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FlashFlash

– pruszcz Gdański to stosunkowo 
niewielkie miasto, dlatego też 
prawdopodobieństwo wygranej jest 
wysokie – dodaje Janusz wróbel.

Sukces przywidzkiej kultury w sieci
Pandemia nie zakłóciła, a  zmieniła działalność GOK 
w  Przywidzu. Teraz działania zostały przeniesione do 
internetu, co spowodowało, że o nietypowych poczynaniach 
przywidzkiego ośrodka dowiedziały się tysiące osób.

Nowy wóz dla strażaków z Koszwał  
Nowy wóz bojowy został oficjalnie przekazany rycerzom 
strażakom z OSP Koszwały. Samochód udało się zaku-
pić dzięki pieniądzom pozyskanym z kilku źródeł – m.in. 
z budżetu gminy, starostwa i środków centralnych.

Przygotowują projekt nowej szkoły  
Wicewójt gminy Pruszcz Gdański Daniel Kul-
kowski podpisał umowę na wykonanie doku-
mentacji projektowej szkoły z zapleczem sporto-
wym w Jagatowie.

Mieszkańcy powiatu aktywni zawodowo 
Pomorska Akademia Działania została wybrana – 
w  drodze konkursu – jako partner Powiatu Gdańskiego 
w  przedsięwzięciu, którego celem jest aktywizacja 
mieszkańców. Pierwsze działania mają wystartować w maju.
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wygraj samochód albo 5000 złotych 
ROZLICZ PIT W PRUSZCZU GDAŃSKIM

po ubiegłorocznym sukcesie loterii podatkowej, również w tym roku 
będzie można wygrać nowy samochód osobowy. aby wziąć udział 
w zabawie, wystarczy złożyć roczne zeznanie podatkowe w prusz-
czu Gdańskim. zgłoszenia będą przyjmowane od 1 marca.
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BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA 

W URZĘDZIE GMINY 

dla mieszkanek Pruszcza 
gdańskiego

łatwiejsze i szybsze 
załatwianie spraw 

Mieszkanki Pruszcza Gdań-
skiego mogą skorzystać z  bez-
płatnej mammografii. Mobilna 
pracownia mammograficzna 
LUX MED będzie do dyspozy-
cji 16 marca w godz. 8.30–16.30 
przy Centrum Kultury i Sportu, 
ul. F. Chopina 34.
W badaniu w ramach programu 
mogą wziąć udział panie w wie-
ku 50–69 lat, które są ubezpie-
czone, nie były leczone z powodu 
raka piersi, a także nie miały wy-
konanej mammografii w ramach 
tegoż programu w  ciągu ostat-
nich 24 miesięcy lub są w grupie 
ryzyka i w roku poprzedzającym 
otrzymały pisemne wskazanie 
do wykonania ponownej mam-
mografii po upływie 12 miesięcy.
W  2021 roku po raz pierwszy 
z  badania w  ramach Programu 
Profilaktyki Raka Piersi mogą 
skorzystać panie z  rocznika 

1971. Systematyczność w  prze-
strzeganiu terminów kolejnych 
badań mammograficznych po-
zwala na wykrycie potencjalnego 
zagrożenia na bardzo wczesnym 
etapie rozwoju choroby, pozwa-
lając rozpocząć natychmiastowe 
i  skuteczne leczenie, które daje 
niemal 100 proc. gwarancję po-
wrotu do zdrowia.
Organizatorzy akcji proszę 
o wcześniejszą rejestrację (tel. 58 
666 24 44) lub elektronicznie za 
pomocą formularza dostępne-
go na stronie www.mammo.pl/
formularz. W  celu weryfikacji 
uprawnień do badania przed po-
łączeniem telefonicznym warto 
przygotować dowód osobisty. 
Na badanie z kolei należy zabrać 
ze sobą zdjęcia z  poprzednich 
mammografii.

(GR)

Na stronie www.pruszczgdanski.
pl (strona główna, dział: Sprawy 
do załatwienia w  urzędzie) do-
stępny jest katalog kart usług ad-
ministracyjnych, świadczonych 
przez Urząd Gminy Pruszcz 
Gdański. 
Interesującej nas sprawy do zała-
twienia możemy szukać dwojako: 
tematycznie lub poprzez dany re-
ferat. Przykładowo: karty usługi 
dotyczącej bonu opiekuńczego 
będziemy szukać na samym po-
czątku katalogu spraw ułożonych 
alfabetycznie lub w  Referacie 
Oświaty i Spraw Społecznych. 
Karta usługi stanowi zbiór naj-
istotniejszych informacji na temat 
sposobu załatwiania danej sprawy 
w  urzędzie, jest swego rodzaju 
przewodnikiem dla interesanta. 
Do każdej karty usługi dołą-
czone są druki do pobrania, sta-
nowiące gotowe formularze do 
wypełnienia. 
 – Podanie możliwie pełnego opis 

usługi oraz możliwość skorzy-
stania przez interesantów z  go-
towych formularzy ma ułatwić 
i przyspieszyć proces załatwiania 
spraw w naszym urzędzie – uwa-
ża Małgorzata Grzegorczyk, se-
kretarz gminy Pruszcz Gdański.
Wśród tematycznych katalogów 
można znaleźć szczegółowe pod-
katalogi. Przykładowo: w  kata-
logu „meldunki” znajduje się 19 
kart usług, a wśród nich: „zamel-
dowanie na pobyt stały”, wymel-
dowanie z  pobytu czasowego”, 
„zgłoszenie wyjazdu poza granice 
RP” itp.
Urząd opracował i  udostępnił 
143 karty usług. Zapraszamy 
mieszkańców gminy do zała-
twiania spraw w Urzędzie Gmi-
ny Pruszcz Gdański z wykorzy-
staniem stworzonego katalogu 
usług.

