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FlashFlash

dziś w dobie pandemii kontakt z seniorami 
jest ograniczony, ale w tych trudnych czasach 
pamiętajmy o najstarszych mieszkańcach, 
którzy czasami mieszkają niby blisko nas, ale 
daleko - mówi św. mikołaj 

gość z dalekiej Laponii gościł w gminie cedry wielkie
MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ DZIECI ORAZ SENIORÓW

mimo bardzo napiętego grafiku aż dwa dni spędził w gminie ce-
dry wielkie św. mikołaj. najpierw rozdawał świąteczne paczki 
najstarszym mieszkańcom, a dzień później odwiedził dzieci ze 
wszystkich miejscowości cedrowskiej gminy.

str. 7  
  

Zdrowych, radosnych, świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego 2021 roku

życzy redakcja 
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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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podawać co 3 tygodnie w daw-
ce wartej 9 tys. zł przez okres 2 
lat. Jeśli przez ten czas choroba 
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obecna w moim życiu, w mo-
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W IMIENIU ZESPOŁU
CENTRUM OPIEKI SERENUS W GDAŃSKU 

SERDECZNE ŻYCZENIA 
PEŁNYCH CIEPŁA, RADOŚCI I ZDROWIA

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ POMYŚLNOŚCI I SUKCESÓW

W NOWYM 2020 ROKU 
SENIOROM I ICH RODZINOM

SKŁADA 
MAGDALENA KOWALCZYS

DYREKTOR CENTRUM OPIEKI SERENUS W GDAŃSKU 
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DZIAŁA SPECJAlNA INfOlINIA WyJĄtKOWO POWItAMy 2021 ROK

dawców wciąż przybywa zapraszamy na koncert noworoczny 
Spółka Copernicus od 1 
grudnia ma specjalną infoli-
nię dla osób, które przeszły 
zakażenie koronawirusem, 
mają odpowiednią ilość prze-
ciwciał i pragną oddać osocze. 
Infolinia jest czynna pod nr 
tel. 58 727 01 30 od ponie-
działku do piątku w  godzi-
nach 7.30–17.30.
Pacjenci będą umawiani co 10 
minut w  godz. 8.00–16.00. 
Tylko od 17 do 26 listopada 
do badań w  celu oznaczenia 
ilości przeciwciał w  osoczu 
w  Szpitalu św. Wojciecha 
w  Gdańsku zostało zakwa-
lifikowanych ok. 140 poten-
cjalnych dawców. Spośród 81 
przebadanych od 24 do 26 li-
stopada osób ponad 80 proc. 
uzyskało miano przeciwciał 
IgG kwalifikujące ich do od-
dania osocza. Przypomnij-
my, że po zaledwie dwóch 
dniach od kiedy można było 
się zgłaszać, chętnych było 61 
ozdrowieńców.
Badania ilości przeciwciał 
są sposobem, w  jaki spółka 
Copernicus pomaga Regio-
nalnemu Centrum Krwio-
dawstwa i  Krwiolecznictwa 
w  Gdańsku w  pozyskiwaniu 
osocza od ozdrowieńców. 
Aby ułatwić i  przyspieszyć 
procedury, w  szpitalu na Za-
spie przeprowadzana jest 

Ostatni dzień w  roku zawsze 
jest wyjątkowy. Staramy się, 
aby oryginalnie pożegnać sta-
ry i  powitać nowy rok. Nie 
inaczej będzie i  tym razem. 
W  tym roku – z  wiadomych 
przyczyn – zabraknie wspól-
nego świętowania. 
 – Mimo to będzie świętować 
wejście w nowy, mam nadzie-
ję, że znacznie lepszy rok. 
Wszystkich mieszkańców 

wstępna kwalifikacje dawców. 
Chodzi o znalezienie osób, któ-
re przeszły COVID-19 i  mają 
odpowiednią ilość przeciwciał 
w  osoczu. Terapia nim wspo-
maga leczenie ciężko chorych. 
Przebadanych ma zostać 3 tys. 
osób. Wszyscy, którzy chcą od-
dać osocze, powinni skontakto-
wać się telefonicznie z pracow-
nikami infolinii. 
Ozdrowieńcy otrzymują wynik 
swojego badania i  informację, 
że powinni zgłosić się do Re-
gionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i  Krwiolecznictwa. 
Pracownicy RCKiK przepro-
wadzają kolejną weryfikację i na 
podstawie uzyskanych informa-
cji oraz badań decydują o  tym, 
kto może zostać dawcą osocza 
(rejestracja czynna pod nr tel. 
503 651 645 od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.15–12.30).
Osocze można również od-
dać w  terenowych oddziałach 

miasta już teraz zapraszam na 
specjalny koncert noworocz-
ny w  wykonaniu zespołu Ze-
gan Acoustic – zaprasza Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego. 
Koncert będzie można obejrzeć 
w  internecie w  czwartek 31 
grudnia o godz. …. W tym wy-
jątkowym roku również nowo-
roczne życzenie od burmistrza 
Janusza Wróbla i  Małgorzaty 

RCKiK w Kościerzynie (reje-
stracja do oddania od ponie-
działku do soboty, tel. 58 686 
02 30 w  godz. 7.15–12.30), 
Gdyni-Redłowie (rejestracja: 
poniedziałek–piątek, tel. 58 
622 02 69 w godz.7.15–12.30), 
Kartuzach (rejestracja: ponie-
działek–piątek, tel. 58 681 11 
44 w godz. 7.00–11.30) i Wej-
herowie (rejestracja: ponie-
działek–piątek, tel. 58 677 06 
08 w godz. 7.00–10.30). Moż-
na je też oddać w  oddziałach 
terenowych w  Tczewie (tel. 
tel. 58 562 33 41 lub 514 059 
866), Starogardzie Gdańskim 
(tel. 58 562 50 05 i  514 061 
025) i Kwidzynie (tel. 55 279 
41 35 i 514 060 971). Dodajmy, 
że istnieje możliwość oddania 
przez ozdrowieńców krwi peł-
nej (450 ml).

Michał Piotrowski/uMWP

Czarneck iej-Szafrańsk iej, 
przewodniczącej Rady Mia-
sta Pruszcz Gdański będą 
wyjątkowe. Będzie można ich 
wysłuchać tuż przed koncer-
tem Zegan Acoustic. 
Zapraszamy serdecznie. Pa-
miętajmy: 31 grudzień, godz. 
20.00, koncert dostępny bę-
dzie na stronie www.cki-
s-pruszcz.pl oraz fb.com/
ckispruszczgdanski.

życiE miasta / rEkLama
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CEDRy WIElKIE

dostaną 
2 miliony 
Wiadomo już, że gmina 
Cedry Wielkie otrzy-
ma 2 mln zł z Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 
Otrzymana pomoc to 
rządowa tarcza dla pol-
skich samorządów. W tej 
chwili najważniejszym 
zadaniem inwestycyj-
nym na najbliższe kilka 
lat jest budowa przed-
szkola i żłobka.
Koszt całej inwestycji 
został oszacowany na ok. 
11 mln zł. Budowa sa-
mego przedszkola kosz-
tować ma natomiast 5-6 
mln zł.
- Moim zdaniem 2 mi-
liony złotych powinny 
wystarczyć na rozpoczę-
cie inwestycji. Projekt 
wraz z  pozwoleniem na 
budowę już mamy. Teraz 
więc kolej na ogłoszenie 
przetargu, a  potem bu-
dowę. Będą oczywiście 
zabiegał o  dodatkowe 
środki zewnętrzne, które 
ułatwią nam zrealizowa-
nie tego ważnego przed-
sięwzięcia – informuje 
wójt Janusz Goliński.

(Kl)

życiE miasta

Z RADOŚCIĄ I NA PRZEKÓR PANDEMII 

rusocin gra razem z orkiestrą 
29. finał woŚp to finał z głową – takie jest hasło przewodnie zbiórki, której finał odbędzie się wyjątkowo 
31 stycznia. w rusocinie już teraz szykują się muzykanci do styczniowego grania. 

Pieniądze, które zostaną ze-
brane podczas kolejnej od-
słony orkiestry, zainicjowa-
nej przez Jurka Owsiaka, 
przeznaczone będą na zakup 
sprzętu dla laryngologii, oto-
laryngologii i  diagnostyki 
głowy. Jest to już drugi f inał 
WOŚP dedykowany laryngo-
logii. W 2021 roku Fundacja 
WOŚP ma zamiar zebrać pie-
niądze na zakup: zestawów 
endoskopów laryngologicz-
nych i  endoskopów giętkich 
oraz zestawów endoskopów 
sztywnych do oceny górnych 
dróg oddechowych. Na liście 
zakupów znajdą się także: eg-
zoskopy, lasery diodowe, na-
wigacje optyczne otolaryngo-
logiczne, koblatory do opera-
cji migdałków, aparaty USG 
i  RTG, kardiomonitory, 
lampy czołowe, lampy ope-
racyjne i  polisomnograf ie do 
diagnostyki bezdechu senne-
go. Te nowoczesne i  bardzo 
specjalistyczne urządzenia 
w chwili obecnej są niezbęd-
ne w  nowoczesnej chirurgii 
laryngologicznej. 

