
w uzgodnieniu ze swoim praco-
dawcą będzie wykonywał pracę 
zdalną, prawo do zasiłku cho-
robowego nie będzie mu przy-
sługiwało. Otrzyma natomiast 
wynagrodzenie za wykonaną 
pracę. 
 – Innymi słowy, nie można pra-
cować, gdy wystąpiło się o wy-
płatę świadczenia chorobowego 
za czas kwarantanny. Nie wolno 
bowiem łączyć pracy z  jedno-
czesnym pobieraniem zasiłku. 
Nie ma jednak obowiązku wy-
stępować o  świadczenie choro-
bowe za czas kwarantanny – do-
daje Krzysztof Cieszyński.
Z kolei dodatkowy zasiłek opie-
kuńczy przeznaczony jest na 
opiekę nad dziećmi do 8 roku 

życia. Świadczenie przysługuje 
także ubezpieczonym rodzi-
com dzieci do 16 lat, które mają 
orzeczenie o niepełnosprawno-
ści – do 18 lat, gdy mają orze-
czenie o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełno-
sprawności oraz do 24 lat, jeśli 
mają orzeczenie o  potrzebie 
kształcenia specjalnego.
Dodatkowy zasiłek przysłu-
guje także wtedy, gdy z  po-
wodu COVID-19 dzieckiem 
nie może zaopiekować się nia-
nia, z  którą rodzic ma zawar-
tą umowę uaktywniającą lub 
opiekun dzienny.
 – Do zasiłku uprawnieni są 
również rodzice lub opiekuno-
wie pełnoletnich osób niepeł-
nosprawnych którzy nie mogą 
wykonywać pracy, bo muszą 
zapewnić opiekę nad taką oso-
bą w  przypadku zamknięcia 
placówki, do której uczęszcza 
dorosła osoba niepełnospraw-
na. Chodzi tu o szkoły, ośrodki 
rewalidacyjno-wychowawcze, 
ośrodki wsparcia, warsztaty 
terapii zajęciowej lub inne pla-
cówki pobytu dziennego o po-
dobnym charakterze. Dodat-
kowy zasiłek opiekuńczy przy-
sługuje również w  przypadku, 
gdy placówka jest otwarta, ale 
nie może zapewnić opieki do-
rosłej osobie niepełnosprawnej, 
np. ze względu na ogranicze-
nie w  liczbie podopiecznych 
– tłumaczy Krzysztof Cie-
szyński, który podkreśla, że 
rodzic nabywa prawo do za-
siłku opiekuńczego bez okresu 
wyczekiwania, jeśli jest objęty 
ubezpieczeniem chorobowym 
(np. obowiązkowym z  umo-
wy o  pracę lub dobrowolnym 
z umowy zlecenia czy działal-
ności gospodarczej).
Oświadczenie o  sprawowaniu 
opieki trzeba złożyć u  swoje-
go płatnika składek, na przy-
kład pracodawcy czy zlecenio-
dawcy. Jest ono jednocześnie 
wnioskiem o  dodatkowy zasi-
łek opiekuńczy. Osoby prowa-
dzące działalność gospodarczą 
powinny złożyć oświadczenie 
w ZUS. Mogą to zrobić elek-
tronicznie przez Platformę 
Usług Elektronicznych. 
Należy pamiętać, że świadcze-
nie nie przysługuje, jeśli drugi 
z  rodziców dziecka może za-
pewnić dziecku opiekę (np. jest 
bezrobotny, korzysta z  urlo-
pu rodzicielskiego czy urlopu 
wychowawczego). Zasiłku nie 
otrzymają również rodzice, 
którzy pomimo otwarcia pla-
cówki podejmą decyzję o  po-
zostawieniu dziecka w domu. 
Dodatkowego zasiłku opie-
kuńczego nie wlicza się do li-
mitu 60 dni zasiłku opiekuń-
czego w  roku kalendarzowym 
przyznawanego na tzw. ogól-
nych zasadach.

(GR)

ogłoszEniE rsm „BudowLani” 

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Gdańsku – 
Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569 posiada lokale użytkowe 

do wynajęcia:

1. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
20,05 m2 ze stawką 3,50 zł/m2

2. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
144,40 m2 ze stawką 3,74 zł/m2

3. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 569 (I piętro)
137,54 m2 ze stawką 25,00 zł/m2

4. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609A
22,90 m2 ze stawką 3,50 zł/m2

Stawki powyższe nie obejmują opłat z tytułu centralnego ogrzewania, 
energii elektycznej, wody, wywozu nieczystości, wieczystego użytkowania 

gruntu, podatku od nieruchomości itp. Stawki do negocjacji.