(MB)

WAŻNA INWESTYCJA W JAGATOWIE 

ZAPRASZAMY NA KRÓTKĄ 6

Przygotowują projekt nowej szkoły 

Życie miasta na starych fotografiach 

wicewójt gminy pruszcz Gdański daniel kulkowski podpisał umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowej szkoły z zapleczem sportowym w Jagatowie. choć o terminie „pierwszego dzwonka” 
trudno dziś mówić, jest to z pewnością duży krok w kierunku realizacji tak ważnej dla południowo-
zachodniej części gminy pruszcz Gdański inwestycji, zapewniającej nie tylko dostęp do oświaty, 
ale również dającej możliwości uprawniania wielu dziedzin sportu.

dom wiedemanna przy krótkiej 6 w pruszczu Gdańskim mimo wielu utrudnień i ograniczeń 
nieustannie działa i zaprasza w swoje gościnne progi. od niedawna – w ograniczony sposób, ale 
w końcu działa – bistro „przystanek” crepes & wine.

Ważny etap z  zakresu formal-
ności za nami. W drodze prze-
targu został wyłoniony wyko-
nawca dokumentacji projekto-
wej szkoły w Jagatowie – firma 
G&G Projekt z  Częstochowy, 
która ma czas do końca 2021 r. 
Koszt dokumentacji to prawie 
240 tys. zł. 
 – Cieszymy się z  podpisania 
umowy, na mocy której po-
wstanie dokumentacja projek-
towa z  pozwoleniem na budo-
wę. Pracujemy nad projektem 
i  rozważamy różne możliwości 
finansowania budowy – dodaje 
wicewójt.
Zgodnie z wcześniej opracowa-
ną koncepcją, projekt ma prze-
widzieć budowę obiektu szkoły 
podstawowej z salą gimnastycz-
ną oraz oddziałem przedszkol-
nym. Budynek ma mieć dwie 
kondygnacje i windę. W projek-
cie nie może zabraknąć również 
strefy sportu i  rekreacji (boiska 
wielofunkcyjnego, boiska tra-
wiastego z czterotorową bieżnią, 
placu zabaw, ogródka edukacyj-
nego oraz słupa z gniazdem dla 
zaprzyjaźnionego z wojanowską 
szkołą bociana), a także parkin-
gów (jednego dla pracowników 

szkoły i jednego dla rodziców).
W  planach gminy Pruszcz 
Gdański jest również budowa 
bezpiecznego układu drogowe-
go z  wyniesionym przejściem 
dla pieszych. Do szkoły można 
by było bezpiecznie dojechać 
także rowerem i  hulajnogą – 
po zaprojektowanej już asfal-
towej ścieżce pieszo-rowerowej 
wzdłuż ulicy Żurawiej. Dojazd 
do szkoły byłby możliwy od 
strony drogi wojewódzkiej 222 

(od Straszyna) oraz od stro-
ny drogi wojewódzkiej 226 (od 
Jagatowa/Wojanowa). 
Budowa szkoły, z  uwagi na 
możliwości finansowe gminy, 
będzie etapowana. 
Gmina Pruszcz Gdański nale-
ży do najszybciej rozwijających 
się gmin w  Polsce. Niemaleją-
cy przyrost liczby ludności sta-
wia samorząd przed kolejnymi 
wyzwaniami. Jednym z  nich 
jest zapewnienie najmłodszym 

dostępu do nowoczesnych pla-
cówek oświatowych. Na prze-
strzeni ostatnich lat gminne 
szkoły przeszły rozbudowy lub 
modernizacje. Powstała nowa 
placówka – metropolitalna 
szkoła w  Kowalach. Obecnie 
istnieje konieczność wybudo-
wania szkoły w  Jagatowie, do 
której zostanie przeniesiona 
szkoła z Wojanowa.

(MB)

– W ostatnim czasie mogliśmy 
pomóc pruszczanom w składa-
niu wniosków o wydanie Prusz-
czańskiej Karty Mieszkańca, 
która cieszy się ogromnym 

  bezpośrednia okolica przyszłej szkoły w Jagatowie 

zainteresowaniem. Przypo-
mnę tylko, że taka możliwość 
istnieje w  naszym „muzeum” 
tylko do 26 lutego – mówi 
nam Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego. –  „Uwolnienie” 
instytucji kultury stało się oka-
zją do udostępnienia wystawy, 
która przenosi nas o  sto lat 
i  opowiada o  Ilse Scheutzow, 
młodej mieszkance naszego 
miasta, która od końca I wojny 
światowej przez kolejne dzie-
sięć lat, animowała życie kul-
turalne Pruszcza Gdańskiego.
Na wystawie eksponowane są 
unikalne, nigdzie indziej nie-
dostępne, zdjęcia prywatne sa-
mej Ilse Scheutzow. Obejrzeć 
można również fotografie do-
kumentujące życie artystycz-
ne Pruszcza Gdańskiego i  jej 
bohaterów, ale sceny z  wystę-
pów Towarzystwa Muzyczne-
go oraz zdjęcia z  późniejszej 
aktywności Ilse Scheutzow. 