 – W  tym f inale nie mo-
gło zabraknąć wolontariu-
szy z  Zespołu Szkół Rolni-
czych Centrum Kształcenia 
Praktycznego w  Rusocinie. 
Mam nadzieję, że o  rusociń-
skiej orkiestrze głośno bę-
dzie w  całym województwie 
– mówi Stefan Skonieczny, 
starosta gdański.
Orkiestra z  Rusocina grać 
będzie przy współpracy ze 
Starostwem Powiatowym 
w  Pruszczu Gdańskim. Tym 
razem f inał – ze względu na 
pandemię – będzie wyglądał 
zupełnie inaczej.  
 – Bardzo intensywnie chce-
my zaangażować się w  akcje 
i  ciekawe aukcje interneto-
we. Przygotowujemy bogaty 
program, który wkrótce po-
jawi się na stronie interne-
towej naszego sztabu, szko-
ły i  starostwa. Korzystając 
z  okazji, serdecznie dzięku-
ję wszystkim wolontariu-
szom oraz opiekunkom, czyli 
Marcie Kijak i  Alicji Kwiat-
kowskiej za zaangażowanie 
i  ciekawe pomysły – mówi 

Robert Aszyk, dyrektor szko-
ły w Rusocinie.
Wszystkich ludzi dobrej woli 
zapraszamy i  zachęcamy do 
udziału w 29. f inale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, a przede wszystkim do 

grania z  radością na przekór 
pandemii. 
 – Chcemy dotrzeć do jak naj-
większej rzeszy darczyńców, 
uruchomiliśmy prof ile infor-
macyjne oraz eskarbonkę, do 
której będzie można wpłacać 

pieniądze bez wychodzenia 
z  domu. Finał już wkrótce, 
zapraszamy – zachęca Robert 
Aszyk.

(Kl)

  orkiestra z rusocina już niemal gotowa do wielkiego grania
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SZKOŁA ROZWIJA SKRZyDŁA 

nowoczesna pracownia 
samochodowa w rusocinie 
Zespół Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w  Rusocinie wzbo-
gacił się o  trzy nowoczesne 
pracownice samochodowe do 
diagnostyki i naprawy aut.
Od kilku miesięcy szkoła 
w  Rusocinie ma nowego dy-
rektora i  już teraz można do-
strzec zachodzące tam zmiany. 
 – To nie jest tak, że przysze-
dłem i zaprowadzam nowe po-
rządki. Tak naprawdę szkoła 
od kilku lat intensywnie roz-
wija profil kształcenia w zawo-
dzie mechanik pojazdów sa-
mochodowych. Wypracowana 
została również bardzo dobra 
współpraca z  pracodawcami, 
wśród których nie brakuje ta-
kich pomorskich marek jak: 
Skoda i  Volkswagen Plichta, 
Renault Zdunek, Janisz, Wal-
mar, AutoConsult, Opel czy 
Serwis. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom uczniów 
i  rodziców, przekształciliśmy 
warsztaty w  nowoczesne pra-
cownie samochodowe do dia-
gnostyki i  naprawy pojazdów 
– informuje Robert Aszyk, 
dyrektor Zespołu Szkół Rol-
niczych Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Rusocinie.

W  nowoczesnych pracowniach 
znalazły się m.in. urządzenie 
do pomiaru i  regulacji geome-
trii w  systemie 3 D, zestaw do 
badania szczelności układu 
chłodzenia wraz z  testerami, 
próbniki ciśnienia oleju i ciśnie-
nia sprężania diesla, miernik 
ciśnienia sprężania z  rejestracją 
pomiarów, zestawy do cofania 
tłoczków hamulca oraz zlewar-
ko-wysysarka oleju, ściągacze 
do drążków kierowniczych, 
przegubów, przekładni, łożysk 
i podnośniki kolumnowe. Z ko-
lei w  narzędziowni pojawiły 
się wózki narzędziowe, klucze 
pneumatyczne, zestawy i  ada-
ptery udarowe oraz narzędzia 
tradycyjne. 
 – Odpowiednio wyposażona 

pracownia pozwoli uczniom 
sprawdzić działania pojazdu 
oraz jego zespołów za pomo-
cą urządzeń diagnostycznych. 
Dzięki środkom finanso-
wym otrzymanym z  powiatu 
gdańskiego, uczniowie będą 
zdobywać wiedzę z  budowy 
pojazdów samochodowych, 
ich diagnostyki, w tym napra-
wy podzespołów i  zespołów 
z elektrycznością i elektroniką 
na czele. Chciałbym przy oka-
zji przypomnieć, że jednym 
z naszych atutów jest fakt, że 
w naszej szkole można zdoby-
wać prawo jazdy kategorii B 
i T – dodaje Marian Cichon, 
wicestarosta gdański.

(GR)

NOWy DyREKtOR 

PRZEWOZy KOlEJOWE

zmiany w zaskoczynie

Będą pieniądze na wieloletnie umowy 

Wieloletni dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej „Leśny” 
w  Zaskoczynie Waldemar 
Dowgiert odszedł na zasłu-
żoną emeryturę. 
 – Były dyrektor przepraco-
wał w  Zaskoczynie 16 lat. 
Jeszcze raz dziękuję mu za 
zaangażowanie w  pracę na 
rzecz pensjonariuszek tej pla-
cówki – mówi Stefan Sko-
nieczny, starosta gdański.
Warto w  tym miejsc 

przypomnieć, że w ostatnich 
latach w ośrodku przeprowa-
dzono dwie potężne inwesty-
cje, dzięki którym placówka 
stała się bardziej nowocze-
sna. Dodajmy jeszcze tylko, 
że nowym dyrektorem domu 
w  Zaskoczynie został jego 
wieloletni pracownik Ryszard 
Rywacki. 

(GR)

Dwie spółki – Polregio oraz Szy-
ba Kolej Miejska w  Trójmieście 
– będą obsługiwać kolejowe prze-
wozy pasażerskie na terenie wo-
jewództwa pomorskiego. Radni 
Sejmiku Województwa Pomor-
skiego zadecydowali o zabezpie-
czeniu środków finansowych na 
ten cel w  Wieloletniej Progno-
zie Finansowej. Z  przewoźni-
kami zostaną zawarte umowy 
wieloletnie. 
Wielokrotnie na naszych łamach 
informowaliśmy o tym, że miesz-
kańcy Pomorza bardzo chętnie 
korzystają z kolei. 
 – Osiągnęliśmy wzrost wskaźni-
ka wykorzystania kolei do warto-
ści 26,1 w 2019 roku. To najlepszy 
wynik w Polsce, który oznacza, że 
pomorzanie najchętniej w  kraju 
jeżdżą pociągami – mówi Le-
szek Bonna, wicemarszałek wo-
jewództwa pomorskiego. 
Drugie jest województwo mazo-
wieckie, gdzie ten wskaźnik wy-
nosi niecałe 20. Łącznie w 2019 
roku z pociągów regionalnych na 
Pomorzu skorzystało 61 mln pa-
sażerów. To o ponad 3 mln wię-
cej osób niż w  2018 roku. Aby 
w  dalszym ciągu utrzymać te 
wskaźniki i zapewnić mieszkań-
com komunikację kolejową na 
najwyższym poziomie, samorząd 
województwa jeszcze w  lipcu 

tego roku rozpoczął negocjacje 
z kolejarzami. 
Z  obydwoma przewoźnikami re-
gionalnymi jeżdżącymi po pomor-
skich torach zawarte zostaną wielo-
letnie umowy. 
 – W tym trudnym okresie epide-
mii, w oczekiwaniu na rozwiązania 
w postaci wsparcia przewoźników 
kolejowych w  ramach „tarczy an-
tykryzysowej”, pragniemy zapew-
nić finansowanie usług transportu 
publicznego – podkreśla wicemar-
szałek. – Dlatego umowy zostaną 
podpisane do grudnia 2026 roku. 
Umowa z Polregio zaczęła obowią-
zywać od 13 grudnia, a  kontrakt 
z PKP SKM będzie zawarty od 12 
grudnia 2021 roku. 
Dzięki długoletnim kontraktom 
przewoźnicy będą mieli zabez-
pieczoną stabilność finansową. 

W ciągu tych 6 lat, do końca 2026 
roku z budżetu województwa na 
transport kolejowy przeznaczony 
będzie około miliard złotych. 
Do tej pory z  przewoźnikami 
podpisywane były umowy jed-
noroczne. Takie kontrakty nie 
wymagają wpisania ich do do-
kumentów długookresowych. 
Umowa wieloletnia wymaga 
jednak zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej, która określa 
wydatki z budżetu w perspekty-
wie lat. 
 – W ten sposób pokazujemy, jak 
solidnym partnerem spółek kole-
jowych jest samorząd wojewódz-
twa – podkreśla wicemarszałek 
Bonna. 

