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FlashFlash

zdajemy sobie sprawę, że inwestycja może 
nastręczać mieszkańcom sporych kłopotów, stąd 
bardzo przepraszamy za poważne utrudnienia 
i prosimy o wyrozumiałość  ale myślę, że cierpliwość 
mieszkańców będzie wynagrodzona nowym mostem 
i wyremontowaną ulicą przemysłową – tłumaczy  
marian cichon, wicestarosta gdański.

Morsowanie złagodziło skutki wirusa
Od kilku lat możemy zauważyć coraz większe 
zainteresowanie morsowaniem. Prawdziwy boom 
zimowe kąpiele przeżywają w  tym sezonie. Morsują 
wszyscy od gór po Bałtyk.

15 milionów na tegoroczne inwestycje 
Radni Gminy Cedry Wielkie jednogłośnie przyjęli 
uchwałę budżetową. Tegoroczny budżet, jak podkreśla 
wójt gminy Janusz Goliński, jest bardzo ostrożny. Mniej-
sze są niestety wpływy, co odbije się na inwestycjach.

Radosław Klaczkowski zastępcą burmistrza 
Nowy rok przyniósł w pruszczańskim magistracie roszady 
na stanowisku zastępcy burmistrza Pruszcza Gdańskiego 
ds. komunalnych. Od 1 stycznia Wojciecha Gawkowskiego 
zastąpił Radosław Klaczkowski. 

Nadspodziewanie długa lista inwestycji 
Radni gminy Trąbki Wielkie przyjęli uchwałę 
budżetową na 2021 rok, o  której z  wójtem 
Błażejem Konkolem rozmawia Krzysztof 
Lubański.
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Powiat rozpoczął inwestycję w kolbudach 
NOWYM MOSTEM NAWET Z 40 TONAMI

od minionego poniedziałku niemożliwy jest przejazd przez most 
w ciągu ulicy przemysłowej w kolbudach. wszystko za sprawą roz-
poczynającej się właśnie inwestycji, a więc budowy nowego mostu. 
inwestorem jest starostwo powiatowe w pruszczu Gdańskim.
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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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NoWy KoMeNdaNt 

roszady w pruszczańskiej Policji 

Nowy rok przyniósł z  Ko-
mendzie Powiatowej Policji 
w  Pruszczu Gdańskim spo-
re roszady na stanowiskach 
kierowniczych. Po blisko 
30 latach pracy insp. Rado-
sław Pietrzak – Komendant 
Powiatowy Policji w  Prusz-
czu Gdańskim – odszedł na 
emeryturę. Jego obowiązki 
powierzono mł. insp. Wio-
letcie Jóźwiak, która do tej 
pory była pierwszym zastęp-
cą komendanta pruszczań-
skiej Policji. Nowy wakat 

objął z  kolei podinsp. Jacek 
Kowalski. 
Nowa pani komendant od lat 
związana jest ze służbą mun-
durową. Pracę w  Policji roz-
poczęła w1991 roku. Przez 
ostatnie 5 lat pełniła służbę 
jako pierwszy zastępca Ko-
mendanta Powiatowego Po-
licji w  Pruszczu Gdańskim, 
a  wcześniej m.in. sprawo-
wała obowiązki naczelnika 
Wydziału Dochodzeniowo-
Śledczego w  pruszczańskie 
jednostce.

Z  kolei podinsp. Jacek Ko-
walski służy w Policji osiem 
lat krócej. Ostatnio pełnił 
służbę jako pierwszy zastęp-
ca Komendanta Powiatowe-
go Policji w Pucku, a wcze-
śniej przez wiele lat sprawo-
wał obowiązki naczelnika 
Wydziału Kryminalnego 
w Komendzie Miejskiej Po-
licji w Elblągu.

(Gr)

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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KWestUjesz Na WoŚP? tylKo PRzez PÓŁ RoKU

Pociągami za darmo Bezpłatne badania
W  najbliższą niedzielę 31 
styczna odbędzie się już 
29. Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. 
Aby zachęcić do wspólnego 
kwestowania, Zarząd Wo-
jewództwa Pomorskiego za-
decydował o  wprowadzeniu 
darmowych przejazdów po-
ciągami dla osób zbierają-
cych datki. 
 – Finał WOŚP to wyjątko-
wy dzień. Dlatego, podob-
nie jak w  minionych latach, 
zdecydowaliśmy o  wprowa-
dzeniu darmowych przejaz-
dów w  pociągach dla osób 
kwestujących – mówi Le-
szek Bonna, wicemarszałek 
województwa pomorskie-
go. – Bezpłatne przejazdy 
będą możliwe we wszyst-
kich pociągach PKP SKM 
oraz Polregio kursujących 
na terenie województwa 

Jeszcze przez pół roku aktyw-
ni zawodowo mieszkańcy Po-
morza będą mogli skorzystać 
z bezpłatnej cytologii i kolono-
skopii. Badania są realizowane 
w  ramach projektów „Rzeczy-
wistość zaskakuje! Nie daj się 
zaskoczyć”.
 – Rak jelita grubego i  szyjki 
macicy są jednymi z  najczęst-
szych nowotworów złośliwych 
w Polsce. Poddając się badaniu 
profilaktycznemu odpowied-
nio wcześnie i  usuwając zmia-
ny przednowotworowe, można 
zapobiec rozwojowi obu cho-
rób, które we wczesnym sta-
dium zwykle nie dają żadnych 
objawów. Z  bezpłatnej cyto-
logii mogą skorzystać aktyw-
ne zawodowo kobiety w wieku 
25–59 lat, mieszkające w  wo-
jewództwie pomorskim, które 
w ciągu ostatnich 3 lat nie mia-
ły wykonywanego tego badania 
w  ramach programu przesie-
wowego finansowanego przez 

pomorskiego. Co trzeba 
zrobić, aby jeździć bez bile-
tu? Wystarczy mieć ze sobą 
identyfikator wydany przez 
sztab WOŚP.
Darmowe przejazdy obo-
wiązują do następujących 
stacji na granicy woje-
wództwa: Słosinko, Czar-
ne, Bukowo Człuchowskie, 
Smętowo, Gardeja, Prabuty 
i Stare Pole.

(Gr)

NFZ – informuje Dorota Pa-
tzer z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego 
w Gdańsku.
Zapisy na badania poprzez for-
mularz zgłoszeniowy na stronie 
www.cytologia-pomorze.pl lub 
pod numerem 58 727 01 30.
Kolonoskopię mogą wykonać 
aktywni zawodowo mieszkań-
cy województwa pomorskiego 
w wieku 50–65 lat (którzy nie 
mają objawów raka jelita gru-
bego), w wieku 40–65 lat (któ-
rzy mają w  rodzinie krewnego 
pierwszego stopnia z  rozpo-
znaniem raka jelita grubego) oraz 
w wieku 25–65 lat (z rodziny z ze-
społami genetycznymi) oraz którzy 
nie mieli wykonywanej kolonosko-
pii w ciągu ostatnich 10 lat.
Zapisy na badanie poprzez for-
mularz zgłoszeniowy na www.
kolonoskopia-pomorze.pl lub 
pod numerem 58 727 01 30.

(Gr)

MiMo PRoBleMÓW RadzĄ soBie W tRUdNej sytUacji 

Pruszczański ogrodnik to marka 
rozpoznawalna w regionie 
sytuacja pandemiczna spowodowała, że przed polskimi szkołami stanęło nie lada wyzwanie w postaci organizacji pracy 
zdalnej. czas pokazał jednak, że pokonać można nawet największe przeszkody. 

Czas pandemii wymógł na dy-
rekcji i  gronie pedagogicznym 
Zespołu Szkół Ogrodniczych 
i  Ogólnokształcących w  Prusz-
czu Gdańskim większą odpo-
wiedzialność w  sposobie plano-
wania pracy, przygotowywania 
materiałów edukacyjnych oraz 
u większości nauczycieli organi-
zacji własnych stanowisk pracy 
dla lekcji prowadzonych z domu. 
 – Część nauczycieli zdecydo-
wała się prowadzić lekcje zdalne 
w naszej szkole z uwagi na dostęp 
do pomocy dydaktycznych oraz 
zachowanie klimatu lekcji. Wie-
lu nauczycieli otrzymało szkol-
ny sprzęt do prowadzenia zajęć 
z  uczniami. Nasi nauczycieli 
skorzystali z  pomocy Minister-
stwa Edukacji Narodowe w  za-
kresie dofinansowania zakupu 

drobnego sprzętu. Wyzwaniem 
było nie tylko zorganizowanie 
sprzętu, ale też podniesienie 
kompetencji cyfrowych kadry 
pedagogicznej. Początkowo ko-
rzystaliśmy z wielu kanałów ko-
munikacji. Nauczyciele wzajem-
nie wspierali się w zakresie wie-
dzy z  kompetencji cyfrowych. 
Wszystkim zainteresowanym 
nauczycielom umożliwiliśmy 
szkolenie z  obsługi Teams-ów. 
Dziennik Vulcan i  Teamsy sta-
ły się podstawowym narzędziem 
pracy w  komunikacji pomiędzy 
nauczycielami, uczniami i  ro-
dzicami. Oczywiście pojawia się 
kwestia problemów technicz-
nych, dostępu uczniów do in-
ternetu czy też szybkości łączy 
internetowych – mówi „Pano-
ramie” Artur Drabiuk, dyrektor 

Zespołu Szkół Ogrodniczych 
i Ogólnokształcących w Prusz-
czu Gdańskim.
Niektórzy uczniowie mogli wy-
pożyczyć szkolny sprzęt kom-
puterowy. W  szkole udostęp-
niono także stanowiska kompu-
terowe dla uczniów, będących 
w szczególnej sytuacji domowej. 
Mimo trudnej sytuacji prze-
prowadzone zostały egzaminy 
kwalifikacyjne w  zawodach, 
w  jakich kształci pruszczańska 
szkoła.
 – Odkąd pojawiła się możli-
wość realizacji praktyk zawo-
dowych, nasza młodzież chęt-
nie wróciła do swoich zakła-
dów pracy, a przyszli ogrodnicy 
na teren szkoły. Zauważamy 
u  uczniów silną potrzebę ko-
munikacji i  relacji bezpośred-
niej z kolegami i koleżankami, 
a  tym samym wzrost współ-
pracy i  aktywniejsze zaanga-
żowanie w  zadania. Realizacja 
praktyk zawodowych jest także 
monitorowana przez współpra-
cujące z  pruszczańską szkołą 
Młodzieżowego Centrum Ka-
rier  OHP. Warto powiedzieć, 
że nad szkolnymi praktykami 
czuwa kierownik kształcenia 
praktycznego Andrzej Dop-
ke. W  każdej chwili młodzież 
może skorzystać z pomocy psy-
chologa, pedagoga lub doradcy 
zawodowego. 
Częściej niż dotychczas od-
bywają się rady pedagogiczne, 
spotkania zespołów roboczych 
czy konsultacje indywidual-
ne z  uczniami potrzebującymi 
wsparcia. Wychowawcy po-
szczególnych klas pozostają 
w stałym kontakcie z rodzicami 
swoich uczniów. Realizując go-
dziny wychowawcze z  elemen-
tami doradztwa zawodowego, 
umożliwiają uczniom pozna-
wanie posiadanych talentów 
i  identyfikowanie kompetencji 
niezbędnych na rynku pracy.
 – Jesienią zakończyliśmy duży 
projekt edukacyjny „Podnie-
sienie jakości kształcenia za-
wodowego w  Powiecie Gdań-
skim”. Pierwsi absolwenci na-
szej szkoły wsparci działaniami 
tego projektu już opuścili nasze 
mury, ale będziemy oczywiście 
śledzić ich losy zawodowe. Ko-
lejny rocznik uczestników pro-
jektu Techników Ekonomistów 
i Techników Logistyków czeka 
jeszcze matura, a potem studia 
lub poszukiwanie miejsc pracy, 
zgodnych ze zdobytymi kwali-
fikacjami. Kontynuować edu-
kację będzie jeszcze młodzież 

ostatniego rocznika, który brał 
udział w  projekcie, a  korzystając 
z okazji, zachęcamy pracodawców 
poszukujących wykwalifikowa-
nych, młodych kadr do kontaktu 
ze szkołą. Trzeba jednak przy-
znać, że jest wielu sprzyjających 
nam pracodawców, którzy przyj-
mują naszych uczniów na prak-
tyki zawodowe, pokazują im rze-
czywiste środowisko pracy i wy-
magania, jakie stawia wybrany 
przez uczniów zawód – zachęca 
dyrektor. 
Pruszczański ogrodnik to szkoła 
rozpoznawalna na Pomorzu pod 
wieloma względami, a  przede 
wszystkim z powodu wieloletniej 
tradycji związanej z  zawodami 
Technik Architektury Krajobrazu 
i Ogrodnik, ale także z intensyw-
nego wsparcia kierunku kształ-
cenia w  zawodach powiązanych 
z  rozwojem regionu (Technik 
Logistyk, Technik Ekonomista 
– dla biznesu, Magazynier Lo-
gistyk). Z kolei nacisk kładziony 
na kształcenie w  językach ob-
cych o  profilach lingwistycznym 
i  biznesowym powoduje wzrost 
zainteresowania szkołą. Procesy 
rekrutacyjne i prowadzone w  ich 
trakcie rozmowy z  rodzicami, 
uczniami wskazują na dobrze ob-
rany kierunek rozwoju.
 – Jako jedna z pierwszych szkół 
stworzyliśmy Pracownię Doradz-
twa Zawodowego, gdzie ucznio-
wie mają możliwość rozwoju 
kompetencji, poznają mechani-
zmy rynku pracy i możliwe ścież-
ki rozwoju własnych karier zawo-
dowych. Myślimy o  otworzeniu 
profilu „programowanie i  robo-
tyka” w  liceum ogólnokształcą-
cym. Przygotowując ofertę na 
nowy rok szkolny, duży nacisk 
położymy na współpracę z dorad-
cami zawodowymi ze szkół po-
wiatu gdańskiego. Podejmujemy 

działania promocyjne w oparciu 
o wskazywane potrzeby uczniów 
VIII klas podstawówek, którzy 
rozważają dalszą edukację w na-
szej szkole – mówi nam Andrzej 
Dopke. 
To nie jedyne działania podej-
mowane przez dyrekcję szkoły. 
W  miarę możliwości finanso-
wych prowadzone są działania 
inwestycyjne, dzięki którym 
adaptowane są na sale lekcyjne 
kolejne pomieszczenia. Wszyst-
ko po to, aby młodzież i  kadra 
pedagogiczna miała jak najlep-
sze warunki do realizacji swoich 
zadań. 

 – Zachęcam do wirtualne-
go spaceru, który dostępny jest 
na stronie internetowej szkoły. 
Z przyjemnością odpowiemy na 
zaproszenie każdej VIII klasy 
szkoły podstawowej. Zachęca-
my zakłady pracy, pracodawców, 
przedsiębiorców i  instytucje do 
nawiązania kontaktu i  współ-
pracy. W  tak trudnych czasach 
epidemii, starajmy się wzajem-
nie wspierać i bądźmy społecznie 
odpowiedzialni – podsumowuje 
Andrzej Dopke.