Zdjęcia obejrzeć można w ma-
łej, tylnej sali wystawowej na 
parterze. 
 – Bardzo cieszy nas fakt, że 
mieszkańcy naszego miasta 
dzielą się z  nami swoimi ro-
dzinnymi pamiątkami. Dzięki 
temu możemy archiwizować, 
a  potem udostępniać histo-
ryczne fotografie przedstawia-
jące ówczesne życie codzien-
ne mieszkańców Pruszcza 

Gdańskiego. W dalszym ciągu 
zachęcam pruszczan, aby od-
kurzyli dawno nieotwierane 
szuflady albo komody i podzieli 
się z nami rodzinnymi pamiąt-
kami, które warto pokazać na 
światło dzienne – mówi Bar-
tosz Gondek, który jest też sze-
fem pruszczańskiego muzeum.

(KL)
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POMOC DLA BEZROBOTNYCH I MAŁO ZARABIAJĄCYCH

SZKOŁA WŁĄCZYŁA SIĘ W OGÓLNOŚWIATOWĄ AKCJĘ

Mieszkańcy powiatu gdańskiego 
aktywni zawodowo 

sukces pierwszej orkiestry z rusocina

pomorska akademia działania została wybrana – w drodze konkursu – jako partner powiatu Gdańskiego w przedsięwzięciu, 
którego celem jest aktywizacja mieszkańców. pierwsze działania mają wystartować już w maju.

po raz pierwszy w historii zespół szkół rolniczych w rusocinie organizował finał wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy. 
Grano głośno i efektywnie, co przyniosło dość zgrabną sumkę blisko 19 tysięcy złotych. 

Projekt ma na celu zwiększenie 
zatrudnienia osób pozostają-
cych bez pracy oraz poprawie-
nie sytuacji zawodowej osób 
pracujących, których pensja nie 
przekracza najniższej krajowej 
np. z tytułu umowy zlecenia.
 – W ramach projektu możliwe 
będzie wsparcie specjalistów, 
a  więc doradcy zawodowego, 
pośrednika pracy czy psycholo-
ga. Przewidziano również dużo 

szkoleń zawodowych – zarów-
no te, które pozwolą na zdoby-
cie nowych kwalifikacji jak i te, 
które uzupełnią te posiadane 
już przez mieszkańców. Kolej-
nym elementem projektu bę-
dzie możliwość uczestnictwa 
w  stażach zawodowych, które 
pozwolą zaadaptować się np. 
z  nową zdobytym zawodem, 
co pozwoli już „gładko” wejść 
na otwarty rynek pracy – mówi 

Stefan Skonieczny, starosta 
gdański.
Wsparciem zostaną objęci rów-
nież przedsiębiorcy, którzy 
będą mieli możliwość doposa-
żenia nowotworzonego stano-
wiska pracy. W  ramach dopo-
sażenia będzie można sfinan-
sować między innymi zakup 
sprzętu, maszyn lub urządzeń 
niezbędnych do wykonywania 
pracy na danym stanowisku.
Jest to już trzecia i  ostatnia 
w  tym rozdaniu unijnym edy-
cja projektu „Mieszkańcy Po-
wiatu Gdańskiego Aktywni 
Zawodowo”. 
 – Chcemy, żeby ta ostatnia edy-
cja poniekąd podsumowująca 
dwie poprzednie wyróżniała się 
i była wyjątkowa. W tym celu 
Pomorska Akademia Działania 
otworzy swoją siedzibę na tere-
nie Pruszcza Gdańskiego, któ-
ra będzie otwarta na mieszkań-
ców. Dzięki temu mieszkańcy 

okolicznych miejscowości będą 
mogli swobodnie dojechać, 
by skorzystać z  oferowanego 
wsparcia. Dodatkowo, zarów-
no ze względu na osoby pracu-
jące, jak i bezrobotne, które zaj-
mują się dziećmi czy domem, 
chcemy, żeby wsparcie udziela-
ne było również w niestandar-
dowych godzinach czy w week-
endy. Sądzimy, że ze wsparcia 
skorzystają teraz osoby, które 
wcześniej nie miały takiej moż-
liwości – dodaje starosta.
Pomorska Akademia Działa-
nia głównie zajmuje się dzia-
łaniami na rzecz aktywizacji 
i edukacji w województwie po-
morskim. Główna siedziba or-
ganizacji mieści się w Nowym 
Dworze Gdańskim, ale zasię-
giem swojego działania obej-
mują kilka województw w kra-
ju. Akademia jest częścią Kra-
jowej Sieci Reintegracji, w któ-
rej reprezentuje województwo 

pomorskie. Krajowa Sieć Rein-
tegracji to ciało ogólnopolskie 
przy Ministerstwie Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej od-
powiedzialne za wzmocnienie 
instytucji zatrudnienia socjal-
nego w  działaniach polityki 
społecznej wobec wykluczenia 
społecznego. Główną misją Po-
morskiej Akademii Działania 

jest zwiększenie świadomości 
mieszkańców na temat tego, 
jaką rolę odgrywa w  naszym 
życiu praca, uczestnictwo w ży-
ciu społeczności lokalnej czy 
zdobywanie nowych umiejęt-
ności i kwalifikacji.