(GR)
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JAGAtOWO

kanałowa 
już gotowa

ruszy budowa żurawiej 
i przebudowa ronda

Dobiegła końca przebudo-
wa kolejnej drogi z  płyt be-
tonowych. Tym razem 200 
metrów bieżących nowej na-
wierzchni zyskała ul. Kana-
łowa w Wiślince.
Na zadanie o wartości ok. 90 
tys. zł. nasza gmina pozyska-
ła 40 tys. zł dotacji ze środ-
ków Samorządu Wojewódz-
twa Pomorskiego z  przezna-
czeniem na modernizację 
dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych. 

(MB)

Wicewójt gminy Pruszcz 
Gdański Daniel Kulkowski 
podpisał umowę z wykonaw-
cą I  etapu budowy ul. Żura-
wiej w  Jagatowie. Prace po-
trwają do wiosny przyszłego 
roku. 
Docelowo budowa obejmie 
całą ulicę Żurawią. 
 – Wykonaliśmy projekt i uzy-
skaliśmy zezwolenie na reali-
zację całej ulicy Żurawiej, 
jednak owa realizacja będzie 
przebiegała w  etapach – za-
znacza wicewójt Daniel Kul-
kowski. – Obecnie zabiegamy 

o środki zewnętrzne na drugi 
etap.
Tymczasem zakres I  etapu, 
który pochłonie 1,7 mln zł, 
obejmuje w  głównej mierze 
kompleksową przebudowę 
ronda oraz budowę fragmen-
tu Żurawiej. Zarówno droga, 
jak i ścieżka pieszo-rowerowa 
będą miały nawierzchnię as-
faltową. W ramach tego wie-
lowymiarowego zadania zo-
stanie wykonana kanalizacja 
deszczowa z przepompownią, 
wodociąg i oświetlenie. 

(MB)

 przy doświetlonych przejściach w łęgowie pojawią się również znaki 
drogowe na tle fluorescencyjnym

 nowe wiaty przystankowe stanęły wzdłuż 
ul. tczewskiej w łęgowie i w rusocinie
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NOWE WIAty W RuSOCINIE

w łęgowie jaśniej i bezpieczniej
lampy typu led doświetlają trzy przejścia przy ul. tczewskiej w łęgowie (na 
wysokości centrum bankietowo-konferencyjnego, zjazdu w ul. długą i kościoła). 
przy tej drodze – w łęgowie i rusocinie – pojawiły się również wiaty przystankowe. 

Doświetlenie przejść to waż-
ne działanie dla poprawy bez-
pieczeństwa pieszych, którzy 
stają się doskonale widoczni 
dla nadjeżdżających kierow-
ców. Dlatego w  planach są 
już kolejne lampy w  tego typu 
miejscach. Dobiegły prace 
projektowe i  przyszłym roku 
planowane jest doświetlenie 

czterech przejść: na drodze 
wojewódzkiej na wysokości 
świetlicy w  Mokrym Dworze, 
przy Wybickiego w  Goszynie 
i  przy szkole w  Borkowie (ul. 
Kasztanowa).
Przy ul. Tczewskiej w  Łęgo-
wie i  Rusocinie stanęły rów-
nież nowe wiaty przystanko-
we, które upiększono kadrami 

przedstawiającymi obie miej-
scowości, a  także najbliższą 
okolicę i  całą gminę. Suk-
cesywnie zdjęcia będą poja-
wiać się na innych nowo do-
stawianych wiatach w  innych 
miejscowościach. 
 – Do poprawy bezpieczeń-
stwa na ulicy Tczewskiej 
w  Łęgowie podeszliśmy 

bardzo kompleksowo – przy-
znaje wicewójt Daniel Kulkow-
ski. – Z  pewnością będziemy 
tego typu inwestycje w doświe-
tlanie przejść oraz w nowe wia-
ty przystankowe kontynuować 
w innych miejscowościach. 

(MB)
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MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ DZIECI ORAZ SENIORÓW

gość z dalekiej Laponii gościł w gminie cedry wielkie
mimo bardzo napiętego grafiku aż dwa dni spędził w gminie cedry wielkie św. mikołaj. najpierw rozdawał świąteczne paczki 
najstarszym mieszkańcom, a dzień później odwiedził dzieci ze wszystkich miejscowości cedrowskiej gminy.

Tak długiego pobytu Mikołaja 
w  powiecie gdańskim nie pa-
miętają nawet najstarsi żuła-
wiacy. Gość z  bieguna pół-
nocnego tak bardzo zauroczył 
się tym regionem i jego miesz-
kańcami, że przedłużył u  nas 
swój pobyt. W  wigilię swoich 
imienin z  pomocą świętemu 
i  zaprzęgowi jego reniferów 
przyszli strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Koszwałach, 
którzy swoim zabytkowym 
i  odświętnie udekorowanym 
pojazdem wozili całą ekipę po 
naszych wsiach.
Niektórzy mieszkańcy twier-
dzili, że nie był to prawdziwy 
Mikołaj, a  wójt Janusz Go-
liński, który wcielił się w  jego 
rolę. Spieszymy jednak z infor-
macją, że była to plotka. Rze-
czywiście był to najprawdziw-
szy św. Mikołaj zameldowany 
w Rovaniemi.
 – Doszły nas słuchy, że w gmi-
nie Cedry Wielkie mieszka-
ją same grzeczne dzieci, więc 
Was odwiedziliśmy. Teraz ob-
darowywaliśmy maluchy słod-
kościami, ale na święta Bożego 
Narodzenia każdy może spo-
dziewać się ciekawszych pre-
zentów – o  ile został wysłany 
do mnie list. Do świąt nie po-
zostało już wiele czasu, więc 
kto nie zdążył jeszcze wysłać 
listu, musi się pospieszyć – 
mówi nam św. Mikołaj.
Trzeba jednak zaznaczyć, że 
wizytę niecodziennego go-
ścia z  Laponii oraz śnieżynek 

i  skrzatów koordynował urząd 
gminy z  wójtem Januszem 
Golińskim i  przewodniczącą 
rady gminy Justyną Słowińską 
na czele oraz niezawodna eki-
pa Łukasza Żarny, dyrektora 
Żuławskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Cedrach Wielkich.
Wcześniej Mikołaj spotkał 
się również z  seniorami. Nie-
codzienny gość przekazał im 
świąteczne paczki. Mikoła-
jowi – a  jakże – towarzyszyły 
śnieżynki.
 – Dziś w dobie pandemii kon-
takt z  seniorami jest ograni-
czony, ale w tych trudnych cza-
sach pamiętajmy o najstarszych 
mieszkańcach, którzy czasa-
mi mieszkają niby blisko nas, 
ale daleko. Zabiegani i  zajęci 
codziennością zapominamy 
o nich. W tym przedświątecz-
nym czasie warto sobie o nich 
przypomnieć, zrobić dobry 
uczynek. Czasami wystarczy 
nawet chwila uwagi, rozmowa, 
a  nawet samo wysłuchanie – 
zdradził nam św. Mikołaj.
W  gminie Cedry Wielkie 
mieszkają 23 osoby powyżej 90. 
roku życia. Świąteczne paczki 
trafiły do wszystkich.
Pierwszy raz świąteczne paczki 
rozdawane były seniorom w roku 
ubiegłym. Akcja zainicjowana 
przez wójta Janusza Golińskiego 
na pewno będzie kontynuowana 
w latach kolejnych.

(lubek)
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Szanowni Państwo,

Mija pierwszy pełny rok od kiedy obdarowali mnie Państwo swoim zaufaniem 
i powierzyli mandat Senatora RP. Pragnę szczerze Państwu za to podziękować, 
a jednocześnie spieszę przedstawić swoiste podsumowanie minionych kilkuna-
stu miesięcy mojej pracy.

Senat RP od początku swojej X kadencji obradował 18 razy. W każdym z tych 
posiedzeń brałem udział, osiągając frekwencję w  głosowaniach na poziomie 
99,3%. W swoich 25 wystąpieniach na sali obrad oraz w 14 oświadczeniach se-
natorskich kierowanych do członków rządu podejmowałem ważne tematy ogól-
nopolskie – m.in. w sprawie zagrożeń wynikających z pandemii COVID-19 dla 
pacjentów po transplantacjach narządów, czy też w sprawie zabezpieczenia służb 
medycznych w czasie walki z koronawirusem – ale przede wszystkim staram się 
działać w naszych lokalnych sprawach: w sprawie budowy obwodnicy Starogar-
du Gdańskiego, odbudowy i przejęcia przez Skarb Państwa zabytkowego Mostu 
Tczewskiego, czy też w sprawie zwrotu XVI-wiecznego ołtarza antwerpskiego 
parafii w Pruszczu Gdańskim.