Bliższych informacji udziela się pod nr (58) 552-00-08 wew. 50, 
w dniach:

pon. od 8:00 do 15:00,
wt.-pt. od 7:15 do 13:00   

Pomorze

tuż za 
podium
Pomorskie uplasowało się na 4. 
miejscu w rankingu Indeks Mil-
lenium, który pokazuje potencjał 
innowacyjności polskich regio-
nów. Pomorze wyprzedza tylko 
Mazowsze, Małopolska, Śląsk 
i Dolny Śląsk. 
Czołówka liderów polskiej inno-
wacyjności jest od kilku lat nie-
zmienna. To województwa mazo-
wieckie, małopolskie, dolnośląskie 
i pomorskie. Co je łączy? 
 – Jesteśmy zmobilizowani, aby 
w  kolejnych latach wejść na po-
dium. Mam nadzieję, że przyczy-
nią się do tego inicjowane przez 
samorząd województwa pomor-
skiego działania np. w  ramach 
projektu Smart Progress. Jego ce-
lem jest zwiększenie kompeten-
cji pomorskich przedsiębiorstw 
w  zakresie realizacji projektów 
innowacyjnych. Zależy nam na 
większej liczbie i  jakości projek-
tów badawczo-rozwojowych, bo 
to one tworzą nowe technologie 
w  tak kluczowych obszarach jak 
np. sztuczna inteligencja, cyfryza-
cja, automatyzacja czy gospodar-
ka obiegu zamkniętego – mówi 
Karolina Lipińska, zastępca dy-
rektora Departamentu Rozwoju 
Gospodarczego Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku.

 (GR)

doSKoNaŁe miejSCe miejSKie Na PamiĄtKi 

muzealna kolekcja powiększa się
Życie nie znosi próżni. przy krótkiej 6 w pruszczu Gdańskim – mimo pandemii 
koronawirusa – zawsze dzieje się coś ciekawego, czym warto podzielić się  
z mieszkańcami powiatu gdańskiego. 

 – Miłą niespodziankę spra-
wił nam niedawno Roman 
Ciesielski, który przekazał 
nam medal. Ma on nie tylko 
wartość historyczną, ale tak-
że emocjonalną dla darczyń-
cy. Jego projektantem jest 
bowiem sam Roman Ciesiel-
ski. Medal „10 lat Klubu M6” 
wybity został w  roku 1980, 
z okazji, jak sama nazwa me-
dalu sugeruje, 10-lecia dzia-
łalności klubu osiedlowego 
M6 w  Pruszczu, przy ulicy 
Obrońców Pokoju 6 – mówi 
Bartosz Gondek, kierownik 
Referatu Ekspozycji i  Dzie-
dzictwa Kulturowego Urzędu 
Miasta Pruszcz Gdański.
Jubileuszowe medale (102 
sztuki) wybito w  Stoczni 
Gdańskiej. Ten przekazany 
do pruszczańskiego muzeum 
jest 61. Ich wykonanie – jak 
przypomina Bartosz Gon-
dek, wzięli na siebie Janusz 
i  Jerzy Ratułowscy, którzy 
byli pracownikami stoczni. 

Po pracy angażowali się 
w  działalność klubu, pełniąc 
często odpowiedzialną funk-
cję bramkarzy na klubowych 
„fonotekach” czy później już 
„dyskotekach”. 
 – Z  niecierpliwością 
i  wdzięcznością czekamy na 
następne pruszczańskie pa-
miątki, które z  wielką ra-
dością przyjmiemy w  depo-
zyt lub na stan Krótkiej 6. 
Wiemy, że piwnice i  strychy 
mieszkańców naszego mia-
sta kryją niezliczone ciekawe 
niespodzianki. Chcielibyśmy, 
aby pruszczanie pokazali je 
światu i dzieli się ich historią 
– dodaje szef pruszczańskie-
go muzeum.
 – Wiem, że mieszkańcy prze-
kazują różne ciekawe rzeczy 
do pruszczańskiego muzeum. 
Sam więc zdecydowałem się 
przekazać pamiątkowy me-
dal, który należał do mojego 
ojca. Muzeum przy Krótkiej 
6 jest doskonałym miejscem 

do ekspozycji takich pamią-
tek. Jako ciekawostkę mogę 
dopowiedzieć, że medal z  nr 
1 otrzymał znany fotograf 
pruszczański Jerzy Ossrya
-Cierpicki, który w  klubie 

prowadził sekcję szachową. 
Swego czasu doprowadził ją 
nawet do I  ligi mówi „Pano-
ramie” Roman Ciesielski.