(AN)

– Chcemy nie tylko kształcić 
fachowców, ale również ak-
tywnie uczestniczyć w  wy-
darzeniach naszego powiatu. 
Popieramy akcję WOŚP, dla-
tego z  chęcią włączyliśmy się 
do orkiestry, która niemal od 
30 lat gra już w  różnych za-
kątkach świata – mówi „Pano-
ramie” Robert Aszyk, dyrek-
tor Zespołu Szkół Rolniczych 
w Rusocinie.
Rusociński finał zorganizowa-
no w głównym budynku szko-
ły, w którym można było wrzu-
cić datek do puszki WOŚP. 
Oprócz wystawionych przez 
miejscowy sztab puszek orkie-
stry można było nabyć gadże-
ty tegorocznego finału WOŚP, 
obrazy i  albumy wystawione 
przez Uniwersytet Trzecie-
go Wieku w  Pruszczu Gdań-
skim i  Starostwo Powiatowe 
w  Pruszczu Gdańskim, zwie-
dzić tereny szkoły czy skoszto-
wać przygotowanych specjalnie 
na tę okazję słodkości. Atrakcji 
– mimo sytuacji pandemicznej 

– nie brakowało. Razem z Au-
tomobil Klub Morski zorga-
nizowano chociażby sportowe 
przejazdy samochodowe na au-
todromie szkolnym.  
 – Wszystko odbywało się 
zgodnie z  obowiązujący-
mi zasadami bezpieczeń-
stwa i  z  zachowaniem reżimu 

sanitarnego. Włączyliśmy się 
w  organizację finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
ponieważ uważamy, że powin-
niśmy wspierać ważne przed-
sięwzięcia charytatywne – do-
daje Marian Cichon, wicesta-
rosta gdański.
Jak podkreśla Robert Aszyk, 

organizacja finału nie należała 
do łatwych zadań, ale za to za-
kończona została sukcesem. 
 – Mimo przeszkód i  utrud-
nień, które napotykaliśmy na 
swojej drodze, jesteśmy bar-
dzo szczęśliwi. W czasie ulicz-
nej kwesty nasi wolontariusze 
zebrali dokładnie 11 230,37 

złotych, a kolejne 4025 złotych 
znalazło się w e-skarbonce, na-
tomiast 3554 złotych pozyska-
liśmy z  aukcji internetowych. 
W sumie zebraliśmy 18 809,37 
złotych – podsumowuje dy-
rektor Aszyk. – Jesteśmy nie-
zmiernie wdzięczni wszystkim, 
którzy się do tego przyczynili, 
dlatego gorąco i szczerze dzię-
kujemy każdemu, kto wrzucił 

do naszych puszek „symbo-
liczną złotówkę” oraz pomógł 
w  przygotowaniach i  organi-
zacji finału. A  przy okazji już 
teraz zapraszamy do nas na rok 
2022 na 30. Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.

(KL)

Życie miasta na starych fotografiach 
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SAMORZĄDOWCY ZGODNI

około 160 samorządowców wzięło udział w spotkaniu dotyczącym projektu umowy partnerstwa polski z unią europejską, która przesądza 
m.in. o podziale środków pomiędzy regionami. rządowy dokument zakłada, że nasze województwo dostanie o 736 mln euro, czyli aż 
o prawie 40 proc. mniej niż w poprzednich latach. co więcej, umowa partnerstwa nie określa kryteriów i zasad podziału środków. 

W  nowej perspektywie na lata 
2021-2027 na realizację progra-
mów w ramach Umowy Partner-
stwa przeznaczonych zostanie 76 
mld euro (czyli ponad 350 mld 
zł). Około 40 proc. tych funduszy 
otrzymają programy regionalne, 
zarządzane przez urzędy mar-
szałkowskie poszczególnych wo-
jewództw. Reszta przeznaczona 
zostanie na programy realizowa-
ne na poziomie krajowym.
„Taki podział to kara dla 
najlepszych”
Do 22 lutego trwają konsulta-
cje rządowego projektu nowej 
Umowy Partnerstwa. Marszałek 
Mieczysław Struk zwołał w  tej 
sprawie pilne spotkanie pomor-
skich samorządowców. Plano-
wana Umowa Partnerstwa Polski 
z Unią Europejską zakłada, że do 
regionu pomorskiego w  ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego trafi 1 129 mln euro, czyli 
o prawie 40 proc. mniej niż w po-
przedniej perspektywie.
– Najprawdopodobniej do na-
szego regionu trafi aż o 736 mln 
euro mniej. Oznacza to wyhamo-
wanie tempa rozwoju i  redukcję 

inicjatyw samorządo-
wych - mówił w czasie 
spotkania z  samorzą-
dowcami marszałek 
Mieczysław Struk.
Pomorskie nie może 
też liczyć na żadne me-
chanizmy rekompen-
sujące spadek kwoty 
na program regionalny. 
Nie jesteśmy objęci ani 
wsparciem Programu 
Polska Wschodnia, ani 
Funduszu Sprawie-
dliwej Transformacji. 
Biorąc to pod uwa-
gę, w  przeliczeniu na 
mieszkańca otrzyma-
my 482 euro, podczas 
gdy w latach 2014-2020 
kwota ta wynosiła 812 
euro. Mniej od Pomo-
rza per capita otrzymają 
tylko woj. mazowieckie, w  któ-
rym mieszkańcy mogą liczyć 
na 412 euro i dolnośląskie z 416 
euro. Znacznie większe fundusze 
zostaną przekierowane do woje-
wództw: lubelskiego, świętokrzy-
skiego, warmińsko-mazurskiego, 
podlaskiego oraz podkarpackiego 

(ponad 1000 euro per capita). 
Największą ogólną kwotę otrzy-
ma Śląsk.
Podział środków na programy re-
gionalne budzi wiele wątpliwości.
– Te pieniądze będą decydowały 
o  inwestycjach w regionie – tłu-
maczył podczas spotkania Ja-
nusz Lewandowski, europoseł. 