Ponadto informuję, iż pracuję w senackich komisjach: Budżetu i Finansów Pu-
blicznych, Infrastruktury oraz Nadzwyczajnej Komisji do spraw Klimatu.
Przede wszystkim staram się jednak utrzymywać bezpośredni kontakt z Pań-
stwem – moimi wyborcami. Dlatego też – na tyle na ile w tych trudnych czasach 
było możliwe – starałem się być obecny na wszelkich wydarzeniach lokalnych – 
dożynkach, jubileuszach, spotkaniach i uroczystościach państwowych.

Korzystając z okazji pragnę Państwa zaprosić do współpracy na rzecz naszych lo-
kalnych społeczności – osiedlowych, gminnych, powiatowych. Jeśli istnieją pro-
blemy, które moglibyśmy wspólnie rozwiązać lub inicjatywy, w które warto się 
wspólnie zaangażować to zapraszam do osobistej rozmowy. Pracownik mojego 
biura – Łukasz Bejm – umówi termin spotkania. Kontakt z moim biurem jest 
możliwy poprzez adres e-mail biuro@swilski.senat.pl lub pod numerem telefo-
nu 575-070-635. Nadmienię, że siedziby mojego Biura Senatorskiego znajdują 
się w Pruszczu Gdańskim i Tczewie, a w przyszłym roku planuję otworzyć filię 
Biura w Starogardzie Gdańskim.

Dodam również, że moje Biuro Senatorskie prowadzi bezpłatne porady prawne, 
dostępne dla każdego po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Zachęcam Państwa do kontaktu!

Z wyrazami szacunku,
      

                            Ryszard Świlski        
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Dla pracowników Staro-
stwa Powiatowego w  Prusz-
czu Gdańskim rok 2020 był 
szczególnie trudny. Dotyczy 
to liczby załatwionych spraw.
 – Nie byłoby może w tym nic 
dziwnego i  nadzwyczajnego, 
gdyby nie fakt, że covid-19 
zdziesiątkował nasze kadry. 
23 pracowników znajdowało 
się na izolacji domowej, a ko-
lejnych 35 na kwarantannach. 
Ktoś może powiedzieć, że na 
200 zatrudnionych osób jest 
to niewielki odsetek. Trzeba 
jednak pamiętać, że wśród 
nich są również sprzątaczki, 
pracownicy biura podawcze-
go czy sekretariatu – zauwa-
ża Marian Cichon, wicesta-
rosta gdański. – W  listopa-
dzie ubiegłego roku wpłynęło 
do naszego urzędu nieca-
łe 3000 różnych wniosków,  
a  w analogicznym tegorocz-
nym okresie 6200. Przez 
cały rok 2019 trafiło do nas 
niespełna 39 000 spraw,  
a do końca listopada tego roku 
już 56 000. W  naszym przy-
padku trudno jest pracować 
zdalnie, ponieważ pracowni-
cy nie mogą zabierać doku-
mentów do domu. Zdalnie 
mogą pracować jedynie nie-
które osoby z  księgowości. 
Brak części kadry spowo-
dował problemy i  w niektó-
rych sytuacjach pojawiły się 
opóźnienia. 
Aby uniknąć kolejnych zacho-
rowań, w  pruszczańskim sta-
rostwie wprowadzono dwu-
zmianowy system pracy, dzię-
ki czemu urzędnicy pracują od 
godz. 6.00 do 19.00. Sytuacja, 
mimo braku pracowników, by-
łaby opanowana, gdyby do sta-
rostwa wpłynęła podobna ilość 
spraw jak w  roku ubiegłym. 

Pandemia spowodowała jed-
nak, że mieszkańcy powia-
tu zaczęli m.in. porządkować 
niektóre sprawy urzędowe. 
Poza tym paradoksalnie za-
uważono wzmożony ruch na 
rynku nieruchomości, co spo-
wodowało wzrost liczby skła-
danych do Wydziału Budow-
nictwa wniosków. 
 – Trzeba też wiedzieć, że 
są przypadki, kiedy decy-
zja o  pozwoleniu na budowę 
składa się z  10 stron. Trzeba 
ją napisać, a potem sprawdzić, 
żeby uniknąć błędów. Przed 
wszystkimi naszymi pracow-
nikami chylę czoła, bo nie jest 
to już zwykła praca, ale praw-
dziwa harówka – mówi Ma-
rian Cichon.
Na szczęście pandemia nie 
spowodowała żadnych przerw 
i  zaniechań w  działaniach 
inwestycyjnych. Zgodnie 
z  harmonogramem przepro-
wadzano zaplanowane na 

ten rok działania drogowe. 
Przypomnijmy pokrótce, że 
przebudowano m.in. drogi 
w  Ełganowie i  Ostrowitem, 
na co powiat otrzymał dofi-
nansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Trwa też 
rozbudowa szkoły w  War-
czu. Zadanie realizowane jest 
zgodnie z  harmonogramem. 
Przypomnijmy, że jego koniec 
zaplanowano na koniec maja, 
a  w następnych miesiącach 
rozbudowywana szkoła bę-
dzie wyposażana, by wszyst-
ko zakończyć przed nowym 
rokiem szkolnym. W  dalszej 
kolejności budowana ma być 
sala sportowa, na co powiat 
chce pozyskać środki finan-
sowe z  Ministerstwa Spor-
tu. Dodajmy, że pod salą 
przewidywana jest budowa 
pomieszczenia – z  indywi-
dualnym wejściem – na po-
trzeby mieszkańców gminy 
Trąbki Wielkie. W  dalszej 

kolejności powstać ma boisko 
wielofunkcyjne oraz parking. 
Całość prac szacowana jest na 
12 mln zł. 
 – Opóźnia się jedynie budowa 
mostu w ciągu ulicy Przemy-
słowej w Kolbudach – dodaje 
Stefan Skonieczny, starosta 
gdański. – W związku z pro-
testem jednej z firm przedłu-
żyła się procedura przetar-
gowa, którą musieliśmy po-
wtarzać. Wykonawcę udało 
się w  końcu wyłonić, umowa 
została podpisana i  roboty 
rozpoczną się na początku 
przyszłego roku. Przed roz-
poczęciem rzeczywistej bu-
dowy mostu wykonawca musi 
przygotować objazd, ponie-
waż przejazd ulicą Przemy-
słową od Placu Kaszubskie-
go w kierunku Łapina będzie 
niemożliwy. 
Inwestycja ma być zrealizo-
wana do końca maja. W  ra-
mach zadania ma być także 

przebudowany górny odcinek 
ulicy Przemysłowej. Inwestycja 
w  połowie (3,6 mln zł) zosta-
nie sfinansowana ze środków 
otrzymanych z  rezerwy celo-
wej Budżetu Państwa. Pozo-
stałe koszty (po ok. 1,5 mln 
zł) pokryją pieniądze z budże-
tu gminy Kolbudy i  powiatu 
gdańskiego.
Tydzień temu władze powiatu 
otrzymały wiadomość, że do-
staną rządowe środki na bu-
dowę ronda w  Pręgowie. Pie-
niądze mają pochodzić z Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. 
Wartość projektu opiewa na 
ok. 3 mln zł. 
 – Rondo będzie wybudowane 
w  sąsiedztwie kościoła i  dro-
gi do Bielkówka. Właśnie 
w  tym miejscu droga jest nie-
bezpieczna, a  mamy nadzieję, 
że rondo ostudzi nieco zapędy 
rajdowych kierowców. Bar-
dzo słaba jest widoczność dla 
kierowców wyjeżdżających od 

strony Bielkówka. Przy okazji 
chcemy wyremontować dro-
gę gminną, która posłuży za 
wjazd na szkolny parking, któ-
ry również będzie wybudowa-
ny w ramach całego zadania – 
informuje wicestarosta. 
W ramach Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych powiat gdański 
starał się też o środki na budo-
wę placówki opiekuńczo-wy-
chowawczej czy rozbudowę 
szkoły w  Warczu. Pozytyw-
nie zaakceptowano tylko jeden 
wniosek, dotyczący budowy 
ronda w  Pręgowie. Nie wia-
domo też, czy powiat gdań-
ski otrzyma pieniądze z  Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
na przebudowę drogi Błotnik 
– Trzcinisko. W  tej chwili 
wniosek starostwa znajduje się 
jedynie na liście rezerwowej. 
 – Nasza sytuacja finansowa 
nie jest wcale taka zła. W tym 
miejscu słowa uznania nale-
żą się Pani skarbnik Elżbie-
cie Domaros, która pilnuje 
wszystkich wydatków. Pro-
wadzenie działań inwestycyj-
nych nie byłoby też możliwe, 
gdyby nie dobra współpraca 
z  samorządami gminnymi. 
Każdego roku na wszystkie 
inwestycje wydajemy pomię-
dzy 15 a  20 milionów zło-
tych. Nie są to oczywiście 
środki tylko z  naszego bu-
dżetu, bo wliczamy w to tak-
że dotacje zewnętrzne. Sami, 
bez pozyskanych dotacji i bez 
współpracy z  gminami, zro-
bilibyśmy znacznie mniej – 
zauważa Stefan Skonieczny.
W kolejnym wydaniu „Pano-
ramy” poinformujemy z  ko-
lei o  planach inwestycyjnych 
powiatu gdańskiego na 2021 
rok.