(GR)

 bartosz Gondek prezentuje medale przekazane 
przez romana ciesielskiego
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wirtualny świat za mocno wkroczył w nasze życie i dlatego coraz częściej nie wyobrażamy sobie bez niego codzienności. 
nawigacja, facebook, zakupy online, mobilna bankowość na stałe zakorzeniły się w naszym życiu.

Cyfrowa przestrzeń zawładnęła 
również dziećmi, niestety przy 
naszej pomocy. Kupujemy im 
smartfony – żeby mieć z  nimi 
kontakt. Tym czasem dzieci nie 
tylko dzwonią, ale również albo 
przede wszystkim, serfują po 
sieci.
W czasach covidowskich mamy 
jeszcze zdalne nauczania, co 
spowodowało, że nasze pocie-
chy przed ekranami spędzają 
więcej niż 9 godzin dziennie. 
Większość z nas nie nadąża za 
nowymi grami, aplikacjami, 
mediami społecznościowymi 
czy też specyficznym slangiem 
sieciowym. Chciałbym zwró-
cić uwagę na niektóre pułapki, 
takie jak: pornografia w  sieci, 
uzależnienia od cyberprzestrze-
ni, przemoc w sieci.
Młodzi ludzie z  telefonem 
przed oczami to obrazek dzi-
siejszego świata – nawet w  ki-
nie w  czasie seansu filmowe-
go. Według statystyk już ok. 
45% dzieci ma swoją sieciową 
inicjację w  wieku 7–8 lat, czy-
li jeszcze w okresie burzliwego 

rozwoju biologicznego. Ogląda-
ją filmiki, grają,  komunikują się 
w  mediach społecznościowych, 
a takie niewinne – wydaje się – 
normalne działania sprawiają, 
że dzieci nie czują, jak wirtual-
ny świat pochłania je za bardzo.
Wyniki badań dotyczących 
wpływu ekranów telefonów czy 
tabletów na dzieci są wstrząsa-
jące. Błyskawiczne zmiany scen, 
akcji, przeskakiwanie z  aplika-
cji na aplikację, ciągłe śledze-
nie nawet kilku w jednej chwili 
powoduje, że młodzi ludzie non 
stop funkcjonują w  trybie alar-
mowym. Ciągła produkcja ad-
renaliny oraz błogiej dopaminy 
powoduje, że nie mogą oderwać 
oczu od ekranu. Gdy ten stan 
utrzymuje się wiele godzin, za-
burzona jest równowaga orga-
nizmu, a  produkowany w  wy-
sokiej dawce kortyzol prowadzi 
do rozregulowania układu ner-
wowego dziecka. Najgorsze jest 
jednak uszkodzenie płata czo-
łowego mózgu, który odpowie-
dzialny jest za racjonalizm i sa-
mokontrolę. Wysoka ekspozycja 

ekranów, zawartości mediów, 
powoduje fizyczne uszkodzenia 
mózgu, płata czołowego i ciałka 
migdałowatego.
Więcej informacji na ten temat 
naleźć można na stronie rodzi-
ce.co. 
Dzieci po dłuższym czasie „za-
bawy” z telefonem mają proble-
my z  nawiązywaniem relacji, 
gorzej się uczą, zaczynają mieć 
problemy ze snem. Niektóre 
dzieci nawet śpią ze smartfo-
nem i w nocy są aktywni w sieci. 
Nasze kochane pociechy powoli 
zatracają kontakt z rzeczywisto-
ścią, a ich życie przenosi się do 
cyberprzestrzeni. Zaczynają się 
procesy uzależnieniowe i  coraz 
poważniejsze problemy. Wystę-
pować zaczyna depresja, która 
może prowadzić do myśli samo-
bójczych, a nawet czynów.
Co robić w takim przypadku?
Przede wszystkim edukować 
siebie samego. Zdobywać wie-
dzę na ten temat. Odpowiednie 
wiadomości na ten temat zna-
leźć można na stronach: pol-
skieforumrodzicow.pl, rodzice.