(Gr)
 rekrutacja 2020 - 2021

  zsoio wizerunek i promocja ii
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  radosław klaczkowski został nowym zastępca burmistrza ds. komunalnych

   najważniejszą tegoroczną inwestycję jest przebudowa ul. skalskiego

życiE miasta

Miasto zNa od PodszeWKi 

radosław klaczkowski nowym zastępcą burmistrza
nowy rok przyniósł w pruszczańskim magistracie zmiany na stanowisku zastępcy burmistrza pruszcza Gdańskiego  
ds. komunalnych. od 1 stycznia wojciecha Gawkowskiego zastąpił radosław klaczkowski. taką decyzję podjął burmistrz miasta.

NajtaŃsze MieszKaNia W PRUszczU GdaŃsKiM

miasto przekazało środki na 
budowę mieszkań 

W  Pruszczu Gdańskim po-
wstaną kolejne mieszkania 
w  ramach TBS. Będzie to 
możliwe dzięki wsparciu fi-
nansowemu otrzymanemu 
z Banku Gospodarstwa Kra-
jowego w  wysokości ponad 
1,7 mln zł oraz pieniądzom 
z  budżetu miasta – ok. 3,5 
mln zł. 
TBS jest w  trakcie realiza-
cji inwestycji mieszkaniowej 
przy ulicy Aliny w  sąsiedz-
twie Parku Polodowcowe-
go. Jej koniec zaplanowano 
na drugi kwartał tego roku. 
W  minionym tygodniu pod-
pisana została umowa mię-
dzy TBS a  Urzędem Miasta 
w  Pruszczu Gdańskim. Do-
tyczy ona przekazania pienię-
dzy na budowę mieszkań. 
 – Dzięki podpisanej umo-
wie 17 z  24 budowanych 
właśnie mieszkań będzie 

przekazanych na potrzeby mia-
sta. Oznacza to, że zostaną 
one przekazane osobom z listy 
oczekujących albo mieszkają-
cym w  budynkach komunal-
nych, które spełniają oczywi-
ście odpowiednie kryteria – in-
formuje Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.
Po zakończeniu inwestycji do 
miejskiej kasy wpłyną pienią-
dze z  Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Stosowna umo-
wa między miastem Pruszcz 
Gdański a  BGK  została już 
podpisana. Dzięki tym środ-
kom TBS będzie mogło rozpo-
cząć projektowanie kolejnego 
budynku. 
 – Nasze inwestycje staramy się 
realizować w  dobrych lokali-
zacjach naszego miasta. Czy-
nimy wszystko, aby budynki 
były nowoczesne, a  ich archi-
tektura wyróżniała się. Nasz 

TBS wynajmuje mieszkania 
i mogę pochwalić się, że w tej 
chwili średnia cena wynajmu 
kształtuje się na poziomie 
11,45 złotego, gdzie w Prusz-
czu Gdańskim wynosi ona na 
wolnym rynku około 30 zło-
tych. Wynika to z tego, że je-
steśmy spółką non profit, któ-
ra ze swojej działalności nie 
może osiągać zysków. Takie 
wytyczne zawarte są w  usta-
wie dotyczącej TBS-ów – do-
daje Andrzej Szymański, pre-
zes TBS-ABK.
Pruszczański TBS liczy sobie 
już ponad 20 lat. W tym cza-
sie udało się wybudować 257 
mieszkań w  ośmiu budyn-
kach. W  tym roku zakończy 
się budowa dziewiątego i roz-
poczną się prace projektowe 
nad kolejnym. 

(lubek)

– Moim zdaniem na tym sta-
nowisku powinna pracować 
osoba, która niemalże od pod-
szewki zna Pruszcz Gdański. 
Nie mogłaby to być osoba, któ-
ra co najmniej kilkanaście mie-
sięcy musiałaby poświecić na 
naukę. Jesteśmy zgranym ze-
społem i zależało mi, aby nasza 
praca dalej prowadzona była 
w  dotychczasowym, płynnym 
i  energicznym tempie – ko-
mentuje swoją decyzję Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego. 
Radosław Klaczkowski to ro-
dowity pruszczanin. Tu skoń-
czył „trójkę”, a  w  Gdańsku 
Technikum Budowlane. Naukę 
kontynuował na Politechnice 
Gdańskiej. Karierę zawodową 
rozpoczął w  jednym z banków 
w  Pruszczu Gdańskim, by od 
2004 roku przejąć obowiązki 
podinspektora ds. podatków od 
nieruchomości osób prawnych 
w  pruszczańskim urzędzie. Po 
2 latach został kierownikiem 
referatu i  – co warto zazna-
czyć – Radosław Klaczkow-
ski był wtedy najmłodszym 
wśród kadry kierowniczej 
urzędu w Pruszczu Gdańskim. 
Jego staż na stanowisku kie-
rownika był również jednym 
z najdłuższych.
 – Jestem mieszkańcem miasta 
i  dzięki temu na wiele spraw 
patrzę z  zupełnie innej per-
spektywy. Zdecydowałem się 
skorzystać z  propozycji bur-
mistrza, ponieważ chciałbym 
podjąć się nowych wyzwań, 
rozszerzyć swoje horyzonty 
i wykorzystać zdobyte już dość 
bogate doświadczenie. Obej-
mując stanowisko, postawiłem 
sobie oczywiście kilka celów, 
które zamierzam zrealizować. 
Myślę, że jeszcze więcej miej-
sca powinniśmy poświęcić 
sprawom ekologii i  znacznie 

szerzej propagować podejmo-
wane przez miasto działania 
proekologiczne – mówi „Pano-
ramie” Radosław Klaczkowski. 
W  tym roku kontynuowany 
będzie miejski program, dzięki 
któremu będzie można pozy-
skać dofinansowanie na likwi-
dację pieców węglowych (wię-
cej o tym w kolejnym wydaniu 
„Panoramy”).
 – Będziemy starać się pomagać 
i  zachęcać mieszkańców, aby 
inwestowali chociażby w  foto-
woltaikę, ponieważ energia od-
nawialna jest naszą przyszło-
ścią. Przynosi nie tylko wy-
mierne korzyści finansowe, ale 
też jest przyjazna środowisku 
– dodaje nowy zastępca burmi-
strza. – Od lat staramy się two-
rzyć miejsca zielone. W  pla-
nach jest chociażby rekultywa-
cja dawnego cmentarza, który 
stanie się terenem zielonym. 
Przypomnę, że powstaje też 
park przy ulicy Mickiewicza. 
Ostatnie susze spowodowa-
ły też, że zaczęliśmy tworzyć 
kwietne łąki. Jedną z nich bę-
dzie można podziwiać latem 
na terenie faktorii. Zauważa-
my także, że coraz więcej pro-
jektów zgłaszanych w  ramach 
budżetu obywatelskiego także 
dotyczy przyrody. 
W  tym roku rozpocznie się 
budowa sieci kanalizacji desz-
czowej i  zbiornika retencyjne-
go w  rejonie ulicy Przy Torze 
oraz kanalizacji deszczowej 
w ulicach Komara, Sidły i frag-
mencie Herberta wraz z budo-
wą układu drogowego tych ulic 
oraz zbiornika wód opadowych 
przy ulicy Jaśminowej.
 – Bardzo ważną sprawą jest 
również odpowiednia gospo-
darka opadami komunalnymi. 
Z  każdym rokiem zaostrza-
ją się przepisy dotyczące se-
gregacji śmieci. Muszę w  tym 

miejscu powiedzieć, że są to 
wytyczne narzucone przez 
ustawodawcę, a nie wymyślone 
przez pruszczańskich urzęd-
ników. Każdy z  mieszkańców 
musi stosować się do nowych 
wytycznych związanych z  go-
spodarką odpadami komunal-
nymi. Być może niektórym 
wydaje się to zbyt skompliko-
wane, ale myślę, że wystarczy 
odrobina dobrej woli, a  z  cza-
sem odpowiednie segregowanie 
śmieci wejdzie nam w krew. Do 
dyspozycji mieszkańców po-
zostaje też punkt selektywnej 
zbiórki odpadów, gdzie każdy 
mieszkaniec miasta może bez 
ponoszenia dodatkowych kosz-
tów oddać nietypowe odpady. 
Chciałbym jednak podkreślić, 
że będziemy nieustannie praco-
wać nad tym, aby wypracowany 
w  naszym mieście system nie 
zawodził – podkreśla Radosław 
Klaczkowski.
Do tematu segregacji odpadów 
komunalnych na pewno wróci-
my w  jednym z  kolejnych wy-
dań naszej gazety.
Radosław Klaczkowski odpo-
wiadał będzie też za miejskie 
inwestycje. W  tym roku zde-
cydowanie najważniejszym 
przedsięwzięciem jest przebu-
dowa ulicy Skalskiego. Na dłu-
giej liście tegorocznych zadań 
warto też zwrócić uwagę na: 
rewitalizację parku przy ulicy 
Wita Stwosza, budowę tere-
nu rekreacyjnego na Osiedlu 
Bursztynowym, rozbudowę 
i remont Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej czy kolej-
ny etap rewitalizacji „Domu 
Młynarza" wraz z otoczeniem.
O  działaniach inwestycyjnych 
na terenie Pruszcza Gdańskie-
go będziemy oczywiście na bie-
żąco informować. 

Krzysztof lubański

  włodarze naszego miasta wizytowali inwestycję mieszkaniową tbs
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NOWYM MOSTEM NAWET Z 40 TONAMI

PolsKa teleWizja Nie doceNia Naszej HistoRii

Powiat rozpoczął inwestycję w kolbudach 

nagrody dla pomorskich filmowców 

od minionego poniedziałku niemożliwy jest przejazd przez most w ciągu ulicy przemysłowej w kolbudach. wszystko za 
sprawą rozpoczynającej się właśnie inwestycji, a więc budowy nowego mostu. inwestorem jest starostwo powiatowe 
w pruszczu Gdańskim.

kolejny raz filmy wyreżyserowane przez wiesław Henryka kwapisza zostały uznane przez środowisko artystyczne. tym razem 
pomorskie produkcje zostały nagrodzone na XV Festiwalu polonijnym – „losy polaków 2020”. 

Budowa mostu w  Kolbudach 
to jedno z większych tego typu 
przedsięwzięć realizowanych 
w  ostatnim czasie na terenie 
powiatu gdańskiego. Sporo 
czasu zajęło także prowadze-
nie wszelkich procedur, które 
doprowadziły do długo ocze-
kiwanej budowy.
 – Przed rozpoczęciem inwe-
stycji zmuszeni byliśmy wy-
tyczyć objazd. Jego przygo-
towanie również pochłonęło 
niemałe pieniądze. Dla samo-
chodów osobowych odbywa 
się on teraz ulicami Reknicką 
i  Mostową. Ruch jest waha-
dłowy, a sterowany jest sygna-
lizacją świetlną. Z wytyczone-
go objazdu nie mogą niestety 
korzystać samochody ciężaro-
we oraz autobusy. Wiemy, że 
zamiast autobusów kursować 
będą busy, dzięki czemu będą 
one mogły korzystać z  objaz-
du. Zdajemy sobie sprawę, że 
inwestycja może nastręczać 
mieszkańcom sporych kłopo-
tów, stąd bardzo przepraszamy 

za poważne utrudnienia i pro-
simy o  wyrozumiałość  ale 
myślę, że cierpliwość miesz-
kańców będzie wynagrodzona 
nowym mostem i wyremonto-
waną ulicą Przemysłową – tłu-
maczy Marian Cichon, wice-
starosta gdański.
Wiadomo już, że przewoźnik 
stworzył specjalny rozkład 
jazdy, który znaleźć można na 
przystankach autobusowych 
w Łapinie oraz Kolbudach. 
Warto jeszcze tylko dopo-
wiedzieć, że samochody cię-
żarowe kierowane będą przez 
Łapino Kartuskie i  Przyjaźń 
do wsi Lniska i  dalej ulicą 
Żukowską w kierunku Gdań-
ska lub Żukowa.
Rozbiórką starego i  budową 
nowego mostu zajmie się – 
wybrana oczywiście w  drodze 
przetargu – firma z  Pruszcza 
Gdańskiego, która swoje pra-
ce wyceniła na nieco ponad 3,5 
mln zł. Połowę tej kwoty po-
kryją środki pozyskane przez 
powiat z  rezerwy budżetowej 

państwa. Z kolei resztę sfinan-
sują (po połowie) samorządy 
powiatu gdańskiego i  gminy 
Kolbudy. 
 – Cała konstrukcja mostu bę-
dzie rozebrana. Zostaną tylko 
jego filary. Po zakończeniu in-
westycji znacznie zwiększy się 
jego nośność z  12 do 40 ton. 
Przewidujemy, że prace po-
trwają 5–6 miesięcy. W związ-
ku z tym, że w czasie budowy 
będzie znacznie mniejszy ruch 
na ulicy Przemysłowej, to pro-
wadzony będzie przy okazji 
remont odcinka tej ulicy od 
firmy Ziaja do granicy powia-
tu. Drogowcy zajmą się przede 
wszystkim budową nowego 
odwodnienia, wzmocnieniem 
podłoża i  wylaniem nowego 
dywanika asfaltowego – doda-
je Jarzy Świs, naczelnik Wy-
działu Infrastruktury Staro-
stwa Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim.
Przetarg na remont ulicy 
Przemysłowej został niedaw-
no ogłoszony. Otwarcie ofert 

zaplanowano na luty, a  prace 
powinny być ukończone w cią-
gu kilku najbliższych miesięcy. 
Procentowy podział kosztów 
będzie taki sam jak w  przy-
padku budowy mostu.

Jest to ważny szlak komuni-
kacyjny, który wiedzie na Ka-
szuby, ale także do dużych 
przedsiębiorstw znajdujących 
się w  Kolbudach, dlatego tak 
ważna jest budowa mostu, 

dzięki któremu transport cięż-
kich materiałów będzie mógł 
odbywać się bez przeszkód. 

(lubek)

 Jury festiwalu pod przewod-
nictwem Pawła Woldana – 
reżysera filmowego i  telewi-
zyjnego – oceniło blisko 100 
nadesłanych prac; filmów 
i  programów telewizyjnych, 
programów radiowych i  mul-
timedialnych oraz portali in-
ternetowych ukazujących ży-
cie Polaków w blisko 20 kra-
jach świata.
 – Nadesłane prace ocenia-
ne były w  kilku kategoriach. 
Nasza ekipa w kategorii „film 
edukacyjny” zgłosiła dwa ma-
teriały: „Ostatnie requiem” 
i  „Generał z  Kaszub”. Obu 
filmom przyznano ex aequo 
trzecie miejsce. Dla całego 
naszego zespołu jest to bar-
dzo wielkie wyróżnienie, któ-
re w pewien sposób motywu-
je do dalszej aktywnej pracy. 
Z  wielką radością przyjęli-
śmy nagrodę, ponieważ kon-
kurencja była duża i  bardzo 
dobra. Filmów nie robimy 
dla nagród, ale dla pokazania 
na ekranie pięknych historii. 
Warto w  tym miejscu jeszcze 

zaznaczyć, że o  losach Pola-
ków materiały filmowe przy-
gotowywały również ekipy 
zagraniczne, które z  chęcią 
promują naszych bohaterów 
– mówi „Panoramie” reżyser.
Przypomnijmy, że „Ostatnie 
requiem” to film poświęcony 

zbrodni w  Piaśnicy. Nato-
miast „Generał z  Kaszub” to 
produkcja o  życiu i  służbie 
oraz niezwykłych dokonania 
ks. Józefa Wryczy.
 – Do tej wielkiej beczki mio-
du muszę jednak dołożyć 
łyżkę dziegciu. Nie wszyscy 

pomorscy samorządowcy są 
skłonni pomagać nam w pro-
mowaniu nieznanej historii 
naszego regionu. Szefostwo 
piaśnickiego muzeum w ogóle 
nie było zainteresowane na-
szym filmem, co nie świad-
czy dobrze o  kierujących tą 

instytucją. Nie rozumiem, 
czym kierują się takie osoby 
i  co w  ogóle robią na takich 
stanowiskach. Jest wiele mło-
dych, prężnych osób, które 
gotowe są do działania i chęt-
nie podejmą się wyzwania, 
jakim może być chociażby 

kierowanie muzeum w  Pia-
śnicy. Mam wrażenie, że 
w naszym kraju historię trak-
tuje się jak piąte koło u wozu. 
Może warto zrobić o  tym 
film… – skarży się nam Wie-
sław H. Kwapisz.
Co ciekawe, filmami histo-
rycznymi naszego reżysera 
nie jest już zainteresowana 
polska telewizja. Jednak to, 
co nie jest doceniane w kraju, 
dostrzegają zagraniczne te-
lewizje. „Generał z  Kaszub” 
ma być emitowany już wiosną 
w kanadyjskiej telewizji. 
Dobiega końca produkcja nad 
filmem „Ostatni ze Schleswi-
ga”, który już teraz uznawany 
jest przez niektórych filmow-
ców za świętego Graala do-
kumentalistyki. Po produkcję 
już teraz zgłaszają się nie-
mieckie telewizje. Emisją fil-
mu zainteresowany jest także 
jeden z  prywatnych polskich 
nadawców telewizyjnych. 