Krzysztof lubański

 wyremontowana droga w ostrowitem  korespondencje w starostwie wkłada się do specjalnych skrzynek

życiE Powiatu

tO NIE JESt ZWyKŁA PRACA, AlE HARÓWKA

w 11 miesięcy 56 tysięcy spraw do załatwienia 
miniony rok był szczególnie trudny w starostwie powiatowym w pruszczu Gdańskim. związane to było oczywiście z pandemią 
koronawirusa. o dziwo nie dotyczyło to finansów, ale nawału prac. według bardzo skromnych szacunków w tym roku urzędnicy 
starostwa mieli do załatwienie dwa razy więcej spraw niż w roku ubiegłym.

 rozbudowywana szkoła w warczu  wyremontowana droga w ełganowie
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fotograficzne podsumowanie 
roku w Pruszczu gdańskim

tym razem miniony rok podsumowaliśmy w fotograficznym skrócie. mimo wielu przeciwności losu w pruszczu Gdańskim 
zrealizowano niemal wszystkie zaplanowane na ten rok inwestycje. cały świat opanował niestety jeden temat –covid-19. 
miejmy nadzieję, że szybko zniknie on z naszego życia.

  w lipcu, w domu wiedemanna przy ulicy krótkiej 6 
otworzył drzwi referat ekspozycji i dziedzictwa kulturowego

 trwa kapitalny remont domu młynarza przy ul. wojska pol-
skiego, gdzie przeniesiony będzie urząd stanu cywilnego

 przeprowadzono remont dawnej piekarni 
przy ul. powstańców warszawy 3

 Jesienią wystartowała pruszczańska karta mieszkańca

 trwają budowy dwóch kładek nad radunią

 władze miasta nie zapomniały też o najmłodszych. 
nowe urządzenia wzbogaciły pruszczańskie place zabaw

 wakacje były dobrym okresem na działania remontowe 
w szkołach. w szkole podstawowej nr 2 zmodernizowano 

pomieszczenia na bibliotekę i przebudowano pracownie dydak-
tyczne. wyremontowano także budynek przy ul. tysiąclecia 3, 

w którym mieszczą się oddziały przedszkolne sp nr 2

 tematem nr 1 minionego roku była niestety pandemia 
koronawirusa. miasto dla wszystkich mieszkańców miasta 

zakupiło m.in. maseczki ochronne, a dla miejskich instytucji 
m.in. ozonatory

 w tym roku prowadzony był także remont 
pruszczańskiego urzędu miasta

 Jedną z najważniejszych tegorocznych inwestycji jest 
przebudowa ulicy skalskiego

 w minionych 12 miesiącach żyliśmy nie tylko inwestycjami. 
w znacznie skromniejszej niż dotychczas formule odbyła się 

Faktoria kultury

 wykonana została rewitalizacja terenów 
sąsiadujących z krótką 6
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dodatkowe ponad 
3 miliony na kanalizację 
W  miniony piątek wicemar-
szałek województwa pomor-
skiego pan Wiesław Byczkow-
ski i Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz, spotkali się 
aby omówić realizację pro-
jektu „Budowa oczyszczalni 
ścieków oraz uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w  aglo-
meracji Przywidz”. 
Wicemarszałek Byczkowski 
przy okazji informację oraz 
wręczył voucher podwyż-
szający gminie Przywidz do-
finansowanie na to zadanie 
o ponad 3 mln zł.
Przypomnijmy, że w  ramach 
inwestycji zaplanowano bu-
dowę oczyszczalni ścieków 
z  siecią kanalizacji sanitar-
nej  w  Piekle Dolnym oraz 
likwidację starej  oczyszczal-
ni ścieków w Przywidzu oraz 
budowę kanalizacji sanitarnej 
w  Gromadzinie, Jodłownie 
i  Marszewskiej Górze. Dzię-
ki tej inwestycji z ulepszonego 
systemu oczyszczania ścieków 
skorzysta 380 osób, wybu-
dowanych zostanie 26,7 km 
sieci sanitarnej. Projekt zre-
alizowany zostanie do grudnia 
2021 roku, a  całkowita jego 
wartość wynosi kosztorysowo 
34 mln zł. 
 – Droższej i  większej inwe-
stycji w  historii przywidzkiej 
gminy jeszcze nie było – ko-
mentuje Marek Zimakowski. 
– Dzięki przychylności człon-
ków zarządu województwa 
pomorskiego otrzymaliśmy 
dodatkowe dofinansowanie, 
które wynosi w tej chwili po-
nad 60 procent całej inwe-
stycji, a  przypomnę, że kiedy 

przystępowaliśmy do przetar-
gu, kształtowało się na po-
ziomie 38 procent. Mimo tak 
dużego dofinansowania jest to 
dla naszego budżetu ogrom-
ne wyzwanie. Koszty inwe-
stycji byłyby mniejsze, gdy-
byśmy nie musieli budować 
oczyszczalni w  nowym miej-
scu. Przywidz nie był bowiem 
dobrym miejscem na lokali-
zację oczyszczalni ścieków. 
Powinno się ją wybudować 
w obecnej lokalizacji w Piekle 
Dolnym. Gdyby tak się stało, 
musielibyśmy zapewne taką 
oczyszczalnie zmodernizo-
wać, a  czego koszt byłby za-
pewne niższy
W ostatnim czasie podpisano 
dwie umowy, które dotyczyły 
budowy kanalizacji w Groma-
dzinie i Marszewskiej Górze. 
 – Jest to oczywiście jeden 
z  projektów dotyczący po-
rządkowania gospodarki ście-
kowej. Jak wynika z  Raportu 
z realizacji Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014–2020, do końca paź-
dziernika tego roku podpisano 

121 umów na łączną kwotę 
dofinansowania blisko 514 
milionów złotych. W ramach 
projektów powstało m.in. 165 
km kanalizacji sanitarnej – 
mówi Wiesław Byczkowski.
Wójt Marek Zimakowski 
podkreśla, że bez środków 
pozyskanych z funduszy unij-
nych gmina nie udźwignęła-
by finansowo tak potężnego 
przedsięwzięcia, jakim jest 
budowa kanalizacji ściekowej 
wraz z oczyszczalnią. 
Niejeden nie tylko pomor-
ski samorząd może pozaz-
drościć Przywidzowi takich 
urzędników, którzy są zaradni 
w  pozyskiwaniu środków eu-
ropejskich. Jest to szczegól-
nie istotne w  sytuacji, gdzie 
w  gminie nie ma dużych 
przedsiębiorstw, które mają 
duży wpływ na budżety sa-
morządów i  gdzie podatki są 
jednymi z niższych w powie-
cie. Pozwala to realizować in-
westycje, o których na pewno 
będziemy informować na na-
szych łamach.

(Kl)

ODWIEDZIŁ GRZECZNE DZIECI

mikołaj w gminie Przywidz
Pandemia nie jest straszna 
św. Mikołajowi. Gość z dale-
kiej północy odwiedził gmi-
nę Przywidz. Mikołaj, mimo 
bardzo napiętego kalenda-
rza, odwiedził przedszkolaki 
i  uczniów zerówki. Przybysz 
z Laponii wspólnie ze swoimi 
pomocnikami odwiedził ma-
luchy ze szkół w  Przywidzu, 
Pomlewie, Trzepowie i Nowej 
Wsi Przywidzkiej. Zawitał też 
do „Wróżkolandii”. 
Przyjazd św. Mikołaja wspól-
nie zorganizowali: Urząd 
Gminy, Gminny Ośro-
dek Kultury oraz Gminna 
Komisja Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi, a  nieocenio-
ną pomocą służyli strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Przywidzu, którzy zapewnili 

świętemu transport po drogach 
przywidzkiej gminy.

(GR)

życiE gminy Przywidz
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NIEZAlEŻNI ENERGEtyCZNIE 

Przywidz chce być zieloną wyspą
Gmina przywidz przystępuje do kolejnych ekologicznych 
projektów. być może właśnie dzięki takim działaniom rejon 
stanie się samowystarczalną energetycznie zieloną wyspą. 