co oraz edukacjazdrowotna.pl 
lub twojasprawa.org.pl. Kontro-
la czasu – szczególnie u  dzieci 
– jest koniecznością. Dzieci do 
10 lat mogą spędzać przed te-
lefonem ok. godziny dziennie, 
a od 10 do 18 lat maksymalne 2 
godziny. Warto jednak pierwszy 
smartfon albo tablet podaro-
wać dziecku po ukończeniu 13. 
roku życia. Jeżeli konieczny jest 
kontakt z rodzicami, wystarczy 
zwykły telefon komórkowy bez 
dostępu do internetu.
Trzeba też ustalić przejrzy-
ste i  jasne zasady użytkowania 
smartfonów. Wskazane jest, aby 
na czas posiłków i snu urządze-
nia były odkładane do innego 
pomieszczenia. Telefon dziec-
ka powinien być wyposażony 
w  aplikacje kontroli rodziciel-
skiej, ponieważ dziecko nie po-
winno mieć tajnych, ukrytych 
działań w  sieci. Trzeba budo-
wać relacje zaufania i  miłości. 
Poświęcajmy czas naszym dzie-
ciom. One proszą o to w sposób 
czasami niezauważalny. Kiedy 
milusińscy działają w sieci, a my 

im tego zabronimy, to spotkamy 
się wręcz z agresją, ale bądźmy 
nieustępliwi, a  po czasie sami 
zauważymy pozytywne skutki 
naszych działań.
Przy okazji promocji nowego 
iPada zapytano Steve’a  Jobsa, 
jak to urządzenie oceniają jego 
dzieci? Odpowiedź zaskoczyła: 

„Nasze dzieci nie używają iPa-
da, limitujemy dostęp dzieci do 
technologii w domu”.
Nie lękajcie się, kochajcie 
i bądźcie przezorni.

remigiusz Kwieciński/ Gdański 
telefon zaufania „anonimowy 

Przyjaciel”

limituj doStęP do NoWyCH teCHNoloGii

cyberprzestrzeń odbiera dzieciom ich życie

NaGrody WręCzoNe

o gęsie pióro
Ze względu na zagrożenie ko-
ronawirusem nagrody za za-
jęcie pierwszych miejsc w po-
szczególnych kategoriach 22. 
Gminnego Konkursu Kro-
nikarskiego „O  Gęsie Pióro” 
im. Lidii Orzechowskiej wójt 
gminy Trąbki Wielkie Bła-
żej Konkol wręczał podczas 
oddzielnych kameralnych 
spotkań. 
W  Bibliotece Publicznej 
w Mierzeszynie nagrody ode-
brała autorka kroniki Szkoły 
Podstawowej w  Mierzeszy-
nie Ewa Cerkowniak – zwy-
ciężczyni w  kategorii kronik 

szkolnych i  instytucji samo-
rządowych. W Bibliotece Pu-
blicznej w Trąbkach Wielkich 
– kronikarze kroniki Klubu 
Seniora „Zawsze Młodzi”, 
która zajęła pierwsze miejsce 
w  kategorii kronik organiza-
cji pozarządowych: Wiesław 
Kempa, Dominika Kempa 
i  Paula Gostomska. Nato-
miast w bibliotece Publicznej 
w  Sobowidzu – autorzy naj-
lepszej kroniki sołeckiej, czyli 
Anna Karkocha i  Krzysztof 
Łoński z Sobowidza. 

(GR)

darmoWa aKCja 

w trąbeckiej gminie książki na telefon 
od ponad tygodnia Gminna biblioteka publiczna w trąbkach wielkich oraz 
miejscowy Gminny ośrodek kultury sportu i rekreacji uczestniczą w akcji  
„książki na telefon”.