(lubek)

  kadr z filmu wiesław H. kwapisza
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W KŁodaWie MoŻe PRzyByĆ NaWet 1000 MieszKaŃcÓW

nadspodziewanie długa lista inwestycji
radni gminy trąbki wielkie przyjęli uchwałę budżetową na 2021 rok, o której z wójtem błażejem konkolem rozmawia 
krzysztof lubański.

 – Naszej rozmowy nie mo-
żemy zacząć od innego py-
tania. jak wyglądać będzie 
tegoroczny budżet?
 – Jest to budżet zrównowa-
żony z  niewielką nadwyżką, 
co oznacza, że w tym roku nie 
planujemy zaciągać żadnych 
kredytów. Czas jednak poka-
że, czy tak faktycznie będzie. 
Tegoroczne dochody mają nam 
przynieść ok. 65 milionów zło-
tych. Nie ukrywam, że liczy-
my na dotacje z budżetu pań-
stwa oraz środki pochodzące 
z Unii Europejskiej.
 – Na jakie konkretne inwe-
stycje chcielibyście otrzy-
mać zewnętrzne pieniądze?
 – Liczymy, że pewne środki 
otrzymamy z  Funduszu Dróg 
Samorządowych. Złożyliśmy 
wniosek na remont ulicy Łą-
kowej w Mierzeszynie. Z kolei 
z  Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich chcemy pozy-
skać środki na drogę z Ełgano-
wa do Postołowa. Szacunkowy 
koszt obu projektów wynieść 
może ok. 1,5 miliona złotych. 
Środki z  Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa chcieliby-
śmy przeznaczyć na trzy inwe-
stycję. Mam tu na myśli budo-
wę kanalizacji i  oczyszczalni 
ścieków w  Łaguszewie, Paw-
łowie i Domachowie. Zadania 
są zaprojektowane i mamy po-
zwolenia na budowę. Brakuje 
nam jedynie środków, dzię-
ki którym mogliśmy wyko-
nać te przedsięwzięcia. Prace 
w  Łaguszewie będą koszto-
wać najmniej, ponieważ tam 
budować będzie się samą sieć 
kanalizacyjną. Nieco droższe 
będzie zadanie w  Pawłowie, 
gdzie chcemy zainwestować 
w oczyszczalnie ścieków. Naj-
droższy projekt dotyczy Do-
machowa. Tylko pierwszy jego 

etap może wynieść nawet 10 
milionów złotych.
 – Muszę przyznać, że nie 
spodziewałem się aż tak 
ambitnych planów inwesty-
cyjnych…
 – Musimy nadrabiać zapóź-
nienia cywilizacyjne w  nie-
których miejscowościach. 
W  niektórych wsiach istnie-
ją sieci kanalizacyjne, które 
w  tej chwili nie spełniają już 
żadnych norm. To jednak nie 
wszystko, ponieważ będzie-
my również uruchamiać pro-
gramy pomocowe, w  ramach 
których mieszkańcy będą 
mogli pozyskać pieniądze 
na działania proekologiczne. 
Chodzi na przykład o  wy-
mianę eternitu na budynkach 
mieszkalnych i  gospodar-
czych, wymianę tzw. kopciu-
chów na piece ekologiczne, 
przydomowe oczyszczalnie 
czy instalacje fotowoltaiczne. 
Korzystając z  okazji, chciał-
bym przypomnieć, że poma-
gamy złożyć wniosek w  ra-
mach rządowego programu 
„Czyste powietrze”. Zauwa-
żamy, że mieszkańcy naszej 
gminy coraz chętniej intere-
sują się możliwością otrzy-
mania dof inansowania na 
wymianę pieca węglowego.
 – dużo eternitu zalega jesz-
cze na budynkach mieszczą-
cych się na terenie Waszej 
gminy?
 – Zdecydowanie więcej na 
budynkach gospodarczych. 
Do rzadkości należą już domy 
pokryte tym szkodliwym ma-
teriałem. Dajemy pieniądze na 
demontaż i utylizację eternitu, 
ale dla niektórych mieszkań-
ców barierą nie do przeskocze-
nia jest montaż nowego dachu. 
Mimo wszystko zachęcam do 
korzystania z  dofinansowań, 

które będą dostępne jeszcze 
tylko przez kilka lat. Później 
każdy będzie musiał sam po-
kryć koszty likwidacji eternitu. 
 – Podróżując przez gminę 
trąbki Wielkie, spotkać 
można w różnych miejscach 
instalacje fotowoltaiczne…
 – Mieszkańcy coraz chętniej 
korzystają z  instalacji fotowol-
taicznych, wykorzystując je 
do swoich własnych potrzeb. 
Zgłaszają się też przedsiębior-
cy, którzy chcą budować far-
my fotowoltaiczne. Powstanie 
jednej jest właśnie procedowa-
ne, a ma ona znajdować się na 
100-hektarowej działce w miej-
scowości Czerniewo-Czerniec. 
Kilka mniejszych farm, zaj-
mujących zaledwie kilkadzie-
siąt arów, działa już na naszym 
terenie. 
Przygotowany mamy już pro-
jekt dotyczący instalacji fo-
towoltaicznych na budyn-
kach użyteczności publicznej. 
Przedsięwzięcie nie jest tanie, 
dlatego chcemy pozyskać ze-
wnętrzne dofinansowanie na 
ten cel.
 – Najwięcej pieniędzy 
lokalne samorządy wydają 
na zadania oświatowe. jakie 
działania inwestycyjne 
w szkołach zaplanowaliście 
na ten rok?
 – Duża inwestycja czeka nas 
niebawem w Kłodawie. Śmiem 
twierdzić, że będzie to jedno 
z  najdroższych przedsięwzięć 
nadchodzących dwóch lat. 
Mam tu na myśli rozbudowę 
szkoły. W  tej chwili w  Kło-
dawie budowane jest osiedle 
mieszkaniowe. Według sza-
cunków może tam zamieszkać 
nawet tysiąc osób. Wiadomo, 
że nie wszystkie mieszkania 
zajmą rodziny z  dziećmi, ale 
i tak spodziewam się znacznego 

wzrostu liczby uczniów w Kło-
dawskiej szkole. 
 – złośliwcy zapytaliby, dla-
czego tej inwestycji nie za-
planowaliśmy jednocześnie 
z budową sali sportowej?
 – Są to dwa odrębne obiekty, 
które spełniają inne cele. Jeszcze 
do niedawna dzieci ćwiczyły na 
korytarzu albo na dworze. Dziś 
lekcje wychowania fizycznego 
odbywają się w  dobrych wa-
runkach. Projekt rozbudowy, 
który miałby być przygotowany 
jeszcze w  tym roku, powinien 
uwzględniać co najmniej 10 sal 
lekcyjnych z zapleczami. Trze-
ba też przewidzieć pomieszcze-
nia dla przedszkolaków. 
Nie jest to oczywiście jedyna 
planowana inwestycja oświa-
towa. Mamy gotowy projekt 
wraz z pozwoleniem na budowę 
sali gimnastycznej w  Czernie-
wie. Szukamy możliwości ze-
wnętrznej pomocy finansowej. 
Być może uda się je pozyskać 
z resortu sportu lub edukacji. 
Pandemia koronawirusa 

spowodowała, że musieli-
śmy wstrzymać się z  adaptacją 
przedszkola przy ulicy Parko-
wej w  Trąbkach Wielkich na 
potrzeby żłobkach. W placów-
ce musi być odpowiednia prze-
strzeń dla maluchów, dlatego 
przedszkolaki chodzą na za-
jęcia w  dwóch miejscach. Ro-
boty będą mogły ruszyć, kiedy 
budynek przy Parkowej całko-
wicie zostanie zwolniony przez 
przedszkolaków. 
 – lista planowanych zajęć 
jest naprawdę długa. czy to 
już wszystkie przedsięwzię-
cia, które chcecie zrealizo-
wać?
 – Wspomnieć trzeba jeszcze 
o  budowie ośrodka zdrowia 
w Mierzeszynie. Obecnie przy-
chodnia mieści się w  budynku 
dawnej plebani. Obiekt nie na-
daje się do remontu, dlatego po-
stanowiliśmy budować ośrodek 
zdrowia od zupełnych podstaw. 
Stanie on w  sąsiedztwie nowej 
remizy strażackiej. Przewidu-
jemy w  nim kilka gabinetów 

lekarskich. Budynek będzie 
oczywiście przystosowany na 
potrzeby osób starszych i  nie-
pełnosprawnych. Mam na-
dzieję, że na ten cel otrzymamy 
z ostatniej transzy tarczy anty-
kryzysowej, którą rząd urucho-
mił dla samorządów. 
 – Wielu samorządowców 
skarży się, że covid-19 do-
tknął ich budżetu. Rozmach 
planowanych inwestycji jest 
tu jednak tak duży, że wydaje 
się, że kryzys ominął szczę-
śliwie gminę trąbki Wielkie.
 – Nie możemy stać w miejscu. 
Zauważamy, że osoby prywat-
ne, ale także przedsiębiorstwa 
coraz chętniej wybierają na-
szą gminę do prowadzenia tu 
swojego biznesu albo do ży-
cia. Taka sytuacja też nie dzi-
wi, ponieważ nasza gmina leży 
przy głównych drogowych cią-
gach komunikacyjnych. Dzięki 
temu poprawia się także nasza 
sytuacja finansowa, która jest 
stabilna. 
 – dziękuję za rozmowę.

  błażej konkol, wójt gminy trąbki wielkie

  w mierzeszynie budowany będzie nowy ośrodek zdrowia w domachowie planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej
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Efektowna feta w koszwałach 

Strażacy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Koszwałach mogą 
cieszyć się z nowego wozu bo-
jowego. Pojazd stoi w garażu 
i czeka, aż zostaną dopełnione 
wszelkie formalności. Dopie-
ro wtedy będzie można ko-
rzystać z nowego samochodu 
marki Volvo. 
Nowy wóz do Koszwał przy-
jechał przed świętami, a  jego 
spontaniczne i skromne powi-
tanie przygotowali miejscowi 

strażacy. Zakup został sfinan-
sowany z  kilku źródeł. Pie-
niądze pochodziły z  Gminy 
Cedry Wielkie, od Wojewody 
Pomorskiego, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska w Gdańsku, Starostwa Po-
wiatowego oraz Komendy Wo-
jewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej. Dodajmy, że nowy 
wóz kosztował ok. 820 000 zł.
 – Warto przy okazji przy-
pomnieć, że już za kilka dni 

ogłosimy przetarg, który wy-
łoni wykonawcę rozbudowy 
remizy w Cedrach Wielkich. 
Wiem, że strażacy z  nie-
cierpliwością czekają na ten 
moment. Wierzę jednak, że 
końcowy efekt wynagrodzi 
im to czekanie – mówi Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.

(Kl)

 nowy samochód w koszwałach powitano niezwykle efektownie
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W KŁodaWie MoŻe PRzyByĆ NaWet 1000 MieszKaŃcÓW

nadspodziewanie długa lista inwestycji
ostRoŻNy BUdŻet Na 2021 RoK

15 milionów na tegoroczne inwestycje 
radni Gminy cedry wielkie jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową. tegoroczny budżet, jak podkreśla wójt gminy Janusz 
Goliński, jest bardzo ostrożny. mniejsze są niestety wpływy, co odbije się na inwestycjach. realizacja niektórych z nich musiała 
zostać przesunięta na później. na wszystkie działania inwestycyjne w przyszłym roku zaplanowano ponad 15 mln zł.

Szacunkowe dochody na przy-
szły rok mają wynieść niespełna 
50 mln zł i jest to kwota mniej-
sza niż w tym roku. Z kolei wy-
datki zaplanowano na wysoko-
ści nieco ponad 52 mln zł.
 – Tegoroczny budżet jest wy-
jątkowo trudny. Wpływ na to 
mają czynniki, które nie są od 
nas zależne. Spodziewamy się 
mniejszych wpływów z  tytułu 
podatku dochodowego. Wiado-
mo, że im mniej pieniędzy bę-
dziemy mieli w kasie, tym mniej 
wydamy na inwestycje. To też 
nie wszystko. Wrosła płaca mi-
nimalna. Regulacja płac była 
potrzebna w  oświacie, ponie-
waż zdarzały się przypadki, że 
nauczyciel kontraktowy zara-
biał mniej od osoby zajmującej 
się obsługą szkoły. Subwencja 
oświatowa nie pokryła całej 
podwyżki, dlatego różnicę bę-
dziemy musieli pokryć z  wła-
snej kasy – tłumaczy wójt Janusz 
Goliński.
Podwyżce uległy nie tylko pła-
ce, ale również wiele innych 

rzeczy, które sprawiają, że 
znacznie wrosły wydatki bie-
żące. Mimo że wpływy do bu-
dżetu będą mniejsze, to nasza 
gmina będzie musiała zapłacić 
większe niż dotychczas „Jano-
sikowe”. W przyszłym roku od-
damy blisko 1 mln zł.
 – Mimo tych ograniczeń sta-
ramy się realizować kolejne in-
westycje. Na pewno nie zaprze-
staniemy działań drogowych. 
Myślę, że tylko w tym roku na 
działania drogowe możemy wy-
dać blisko 10 milionów złotych. 