O  działaniach proekologicz-
nych na terenie gminy Przy-
widz szczególnie głośno jest 
poza województwem pomor-
skim. Wójt Marek Zimakow-
ski regularnie bierze udział 
w  konferencjach i  sympozjach 
organizowanych w  różnych 
częściach kraju. 
 – Cieszę się, że działania tak 
małej gminy są w  ogóle do-
strzegane. Co ciekawe, wię-
cej się mówi o  nas i  naszych 
działaniach ekologicznych 
w kraju niż na Pomorzu. Czę-
sto w tych spotkaniach uczest-
niczą fachowcy, od których 
można dowiedzieć się wielu 
interesujących rzeczy. Zawsze 
chętnie ich słucham, ponieważ 
rozmowa z  nimi dostarcza mi 
dodatkową wiedzę techniczną 
związaną oczywiście z  OZE. 
Zdobyta wiedza pomogła nam 
chociażby w  przygotowaniu 
przetargu dotyczącego projek-
tu fotowoltaicznego – zauważa 
wójt Zimakowski. 
Gmina, jako jedyny polski sa-
morząd, będzie obiektem ba-
dawczym przy opracowywaniu 
klastra energetycznego. 
 – Jedną z  naszych misji jest 
stworzenie modelu wytwa-
rzania energii z  odnawialnych 
źródeł energii i  zarządzania 
nią na terenie gminy Przywidz. 
Nie jest to nic nowego, po-
nieważ o  pomyśle stworzenia 
klastra mówiliśmy już 4 lata 
temu, kiedy zorganizowali-
śmy spotkanie w Zielonej Bra-
mie. Chcieliśmy go budować 
w oparciu o partnerów z branży 
OZE. Projektem kierować bę-
dzie Instytut Maszyn Przepły-
wowych z Gdańska z prof. Ja-
nem Kicińskiem na czele. Ide-
ałem byłoby, żeby nasza gmina 
stała się zieloną wyspą. Zdaję 
sobie sprawę, że nie nastąpi 

to zbyt szybko, ale wierzę, że 
tak się stanie. Chciałbym, aby 
w  pierwszej kolejności sa-
mowystarczalne energetycz-
nie były budynki użyteczno-
ści publicznej – mówi Marek 
Zimakowski.
Kilka lat temu gmina realizo-
wała projekt „Słońce dla Przy-
widza”. Przeprowadzono także 
termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej. Kolej-
nym przedsięwzięciem proeko-
logicznym jest projekt dotyczą-
cy fotowoltaiki, na który gmina 
Przywidz wspólnie z  gminą 
Somonino otrzymały najwięk-
szą na Pomorzu dotację z Unii 
Europejskiej. Coraz częściej 
zgłaszają się też podmioty pry-
watne, które są zainteresowane 
budową farm fotowoltaicznych. 
Realizowany jest też projekt 
„Biostrateg”, w  ramach które-
go na terenie Przywidza zain-
stalowano czujniki do pomiaru 
jakości powietrza. Na stronie 
urzędu gminy www.przywidz.
pl znaleźć można specjalną 
aplikację, dzięki której moż-
na obserwować stan powietrza 

w Przywidzu. 
 – W dobie niepewności ceno-
wej, kiedy ceny energii elek-
trycznej skaczą, warto mieć 
swoje źródła, które uchronią 
nas przed nieoczekiwanymi 
podwyżkami albo niespodzie-
wanymi awariami sieci – pod-
kreśla wójt. 
Niedawno zapadła jeszcze jed-
na dobra wiadomość dla gminy 
Przywidz. Komisja Europejska 
przyznała grant dla projektu 
Serene. 
Dodajmy na koniec, że pro-
jekt „Zrównoważone i  zinte-
growane systemy energetyczne 
w  lokalnych społecznościach” 
będzie realizowany z  polskiej 
strony z  Instytutem Maszyn 
Przepływowych PAN oraz 
Energa – Operator, ale też 
z  podmiotami z  Danii i  Ho-
landii. Warto zauważyć, ze 
jest to prawdopodobnie jedy-
ny międzynarodowy projekt 
z  udziałem pomorskiej gminy 
z  bezpośrednim dofinansowa-
nie Unii Europejskiej.

(lubek)
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Roman Ciesielski to rodowi-
ty pruszczanin. Tu ukończył 
I  Liceum Ogólnokształcące 
im. Marii Konopnickiej, ale 
studia kontynuował już w bia-
łostockiej filii Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Ukończył 
Państwowe Studium Kultural-
no-Oświatowe i  Bibliotekar-
skie w Krośnie. Był członkiem 
Grupy Poetyckiej „Krosno”  – 
Krosno, Katowice, Pruszcz Gd 
oraz Grupy Literackiej „Rudy 
Kot”  – Gdańsk. Zadebiuto-
wał w „Radarze” w 1975 roku, 
a  10 lat później miał swój de-
biut książkowy „i  nagle cisza”. 
Do tej pory Roman Ciesielski 
wydał 10 tomików poetyckich. 
Jest laureatem wielu konkur-
sów literackich.  Od niedaw-
na artysta jest też redakto-
rem naczelnym kwartalnika 
a r t yst yczno-histor ycznego 
„Neony-tożsamości”. 
Jubilata zapytaliśmy, czy trud-
no być dobrym poetą, czy każ-
dy może nim być.
 – Jest to bardzo trudne pyta-
nie, chociaż Stachura mówił, 

że wszystko jest poezją. Moim 
zdaniem nie każdy może być 
poetą. Trudno się uwolnić od 
poezji, kiedy zacznie się pisać. 
Jest jakiś wewnętrzny impuls, 
który sprawia, że człowiek pi-
sze wiersze – mówi „Panora-
mie” poeta z Juszkowa.
Artysta swój czas poświę-
ca przede wszystkim na pra-
cę nad kolejnymi wydaniami 

„Neonów”. Nie brakuje również 
innych zleceń związanych z po-
ezją i prozą.
 – Już dość długo pracuję nad 
kolejnym tomikiem swoich 
wierszy. Nie potrafię – tak jak 
nasz nieodżałowany kolega 
Piotr Szczepański – pisać każ-
dego dnia. Muszę mieć na-
tchnienie, przysłowiową wenę, 
żeby zapełniać pustą kartkę 

kolejnymi wersami – dodaje 
Roma Ciesielski. 
Dodajmy jeszcze na sam koniec, 
że artysta nie zajmuje się tylko 
poezją. Wolny czas, którego jest 
niewiele, poświęca również na 
grafikę i  tworzenie ilustracji, 
które wykonał do większości 
swoich książek poetyckich.

(GR)
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ARtyStA PRZEZ DuŻE „A”

uRZAD WOJEWODZKI

45 lat twórczej pracy romana ciesielskiego
znany i ceniony artysta roman ciesielski obchodzi właśnie jubileusz 45-lecia swojej 
pracy artystycznej. benefisu raczej nie będzie, ale warto kilka słów powiedzieć 
o jubilacie mieszkającym na co dzień w Juszkowie.

BĄDŹ OStROŻNy

Policja radzi 

Przed nami ostatnia prosta 
przed świętami. Większość 
z  nas zrobiła już świątecz-
ne zakupy, przygotowała 
również prezenty dla naj-
bliższych. Ale są i  tacy, któ-
rzy zostawiają to na ostatnią 
chwilę. 
 – I to właśnie w tych dniach 
trzeba być szczególnie ostroż-
nym. W sklepach i galeriach 
handlowych należy być czuj-
nym, aby nie paść ofiarą zło-
dziei. W związku z epidemią 
coraz częściej prezenty kupu-
jemy przez internet, pamię-
tajmy jednak o  zachowywa-
niu zasady ograniczonego za-
ufania, ponieważ pod bardzo 
atrakcyjną ofertą może kryć 
się próba oszustwa. By unik-
nąć nieprzyjemnych sytuacji, 
wystarczy przestrzegać kil-
ku zasad – ostrzega sierż. 
szt. Karol Kościuk, rzecz-
nik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w  Pruszczu 
Gdańskim.
Policja za naszym pośrednic-
twem podaje kilka porad, do 
których warto się stosować, 
by nie zostać oszukanym 
i  święta spędzić w spokojnej, 
radosnej atmosferze. 