– Sytuacja Pomorza wygląda bar-
dzo źle. Mam wrażenie, że rząd 
po swojemu wyselekcjonował re-
giony, które chce rozwijać i że po-
dział środków jest niekorzystny 
dla regionów, które się rozwijają 
i  które osiągnęły sukces. Także 
dzięki wykorzystaniu środków 
unijnych. Mniejsze środki to kara 

dla najlepszych, a nagro-
da dla najsłabszych. Czyli 
im gorzej, tym lepiej, bo 
więcej pieniędzy – pod-
kreślił Lewandowski.
Europoseł zwrócił 
uwagę na to, że Umo-
wa Partnerstwa na lata 
2021-2027 jest najgorszą 
wynegocjowaną polską 
umową z  UE od cza-
su, kiedy nasz kraj jest 
we Wspólnocie. Zasada 
unijnego budżetu zakła-
dała, że w zbliżającym się 
okresie programowania, 
żaden kraj nie mógł stra-
cić więcej niż 24 proc.
 – Najwięcej straciły Wę-
gry, bo 24 proc. Polska za 
to aż 23 proc. – mówił 
Lewandowski.
Kto i jak dzieli? Pierwszy 

raz zasady nie są jawne
Ponadto, projekt Umowy Part-
nerstwa zakłada, że rząd odłożył 
do dodatkowego podziału 7 mld 
euro z  funduszy regionalnych. 
Te środki mają być negocjowa-
ne z  województwami w  ramach 
16 regionalnych programów 

operacyjnych i nie są od początku 
przypisane do konkretnych woje-
wództw, jak było do tej pory.
– Tu też nie znamy żadnych za-
sad negocjacji oraz kryteriów, ja-
kimi będzie się kierować strona 
rządowa – podkreślał Mieczy-
sław Struk. – Jednym słowem: 
pieniędzy jest mniej, nie wiado-
mo z jakich kryteriów to wynika, 
a  ewentualne dodatkowe środki 
będą dzielone pomiędzy regio-
ny według uznania – zaznaczył 
Struk.
Do tej pory, w każdej perspekty-
wie, prowadzony był partnerski 
dialog z  województwami na te-
mat zasad podziału środków na 
programy regionalne. To pierw-
szy raz w  historii, kiedy zasady 
podziału nie są transparentne. 
Zastanawiająca jest też tak duża 
rezerwa środków (25 proc. ogól-
nego budżetu dla regionów).
– Ta rezerwa może okazać się 
bardzo uznaniowa – mówił Ja-
nusz Lewandowski. – Rząd po 
swojemu rozdzieli te pienią-
dze bez oparcia w  dokumen-
tach Unii Europejskiej – dodał  
Lewandowski.

Podział środków unijnych jest niejasny, a Pomorze straci

Projekt Umowy Partnerstwa przedstawiony przez Rząd RP 
szczególnie dyskryminuje województwo pomorskie

Nawet 500 milionów 
złotych rocznie mniej na 
rozwój przez następnych 

siedem lat

Niejasne kryteria podziału 
i brak transparentności, to 
główny zarzut jaki rządowi 

RP stawia Marszałek 
Województwa Pomorskiego 

Mieczysław Struk

Aż o 736 mln Euro mniej 
na lata 2021-2027 

dla Pomorza

1 865 mld

2014-2020 2021-2027

1 129 mld

?

Radni Województwa Pomor-
skiego podjęli uchwałę wzy-
wającą Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki regional-
nej do transparentnej i  part-
nerskiej debaty dotyczącej 
podziału środków unijnych 
w  ramach Umowy Partner-
stwa. Uchwałę podczas po-
siedzenia sejmiku w  ponie-
działek 22 lutego poparło 20 
radnych Koalicji Obywatel-
skiej. Przeciw uchwale gło-
sowali radni PiS. Od głosu 
wstrzymał się radny Piotr 
Zwara reprezentujący Poro-
zumienie Jarosława Gowina.
W  uchwale radni wyrazi-
li zaniepokojenie zapisami 
zmniejszającymi alokację 
środków przeznaczonych 
na kontynuację regionalne-
go programu operacyjnego 
w województwie pomorskim, 
zgodnie z  którymi nasz re-
gion otrzyma ok. 40 proc. 
mniej środków niż w  latach 
2014-2020. Ze względu na 
szereg niejasności dotyczą-
cych zapisów w  projekcie 
Umowy Partnerstwa, a także 
sposobu obliczenia podzia-
łu środków sejmik wezwał 
Ministra Finansów do pod-
jęcia publicznej debaty na 

Konsultacje z  przedstawi-
cielami Ministerstwa Fun-
duszy i Polityki Regionalnej 
dotyczą nowej perspektywy 
unijnej i  podziału funduszy 
w  ramach Umowy Partner-
stwa. Do takiej dyskusji (on-
line) zaproszony został rów-
nież Samorząd Wojewódz-
twa Pomorskiego. Spotkanie 
odbyło się w poniedziałek 15 
lutego, a  udział w  nim – na 
zaproszenie marszałka wo-
jewództwa – wzięli również 
pomorscy samorządowcy: 
prezydenci, burmistrzowie 
i wójtowie z całego regionu. 
Wiceminister Małgorzata 
Jarosińska-Jedynak określiła 
to jako… złamanie konwen-
cji i niesubordynację.
Przygotowana przez mini-
sterstwo obszerna prezen-
tacja nie uśpiła czujności 
kilkudziesięciu pomorskich 
samorządowców, wśród któ-
rych byli m.in. wicemarsza-
łek Wiesław Byczkowski, 
prezydent Gdańska Alek-
sandra Dulkiewicz, wice-
prezydent Sopotu Marcin 
Skwierawski, wójt Trąbek 
Wielkich Błażej Konkol 