W tym roku rozpoczniemy bu-
dowę przedszkola w  Cedrach 
Wielkich. Zgodnie z  planem 
ruszy rozbudowa strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Cedrach Wielkich. Wybu-
dowany ma być kolejny odci-
nek Wiślanej Trasy Rowerowej, 
rozbudowana będzie też marina 
w  Błotniku – wylicza niektóre 
inwestycje Janusz Goliński.
Wykonawcę prac związanych 
z  rozbudową remizy powin-
niśmy poznać w  ciągu naj-
bliższych tygodni. Z  kolei 

niebawem będzie ogłoszony 
przetarg na rozbudowę mariny 
w Błotniku. Budowane ma być 
również wielofunkcyjne boisko 
oraz plac zabaw w Trutnowach.
 – Mam nadzieję, że sytu-
acja gospodarcza w  naszym 
kraju nie ulegnie znacznemu 

pogorszeniu. Duże zyski czer-
piemy z  podatków od środków 
transportowych. Jeśli kryzys 
szczególnie dotknie również tę 
branżę, to na pewno odbije się 
to negatywnie na naszym bu-
dżecie. Jesteśmy jednak opty-
mistami i wierzymy, że uda się 

zrealizować zaplanowane na ten 
rok inwestycje – dodaje Janusz 
Goliński.
O  działaniach inwestycyjnych 
w  gminie Cedry Wielkie na 
pewno będziemy regularnie in-
formować na naszych łamach. 

od 25 lat cieszĄ się ŚWiĄtyNiĄ 

Jubileusz w koszwałach 
Minęło właśnie ćwierć wie-
ku od budowy kościoła 
w Koszwałach. Pierwsza msza 
– pasterka – w  nowej świąty-
ni odbyła się w 1995 roku. Na 
pamiątkę tego wydarzenia od-
słonięto tablicę pamiątkową, 
która ma być podziękowaniem 
dla osób, które przyczyniły się 
do budowy kościoła.
Pierwsza świątynia, gdy-
by przetrwała, pamiętałyby 
czasy początku XIV wieku. 
Jednak w  czasie reforma-
cji została ona przejęta przez 

ewangelików, którzy w  1672 
roku wybudowali nowy kościół. 
Jednak i  on nie przetrwał pró-
by czasu. W 1945 roku kościół 
spalono, a mieszkańcy Koszwał 
przez pół wieku pozbawieni byli 
domu bożego. Dopiero w latach 
90. z  propozycją budowy no-
wego kościoła wyszedł ówcze-
sny proboszcz parafii Wocławy 
(obecnie Pszczółki) ks. kanonik 
Józef Urban. Świątynię, dzięki 
ofiarności mieszkańców, udało 
się wybudować w  rekordowym 
czasie.

– Już po pół roku kościół był 
na tyle gotowy, że można było 
odprawić pasterkę, którą kon-
celebrowali ks. Józef Urban 
i  ks. prałat Ireneusz Bradtke 
– przypomina wójt Janusz 
Goliński. – Na pamiątkę tego 
wydarzenia wydany zostanie 
również specjalny album fo-
tograficzny, w  którym poka-
zana zostanie historia budo-
wy kościoła.

(Gr)

   w tym roku ruszyć ma rozbudowa remizy w cedrach wielkich

  wizualizacja przedszkola w cedrach wielkich
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czeRWoNe GitaRy W PRzyWidzU?PotRzeBUjĄ sPotKaŃ i RozMoWy

wszystko zależy od wirusaz niespodzianką do seniorów

W  ubiegłym roku rozpo-
znawalny festiwal muzyczny 
– Rockblu Przywidz Festi-
wal musiał zostać odwołany. 
Gwiazdą imprezy, która od 
pięciu lat organizowana jest 
nad jeziorem w  Przywidzu, 
miały być Czerwone Gitary, 
które również obchodziły-
by kolejny jubileusz 55-lecia 
swojego istnienia. 
 – Cały czas obowiązuje umo-
wa, którą w  roku ubiegłym 
podpisaliśmy z  Czerwonymi 

Od kilku lat Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przywidz 
tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia odwiedza wszyst-
kich seniorów mieszkających 
na terenie gminy. Przy okazji 
najstarsi mieszkańcy otrzy-
mują paczki świąteczne. 

Gitarami. Jestem pełen na-
dziei, że niektóre obostrzenia 
spowodowane wirusem covid-19 
zostaną zniesione i  dzięki temu 
będziemy mogli zorganizować 
koncert, który miał odbyć się na 
5-lecie Rockblu Przywidz Festi-
wal – mówi „Panoramie” Marek 
Zimakowski.
Przypomnijmy, że przywidzka 
impreza odbywa się w  sierpniu. 
Poza koncertem gwiazdy na sce-
nie mogłyby pojawić się lokalne 
wschodzące gwiazdy muzyki.

 – Tym razem – z  wiadomych 
powodów – kontakt z naszymi 
seniorami był niestety ograni-
czony. Odwiedziłem kilkana-
ście osób, które ukończyły co 
najmniej 90. rok życia. Paczki 
przygotowuje Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej, ale 

 – Moim zdaniem Rockblu 
Przywidz Festiwal to dosko-
nałe miejsce dla początkują-
cych muzyków. Managerowie 
przysyłają już próbki nagrań 
muzyków z  prośbą o  możli-
wość zaprezentowania się na 
naszej imprezie. Chciałbym, 
aby Przywidz stał się począt-
kiem ich artystycznej kariery 
– dodaje Marek Zimakowski.

(Kl)

tym razem w akcję włączył się 
również nasz referat promocji 
z  Karoliną Chociej na cze-
le. Dzięki temu w  paczkach 
znalazły się produkty naszych 
rodzimych, lokalnych firm. 
W ten sposób chociaż w sym-
bolicznie chcemy wspierać 
nasze przedsiębiorstwa, które 
ucierpiały na skutek pandemii 
koronawirusa – mówi „Pano-
ramie” Marek Zimakowski.
Identyczna akcja prowadzo-
na jest również wiosną, przed 
Wielkanocą. Zawsze jest to 
miła niespodzianka dla senio-
rów, szczególnie tych, którzy 
jesień swojego życia muszą 
spędzać w osamotnieniu.
 – Seniorzy oczekują takich 
spotkań. Lubią z  kimś po-
rozmawiać. Przed świętami 
organizowaliśmy bale dla se-
niorów, ale tym razem było 
to niemożliwe. Osoby star-
sze potrzebują takich kon-
taktów i  z  niecierpliwością 
na nie czekają. Jeżeli poprawi 
się sytuacja zdrowotna w na-
szym kraju, to podejmiemy 
wyzwanie i  zorganizujemy 
bal seniora – zapewnia Marek 
Zimakowski.

(Kl)

życiE gminy Przywidz

 mieszkańcy niektórych miejscowości ucieszą się z budowy chodnika 
przy drodze wojewódzkiej 

PRace WRe

oczyszczalnia niemal na ukończeniu 
Wielkimi krokami zbliża się 
do końca budowa oczysz-
czalni ścieków w Piekle Dol-
nym. W  grudniu rozstrzy-
gnięto z  kolei ostatni prze-
targ dotyczący budowy sieci 
kanalizacyjnej. 
 – Tym razem przetarg doty-
czył sieci kanalizacji sanitar-
nej w Gromadzinie. Wygrała 
firma Sombud z  Somonina. 
Umowa została również pod-
pisana. Teren budowy został 
już przekazany, a kiedy tylko 
pozwoli na to pogoda, ru-
szą pierwsze roboty. Zgod-
nie z  harmonogramem całe 

przedsięwzięcie ma być ukoń-
czone już wiosną – mówi „Pa-
noramie” Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz.
Mimo niesprzyjających wa-
runków pogodowych praca 
trwała na budowie oczysz-
czalni ścieków w Piekle Dol-
nym. Trwają właśnie prace 
wykończeniowe – m.in. w bu-
dynku administracyjnym. 
Wszystko wskazuje więc 
na to, że już w  maju nowa 
oczyszczalnia ścieków będzie 
uruchomiona.

(Gr)

PRzy oKazji zBUdUjĄ cHodNiKi

Będzie remont drogi wojewódzkiej 
zarząd dróg wojewódzkich w Gdańsku planuje przebudowę trasy Gdańsk – kościerzyna. przy 
okazji remontu drogi miałyby być wybudowane chodniki m.in. na terenie gminy przywidz.

O  chodniku łączącym Kaszuby 
z Gdańskiem mówiono już kilka 
lat temu. To wójt Marek Zima-
kowski zainicjował projekt bu-
dowy szlaku hymnu narodowego 
między Będominem a  Gdań-
skiem. W  2014 roku w  Gdań-
sku, w  bardzo uroczysty spo-
sób, samorządowcy kilku gmin 
spotkali się i podpisali nawet list 
intencyjny w  sprawie budowy 
pieszego ciągu. Dziś po tamtym 
wydarzeniu pozostały jedynie 
wspomnienia i  zdjęcia pamiąt-
kowe. Żaden z  samorządów – 
poza Przywidzem – nie był po-
tem zainteresowany uczestnic-
twem w tym przedsięwzięciu.
 – Powinniśmy kontynuować 
nasze postanowienia. Sami, bez 
pomocy sąsiednich samorządów, 
nie bylibyśmy w stanie podjąć tak 
dużego wyzwania finansowego. 
Szkoda, że nie potrafiliśmy się 
zjednoczyć i zrealizować tego za-
dania – mówi z żalem Marek Zi-
makowski, który mimo wszystko 
chwali podejście Urzędu Mar-
szałkowskiego w  Gdańsku oraz 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 
do planowanej na lata 2022 – 23 
przebudowy drogi wojewódzkiej 
nr 221. 

- Zostaliśmy zaproszeni na kon-
sultacje w sprawie projektu prze-
budowy drogi wojewódzkiej. 
Przedstawiliśmy swoje propo-
zycje, które zostały przyjęte – 
mówi wójt.
Tym razem szanse na budowę 
chodnika, a może nawet ścieżki 
rowerowej są znacznie większe. 
 – Mam nadzieję, że tym razem 
– przy okazji remontu drogi 
wojewódzkiej – przynajmniej 

chodnik będzie wybudowany. 
Najpierw inwestor będzie jed-
nak musiał pozyskać grunt, na 
którym byłaby możliwa jego 
budowa. Jednak patrząc na 
szybki rozwój turystyki rowe-
rowej na całej długości drogi 
wojewódzkiej, potrzebny jest 
ciąg pieszo-rowerowy. Dzię-
ki niemu znacznie poprawi się 
bezpieczeństwo rowerzystów, 
ale także pieszych – mówi wójt 

przywidzkiej gminy.
Stan droga łączącej Gdańsk 
z  Kaszubami jest chyba najgor-
szy spośród wszystkich pomor-
skich dróg wojewódzkich. Jej re-
mont jest niezbędny. Przy okazji 
należało zakończyć budowę wę-
zła w Kowalach, o którym rów-
nież napisano wiele. Wszystko 
rozbiło się jednak o pieniądze. 

(lubek)
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Mimo pandemii, kolejne 300 
tys. zł zostanie w  tym roku 
rozdysponowane wśród wnio-
skujących. Kwota została do-
stosowana do możliwości te-
gorocznego budżetu. W  tym 
roku, z uwagi na liczne sygnały 
od Państwa, postanowiliśmy 
położyć nacisk na likwidację 
tzw. „kopciuchów”, proponując 
jeszcze niż w ubiegłym pulę do-
tacji do zakupu i montażu kotła 
gazowego.
W  okresie od 1 lutego do 31 
marca można zabiegać o  środ-
ki na:
 – budowę przydomo-
wych oczyszczalni ścieków 
(50% kosztów inwestycji 
– maksymalnie 
6000 zł) – dotyczy wyłącznie 
terenów, które nie zostały obję-
te planem Aglomeracji Pruszcz 
Gdański w rozumieniu przepi-
sów ustawy Prawo wodne;
– zakup i  montaż ogniw foto-
woltaicznych o  mocy w  prze-
dziale od 2 kW do 10 kW, wy-
łącznie na potrzeby własnego 
gospodarstwa domowego (30% 
kwoty brutto zakupu i montażu 
urządzeń – maksymalnie 3000 
zł);
– zakup i montaż pompy cie-
pła (30% kosztów inwestycji – 
maksymalnie 4 000 zł);
– zakup i montaż kotła gazo-
wego (50% kosztów zakupu 
i  montażu kotła gazowego – 
maksymalnie 5000 zł) – doty-
czy wyłącznie zmiany ogrze-
wania węglowego na gazowe;
– zakup i montaż elektrycznych 

edUKacyjNa GRa teReNoWa

straszyński quest
Quest to edukacyjna gra tereno-
wa. Można zagrać w nią indy-
widualnie, w grupie przyjaciół, 
w  grupach szkolnych, rodzin-
nie – z dziećmi.  Może to być 
również sposób na niebanalną 
randkę lub niedzielny spacer. 
Czytając wierszowane wska-
zówki, uczestnik podąża qu-
estem i poznaje sekrety danego 
miejsca. Na końcu drogi na od-
krywców czeka skarb, a w nim 
pieczątka, której odbicie po-
twierdza przebycie trasy. 
 – Najbardziej skuteczna 
edukacja to nauka przez do-
świadczanie – mówi Wio-
letta Toruńczak z  Mediate-
ki w  Straszynie. – Chcemy, 
aby Straszyn, a  potem może 
kolejne gminne miejscowo-
ści, lepiej poznali zarówno 
mieszkańcy, jak i  turyści. 
Piękne okoliczności przyrody 

FITNESS 

Bez wychodzenia z domu

Ośrodek Sportu i  Rekre-
acji Gminy Pruszcz Gdań-
ski wspólnie z  klubem fitness 
Good Luck zapraszają na bez-
płatne zajęcia ruchowe online.

PRoGRaM zajęĆ:
Poniedziałek, godz. 19:00, 
„Zgrabna sylwetka” – zajęcia 
wzmacniające, polecane każ-
demu. Opierają się głównie 
na pracy z  ciężarem własne-
go ciała lub małym sprzę-
tem fitness. Zajęcia prowadzi 

fot. Magdalena Bielicka/UG Pruszcz Gdański
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Natalia Jędrychowska.
Środa, godz. 19:00, „Zdrowy 
kręgosłup” – zajęcia prozdro-
wotne, mające na celu poprawę 
świadomości ciała, wzmocnie-
nie mięśni odpowiadających 
za prawidłową i  bezpieczną 
pracę kręgosłupa, takich jak 
mięśnie grzbietu, brzucha czy 
pośladków. Zajęcia prowadzi 
Justyna Bolek.

(MB)

życiE gminy Pruszcz gdański

dotacje do fotoWoltaiKi i Nie tylKo

1 lutego rusza nabór wniosków 
Już od 2006 roku gmina pruszcz Gdański dotuje realizowane przez mieszkańców inwestycje z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. z roku na roku zwiększa się zakres dofinansowanych przedsięwzięć.

systemów grzewczych - (50% 
kosztów zakupu i  monta-
żu elektrycznych systemów 
grzewczych – maksymalnie 
5000 zł) – dotyczy wyłącznie 
zmiany ogrzewania węglowe-
go na elektryczne;
 – zakup z  montażem kotła 
na paliwo stałe (węgiel gruby, 
średni, miałowy oraz biomasa 
pochodzenia leśnego i  rolni-
czego o  wilgotności biomasy 
poniżej 20%) – dotyczy zmia-
ny ogrzewania wyłącznie na 
nieruchomości, na której nie 
ma technicznej możliwości 
wykonania przyłącza gazo-
wego lub wewnętrznej in-
stalacji gazowej w  budynku 
(50% kwoty brutto poniesio-
nej na zakup i  montaż kotła 
na paliwo stałe, nie więcej niż 
4000zł);
 – wymianę pokryć dacho-
wych i  elewacji z  azbestu (do 
23 zł za metr kwadratowy po-
krycia dachowego – maksy-
malnie 10 000 zł).