RADy

 – Pieniądze w  torebce roz-
dziel i schowaj w różne miej-
sca. W miarę możliwości nie 
zabieraj na zakupy większej 
ilości gotówki, zbędnych kart 
kredytowych i dokumentów.
 – Torebkę zamykaj i  noś 
z  przodu. Nie odstawiaj jej, 
płacąc w kasie, pakując zaku-
py lub przymierzając ubrania 
w  sklepie. Złodziejowi wy-
starczy chwila nieuwagi.
 – Nie pokazuj innym za-
wartości portfela, płacąc za 
zakupy.
 – Złodzieje często sami two-
rzą tzw. sztuczny tłok, by uła-
twić sobie kradzież. Działają 
najchętniej w  galeriach han-
dlowych, dworcach, targowi-
skach itp.
 – Nie noś kluczy do miesz-
kania razem z dokumentami, 
w  których jest podany twój 
adres zamieszkania. W  razie 
ich kradzieży złodziej może 
też okraść twoje mieszkanie.
 – Najbliższe święta naj-
bezpieczniej będzie spędzić 
w domu. Jeżeli jednak z waż-
nego powodu przewidujesz 

wyjazd, pamiętaj o zabezpie-
czeniu mieszkania — włamy-
wacze nie świętują!
 – Dobrze pozamykaj wszyst-
kie drzwi i okna.
 – Poproś sąsiadów o czujność 
i  zwrócenie uwagi na swoje 
mieszkanie, a  w  czasie nie-
obecności o  zapalanie wie-
czorem światła, zabieranie 
poczty, odgarnianie śniegu.
 – Nie zostawiaj w mieszkaniu 
większej gotówki i przedmio-
tów wartościowych. Rzeczy 
wartościowe można zdepono-
wać w  banku lub sfotografo-
wać, spisać numery fabryczne, 
oznakować — wtedy, w  ra-
zie kradzieży, ułatwi to ich 
odnalezienie.
 – Jeśli po powrocie okaże się, 
że doszło do włamania, ni-
czego nie ruszaj i natychmiast 
zadzwoń na Policję.

ZAKuPy W SIECI

 – Kupując przez internet, 
kieruj się ograniczonym za-
ufaniem do sprzedającego 
i  sprawdź jego rzetelność. 
Zapoznaj się z  opiniami 
o sprzedającym.
 – Używaj do zakupów tylko 
komputera domowego i  za-
chowuj całą korespondencję 
ze sprzedawcą. W razie oszu-
stwa pozwoli to Policji szybko 
go ująć.
 – Przy płaceniu kartą kredy-
tową zwracaj uwagę, czy po-
łączenie internetowe jest bez-
pieczne. Na stronie powinien 
pojawić się symbol zamknię-
tej kłódki. Najbezpieczniej 
jest zamówić towar z  opcją 
płatności przy odbiorze.
 – Przy odbiorze przesyłki 
sprawdź jej zawartość w obec-
ności kuriera.
 – Otrzymując ofertę e-ma-
ilem, nie korzystaj z  linków, 
na stronę sklepu wejdź, wpi-
sując adres w  oknie przeglą-
darki. Można w  ten sposób 
uniknąć stron podszywają-
cych się pod legalnie działa-
jące sklepy.
 – Jeśli, pomimo zachowania 
zasad ostrożności, dostaniesz 
zamiast zamówionego pro-
duktu puste pudełko, natych-
miast zadzwoń na Policję. 
Wtedy zapisana korespon-
dencja i przesłana przez oszu-
sta paczka będą stanowiły do-
wód przestępstwa.

(oprac. GR)
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Pandemia koronawirusa to 
sformułowanie odmienia-
ne przez wszystkie przypadki 
w  każdym zakątku świata. Na 
terenie trąbeckiej gminy w cią-
gu jednego tygodnia chorowało 
nawet 30 osób, ale patrząc na 
liczbę 11 tysięcy osób zamiesz-
kałych na tym terenie, to odse-
tek zachorowań jest stosunko-
wo niski. Dużo osób znajdowa-
ło się na kwarantannie, dzięki 
czemu nie powstawały nowe 
ogniska choroby. 
 – Niestety pandemia miała 
wpływ na realizację niektó-
rych inwestycji zaplanowanych 
na ten rok. Mam tu na myśli 
adaptację pomieszczeń obec-
nego przedszkola na potrze-
by żłobka. Inwestycja została 
przesunięta w  czasie z  dwóch 
powodów. Pewnym przesunię-
ciom uległy środki unijne, które 
mieliśmy otrzymać na ten cel, 
a  poza tym budynek nadal wy-
korzystywany jest na potrzeby 
przedszkola, ponieważ zgodnie 
z  zalecaniami sanepidowskimi 
musieliśmy zmniejszyć liczbę 
dzieci w  grupach. Dlatego też 
część dzieci uczy się w  wyre-
montowanym w  tym roku bu-
dynku po byłej szkole podstawo-
wej, a część nadal w przedszkolu 
przy ulicy Parkowej – mówi „Pa-
noramie” Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie. 
Zdecydowanie najważniejszą 
inwestycją zakończoną w  tym 
roku jest budowa sieci kanali-
zacyjnej i oczyszczalni ścieków 
w Sobowidzu. Cała inwestycja 
– najdroższa w  historii gminy 
Trąbki Wielkie – trwa 2 lata. 
Do sieci kanalizacyjnej podłą-
czone będą nie tylko domostwa 
z  Sobowidza, ale też z  Gołę-
biewa Wielkiego i  Gołębiewa 
Średniego. 

 – Wszystko miało być ukoń-
czone latem, ale pandemia spo-
wodowała, że termin końcowy 
termin przesunął się na koniec 
roku. Posiadamy już wszystkie 
dokumenty odbiorowe i  dopi-
namy ostatnie szczegóły. Nie-
którzy z  mieszkańców mogą 
już korzystać z  kanalizacji sa-
nitarnej, niebawem podłącza-
ne będą do niej kolejne domy. 
W  przyszłym roku będzie-
my też rozbudowywać sieć do 
posesji, które nie były ujęte 
w  pierwotnym projekcie. Na 
całe przedsięwzięcie wydaliśmy 
ok. 25 milionów złotych, z cze-
go 80 procent pochodzi z dofi-
nansowania unijnego – dodaje 
wójt.
Dzięki tej inwestycji połowa 
mieszkańców gminy Trąbki 
Wielkie będzie mogła korzy-
stać z  kanalizacji sanitarnej. 
Odsetek ten na pewno wzro-
śnie w  przyszłym roku po za-
kończeniu inwestycji w  Kło-
dawie. Również na budowę 
tej sieci kanalizacyjnej gmina 
otrzymała unijne dofinansowa-
nie w wysokości ok. 2 mln zł. 
Poza tym z  Funduszu Dróg 
Samorządowych trąbecki 

samorząd otrzymał pieniądze 
na przebudowę ulicy Szkol-
nej w  Kłodawie. Z  kolei przy 
udziale środków sołeckich 
wyremontowano kilka dróg 
gminnych. 
 – Nie możemy zapomnieć o in-
westycjach na drogach powia-
towych. Wspólnie z  powiatem 
sfinansowaliśmy przebudowę 
drogi w Pawłowie. Ze środków 
powiatowych wyremontowano 
z kolei ulicę w Ełganowie. Na-
leży też wspomnieć, że Zarząd 
Dróg Wojewódzkich prowa-
dził na naszym terenie remonty 
dwóch odcinków – tras nr 226 
i 223 – informuje wójt Konkol.
W  tym roku, oczywiście 
w  związku z  panującą pan-
demią, nie odbyły się – jak 

dotychczas – żadne imprezy 
kulturalne, z  których gmi-
na Trąbki Wielkie znana była 
w  całym regionie. Do sie-
ci przeniesiona została także 
działalność Gminnego Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Rekreacji. 
Dodajmy, że w  tym tygodniu 

w  Rościszewie ma pojawić się 
nowy wóz bojowy, z  którego 
będą korzystać strażacy z miej-
scowej OSP. Nowy zakup zo-
stał sfinansowany ze środków 
gminy, powiatu i resortu. 
 – Przyszłoroczny budżet został 
zaplanowany bez deficytu. Nie 
jest on tak agresywnie inwe-
stycyjny jak dotychczas. Powie-
działbym, że jest to budżet stabi-
lizacyjny. Ujęliśmy w nim przede 
wszystkim inwestycje, które 
będą dofinansowane ze środ-
ków zewnętrznych. Do działań 
inwestycyjnych podchodzimy 
ostrożnie, ponieważ nie wiem 
dokładnie, jakich możemy spo-
dziewać się dochodów w  przy-
szłym roku. Już teraz zauważamy 

efekty kryzysu gospodarczego. 
Dochody w  kasie naszej gminy 
spadły o ok. 1,2 mln zł, a kosz-
ty niestety nie zmalały. Owszem, 
dostaliśmy pieniądze w  ramach 
pierwszej tarczy antykryzysowej. 
Przy podziale środków z Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych nasz 
projekt nie zyskał uznania, ale 
mam nadzieję, że przy kolejnym 
rozdaniu rządowych środków 
nasze potrzeby również zosta-
ną zauważone – ocenia Błażej 
Konkol.
O  inwestycjach realizowanych 
w  gminie Trąbki Wielkie na 
pewno będziemy informować na 
naszych łamach.