temat kryteriów i  algorytmu 
podziału środków. Ale także 
do określenia przejrzystych 
zasad podziału dodatkowych 
środków i  przeprowadzenia 
transparentnej i  partnerskiej 
debaty dotyczącej podziału 
alokacji przy udziale samo-
rządów województw. Dysku-
sja nad uchwałą była bardzo 
burzliwa i trwała prawie cztery 
godziny. Przeciwni przyjęciu 
stanowiska byli radni Prawa 
i Sprawiedliwości.
- Nie możemy zgodzić się na 
zawarte w  stanowisku sfor-
mułowania. Trzeba to było 
napisać łagodniej – tłumaczył 
szef klubu radnych PiS Jerzy 
Barzowski.
- Zgadzam się że narzuca-
nie z  góry pewnych zapisów 
w  Umowie Partnerstwa jest 
absurdalne. Uważam też, że 
algorytm powinien być udo-
stępniony samorządom wcze-
śniej i  że jego parametry po-
winny być dla wszystkich ja-
sne. Mimo to nie poprę takiej 
uchwały – tłumaczyła radna 
PiS Anna Gwiazda. 
- Koledzy radni, nie jesteście 
rządem. Nie jesteście repre-
zentantami rządu. Jesteście 
radnymi reprezentującymi 

i  burmistrz Pucka Hanna 
Pruchniewska. W  dyskusji 
pytali oni m.in. o brak jasnych 
i  transparentnych zasad po-
działu środków z  Unii Euro-
pejskiej. Według rządowych 
planów województwo pomor-
skie dostanie znacznie mniej 
funduszy niż w  poprzednich 
latach. 
Podczas konsultacji wicemar-
szałek Wiesław Byczkowski 
wypunktował to, co w propo-
nowanej przez rząd Umowie 
Partnerstwa budzi zaniepo-
kojenie samorządowców:
- Po pierwsze nie zdecydo-
wano się na kontynuowanie 
zasady partnerstwa i  subsy-
diowania środków. 60 pro-
cent środków unijnych będzie 
dysponowane centralnie, czyli 
przez rząd. A to jest tym bar-
dziej niepokojące, że nawet 
w  przypadku podziału po-
zostałych 40 procent braku-
je jakiejkolwiek transparent-
ności. Słyszymy ciągle słowo 
„algorytm” ale nigdy go nie 
widzieliśmy. 
Opinie o umowie przedstawili 
także inni przybyli na konsul-
tacje samorządowcy. 

mieszkańców naszego regio-
nu. I  to tym powinniście się 
kierować dziś, kiedy nasze 
województwo ma stracić mi-
liony – ripostowała radna KO 
Danuta Rek.
Podsumowując debatę mar-
szałek województwa pomor-
skiego Mieczysław Struk 
zaapelował do radnych 
o  poparcie wspólnego głosu 
z Pomorza.
– Czytam w  prasie, że po 
apelu województwa dolno-
śląskiego, minister Michał 
Dworczyk, szef Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, 
przywiózł do tego regionu 
dodatkowe 143 mln euro do-
datkowo na flagowe inwe-
stycje. Skoro tam radni PiS 
mogli poprzeć stanowisko 
marszałka dolnośląskiego, to 
radnych PiS z  województwa 
Pomorskiego też na to stać – 
mówił marszałek.
Ostatecznie uchwałę przyję-
to głosami 20 radnych Ko-
alicji Obywatelskiej. 12 rad-
nych PiS było przeciw. Od 
głosu wstrzymał się radny 
Piotr Zwara reprezentują-
cy Porozumienie Jarosława 
Gowina.

Czemu zdecydowana więk-
szość środków trafiła do wo-
jewództw gdzie rządzi Pra-
wo i Sprawiedliwość? – pytał 
Marcin Skwierawski, wice-
prezydent Sopotu. Również 
Błażej Konkol, wójt gmi-
ny Trąbki Wielkie nie krył 
goryczy: – Pomniejszenie 
o  40 proc. środków dla Po-
morza dotknie wszystkich, 
ale zwłaszcza najuboższych 
mieszkańców w  małych 
wiejskich gminach. 
Odpowiadając na głosy sa-
morządowców wiceminister 
Jarosińska-Jedynak stwier-
dziła krótko, że utrzymanie 
poziomu dofinansowania 
z  poprzedniej perspektywy 
jest nierealne. Argumento-
wała też, że województwo 
pomorskie nie jest najbar-
dziej poszkodowane, bo… 
małopolska straciła jeszcze 
więcej. Uznała również, że 
zapraszając na spotkanie in-
nych samorządowców z  re-
gionu władze wojewódz-
twa złamały konwencję 
konsultacji i  wykazały się 
niesubordynacją.

POMORSKI SEJMIK ZABRAŁ GŁOS 
W SPRAWIE UNIJNYCH FUNDUSZY

MARSZAŁEK „NIESUBORDYNOWANY” BO…...

uchwały nie poparli radni Pis
zaprosił na konsultacje 
samorządowców
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  wojewoda pomorski oficjalnie przekazuje kluczyki do nowego wozu dla osp koszwały
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WIELE LAT CZEKALI NA TĘ CHWILĘ 

nowy wóz dla strażaków z koszwał 
nowy wóz bojowy został oficjalnie przekazany rycerzom strażakom z osp koszwały. samochód udało się zakupić dzięki 
pieniądzom pozyskanym z kilku źródeł – m.in. z budżetu gminy, starostwa i środków centralnych.