Ważne informacje:
 – Gmina dofinansowuje wy-
łącznie planowane inwesty-
cje, tj. dla których koszty re-
alizacji ponoszone będą po 

– rzeka, jezioro, lasy, ciekawa 
historia wsi, jej rozpoznawal-
ne miejsca i  budowle, a  czasa-
mi nawet zwyczajne z  pozoru 
miejsca i opowieści, okazują się 
wyjątkowo atrakcyjne poprzez 
ich niebanalne opisanie.
Quest można rozegrać z  bro-
szurą dostępną w  Mediate-
ce, ulotką opublikowaną na 
stronie www.kulturatutaj.pl  
lub z  aplikacją mobilną Qu-
esty – Wyprawy Odkrywców. 
Straszyński quest jest  pierw-
szym opublikowanym questem 
w  województwie pomorskim 
w ogólnopolskiej bazie questów 
questy.org.pl . Rozegranie gry 
w  Straszynie może być świet-
nym początkiem uczestnicze-
nia w  Wyprawach Odkryw-
ców, interesująco przygotowa-
nym programie poznawania 
ciekawych miejsc w całej Polsce 

(jest w nim ok. 450 tras nazy-
wanych questami). Ukończenie 
questa daje również możliwość 
zdobycia popularnej odznaki 
krajoznawczej PTTK „Elek-
trownie wodne województwa 
pomorskiego”/3 elektrownie/.
Quest został opracowany 
w trakcie warsztatów realizowa-
nych przez młodzież ze Szko-
ły Podstawowej w  Straszynie 

pod kierunkiem animatorek 
z  Mediateki w  Straszynie. 
Warsztaty były częścią pro-
jektu „Elektropatriotyzm. Al-
fons Hoffmann prekursorem 
hydroenergetyki na Pomorzu”  
finansowanego przez Funda-
cję BGK w programie „Dzieci 
Kapitana Nemo”.

(MB)

W 2020 r. do Urzędu wpłynęło aż 167 wniosków o dofinan-
sowanie. Przeznaczyliśmy aż 515 tys. na ten cel. Pomimo tak 
dużej kwoty, nie dla wszystkich wnioskujących wystarczyło 
środków.

 – Największym zainteresowaniem mieszkańców cieszyło 
się dofinansowanie do zakupu i montażu ogniw fotowolta-
icznych. Zrealizowano aż 58 instalacji, na które udzielono 
dofinansowania w kwocie blisko 405 tys. zł. Łączna moc in-
stalacji fotowoltaicznych zrealizowanych w  2020 r. wynosi 
ok. 344 kW.

 – Zlikwidowano 10 tzw. „kopciuchów” i  zainstalowano 
w to miejsce ekologiczne kotły gazowe z dofinansowaniem 
w kwocie 40 tys. zł. 

 – Zamontowano 3 pompy ciepła z dofinansowaniem łącznie 
w kwocie 12 tys. zł.

 – Dzięki zrealizowanej wymianie starych pieców węglo-
wych na gazowe i zamontowanym pompom ciepła osiągnię-
to efekt ekologiczny i w skali roku uzyskano następujące re-
dukcje zanieczyszczeń:
• pyłu ogólnego – ok. 1,46 Mg/rok,
• SO2 – 0,7 Mg/rok,
• CO – 3,28 Mg/rok,
• CO2 – 99,8 Mg/rok .
 – Dokonano również demontażu i  utylizacji azbestu na 1 
nieruchomości w ilości 298 m2  – kwota udzielonego dofi-
nansowania to 6854 zł. Jak co roku, realizując Program usu-
wania azbestu i wyrobów zawierających azbest,  odbierali-
śmy  azbest zalegający na nieruchomościach mieszkańców. 
Łącznie zebrano i przetransportowano na uprawnione skła-
dowisko odpady zawierające azbest w  ilości 55,60 Mg, po-
chodzące z 26 nieruchomości położonych na terenie gminy 
Pruszcz Gdański. Mieszkańcy nie ponosili kosztów trans-
portu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Całkowity 
koszt realizacji zadania wyniósł 24 019,20 zł.

inwestycje zrealizowane przez mieszkańców w 2020 r.

podpisaniu umowy z gminą na 
dofinansowanie;
 – Dofinansowania do zakupu 
i montażu ogniw fotowoltaicz-
nych udzielonego z  budżetu 

gminy Pruszcz Gdański nie 
można łączyć z  programem 
„Mój Prąd”, w  ramach które-
go można pozyskać 5 tys. zł 
dotacji.

 – Druki wniosków moż-
na pobrać ze strony www.
pruszczgdanski.pl lub w siedzi-
bie Urzędu przy ul. Zakątek 1 
w  Juszkowie. Szczegółowe in-
formacje dot. udzielanych dofi-
nansowań można uzyskać pod 
nr tel. 58 692 94 57.
Aby wzmocnić nasze proeko-
logiczne działania, między in-
nymi na rzecz poprawy jako-
ści powietrza, zakupiliśmy dla 
Straży Gminnej Gminy Pruszcz 
Gdański drona z  urządzeniem 
do pomiaru składu chemiczne-
go dymu kominowego. Strażni-
cy zostali już przeszkoleni i  jak 
tylko otrzymają licencje Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego, roz-
poczną pierwsze kontrole z uży-
ciem nowego sprzętu. 

Będzie remont drogi wojewódzkiej 
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PRUszcz GdaŃsKi

Ptasi bufet działa 
w mieście  
W  dwóch miejscach na tere-
nie naszego miasta spotkać 
można urządzenia edukacyjne 
z  funkcją wydawania zdrowej 
karmy dla ptaków. Ptasie bu-
fety, bo o nich mowa, znajdują 
się przy wejściu na Faktorię od 
ul. Zastawnej oraz przy plaży 
miejskiej, ul. Dworcowa.
Urządzenia są w  pełni 

automatyczne i służą do edu-
kacji oraz wydawania i sprze-
daży zdrowej karmy. Porcja 
kosztuje zaledwie 2 złote, 
a  może ją podawać ptakom 
lądowym i wodnym. 
Dodajmy, że wiosną w dwóch 
kolejnych lokalizacjach staną 
kolejne ptasie bufety. 

(Gr)
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życiE Powiatu

W  tym roku rocznicowe uro-
czystości mają szczególny 
charakter. Wielu z  nas pa-
miętało jednak o  ofiarach 
morderczego przemarszu jeń-
ców obozu koncentracyjnego 
w Stutthofie. 
 – Od 8 lat spotykamy się pod 

Nie MoŻeMy ByĆ oBojętNi Na HistoRię 

uczcili pamięć ofiar marszu śmierci 
mieszkańcy powiatu gdańskiego uczcili pamięć ofiar marszu Śmierci. Uroczystości upamiętniające 76. rocznicę jednego  
z najtragiczniejszych wydarzeń w historii pomorza odbyły się m.in. w: pruszczu Gdańskim, cedrach wielkich, straszynie i Juszkowie.

obeliskiem, który nieprzypad-
kowo stanął na trasie Marszu 
Śmierci. Wspólnie budujemy 
pokolenie pamięci, a  nasza 
historia – często też smutna 
– będzie wciąż trwała. Z każ-
dym dniem zmniejsza się licz-
ba osób, które przeżyły ten 

marsz, ale pamięć o nich musi 
trwać. Będziemy o  to dbać – 
zapewnia Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.
Z  kolei burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego Janusz Wróbel 
podkreśla, że musimy pod-
trzymywać pamięć nie tylko 
o  ofiarach Marszu Śmier-
ci, ale o  wszystkich osobach, 
które poniosły śmierć, wal-
cząc o  wolność dla naszego 
kraju.
 – Jest to nasz obowiązek. Hi-
storię tego tragicznego wy-
darzenia należy przypominać 
także młodym ludziom, aby 
pamięć o  nich nie zginęła. 
Nie możemy być obojętni na-
wet na losy naszych przodków 
– dodaje Stefan Skonieczny, 
starosta gdański.
76 lat temu 25 stycznia Paul 
Werner Hoppe, komendant 
niemieckiego obozu koncen-
tracyjnego Stutthof wydał 
rozkaz ewakuacji więźniów. 
Wymarsz miał nastąpić o go-
dzinie 6. Trasa ewakuacji – li-
cząca 140 km – wiodła m.in. 

przez Mikoszewo, Cedry 
Wielkie, Pruszcz Gdański, 
Straszyn, Żukowo, Luzino, 
do Lęborka. Wyprowadzono 
11 000 więźniów obozu głów-
nego i 22 000 z rozsianych po 
całym regionie podobozów. 
Zginęło 17 tysięcy jeńców.

(Gr)

KsiĄŻKi dla seNioRÓW

Historia na 5 minut
Mamy bardzo dobrą wiado-
mość dla osób, które lubią hi-
storię. Nie lada niespodzian-
kę przygotowała bowiem Po-
wiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Pruszczu Gdań-
skim, która proponuje cykl 
słuchowisk historycznych  
przygotowanych przez prof. 
Andrzeja Chwalbę. 
Audycje w  ramach projektu 
„Historia na 5 minut” odby-
wają się codziennie w dni ro-
bocze. Audycje dostępne są 
na stronie internetowej www.
biblioteka-pruszcz.pl, gdzie 
dostępne są również pytania 
konkursowe.
 – Zapewniamy, że naprawdę 
warto oderwać się na chwilę 
od codzienności i  pięć mi-
nut poświęcić historii. Pro-
fesor Andrzej Chwalba to 
wspaniały gawędziarz, który 
nawet najbardziej opornych 
potrafi ,,zarazić” swoją pasją 
– zapewnia nas Anita Ko-
twa-Kąkol z  pruszczańskiej 
biblioteki.
Przygotowanych zostało 40 
audycji, 40 pytań i 40 nagród 
dla tych, którzy najszybciej 
udzielą prawidłowej odpo-
wiedzi na pytanie konkur-
sowe. Pierwsze audycje zo-
stały już wyemitowane. Py-
tania konkursowe dotyczące 

audycji publikowane są dzień 
później (zawsze w dni robocze). 
Ostatnią audycję zaplanowano 
na 7 marca.
Więcej informacji na ten temat 
znaleźć można na stronie www.
biblioteka-pruszcz.pl/ w  za-
kładce „Aktualności”.
Warto jeszcze przy okazji po-
wiedzieć, że w  pruszczań-
skiej bibliotece znaleźć można 
książki z  serii „Wielkie litery”, 

które dedykowane są seniorom.
 – „Wielkie Litery” to nowe 
wydania książek ze specjal-
ną czcionką, składem i  kon-
trastem, które chronią wzrok 
i  ułatwiają czytanie osobom 
słabowidzącym. Dzięki du-
żej czcionce lektura „Wiel-
kich Liter” jest wygodniej-
sza, a  przejrzysty format nie 
nadwyręża wzroku czytelni-
ka. Nasza biblioteka z  myślą 

o  czytelnikach, którzy mają 
problemy ze wzrokiem, któ-
rym niekomfortowo czyta się 
książki z  tekstem wydruko-
wanym małą czcionką, doku-
piła do swojego księgozbioru 
więcej książek z  serii „Wiel-
kie Litery” – informuje Anita 
Kotwa-Kąkol. 

(Gr)
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zGŁoszeNia do „MaŁeGo zUs PlUs” 

tylko do 1 lutego
Do 1 lutego przedsiębiorcy 
mogą zgłaszać się do „Ma-
łego ZUS plus”. Dzięki 
temu będą mogli płacić niż-
sze składki na ubezpiecze-
nie społeczne. Należy jed-
nak pamiętać, że im niższe 
składki płacimy, tym niższe 
świadczenia otrzymamy. 
 – Z  „Małego ZUS plus” 
mogą korzystać przedsię-
biorcy, których przychód 
w  poprzednim roku kalen-
darzowym nie przekroczył 
120 tys. zł. Jeśli działalność 
gospodarcza była prowa-
dzona krócej, limit przy-
chodu liczy się proporcjo-
nalnie do liczby dni prowa-
dzenia f irmy. Z  ulgi może 
skorzystać tylko osoba, 
która w  poprzednim roku 
prowadziła działalność go-
spodarczą przez co najmniej 
60 dni – informuje Krzysz-
tof Cieszyński, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS wo-
jewództwa pomorskiego
Przedsiębiorca, który chce 
korzystać z  „Małego ZUS 
plus” i spełnia warunki, po-
winien zgłosić się maksy-
malnie do 1 lutego. Zrobi 
to, składając w  ZUS odpo-
wiednie dokumenty: ZUS 
ZWUA (wyrejestrowanie 
z  dotychczasowym kodem 
ubezpieczenia) oraz ZUS 
ZUA lub ZUS ZZA (zgło-
szenie do ubezpieczeń z ko-
dem właściwym dla małego 
ZUS plus: 05 90 albo 05 
92). Osoba, która korzystała 
z ulgi w roku ubiegłym i na-
dal spełnia warunki w  tym 
roku, nie musi zgłaszać się 
ponownie. 
Dodajmy, że każdy korzy-
stający z  „Małego ZUS 
plus” w 2021 roku musi zło-
żyć dokumenty rozlicze-
niowe ZUS DRA cz. II lub 
ZUS RCA cz. II z komple-
tem ZUS DRA za styczeń 
2021 r. (do 10 lub 15 lutego) 
lub pierwszy miesiąc, w któ-
rym wznowił lub rozpoczął 
na nowo działalność prowa-
dzoną w 2020 r. (w terminie 
do 10 albo 15 dnia następ-
nego miesiąca) z  informa-
cją o  rocznym przychodzie, 
dochodzie oraz formach 
opodatkowania z  tytułu 
prowadzenia działalności 
gospodarczej.
 – Kwota składek przy 

„Małym ZUS plus” zale-
ży od dochodu. Podstawą 
ich wymiaru jest połowa 
przeciętnego miesięczne-
go dochodu uzyskanego 
z  działalności w  poprzed-
nim roku. Nie zmienił się 
sposób obliczania mini-
malnej i maksymalnej pod-
stawy wymiaru składek. 
Nadal będzie musiała się 
mieścić pomiędzy 30 proc. 
minimalnego wynagrodze-
nia krajowego a  60 proc. 
prognozowanego przecięt-
nego wynagrodzenia, czy-
li między 840 zł a  3155,40 
zł w  2021 roku – wyjaśnia 
Krzysztof Cieszyński.
Z  ulgi nie mogą skorzystać 
przedsiębiorcy, którzy roz-
liczają się na podstawie kar-
ty podatkowej z  jednocze-
snym zwolnieniem sprzeda-
ży od podatku VAT oraz ci, 
którzy prowadzą także inną 
pozarolniczą działalność 
(np. jako wspólnik spółki 
jawnej). Z  ulgi nie skorzy-
sta też osoba, która wyko-
nuje dla byłego lub obecne-
go pracodawcy to, co robiła 
dla niego jako pracownik 
w tym lub poprzednim roku 
kalendarzowym. 
„Mały ZUS plus” można 
opłacać dopiero po wyko-
rzystaniu okresu „ulgi na 
start” (jeśli przedsiębiorca 
się na nią zdecydował) oraz 
preferencyjnych składek.
Przedsiębiorca może ko-
rzystać nowych rozwiązań 
przez 36 miesięcy w  cią-
gu kolejnych 60 miesięcy 
prowadzenia działalności. 
Ulga dotyczy tylko składek 
na ubezpieczenia społeczne. 
Należy jednak pamiętać, że 
„Mały ZUS plus” nie ma 
wpływu na wysokość skład-
ki zdrowotnej – tę będzie 
trzeba opłacać w pełnej wy-
sokości. Trzeba zdawać so-
bie sprawę, że płacenie niż-
szych składek ma też wpływ 
na wysokość przyszłych 
świadczeń takich jak zasi-
łek chorobowy, świadczenie 
rehabilitacyjne, zasiłek ma-
cierzyński, zasiłek opiekuń-
czy, a  także emerytura czy 
renta.