 – Dotyczy ona mieszkańców 
gminy Trąbki Wielkie, którzy 
ze względu na stan zdrowia, 
wiek lub stopień niepełnospraw-
ności, nie mają innej możliwo-
ści wypożyczenia książek. I  to 
zarówno czytelników naszych 
bibliotek, jak i  tych, którzy 
w  związku z  akcją zapiszą się 
do jednej z nich. Nie mogą jed-
nak z niej skorzystać czytelnicy 
z  objawami choroby zakaźnej 
lub przebywający na kwaran-
tannie – informuje Leszek Or-
czykowski, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Sportu i  Re-
kreacji w Trąbkach Wielkich.
Książki można zamawiać tele-
fonicznie od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9.00 do 
15.00 pod numerami telefonów:
 – biblioteka w Trąbkach Wiel-
kich – 58 683 71 15, 512 005 
144,
 – biblioteka w Sobowidzu – 505 
016 071,
 – biblioteka w Mierzeszynie – 
58 682 92 83, 505 016 068.
Książki można również 

zamawiać pod adresem mailo-
wym: gbp@gbp-trabkiwielkie.
pl. Czytelnik jednorazowo może 
wypożyczyć 4 książki na okres 
nie dłuższy niż 4 tygodnie.
 – Książki będą dostarcza-
ne do domów czytelników 
przez pracowników Gminnego 
Ośrodka Kultury Sportu i  Re-
kreacji w  Trąbkach Wielkich 
raz w  tygodniu – w  czwartki 

w  godzinach 9.00–14.00 – in-
formuje Leszek Orczykowski. 
– Przekazywanie książek odby-
wać się będzie zgodnie z zasada-
mi rygoru sanitarnego, by zapew-
nić maksimum bezpieczeństwa 
zarówno naszym pracownikom, 
jak i  czytelnikom. Dlatego też 
nasi pracownicy zaopatrzeni będą 
w rękawiczki i maseczki, a odwie-
dzana osoba zobowiązana jest do 

zasłonięcia nosa i ust na czas od-
bioru i oddawania książek. Nato-
miast dostarczane książki będą po 
przebytej kwarantannie, a każdo-
razowo wracając od czytelnika, 
znowu trafią na kwarantannę.
Dodajmy na sam koniec, że 
usługa dostawy i  odbioru ksią-
żek jest bezpłatna.

(GR)
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miStrzoStWa euroPy i liGa NarodÓW

siatkówka zagości w Ergo arenie
Kolejne wielkie święto siat-
kówki ma odbyć się na Wy-
brzeżu. Na początku listopa-
da otrzymaliśmy informację, 
że między 28 a  30 maja od-
będzie się w Gdańsku turniej 
Ligi Narodów. Poza naszą 
reprezentacją w imprezie wy-
stąpią jeszcze siatkarze Chin, 
Brazylii oraz Bułgarii.
Sympatykom siatkówki nie 
trzeba zbyt wiele mówić o Li-
dze Narodów. Tym, którzy 
nie interesują się tak bardzo 
sportem, powiedzmy, że jest 
to męski turniej, w  którym 
udział bierze 16 drużyn na-
rodowych. W  ramach Ligi 
odbywają się turnieje grupo-
we organizowane przez po-
szczególnych uczestników. 
W  Polsce zaplanowano dwa 
turnieje – jeden z nich odbę-
dzie w  Ergo Arenie. Zagrają 
w  nim: Polska, Chiny, Bra-
zylia i  Bułgaria. 21–23 maja 
nasi mistrzowie świata zagra-
ją w  Rosji z  gospodarzami, 
Australią i  Stanami Zjedno-
czonymi. Z  kolei w  pierw-
szy weekend czerwca (4–6 
czerwca) wystąpią w  Japonii 
przeciw gospodarzom, Kana-
dyjczykom i  Niemcom. Faza 
interkontynentalna zakończy 
się we Francji (11–13 czerwca) 
spotkaniami z gospodarzami, 

Argentyną i Iranem. Turniej fi-
nałowy odbędzie się 23–27 we 
Włoszech. 
 – Ze względu na sytuację 
związaną z  pandemią organi-
zatorzy nie są w stanie określić 
daty rozpoczęcia sprzedaży bi-
letów na Ligę Narodów 2021. 
Wszystkie osoby, które posta-
nowiły zachować bilety na te-
goroczną, odwołaną Siatkar-
ską Ligę Narodów, otrzymają 
w niedługim czasie osobny ko-
munikat drogą mailową – in-
formuje Jędrzej Sieliwończyk 
z  Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Dodajmy, że nie będzie to je-
dyna siatkarska impreza, która 
w przyszłym roku ma odbyć się 
w  Trójmieście. Również u nas 
odbędą się mecze Mistrzostw 
Europy. Przypomnijmy, że 
organizatorem europejskie-
go championatu jest Polska, 