Nowy samochód dotarł do 
Koszwał tuż przed końcem 
roku, ale dopiero wczoraj doko-
nano jego uroczystego przeka-
zania miejscowym strażakom.
 – Musieliśmy użyć wielu ar-
gumentów, aby przekonać 
radnych gminy Cedry Wiel-
kie do przekazania gmin-
nych środków na zakup nowe-
go samochodu dla strażaków 
z Koszwał. Kończyliśmy wtedy 
budowę hali w Cedrach Wiel-
kich, a  kolejne plany inwesty-
cyjne były niezwykle ambitne, 
ale i  kosztowne. Korzystając 
z  okazji, dziękuję wójtowi Ja-
nuszowi Golińskiego, że jego 
argumenty trafiły do radnych 
i dziś możemy cieszyć się z no-
wego wozu bojowego. Dzięku-
ję też wszystkim, którzy przez 
swoją życzliwość dołożyli ce-
giełkę, dzięki której spełniły się 
marzenia strażaków z Koszwał. 
Słowa podziękowań należą się 
też moim druhom i druhnom, 
którzy robili wszystko, aby ten 
piękny wóz stanął w  naszym 
garażu – dziękuje Justyna Sło-
wińska, przewodnicząca Rady 

Gminy Cedry Wielkie i  zaraz 
druhna miejscowej OSP.
Wójt Janusz Goliński podkre-
ślił, że jest to wyjątkowy dzień 
dla lokalnej społeczności.
 – Wiele lat czekaliśmy na tę 
chwilę. Jest to pierwszy fa-
brycznie nowy wóz, który trafił 
do naszej gminy. Spontanicz-
ne powitanie tego samochodu, 
który przyjechał do Koszwał, 
pokazało, jak wielką radość 
sprawił strażakom ten pojazd. 
Dziękuję wszystkim za pomoc 
finansową w zakupie tego wozu 
– mówi Janusz Goliński. – Jed-
nostka znajduje się w elitarnym 
gronie Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego, dlatego 
nie możemy szczędzić pienię-
dzy na ich działalność. Stra-
żacy zawsze są z nami. Nawet 
w czasie pandemii służą pomo-
cą w dowozie osób starszych na 
szczepienia. Zawsze możemy 
liczyć na wsparcie strażaków.
– Myślę, że stary samochód 
przejdzie w końcu na zasłużo-
ną emeryturę. Patrząc, jak jest 
udekorowany, jestem przeko-
nany, że z powodzeniem będzie 

służył teraz do innych celów. 
Jesteśmy wdzięczni strażakom 
– ochotnikom, ale i  zawodow-
com – że przez 24 godziny 
przez siedem dni w  tygodniu 
czuwają nad naszym bezpie-
czeństwem. Mieszkam obok 
remizy strażackiej w Lublewie, 
więc doskonale wiem, jak szyb-
ko strażacy potrafią się organi-
zować i  ruszyć do akcji ratun-
kowej. Strażacy z Koszwał nie 
tylko biorą udział w  akacjach 
gaśniczych, ale i  pomagają lu-
dziom w  zdarzeniach drogo-
wych, których na pewno nie 
brakuje na trasie S7. Jestem 
przekonany, że nowy sprzęt 
sprawi, że ich pomoc będzie 
jeszcze szybsza i  bardziej pro-
fesjonalna. Trzeba jednak za-
uważyć, że zakup nowego 
sprzętu nie miałby sensu, gdy-
by nie grono ochotników, któ-
rzy kosztem rodziny angażują 
swój czas i  działają z potrzeby 
serca – podkreśla wojewoda po-
morski Dariusz Drelich.
Nowego samochodu pogratu-
lował również starosta Stefan 
Skonieczny.

 – Będziecie nim jeździć do 
różnych zdarzeń, ale życzę 
Wam, aby było ich jak naj-
mniej. Niech ten wóz służy 
jak najdłużej – dodaje Stefan 
Skonieczny.
Dodajmy, że samochód 

kosztował 800 000 zł, z czego 
340 000 zł to pieniądze z  bu-
dżetu gminy Cedry Wielkie, 
200 000 zł z  Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśnicze-
go Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i  Administracji, 

160 000 zł z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej 
w  Gdańsku i  100 000 zł ze 
środków powiatu gdańskiego.

(KL)

Osoby mieszkająca w  sąsiedz-
twie rzek martwią się o  swój 
dobytek. Szybkie roztopy mogą 
spowodować powodzie i lokalne 
podtopienia. W  gminie cedry 
Wielkie nie tyle wielką wodą 
należy się martwić, co działal-
nością coraz większą na tym te-
renie populacją bobra. 
Przedstawiciele cedrowskiego 
urzędu regularnie monitorują 
wały i stan wody w Wiśle i ka-
nałach. Sytuacja jest dynamicz-
na. Na całej jej szerokości płynie 
kra. 
- Od kilku dni mamy ocieplenie, 
co sprzyja szybkim roztopom, 
a  to z  kolei powoduje większy 
stan wody w  rzece. Zdecydo-
wanie bardziej martwi nas jed-
nak stan wałów i coraz większa 
liczba bobrów na naszym tere-
nie. Najgorszym scenariuszem 
jest przerwanie wałów, a wtedy 
woda zaleje okoliczne tereny. 
Bobry podkopują także drogi 
i pola w sąsiedztwie kanałów – 
mówi wójt Janusz Goliński.
Bobry szczególnie upodobały 
sobie Kanał Śledziowy i  Ka-
nał Piaskowy, gdzie wyrządza-
ją największe szkody. Władze 
gminy – nie od wczoraj – sta-
rają się czynić różne kroki, aby 
zmniejszyć populację tych zwie-
rząt na naszym terenie.
– Jeszcze do niedawna działał 