(Gr)

ReKlaMa

naJtańsza rEkLama w miEściE

kontakt: news@panoramapomorza.pl

Flash

fo
t.

 G
o

K
si

R

życiE gminy Przywidz

Dzięki środkom dostępnym 
poprzez „Aktywne Sołectwo Po-
morskie” wsie w regionie wzboga-
cają się o place zabaw, boiska, sce-
ny plenerowe czy drewniane wiaty. 
 – W ten sposób m.in. zmoder-
nizowano ogrzewanie w budyn-
ku dla Koła Gospodyń Wiej-
skich, zrewitalizowany został 
zespół parkowo-dworski czy 
wybudowano studnię głębi-
nową zapewniającą wodę do 
podlewania boiska dla lokal-
nej drużyny piłkarskiej – in-
formuje Michał Piotrowski, 
rzecznik prasowy województwa 
pomorskiego.
W  ubiegłym roku z  pieniędzy 
otrzymanych z „Aktywnego So-
łectwa Pomorskiego” skorzystały 
cztery sołectwa z  gmin: Trąbki 
Wielkie, Przywidz, Pszczółki 
i Pruszcz Gdański.
 – Podróżując po Pomorzu, ob-
serwuję, że nasze wsie wyglądają 
coraz piękniej. Widzę, że miesz-
kańcy dbają o  swoje otoczenie 
i  chcą pracować. Trzeba jednak 
jeszcze pamiętać, że inwestycje 
w  sołectwach są również do-
finansowane przez samorządy 
gminne. Inicjatywy umacniają 
kontakty społeczne przez two-
rzenie wspólnych przestrze-
ni. Dlatego mile widziane są 
wszelkie miejsca, które integrują 
mieszkańców wsi, jak świetlice, 
boiska, wiaty, miejsca na ogni-
sko, sceny plenerowe – mówi 

Józef Sarnowski, wicemarszałek 
województwa pomorskiego.
Michał Piotrowski przypomi-
na, że wśród kryteriów, którymi 
powinny się cechować zgłaszane 
projekty, są nieodpłatny wkład 
pracy własnej mieszkańców, in-
tegracja społeczności lokalnej 
i  poprawa jakości życia miesz-
kańców oraz bezpieczeństwo 
publiczne. Komisja oceniająca 
wnioski będzie zwracała uwagę 

także na wpływ przedsięwzię-
cia na jakość środowiska, jego 
wymiar edukacyjny oraz zacho-
wanie dziedzictwa kulturowe-
go. Starający się o  dofinasowa-
ne mogą dysponować wkładem 
własnym, a o  środki finansowe 
dla sołectw mogą ubiegać się 
gminy. Zgodnie z  regulami-
nem realizacja projektów musi 
zakończyć się najpóźniej 29 
października. 

Dodajmy, że do tej pory z  do-
tacji skorzystało 106 sołectw, 
a  łączna kwota zrealizowanych 
projektów to ponad 1 milion zł. 
Informacji w zakresie „Aktyw-
nego Sołectwa Pomorskiego” 
udziela Departament Środowi-
ska i  Rolnictwa pod numerem 
(tel. 58 32 68 324/635).

(Kl)

 – Nigdy jednak nie były one 
organizowane w czasie pande-
mii covid-19. Nigdy też nie były 
to jedyne atrakcje dla dzieci na 
żywo. Dlatego też postano-
wiono zorganizować nie jedną, 
a  dwie półkolonie. Odbyły się 
one w szkołach podstawowych 
w  Czerniewie i  Mierzeszynie, 
a  uczestniczyło w  nich blisko 
40 osób. Atrakcji nie brakowa-
ło, ponieważ odbywały się one 
w czasie dużych opadów śniegu 
i dzięki temu można było zor-
ganizować kulig – mówi nam 
Leszek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich. 
Zimowa pogoda sprzyjała 

zjeżdżaniu na sankach, lepie-
niu bałwanów i  robieniu „or-
łów” w  śniegu. Większość 
czasu dzieci spędzały jednak 
w  pomieszczeniach.    – Zor-
ganizowaliśmy także warsz-
taty taneczne, zajęcia z  pro-
gramowania, przedstawienie 
teatralne, kolonijne kino, za-
jęcia komputerowe i  muzycz-
ne, pokaz udzielania pierwszej 
pomocy i sprzętu narciarskiego 
czy zajęcia plastyczne – wyli-
cza Leszek Orczykowski. – Na 
zakończenie zajęć dzieciaki 
otrzymały pamiątkowe dy-
plomy i  kubki, a  także paczkę 
z niespodzianką. 

(Gr)

PięKNiejĄ Nasze Wsie

Moc atRaKcji zaPeWNiŁ GoKsiR

są pieniądze dla sołectw

ferie w białym puchu 

Jeszcze tylko przez dwa tygodnie można zgłaszać wnioski do projektu „aktywne sołectwo 
pomorskie”. otrzymać można 10 tys. zł, a pieniądze można przeznaczyć na modernizację 
świetlicy wiejskiej, budowę boiska, siłowni pod chmurką lub miejsca integracji mieszkańców. 
wnioski należy składać do 15 lutego w urzędzie marszałkowskim w Gdańsku. liczy się data 
wpływu do urzędu, a nie stempla pocztowego.

tradycją się już stało, że Gminny ośrodek kultury, sportu i rekreacji w trąbkach 
wielkich organizuje w czasie ferii półkolonie.

 w trąbkach wielkich Józef sarnowski, wicemarszałek województwa pomorskiego przekazał 
w ubiegłym roku symboliczne czeki w ramach programu “aktywne sołectwo”
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29. fiNaŁ WoŚP
gramy w Pruszczu gdańskim
29. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy odbę-
dzie się 31. W zbiórkę, któ-
ra dedykowana jest wspar-
ciu oddziałów dziecięcej la-
ryngologii, otolaryngologii 
i diagnostyki głowy, włączy 
się 120 tys. wolontariuszy, 
zarejestrowanych w  szta-
bach na całym świecie w tym 
także w  mieście Pruszcz 
Gdański.
Pandemia spowodowała, że 
wiele przedsięwzięć nie bę-
dzie zrealizowanych, a  li-
cytacje i  zbiórki pieniędzy 
prowadzone są w  tym roku 
z wykorzystaniem internetu. 
Mieszkańcy naszego miasta 
swoje datki mogą wrzucać do 
puszek, które spotkać moż-
na w  wielu pruszczańskich 
sklepach. Można też skorzy-
stać z  eSkarbonki dostępnej 
pod adresem www.eskar-
bonka.wosp.org.pl/2x6zgq. 
Na tydzień przed wielkim 

W ramach rządowego programu 
do województwa pomorskiego 
trafiły 622 mln zł. W  ostatnim 
rozdaniu nie wszystkie samorzą-
dy otrzymały pieniądze. W  po-
wiecie gdańskim środki trafiły do 
gmin: Suchy Dąb, Kolbudy, Ce-
dry Wielkie i Pszczółki. 
 – Fundusz Inwestycji Lokalnych 
to kolejny instrument wsparcia 
dla samorządów. Pieniądze są 
przekazywane na zadania własne 
gmin. Jest to pierwszy tak szeroki 
program pomocowy dla polskich 
samorządów – mówi Marcin 
Horała. – Największym benefi-
cjentem pierwszych dwóch transz 
rządowego wsparcia jest miasto 
Gdańsk, które otrzymało już po-
nad 81 milionów złotych. Ponad 
38 milionów otrzymała Gdynia, 
a trzecim co do wielkości otrzy-
manych środków miastem są 
Chojnice, gdzie trafiło blisko 20 
milionów złotych. 
Dodajmy, że Samorząd Woje-
wództwa Pomorskiego otrzymał 
dotychczas 17 mln zł, Sopot 6,7 
mln, a powiat gdański 8,5 mln zł. 

Pieniądze wydawane są na różne 
inwestycje, od budowy dróg i sie-
ci kanalizacyjnej po organizację 
parków i terenów zielonych. 
 – Przypomnę, że Fundusz In-
westycji Lokalnych to nie jedyna 
pomoc, którą kierujemy do samo-
rządów. Wydatnym wsparciem są 
też pieniądze przekazywane w ra-
mach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. W ostatnich dwóch la-
tach przekazaliśmy samorządom 

ponad 400 milionów złotych 
na drogi lokalne, a  w  tym roku 
w puli znajdzie się kolejnych 125 
milionów złotych – przypomina 
Wojciech Drelich, wojewoda po-
morski. – Zauważyliśmy, że wiele 
wniosków w  ramach Funduszu 
Inwestycji Lokalnych dotyczy 
właśnie dróg. Widać zatem, że 
jakość polskich dróg jest w  dal-
szym ciągu bolączką samorzą-
dów lokalnych. Mam nadzieję, że 

dzięki tym środkom podniesie się 
poziom życia mieszkańców.
Dodamy na koniec, że nabór 
wniosków do ostatniej transzy 
zakończył się 28 grudnia. Wy-
niki konkursu nie są jeszcze zna-
ne. Do rozdysponowania jest ok. 
1,5 mld zł, a  wnioski z  samego 
Pomorza opiewają na kwotę 1,2 
mld zł. 

(Gr)
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finałem w  eSkarbonce znaj-
dowało się 3080 zł. Znając 
jednak hojność mieszkań-
ców Pruszcza Gdańskiego, 
spodziewać się możemy, że 
suma ta znacznie wzrośnie. 
Dodajmy, że ruszyły także 
aukcje internetowe. W  ra-
mach orkiestrowego grania 
wszystkich miłośników ak-
tywnego wypoczynku za-
praszamy do Biegu WOŚP. 
Zapisy prowadzone są oczy-
wiście drogą elektroniczną 
(www.elektronicznezapisy.
pl/event/5393/strona.html). 
Początek sportowych zma-
gań zaplanowano na nie-
dzielę 31 stycznia (godz. 
12.00).
Główny sztab pruszczań-
skiej orkiestry działa przy 
ul. Niemcewicza 1, a  szefu-
je mu Andrzej Ślusarczyk 
(hala@zso1.pl, +48 602 783 
626).

(Gr)

RzĄdoWa taRcza dla saMoRzĄdÓW

Pomorze przygotowało wnioski na 1,2 mld zł
z tarczy antykryzysowej korzystają nie tylko polskie przedsiębiorstwa. rządowe 
pieniądze otrzymały także samorządy. w Urzędzie wojewódzkim w Gdańsku 
wiceminister infrastruktury marcin Horała i wojewoda pomorski dariusz drelich 
podsumowali dotychczasowe działania w ramach Funduszu inwestycji lokalnych.

PoMysŁoWi zŁodziejezaPisy do 8 lUteGo

nowa metoda przestępców zostań studentem już dziś!
Pomysłowość ludzi, którzy 
w  łatwy i  nieuczciwy sposób 
chcą zarobić pieniądze, nie 
zna granic. W ostatnim cza-
sie wpadli na zupełnie nowy 
pomysł. 
 – Mundurowi z  komendy 
w  Pruszczu Gdańskim pra-
cowali przy sprawach niety-
powych kradzieży. Sprawca 
najpierw w  zaparkowanym 
aucie przebił oponę, a potem, 

Pomysły i  pasje nastolatków 
często się zmieniają. Chcą 
odkrywać, poszukiwać no-
wych rzeczy oraz samodzielnie 
sprawdzać i  eksperymento-
wać. Fotografia, programowa-
nie, a  może astronautyka? Te 
i  wiele innych tematów mogą 
poznać, zapisując się na stu-
dia zdalne na Uniwersytecie 
Dzieci!
Fundacja Uniwersytet Dzie-
ci odpowiada na ciekawość 
nastolatków. Niedawno ru-
szyła rekrutacja na kierun-
kach „Mistrz i Uczeń” (12–13 

wykorzystując nieuwagę wła-
ścicieli z  wnętrza pojazdu, 
zabierał rzeczy osobiste. Ko-
rzystając z  okazji, apelujemy 
o  większą czujność podczas 
nietypowych sytuacji, które 
mogą nam się przytrafić – ape-
luje sierż. szt. Karol Kościuk, 
rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszczu 
Gdańskim.
Do tej pory pruszczańscy 

lat) oraz „Nauka do kwadratu” 
(14–16 lat). Studenci wybiorą 1 
specjalizacje na semestr, z którą 
zmierzą się podczas sobotnich 
seminariów. Ich przewodni-
kami po świeci nauki i  sztuki 
będą cenieni specjaliści z  da-
nej dziedziny. W  gronie tym 
znalazła się chociażby Kasia 
Stoparczyk (specjalista: Dzien-
nikarstwo radiowe) oraz Rafał 
Maciaszek (specjalista: Animal 
studies). W sumie zostało przy-
gotowanych aż 65 specjalizacji. 
Dzięki temu każdy znajdzie to, 
co najbardziej go kręci!

policjanci odnotowali trzy 
podobne przypadki. Wszyst-
kie miały miejsce na przy-
sklepowych parkingach. Za 
każdym razem sprawca naj-
pierw przebił oponę w  za-
parkowanym aucie, a  potem 
okradał użytkownika pojazdu 
z  rzeczy osobistych. Każda 
z  osób po zakończonych za-
kupach odkładała swoje rze-
czy do wnętrza auta, a potem 
zajmowała się przebitą opo-
ną. W  tym czasie ktoś z  ich 
samochodu zabierał portfele 
i telefony.  – Policjanci rozpy-
tują ewentualnych świadków, 
ale też zgrywają monitoringi. 
Te trzy przypadki spowodo-
wały, że w okolicach punktów 
handlowych możemy zoba-
czyć większą liczbę patroli – 
informuje rzecznik. – Jest to 
nowa metoda działania prze-
stępców. Podczas naprawy 
przebitej opony lub wzywania 
pomocy drogowej zwracajmy 
uwagę na to, kto podchodzi 
do naszego auta. Pamiętaj-
my, żeby w  otwartym samo-
chodzie nie zostawiać doku-
mentów, telefonów lub innych 
cennych rzeczy.    
  

(Kl)

 – Wszystkie zajęcia prowa-
dzone są w sposób praktyczny, 
a  Uniwersytet Dzieci dostar-
cza materiały potrzebne do 
realizacji warsztatów prosto 
do domu. Studiowanie odby-
wa się online, dlatego nie ma 
ograniczeń. Fundacja zaprasza 
chętnych ze wszystkich miast. 
Rekrutacja trwa do 8 lutego 
– informuje Weronika Żądło 
z Uniwersytetu Dzieci. 
Więcej informacji na uniwer-
sytetdzieci.pl.