Czechy, Estonia i Finlandia. 
Turniej finałowy odbędzie 
się w  dniach 1–19 września, 
a  zagrają w  nim reprezen-
tanci gospodarzy oraz osiem 
najlepszych drużyn ubiegło-
rocznego championatu (Ser-
bia, Słowenia, Francja, Rosja, 
Włochy, Ukraina, Niemcy 
i  Belgia). Pozostałe 12 ze-
społów wyłonionych będzie 
w drodze eliminacji. 
Już teraz wiadomo, że w  na-
szym kraju rozegranych 
ma być 25, a  więc najwię-
cej spotkań – w tym również 
w  gdańsko-sopockiej Ergo 
Arenie. Również w  Polsce 
rozegrany będzie mecz, któ-
ry wyłoni mistrza Europy, 
a  wcześniej mecz o  brązowy 
medal i dwa ćwierćfinały. 

(GR)

zjadĄ NajlePSi SPortoWCy

Będziemy świętować 
100-lecia AZs
Najlepsi sportowcy w  Gdańsku 
Akademicki Związek Sportowy 
w Gdańsku obchodzi 100-lecie swo-
jej działalności. Najważniejszym 
punktem obchodów będzie Gala 
Sportu Akademickiego, na któ-
rejGdańsk będzie gościł kwiat pol-
skiego sportu akademickiego.
Rektor AWFiS prof. dr hab. Pa-
weł Cięszczyk gościł przedstawicieli 
gdańskiego środowiska sportu aka-
demickiego. Tematem spotkania były 
obchody100-lecia AZS w Gdańsku. 
– Od pewnego czasu przymierzamy 
się do uhonorowania całej historii 
gdańskiego AZS. Plan ujemy orga-
nizować imprezy jubileuszowe przez 
cały, trwający właśnie rok akademic-
ki. Nie zabraknie zawodów sporto-
wych, które będą atrakcyjne nie tylko 
dla samych uczestników, ale również 
mieszkańców Trójmiasta. Chce-
my również zorganizować imprezy 
dla całego gdańs kiego środowiska 
akademickiego. Jestem przekona-
ny, że aktywnie w  ich przygotowa-
nie włączą się także przedstawiciele 
Akademii Wychowania Fizycznego 
i  Sportu – informuje Janusz Rybic-
ki, zastępca przewodniczącego Ko-
mitetu Organizacyjnego Jubileuszu 
100-lecia AZS Gdańsk.
Swego czasu akademicki klub dzia-
łający przy AWFiS był jednym z naj-
prężniejszych w  Polsce. Nic więc 
dziwnego, że największy ciężar orga-
nizacji zawodów sportowych weźmie 

na swoje barki AWFiS. Jak mówi 
rektor honorowy uczelni prof. Janusz 
Czerwiński, czynione są starania, 
aby centralne zawody (mistrzostwa 
Polski)w  poszczególnych dyscypli-
nach – właśnie z  okazji 100-lecia 
naszego AZS – organizowane były 
w Gdańsku. 
– W  dobie pandemii trudno mie-
rzyć się z jakimikolwiek terminami. 
O szczegółowych plan ach na pew-
no będziemy informować na bieżą-
co – dodaje prof. Janusz Czerwiński.
AWFiS będzie jednym z głównych 
partnerów jubileuszowych obcho-
dów. Można powiedzieć, że uczel-
nia będzie koordynować działa-
nia, w które – jak podkreśla rektor 
Paweł Cięszczyk – zaangażowani 
mają być studenci gdańskich uczelni 
wyższych. 
– Jedną z  ważniejszych imprez 
chcemy zorganizować w  Narodo-
wym Centrum Żeglarstwa AWFiS 
w Górkach Zachodnich, ale szcze-
góły będę mógł zdradzić dopiero 
za jakiś czas. Centralnym punktem 
obchodów będzie gala, którą zapla-
nowano na październik przyszłego 
roku i  na której mamy zamiar go-
ścić300 najlepszych polskich spor-
towców akademickich. Wierzę, 
że będzie to wielkie święto gdań-
skiego sportu – mówi prof. Paweł 
Cięszczyk.