(lubek)

NIE ByŁO ZByt WIElE POWODÓW DO NARZEKAŃ

stabilizacyjny budżet gminy 
trąbki wielkie na 2021 rok
mimo że kończący się rok był zdominowany przez wirusa covid-19, wójt gminy trąbki wielkie nie załamuje szczególnie rąk. 
Jego zdaniem, mimo trudnej sytuacji zdrowotnej i gospodarczej, minione 12 miesięcy nie były aż takie złe, dlatego i powodów 
do narzekania nie ma zbyt wiele.
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NIE PODDAlI SIę WIRuSOWI

Halowa liga gra w trąbkach wielkich

Mimo panoszącego się ciągle 
wirusa covid-19 Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Trąbkach Wielkich zorgani-
zował Trąbkowską Ligę Fut-
salu. Jest to już czwarta edycja 
tej imprezy, a jej sponsorem ty-
tularnym jest MARKRAFT–
SKUP WĘGLA.
 – Jest to jednak zupełnie inna 
liga niż poprzednie. Przede 
wszystkim odbywa się bez 
udziału kibiców i  przy za-
mkniętej hali sportowej – mówi 
nam Leszek Orczykowski, dy-
rektor trąbeckiego ośrodka. 
– Poza tym hala jest otwiera-
na dla zawodników i  jednego 

trenera każdej drużyny na 15 
minut przed rozpoczęciem  me-
czu. Trzeba też mieć podpisane 
oświadczenie o stanie zdrowia. 
Do rozgrywek zgłoszonych zo-
stało 9 zespołów: Elnaft Team, 
GKS Trąbki Wielkie, GLKS 
Różyny, GTS Pruszcz Gdański, 
Mokry Dwór, Nutmeg Team, 
Orzeł 1955 Trąbki Wielkie, Pi-
nex Kleszczewo i Sokół Ełgano-
wo. Zmagania ruszyły 5 grudnia. 
Ostatnia kolejka zaplanowana 
została natomiast na 2 lutego. 
 – Dotychczas na parkiecie 
zameldowało się 91 zawodni-
ków. Wśród nich są nawet za-
wodnicy z  III i  IV ligi, a  także 

obcokrajowcy. W drużynach są 
zawodnicy z  Białorusi, Ukra-
iny, a  nawet z  Hiszpanii. Po 
dwóch kolejkach na prowa-
dzeniu jest GLKS Różyny 
z  6 punktami, przed Nutmeg 
Team – 4 punkty. Oprócz nich 
jeszcze tylko jedna drużyna nie 
doznała porażki – jest nią El-
naft Team, który w pierwszym 
meczu zremisował, a w drugiej 
kolejce miał pauzę. W klasyfi-
kacji strzelców prowadzi Kewin 
Wesołowski z  drużyny Pinex 
Kleszczewo z 6 bramkami – re-
lacjonuje Leszek Orczykowski.

(GR)

Zimowy wypoczynek 
w górach!

Przyjedź i poczuj białe szaleństwo w Wierchomli

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ:

18 4468219

naszagazdowka.pl

/agroturystyka.wierchomla

Po rundzie jesiennej lider IV 
ligi jest Kaszubia Kościerzyna, 
która tylko jednym punktem 
wyprzedza Stolem Gniewino. 
Trzecie miejsce na podium zaj-
muje na razie gdański Jaguar, 
którego strata do przodującej 
dwójki jest już dość znaczna. 
Gdańszczanie, po rozegraniu 
17 spotkań, do lidera tracą już 9 
punktów. Zespół GKS Kowale 
zagrał 16 meczów, w  których 
zgromadził 24 punkty. Zawod-
nicy z  Kowal zdobyli 25 goli, 
ale stracili ich 29. 
 – Przed rozpoczęciem sezonu 
miejsce 8. bralibyśmy w  ciem-
no, ponieważ mieliśmy dość 
sporo problemów organizacyj-
nych i  kadrowych. Mimo że 
przed rozpoczęciem sezonu 
dołączyli do nas mający do-
świadczenie w wyższych ligach 
Damian Kugiel i Adam Bluma, 
to nie mieliśmy składu, który 
gwarantowałby nam miejsce 
w pierwszej części tabeli. Przy-
znam, że tym faktem byliśmy 
nieco zaniepokojeni. Rzeczy-
wistość okazała się na szczę-
ście inna, ponieważ dwaj wspo-
mniani zawodnicy wnieśli do 

naszej drużyny dużo ożywienia 
i  nową jakość. Z  wyniku obu 
drużyn jesteśmy bardzo zado-
woleni – mówi „Panoramie” 
Aleksander Cybulski. 
Piłka nożna nie jest sportem 
przewidywalnym. W  jednym 
meczu można zdobyć nieocze-
kiwanie punkty, a w kolejnym – 
tyle samo stracić z outsiderem.
 – Najbardziej szkoda punktów 
straconych frajersko na wła-
snym boisku z  Gwiazdą Kar-
sin. Sprawdziło się niestety 
powiedzenie Czesława Mich-
niewicza, że wynik 2:0 jest 
niebezpieczny. Prowadziliśmy 
właśnie 2:0 i brak koncentracji 
spowodował, że mecz zakoń-
czył się remisem. Byliśmy ze-
społem zdecydowanie lepszym, 
a mimo to musieliśmy podzie-
lić się punktami z  rywalem – 
mówi szkoleniowiec. 
Pozytywnie zakończył się eks-
peryment wprowadzony przez 
Roberta Kugiela, który zdecy-
dował, żeby oba zespoły GKS 
trenowały wspólnie. Dodaj-
my, że klub z  Kowal swój ze-
spół ma w A klasie. W zespole 
grają przede wszystkim młodzi 

adepci futbolu, wychowanko-
wie klubu i jak mówi trener Cy-
bulski, wielu z nich nie sądziło 
latem, że będzie miało okazję 
gry na poziomie IV ligi. Runda 
jesienna pokazała, że piłkarze 
drugie drużyny nie należą do 
słabeuszy. Na półmetku roz-
grywek grupy II A klasy drugi 
garnitur GKS zajmuje również 
8. miejsce. Grupie przewodzą 
rezerwy Gedanii, którzy w  14 
spotkaniach zaznali tylko jed-
nej porażki. 
Nie wszyscy może wiedzą, że 
właśnie Aleksander Cybulski 

został nominowany do zło-
tej dziesiątki Lechii Gdańsk. 
Plebiscyt organizowany jest na 
70-lecie biało-zielonych. 
 – Jest to dla mnie wielka ra-
dość i  nobilitacja, ponieważ 
znalazłem się w  bardzo za-
szczytnym gronie. Wśród no-
minowanych zawodników są 
naprawdę uznane nazwiska, 
które w  piłkarskim świecie 
osiągnęły bardzo wiele. Już 
sama nominacja jest dla mnie 
wystarczającą nagrodą – dodaje 
Aleksander Cybulski. 
Piłkarze GKS mają teraz 

krótki odpoczynek od piłki 
nożnej. Jednak już krótko po 
nowym roku (12 stycznia) roz-
poczną się pierwsze treningi 
i przygotowania do rundy wio-
sennej. Wszystkie sparingi są 
już ustalone. 
 – We wiosennym kalendarzu 
mamy cztery ważne mecze, 
których wyniki mogą zdecydo-
wać, że znajdziemy się w górnej 
części tabeli, spokojni o  swój 
IV-ligowy byt – podsumowuje 
Aleksander Cybulski.

(lubek)

WySOKA POZyCJA GKS KOWAlE

mimo przeciwności losu pokazali lwi pazur 
za nami runda jesienna piłkarskich rozgrywek w iV lidze. znakomicie spisał się w nich naszych rodzynek – Gks kowale. ekipa dowodzona 
przed doświadczony trenerski duet: robert kugiel & aleksander cybulski niemal na półmetku rozgrywek zajmuje 8. pozycję. 

SPARINGI 
IV lIGA

16 stycznia  
Stolem Gniewino

23 stycznia 
Bałtyk Gdynia

30 stycznia
GLKS Różyny

6 lutego 
SAP Sopot
13 lutego

Ogniwo Sopot
20 lutego 

Jaguar Kokoszki
27 lutego  

Czarni Pruszcz

A KlASA 
31 stycznia

Spójnia Sadlinki
21 lutego

Bałtyk Gdynia
28 lutego

Orzeł Straszyn
7 marca

GTS Rokitnica



Grafika świąteczna przygotowana 
przez Barbarę Wypustek

Kartka charytatywna Fundacji Hospicyjnej to wsparcie dla podopiecznych Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku 

oraz Funduszu Dzieci Osieroconych „Tumbo Pomaga”

Jan Kleinszmidt
Przewodniczący Sejmiku

Wojewwdztwa Pomorskiego

Mieczysław Struk
Marszałek

Wojewwdztwa Pomorskiego

Szanowni Paastwo,
w tym wyjątkowym czasie życzymy Wam spokojnych
hwiąt Bożego Narodzenia, spędzonych w ciepłej,

rodzinnej atmosferze, wiele zadowolenia i realizacji
wytyczonych planww, a w nadchodzącym 

Nowym Roku 2021 dużo zdrowia, hartu ducha 
ooraz, aby wszelkie przeciwnooci 
jeszcze bardziej nas wzmocniły. 