(Gr)
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Podczas II wojny światowej 
funkcjonowało wiele niemiec-
kich obozów koncentracyjnych, 
a  jednym z  nich był Stutthof. 
Jego dzieje są utrwalone w wie-
dzy powszechnej. Czy więź-
niowie pracowali na Żuławach 
Gdańskich i jakie były ich losy? 
Na te pytanie postaramy się po-
szukać odpowiedzi.
1 września 1939 roku wybuchła 
II wojna światowa, jednocześnie 
Wolne Miasto Gdańsk wraz 
z  Żuławami zostały włączone 
w granice III Rzeszy. Dla wie-
lu Polaków był to początek nie-
kończących się tragedii. Wielu 
zatrzymanych przewożono do 
obozów koncentracyjnych. Już 
2 września 1939 roku, na obrze-
żach Żuław, w  miejscowości 
Stutthof, utworzono taki obóz. 
Więźniów często zatrudniano 
u  niemieckich gospodarzy, wy-
korzystując ich jako tanią siłę 
roboczą. Z  Gdańska transpor-
towano więźniów statkiem do 
przeprawy pontonowej w  Kie-
zmarku. Mieczysław Szymań-
ski wspomina jak po dobiciu 
do brzegu: „spoglądaliśmy na 

z KaRt Naszej HistoRii

kapliczka w cieplewie 
upamiętnia jeńców stutthofu 
cieplewo to osada w gminie pruszcz Gdański, gdzie w okolicach dworca znajduje się przydrożna kapliczka z inskrypcją, że 
ufundował ją izydor Gajewczyk 15 maja 1949. Upamiętnia ona kolegów fundatora, który zostali zesłani do obozu stutthof.

NoWe tecHNiKi PRUszczaŃsKiej aRtystKi

Pierwsza taka książka na polskim rynku 
,,Ślady wysokich drzew. Ogród 
Oliwski w technice druku bo-
tanicznego ’’ to pierwsza polska 
książka wpisująca się w trendy 
świadomej sztuki ekologicznej, 
upcyklingu oraz zrównoważo-
nego stylu życia. Jest autorstwa 
Oleny Ulianovej, która prowa-
dzi w Pruszczu Gdańskim ga-
lerię „Szary Ganek”.
Jak podkreśla autorka książ-
ki, natura zawsze była i  jest 
źródłem inspiracji dla wielu 
twórców.
 – Znajduje ona odzwierciedle-
nie również w twórczości. Dla 
przykładu liść jest na tyle cie-
kawym i  intrygującym obiek-
tem, że jego odbitka pojawia się 
już dziecięcych pracach, staje 
się motywem i wzorem w cera-
mice, jest inspiracją botanicz-
nych akwareli czy tworzenia 
zielników, we wzornictwie tek-
stylnym. Liść i  jego stylizacje 
występują chyba najczęściej – 
zauważa Olena Ulianova.
Od niedawna w  naszym co-
dziennym życiu coraz częściej 
pojawia się pojęcie upcyklin-
gu czy zrównoważonego stylu 
życia.  
 – Ekologia i  jej aspekty sta-
ły się dla ludzi bardzo ważne. 
W  tym klimacie naturalne 
barwniki zyskały na ważno-
ści, po raz kolejny wróciło 

zainteresowanie tym tematem. 
Udoskonalano stare metody ich 
wykorzystania i zaczęły powsta-
wać nowe koncepcje stosowania 
roślinnych surowców – poskreśla 
pruszczańska artystka. 
To właśnie tkanina ze swoimi 
właściwościami od lat jest dla 
Oleny Ulianovej głównym po-
lem dla jej twórczości, a  głów-
nymi instrumentami – natural-
ne barwniki. Jej poszukiwania 
najdoskonalszych naturalnych 
form doprowadziły do techni-
ki kontaktowego farbowania 
– techniki druku botaniczne-
go, o czym pisaliśmy w  jednym 
z  poprzednich wydań „Pano-
ramy”. Jej autorska technika 

barwienia kontaktowego wydaje 
się na tyle ciekawa, a  potencjał 
roślinny nadbałtyckiego środo-
wiska tak bogaty, że pojawiła się 
myśl napisania książki, w  któ-
rej autorka mogłaby podzielić 
się swoimi wrażeniami, wiedzą 
i doświadczeniem. 
 – Nie jest to trudna dziedzina 
sztuki, proste jest przyswojenie 
jej podstaw. Wejście na poziom 
mistrzowski to już proces znacz-
nie bardziej wymagający i jedno-
cześnie niezwykle ekscytujący – 
zauważa autorka książki.
O  swoich doświadczeniach 
Olena Ulianova pisze na swoim 
anglojęzycznym blogu https://
pddblog.wordpress.com  oraz 

w  publikacjach w  amerykań-
skim czasopiśmie ,,Altered Co-
uture Magazine”. W 2018 roku 
pojawił się pierwszy projekt 
książki w języku angielskim. 
Kilkuletnie twórcze współ-
działanie z  Beatą Przekop 
zaowocowało projektem pol-
skiej książki ,,Ślady wysokich 
drzew. Ogród botaniczny 
w  technice druku botaniczne-
go”, która już ukazała się na 
rynku wydawniczym. Znaleźć 
ją można w Galerii Szary Ga-
nek w Pruszczu Gdańskim, czy 
intertnetowym sklepie wydaw-
nictwa „Bernardinum”.

(AN)

ciągnący się na wale długi sznur 
furmanek należących do oko-
licznych niemieckich gospoda-
rzy. Oczekiwali nas na przy-
brzeżnej łące. Macając nasze 
umięśnienie, wyszukiwali sobie 
najodpowiedniejszych dla siebie 
Polaków”.
Podobny rytuał, przypomina-
jący opis targu niewolników, 
przytacza Brunon Zwarra: 
„Gdy schodziliśmy na ląd, za-
częli wśród nas przebierać, po-
szukując najbardziej im odpo-
wiadających robotników. Udało 
mi się stanąć na uboczu i wte-
dy, widząc ten ogromny har-
mider i  słysząc te pokrzykiwa-
nia, przypomniała mi się scena 
z przeczytanej w latach dziecię-
cych książki. Gdy widziałem to 
macanie muskułów i zaglądanie 
do twarzy oraz szacowanie całej 
postawy poszczególnych ludzi 
naszła mnie myśl, że tak samo 
odbywał się zapewne opisany 
w Chacie Wuja Toma targ czar-
nych niewolników. Teraz wy-
dzierano sobie białych niewol-
ników, Polaków”.
Filia obozu Stutthof 

w Kiezmarku funkcjonowała od 
21 października 1939 roku do 
25 listopada 1939 roku. Praco-
wało w niej 20 więźniów obozu 
koncentracyjnego. Jego likwida-
cja nie oznaczała, że więźniowie 
nie pojawiali się na Żuławach 
Gdańskich.
Więźniowie bowiem dalej pra-
cowali na żuławskich ziemiach. 
Grupa 25 z nich opuściła Stut-
thof w eskorcie jednego z wach-
manów w  ciepły kwietniowy 
dzień 1940 roku, by udać się 
do Trutnów. Jednym z nich był 
Kazimierz Brzuszkiewicz, któ-
ry był tak osłabiony, że w dro-
dze do gospodarstwa co kil-
kadziesiąt kroków przystawał, 
aby złapać oddech. To z  jego 
relacji wiemy, że właścicielem 
gospodarstwa w  Trutnowach 

był „wysoki, chudy zrzęda. Po-
nury i  stały malkontent”. Po-
siadał duży majątek na dobrych 
żuławskich glebach. Zatrudniał 
stałych pracowników, a  także 
robotników sezonowych. Od 
jesieni korzystał ze znacznie 
tańszej siły roboczej – więź-
niów. Mógł być jednym z  tych 
gospodarzy, którzy przyjeżdża-
li do Kiezmarku, by ich wybie-
rać. Za ciężką pracę zapewniał 
więźniom znośne warunki po-
bytu: łóżko z  kocem, lepsze 
jakościowo i  nieograniczone 
wyżywienie, np. zacierka z chu-
dego mleka, która wielu więź-
niom uratowała życie. Bowiem 
tłuszcz wszystkich zabijał. Jak 
wspomina Brzuszkiewicz, jeden 
z  więźniów za posiadaną go-
tówkę kupił kostkę margaryny, 

zjadł ją, a  rano znaleziono go 
nieżywego.
Praca trwała od światu do wie-
czora, nie tylko na polu, ale 
także w  ogrodzie warzywnym. 
Do najcięższych zajęć należa-
ło młócenie zboża: „Po kilku 
dniach młócenia trzeba było 
worki z ziarnem nosić do bardzo 
wysokiego spichlerza. Wziąłem 
worek z  beczki i  wywróciłem 
się. Worek mnie nakrył. Całe 
szczęście pilnujący nas pracow-
nik zaczął sypać mniej do wor-
ka i sprawę rozwiązał rozsądnie. 
Spichlerz był na wysokości 3 
piętra i nosiłem worki kilka dni 
z kimś na zmianę. Po dwóch ty-
godniach nabrzmiałem jak dy-
nia, koledzy podobnie”.
Ciężkie warunki pracy re-
kompensowała możliwość 

nawiązania kontaktu z  rodziną, 
zezwolenie na prowadzenie kore-
spondencji. Dzięki temu Brzusz-
kiewicz, pod koniec września 
1940 roku, opuścił gospodarstwo 
w Trutnowach. Wolność zapew-
niły mu matka i żona, wykupu-
jąc go za pieniądze. Praca w tym 
komandzie trwała jeszcze do je-
siennych omłotów.
Warto pamiętać o  wielu więź-
niach podobozów Stutthof na 
terenie Żuław Gdańskich. Ich 
obozowa rzeczywistość to cięż-
ka i  żmudna praca, często wy-
czerpująca i  doprowadzająca do 
śmierci. Ich los zasługuje na na-
szą pamięć i upamiętnienie.
Jedną z  form pamięci o  tych 
więźniach jest kapliczka 
w Cieplewie.

tomasz jagielski
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coRaz BliŻej KoNiec PRac

Tuż przed zamknięciem 
tego wydania „Panoramy” 
otrzymaliśmy informacje, że 
w najbliższy piątek (29 stycz-
nia) otwarte mają być dwie 
nitki wiaduktu Biskupia Gór-
ka niemal w  samym centrum 
Gdańska.
Obie nitki obiektu przeszły 
próby obciążeniowe. Próby 
przeprowadzono również na 
mostku nad Kanałem Raduni 
i  estakadach dojazdowych do 
wiaduktu.
Jak informuje Włodzimierz 
Bartosiewicz, dyrektor Dyrek-
cji Rozbudowy Miasta Gdań-
ska, testy wypadły pomyślnie, 
co umożliwiło nam rozpo-
częcie procedury uzyskiwania 
pozwolenia na użytkowanie 
obiektu, koniecznej do urucho-
mienia ruchu na wiadukcie. 
 – Dokumenty zostały złożone 
do Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Nadzoru Budowlanego 

– Dzieci uczyły się zdal-
nie w  domach, więc wyko-
rzystaliśmy okazję i  prze-
prowadziliśmy w  naszych 
szkołach kilka niezbędnych 
prac. Każdy polski samo-
rząd boryka się z problema-
mi finansowymi wywołany-
mi przez pandemię. Jednak 
oświata to jedno z ostatnich 
miejsce, gdzie możemy pro-
wadzić oszczędności – mówi 
nam Jerzy Kulka, zastępca 
burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego ds. społecznych. 

(Gr)

zadziaŁo się W PRUszczaŃsKicH szKoŁacH 

czas pandemii wykorzystano na drobne remonty 
przez ostatnie miesiące w naszych szkołach brakowało dziecięcej wrzawy. nauka prowadzona była zdalnie.  
w pruszczańskich szkołach czas ten wykorzystano na drobne prace remontowe i naprawy. 

w  Gdańsku celem pozyska-
nia decyzji o  pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu budow-
lanego. Na obiekcie odbyła się 
także obowiązkowa kontrola 
WINB i zakładamy, że wszel-
kie formalności umożliwiające 
otwarcie drugiej nitki powinny 
zakończyć się w  najbliższych 
dniach – dodaje Włodzimierz 
Bartosiewicz.
Na 29 stycznia planowane jest 
otwarcie ruchu na drugiej nit-
ce Wiaduktu Biskupia Górka. 
Z  przyczyn technicznych na-
stąpi to przed popołudniowym 
szczytem komunikacyjnym. 
Udostępnienie drugiej nitki 
wiaduktu wymaga przeprogra-
mowania sygnalizacji świetlnej. 
Proces ten rozpocznie się po 
porannym szczycie komunika-
cyjnym około godz. 9.00 i  za-
kończy przed popołudniowym 
szczytem około godz. 15.00.  
Dzięki temu w  piątkowe 

popołudnie ruch w  kierunku 
Pruszcza Gdańskiego odby-
wać się będzie nowo otwartym 
wiaduktem, a ruch w kierunku 
Gdańska prowadzony będzie 
prawą nitką wiaduktu, po któ-
rej obecnie poruszają się samo-
chody w obu kierunkach.
Co ważne, na każdej nitce wia-
duktu otwarte zostaną dwa 
z  trzech pasów ruchu. Doce-
lowe pasy przeznaczone na 
buspas będą jeszcze wyłączo-
ne z  ruchu. Podyktowane jest 
to koniecznością zapewnienia 
bezpieczeństwa zarówno pra-
cownikom budowy, jak i prze-
jeżdżającym przez wiadukt 
kierowcom. 
 – Z  tego również powodu 
nowa nitka wiaduktu w  kie-
runku Pruszcza Gdańskiego 
nie będzie jeszcze dostępna dla 
rowerzystów. Udostępniony 
zostanie także przejazd przez 
mostek nad kanałem Raduni 

w ul. Zaroślak – na wysokości 
stacji paliw. Zmieni się także 
lokalizacja przystanku auto-
busowego w  pobliżu skrzyżo-
wania z  ul. Toruńską, który 
zostanie przesunięty o  ok. 50 
m  w kierunku Pruszcza Gdań-
skiego – informuje Agnieszka 
Zakrzacka z  Dyrekcji Rozbu-
dowy Miasta Gdańska. – Jeśli 
dalsze prace drogowe prowa-
dzone będą zgodnie z planem, 

w pełnym zakresie wiadukt Bi-
skupia Górka zostanie otwar-
ty w drugim kwartale, na kie-
dy to planowane jest również 
udostępnienie przejazdu przez 
most nad Kanałem Raduni 
w kierunku ul. Zaroślak.
Wiosną sukcesywnie udostęp-
nione będą również pozostałe 
przebudowywane w  ramach 
inwestycji odcinki drogo-
we, a  zakończenie realizacji 

całego układu drogowego 
wraz z  parkingiem nastąpi 
w połowie roku.
Dodajmy na sam koniec, że 
wszystkie prace kosztować 
będą ok. 165 mln zł. Inwesty-
cja dofinansowana jest z  Eu-
ropejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.