(GR)

NoWy PrezeS GtS

Pasjonat sportu z głową pełną pomysłów
zarząd Gminnego towarzystwa sportowego pruszcz Gdański zdecydowaną 
większością głosów (27:1) wybrał nowego prezesa. został nim 30-letni mieszkaniec 
straszyna – mateusz wiech. 

Z  wykształcenia menedżer 
sportu, zawodowo związany 
z Pomorskim Związkiem Piłki 
Nożnej, gdzie zajmuje się dys-
cypliną, transferami i  upraw-
nieniami zawodników, biorąc 
jednocześnie udział we wszyst-
kich wydarzeniach organizo-
wanych przez związek, a także 
z Gdańską Wyższą Szkołą Hu-
manistyczną, gdzie wykłada 
marketing sportowy oraz histo-
rię sportu.
Mateuszowi Wiechowi sport 
towarzyszy od dziecka, kiedy 
to zaczął trenować piłkę nożną. 
Od tego czasu, jak przyznaje, nie 
tylko gra, ale też śledzi wszyst-
kie wydarzenia piłkarskie. 
 – Choć mieszkam w  gminie 
Pruszcz Gdański dopiero od 
kilku lat, jestem nią zachwyco-
ny. Nowoczesna infrastruktura, 
świetne wydarzenia, w których 
zresztą sam biorę udział, a tak-
że wspaniała młodzież, o której 
sukcesach nie można nie sły-
szeć. Kiedy więc dowiedziałem 
się o  wakacie na stanowisku 

prezesa GTS Pruszcz Gdański, 
długo się nie zastanawiałem – 
opowiada i dodaje: – Zaufanie, 
jakim obdarzył mnie zarząd, to 
dla mnie bardzo duża motywa-
cja do działania. 
Nowemu prezesowi nie brakuje 
energii i pomysłów. Stawia so-
bie ambitny cel.
 – Marzą mi się klasy sporto-
we w  szkołach, pod szyldem 
GTS właśnie. Czynione są już 
pierwsze kroki w tym kierunku 
– zdradza. 
Jak dotąd Mateusz Wiech jest 
bardzo zadowolony ze współ-
pracy z  całym zarządem GTS 
Pruszcz Gdański, a  także 
z  dyrektorem Ośrodka Spor-
tu i  Rekreacji Gminy Pruszcz 
Gdański. 
 – Widać, że wszystkim bardzo 
zależy na sportowej społeczno-
ści gminy – dodaje. 
Przypomnijmy. W  ramach 
GTS Pruszcz Gdański działają 
zarówno sekcje typowo sporto-
we, jak i  rekreacyjne: od piłki 
nożnej po brydż sportowy. Pod 

okiem ponad 20 trenerów swoje 
umiejętności rozwija w  sumie 
400 osób, w  tym 250 dzieci 
i nastolatków. Wychowankowie 
GTS Pruszcz Gdański osiąga-
ją sukcesy na arenie krajowej. 
Tylko w ostatnim miesiącu cie-
szyliśmy się z debiutu15-letniej 

Dominiki Ullmann w  Energa 
Basket oraz gratulowaliśmy te-
nisistom stołowym Marcelinie 
Kamińskiej oraz Krzysztofowi 
Liwskiemu medali Akademic-
kich Mistrzostw Polski.

(MB)

reklama

Całoroczne Hale piłkarskie

Zarezerwuj już teraz!
e-mail: biuro@pilkahalowa.pl
telefon: +48 502 322 210
www.pilkahalowa.pl

hala piłkarska
gdańsk oliwa, ul. wąsowicza 30

hala piłkarska
gdańsk wrzeszcz, ul. gen. józefa hallera 16/18

Całoroczne hale piłkarskie i hale do gry w koszykówkę siatkówkę i badmintona. 
Do państwa dyspozycji są boiska ze sztuczną murawą (Certyfikat Fifa Quality). 

Specjalna konstrukcja hali pozwala na grę przez cały rok w niezmiennych, 
komfortowych warunkach. W okresie letnim boki hali są rozsuwane dzięki czemu gra 

odbywa się na świeżym powietrzu, natomiast zimą hale są ogrzewane.  
Zapraszamy na hale piłkarskie do Gdańska oraz Gdyni.

Hala do koszykówki, Siatkówki i badmintona
gdynia grabówek, ul. morska 79

Hala piłkarska
gdynia grabówek, ul. morska 79