(Gr)

29 stycznia pojedziemy nowym wiaduktem 

  remont tarasu w oddziale przedszkolnym sp nr 2  wyremontowana biblioteka w sp nr 1

 wyremontowana sala dydaktyczna w sp nr 4 wyremontowany węzeł sanitarny na basenie sp nr 3
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ziMoWe KĄPiele W PRzyWidzU

morsowanie złagodziło skutki wirusa
Od kilku lat możemy zauwa-
żyć coraz większe zaintereso-
wanie morsowaniem. Praw-
dziwy boom zimowe kąpiele 
przeżywają w  tym sezonie. 
Morsują wszyscy od gór po 
Bałtyk. Grupa przywidzkich 
morsów od dobrych kilku 
lat korzysta z  uroków zimo-
wych kąpieli w  miejscowym 
jeziorze.
 – Początki były bardzo 
skromne, ponieważ morso-
waniem zainteresowanych 
było zaledwie pięć osób. Po 
6 latach z dumą możemy po-
wiedzieć, że za naszym przy-
kładam poszło nawet kilka-
dziesiąt osób – mówi Marek 
Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz, który był jednym 
z  inicjatorów założenia nie-
formalnej grupy morsów. – 
Moje morsowanie nie wzięło 
się z  przypadku. Szukałem 
recepty na zapalanie oskrze-
li, które regularnie mnie nę-
kało. Nie pomagały nawet 
antybiotyki. Spróbowałem 
zimowych kąpieli i  muszę 
przyznać, że przestałem cho-
rować. Covid-19 dopadł rów-
nież mnie, ale na szczęście 
chorobę przeszedłem łagod-
nie. Myślę, że zawdzięczam 
to też morsowaniu.
Teraz w  Przywidzu mamy 

dwie grupy morsów, któ-
rzy zimnych kąpieli zażywają 
w soboty i niedziele – m.in. na 
kąpielisku gminnym.
 – Morsowanie nigdy nie było 
nam obce. Tak na dobre zara-
ził nas tym Lech Bednarek. 
Każdy wiek jest dobry na ką-
piele w lodowatej wodzie – o ile 
nie ma zdrowotnych przeci-
wskazań. Dlatego warto prze-
badać się u  specjalisty, który 
potwierdzi, że jesteśmy zdolni 
do morsowania. Wskazana jest 
opinia kardiologa – tłumaczy 
Marek Zimakowski, który jest 
jednym z  nielicznych, a  może 
i  jedynym wójtem-morsem 

w  powiecie gdańskim. – War-
to odwiedzić sklep sportowy, 
gdzie powinniśmy zaopatrzeć 
się w  odpowiednie neopreno-
we obuwie i rękawiczki, ale też 
ciepłą czapkę. Trzeba też kupić 
odpowiednią odzież, aby po 
wyjściu z  wody móc w  miarę 
szybko ogrzać ciało.
Przed wejściem do wody war-
to przeprowadzić krótką roz-
grzewkę. Początkujące morsy 
powinny przebywać w  wodzie 
zaledwie kilkadziesiąt sekund. 
Wójt Zimakowski radzi powo-
li wchodzić do wody, aby ciało 
przyzwyczajało się do zimna. 
Dopiero z  czasem możemy 

 ekipa algierii do mistrzostw w egipcie przygotowywała się w cedrach wielkich 

o PUcHaRy WÓjtÓW

Halówka w trąbkach wielkich
W miniony weekend w Trąb-
kach Wielkich odbył się tur-
niej halowej piłki nożnej dla 
dzieci urodzonych w  2012 
roku i  młodszych o  pucha-
ry wójta Suchego Dębu – 
Henryki Król i  wójta gmi-
ny Trąbki Wielkie – Błażeja 
Konkola. Rywalizowało 12 
drużyn i  prawie 120 dzieci. 
Zwyciężyła Santana Wiel-
ki Klincz, a  miejsca na po-
dium zajęły jeszcze zespo-
ły: KP I  Starogard Gdański 
oraz KS Skorzewo. Kolejne 
miejsca zajęły zespoły: Orły 
Tczew, AP Potok Pszczółki, 

KP II Starogard Gdański, 
GKS Kowale, Kaperki Puck, 
Base Group Osiczanka Osice, 
GTS Przywidz, GTS Pruszcz 
Gdański i AP Filsport Nowa 
Karczma.
Tytuł najlepszego zawodnika 
i zawodniczki przyznano Poli 
Buszman z  KS Skorzewo, 
najlepszym strzelcem został 
Maciej Kartoszyński z  San-
tany Wielki Klincz, a najlep-
szym bramkarzem wybrano 
Mieszka Brzoskę z KP I Sta-
rogard Gdański. Organizato-
rem turnieju była Osiczanka 
Osice.

(lO)

alGieRia PoNoWNie Na ŻUŁaWacH

cedry wielkie przed 
mistrzostwami świata
drugi rok z rzędu piłkarze ręczni reprezentacji algierii trenowali w cedrach wielkich. przyjazd 
do polski brązowych medalistów afryki był jednym z elementów przygotowań do kończących się 
właśnie mistrzostw Świata w piłce ręcznej, które odbywają się w egipcie. w imprezie brała udział 
również reprezentacja polski, która nadspodziewanie dobrze wypadła w fazie eliminacyjnej, 
zajmując 2. miejsce w swojej grupie, a ostatecznie została sklasyfikowana na miejscach 9-13.

Nasi szczypiorniści trafili do 
mocnej grupy razem z  Hisz-
panią, Tunezją i  Brazylią, na-
tomiast ekipa Algierii w grupie 
F zagra z  Portugalią, Islandią 
i Marokiem. Mimo że mistrzo-
stwa odbywają się w Afryce, to 
sztab szkoleniowy Algierii na 
miejsce zgrupowania wybrał 
zimne w  porównaniu z  Egip-
tem Cedry Wielkie.
– Cieszymy się z takiego faktu. 
Świadczy to o tym, że warunki, 
które czekają na sportowców 
w Cedrach Wielkich, są opty-
malne nawet do uprawiania 
sportu wyczynowego. Szkoda, 
że podobnie jak w  roku ubie-
głym w  naszej hali nie roze-
grano żadnego meczu towa-
rzyskiego, bo byłaby to nie lada 
gratka dla sportowych kibiców. 
Niestety pandemia ponow-
nie pokrzyżowała nasze plany 
– mówi Janusz Goliński, wójt 
Gminy Cedry Wielkie.
Tym razem Algieria rozegrała 

mecze sparingowe w  Cetnie-
wie, a  ich przeciwnikiem była 
reprezentacja Polski. 
– Już teraz mogę powiedzieć, 
że za rok ponownie będzie-
my mieli przyjemność gościć 

zawodników z  Algierii. Mam 
nadzieję, że unormuje się sytu-
acja z covid-19 i będziemy mo-
gli zaprosić kibiców do naszej 
hali na mecz – dodaje Łukasz 
Żarna, dyrektor Żuławskiego 

Ośrodka Kultury i  Sportu 
w Cedrach Wielkich.

(Gr)
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zażywać dłuższych kąpieli. 
Rekord zimowej kąpieli Mar-
ka Zimakowskiego wynosi 
ponad 13 minut, ale są i tacy, 
którzy dłużej przebywają 
w lodowatej wodzie 
 – Przebywając w wodzie, nie 
czuje się zimna. Zdecydowa-
nie przyjemniejsze jest drugi 
zanurzenie, kiedy ciało jest 
już przyzwyczajone do ni-
skiej temperatury, a skóra jest 
już pewnego rodzaju blokadą 
przed zimnem -  potwierdzają 
pozostałe przywidzkie morsy.

(lubek) 琀爀攀渀攀爀搀愀挀愀
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od lat województwo pomorskie jest polskim liderem kolejowych przewozów pasażerskich. liczba pasażerów rośnie z roku na rok. niestety 
w 2020 roku pandemia i lockdown spowodowały, że było ich mniej. mimo to pod koniec roku rozpoczęła się inwestycja związana z bajpasem 
kartuskim, trwają też przygotowania do elektryfikacji linii pomorskiej kolei metropolitalnej. 

Po pomorskich torach kursu-
je już 10 nowoczesnych, elek-
trycznych składów Impuls. 
Ich dostawy zakończyły się 
pół roku wcześniej niż pier-
wotnie zakładano, na począt-
ku 2020. Obsługują one po-
łączenia pomiędzy Słupskiem 
a  Trójmiastem i  Elblągiem. 
Po elektryfikacji linii Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej 
będą mogły pojechać także 
do Kartuz. Zakup Impulsów 
kosztował ponad 240 mln zł 
i  był współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej.  

PoMoRzaNie WyBieRajĄ 
Kolej
Mieszkańcy województwa po-
morskiego najchętniej w  Pol-
sce jeżdżą pociągami. Zgod-
nie z  danymi Urzędu Trans-
portu Kolejowego wskaźnik 
wykorzystania kolei w naszym 
regionie wynosi 26,1. Ozna-
cza to, że Pomorzanie chęt-
niej korzystają z  kolei niż 

mieszkańcy innych regionów 
kraju, a nawet niektórych kra-
jów UE. Cieszy również fakt, 
że od kilku lat ten wskaźnik 
stale wzrasta. Łącznie w  2019 
r. z usług kolei w regionie sko-
rzystało 56,4 mln pasażerów.  

WieloletNie WsPaRcie 
Kolei
Na przełomie roku samorząd 
województwa podpisał z Szyb-
ką Koleją Miejską i  z Polregio 
wieloletnie umowy finanso-
we. To bardzo ważny funda-
ment dla rozwoju komunika-
cji kolejowej. Z  jednej strony 
pozwoli operatorom na za-
chowanie płynności finanso-
wej i  zakupy nowego taboru, 
a  z  drugiej  zapewni Pomo-
rzanom komunikację kolejo-
wą na najwyższym poziomie. 
Warto pamiętać, że w  Wielo-
letniej Prognozie Finansowej 
Województwa Pomorskiego 
zapisano, że w  ciągu najbliż-
szych 6 lat na kolej samorząd 

przeznaczy około miliarda zło-
tych z  budżetu województwa.  

BUdUjeMy BajPas
W  grudniu 2020 r. podpisana 
została umowa z  wykonaw-
cą tzw. bajpasa kartuskiego. 
Będzie to trasa objazdowa na 
czas modernizacji i  elektry-
fikacji linii kolejowej Gdynia 
– Kościerzyna. Przez ok. trzy 
lata ruch pociągów będzie tam 
wstrzymany, a  dzięki bajpaso-
wi pociągi z linii PKM pojadą 
przez Gdańsk Kokoszki, Starą 
Piłę, Żukowo Zachodnie do 
Kartuz. Co ważne, nie będzie 
to tylko tymczasowa trasa. Po 
zakończeniu inwestycji, którą 
prowadzić będzie spółka Po-
morska Kolej Metropolitalna,  
będzie ona dalej służyć miesz-
kańcom. Koszt tej inwestycji 
to ponad 43 mln zł. Warto też 
zaznaczyć bardzo dobrą współ-
pracę z  kolejarzami z  PLK. 
Dzięki koordynacji prac prze-
targi udało rozstrzygnąć się 

praktyczne w  tym samym cza-
sie. To oznacza, ze budowlań-
cy będą mogli równocześnie 
działać na obydwu odcinkach.  

PKM z PRĄdeM
W 2021 r. rozpocznie się także 
druga oczekiwana inwestycja na 
linii PKM, mianowicie elektry-
fikacja trasy. Linia Pomorskiej 

Kolei Metropolitalnej od po-
czątku planowana była do elek-
tryfikacji. Jednak bez elektryfi-
kacji linii kolejowej z Gdyni do 
Kościerzyny inwestycja była by 
bez celowa, a  trakcja elektrycz-
na kończyłaby się ślepo w  Rę-
biechowie. Dzięki tej inwestycji 
już za kilka lat podróżni zy-
skają jeszcze większy komfort 

podróży, pociągi będą też bar-
dziej pojemne i  szybsze. Wraz 
z  elektryfikacją wybudowany 
zostanie również nowy przysta-
nek – Gdańsk Firoga. Będzie on 
służyć pracownikom licznych 
zakładów i  firm zlokalizowany 
w rejonie gdańskiego lotniska.  

(AO)

kolejowa rewolucja trwa. 
co dzieje się na pomorskich torach?

naszE sPrawy

o tym, że województwo pomorskie jest polskim liderem kolejowych przewozów pasażerskich nikogo nie trzeba przekonywać. liczby 
mówią same za siebie. transport publiczny to jednak nie tylko koleje. to także przewozy autobusowe czy komunikacja miejska.  
w porównaniu do innych polskich regionów wydajemy najwięcej na dopłaty do transportu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. ranking 
został opublikowany przez czasopismo „wspólnota”.

System publicznego transportu 
zbiorowego jest współfinanso-
wany przez samorządy lokalne. 
Organizatorami komunikacji 
kolejowej i drogowej są więc za-
równo samorząd województwa 
jak i  gminy czy powiaty. Każ-
dy z organizatorów dopłaca do 

wykonywanych kursów i  uzu-
pełnia wpływy z  biletów ku-
powanych przez podróżnych. 
Wysokość tych dopłat jest 
zróżnicowana. Łącznie w 2021 
roku z  budżetu województwa 
pomorskiego na organizację 
transportu kolejowego zostanie 

wydane ponad 194 mln zł.
Jak pokazuje najnowszy ran-
king czasopisma „Wspólno-
ta” uśredniona wysokość tych 
dopłat, w  województwie po-
morskim wynosi (per capita) 
64,80 zł.  To najwyższa war-
tość wśród polskich regionów. 

Na drugim miejscu w  rankin-
gu uplasowało się wojewódz-
two mazowieckie, a na trzecim 
Wielkopolska.
– To, że jesteśmy liderem 
w  ilości przewozów regional-
nych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca cieszy, ale trzeba 
pamiętać, jak duże koszty się 
z  tym wiążą. Musimy pamię-
tać o zrównoważonym rozwoju 
województwa i o tym, że takie 
dziedziny jak ochrona zdro-
wia, kultura czy oświata rów-
nież wymagają niemałych na-
kładów – mówi Leszek Bonna 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego.
Warto też zaznaczyć bardzo 
wysoką pozycję, jaką wśród 
miast wojewódzkich zajęło 
miasto Gdańsk. Dopłata do 
transportu zbiorowego, w  uję-
ciu per capita w Gdańsku wy-
nosi ponad 590 zł, co jest dru-
gim wynikiem w kraju. Ale do-
płaty to nie wszystko.

– Zależy nam zarówno na uno-
wocześnieniu taboru, jak i roz-
budowie infrastruktury kole-
jowej. Stąd pomysł na jeszcze 
lepszą współpracy z PKP SKM 
i Polregio i innymi interesariu-
szami w  promocji ekologicz-
nych przewozów kolejowych. 
Od lutego będziemy inicjo-
wać spotkania mające na celu 

osiągnięcie jeszcze lepszego 
komfortu podróżowania – do-
daje wicemarszałek Bonna.
Jakie będą efekty? O  tym 
przekonamy się w  ciągu roku, 
a  warto dodać, że 2021 rok 
został ogłoszony Europejskim 
Rokiem Kolei.
 

(AO)

Pomorskie samorządy liderem dopłat do transportu. 
wydajemy najwięcej w Polsce

Transport na Pomorzu – cyfry i rekordy

Każdego roku, coraz więcej mieszkańców regionu 

korzysta z pociągów. W 2019 r. składy 
przewiozły 56,4 mln osób. To drugi 
wynik w Polsce. 

Pociągi na Pomorzu przejeżdżają 

rocznie ponad 10,2 mln km.

To tak jakby okrążyć 
Ziemię 256 razy. 

Województwo pomorskie jest 
liderem jeśli chodzi o dopłaty 
do transportu publicznego. W skali 
roku pomorskie samorządy przeznaczają 
na to 64,80 zł na mieszkańca

Pomorzanie wybierają kolej. Wskaźnik 
wykorzystania kolei wynosi 26,1. Oznacza to, że 
mieszkańcy regionu najchętniej w Polsce jeżdżą 
pociągami. 

 