Mimo że od kilku miesię-
cy nie pisaliśmy nic na temat 
przebudowy skrzyżowania 
w Trutnowach, to nie znaczy, 
że problem został zbagatelizo-
wany. Za nami kolejne spotka-
nie, w  którym uczestniczyli: 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego Leszek Bonna, 
Marian Cichon – wicestarosta 
gdański i  wójt Janusz Goliń-
ski. Samorządowcy spotkali 
się na miejscu, w Trutnowach.
Głównym i  jedynym tema-
tem spotkania było oczywiście 
niebezpieczne skrzyżowanie 
w Trutnowach.
– Mam nadzieję, że jesteśmy 

specjalny podmiot, który zajmo-
wał się odławianiem i  relokacją 
bobrów. Przynosiło to jednak mi-
zerne skutki, ponieważ po jakimś 
czasie zwierzaki wracały. Cały 
czas monitorujemy stałe miejsca, 
w których osiedliły się bobry. Nie 
zadajemy już sobie pytania, czy 
wały zostaną przerwane, tylko 
kiedy – zauważa Tadeusz Kollek, 
kierownik Referatu Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Zarządza-
nia Kryzysowego Urzędu Gminy 
Cedry Wielkie.
Jedynym skutecznym rozwiąza-
niem jest redukcja bobra. Pozwa-
la to na pełną kontrolę populacji 
tego gryzonia. Dodać w  tym 
miejscu trzeba, że w  2019 roku 
wygasła wydana przez Regio-
nalną Dyrekcję Ochrony Śro-
dowiska i  Gospodarki Wodnej 
w  Gdańsku zgoda na odstrzał 
bobra. Od tego czasu regularnie 
zwracano się do właściwych in-
stytucji, by wydano nowe zezwo-
lenie na redukcję bobrów na tere-
nie Żuław Gdańskich.
- Robimy co w naszej mocy, aby 
otrzymać zielone światło na re-
dukcję bobrów. Będzie podej-
mować kolejne kroki, aby decyzja 
w końcu zapadła. Musimy zrobić 
wszystko, aby zapewnić większe 
poczucie bezpieczeństwa naszym 
mieszkańcom – podkreśla Janusz 
Goliński.

krok bliżej inwestycji, która spo-
woduje, że feralne skrzyżowanie 
stanie się bardziej bezpieczne. 
Jak już wielokrotnie mówiłem, 
nie jesteśmy zarządcą drogi, 
ale chcemy wspomóc działania, 
które przyczynią się do poprawy 
bezpieczeństwa w  tym miejscu 
– mówi Janusz Goliński.
Pomoc finansową deklaruje też 
samorząd powiatu gdańskiego.
– W  tegorocznym budże-
cie zabezpieczyliśmy 100 ty-
sięcy złotych, które mają być 
przeznaczone na inwestycję 
w  Trutnowach. Szacujemy, że 
nie będzie to kosztowne przed-
sięwzięcie i  liczmy, że Zarząd 

– Działania te są konieczne ze 
względu na potrzebę ograni-
czenia szkód wyrządzanych 
przez bobry głównie na wałach 
przeciwpowodziowych, ale i na 
polach uprawnych. Populacja 
bobra jest redukowana w wyni-
ku kontrolowanych odstrzałów. 
Według poprzedniej decyzji 
rocznie trzeba było zreduko-
wać ok. 100 bobrów na całym 
Żuławach Gdańskich. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że jest to nie-
wielki odsetek całej populacji 
występującej na tym terenie – 
dodaje Wojciech Mańkiewicz, 
radny gminy Cedry Wielkie, 
a zarazem prezes Koła Łowiec-
kiego „Hodowca”.
Nie wiadomo jednak, kiedy 
RDOŚ wyda decyzję o redukcji 
populacji bobra. Ostatnia zgo-
da poprzedzona była ich licze-
niem, co zajmuje wiele tygodni. 
Miejmy nadzieję, że tym razem 
decyzja zapadnie szybko, ponie-
waż bóbr – mimo że jest bar-
dzo pożytecznym zwierzęciem 
– potrafi też wyrządzić wiele 
szkód, co może prowadzić nie 
tylko do uszkodzenia maszyn 
rolniczych, ale też do uszczerb-
ku na zdrowiu, a w najgorszym 
wypadku do śmierci.

(lubek)

Dróg Wojewódzkich weźmie 
pod uwagę przebudowę tego 
skrzyżowania – dodaje Ma-
rian Cichon.
Według szacunków Mariana 
Cichona cała inwestycja, łącz-
nie z przygotowaniem projek-
tu, kosztować może ok. 400 
tysięcy złotych.
– Temat nie jest wcale taki 
prosty. Przed podjęciem osta-
tecznej decyzji musimy roz-
ważyć wszelkie argumenty 
– mówi nam Leszek Bonna, 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego.

(KL)

PUPULACJA MUSI BYĆ REDUKOWANASAMORZĄDY CHCĄ POMÓC

nie roztopy, a bobry stwarzają zagrożenieco dalej ze skrzyżowaniem?

 czy skrzyżowanie w trutnowach zostanie w końcu przebudowane? 
o tym rozmawiali leszek bonna, marian cichon i Janusz Goliński 
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Życie gMiny Przywidz

AMATORZY ROBIĄ ZNAKOMITĄ PRACĘ

sukces przywidzkiej kultury w sieci
pandemia nie zakłóciła, a jedynie zmieniła działalność Gminnego ośrodka kultury w przywidzu. teraz wszystkie 
działania zostały przeniesione do internetu, co spowodowało, że o nietypowych poczynaniach przywidzkiego ośrodka 
dowiedziały się tysiące osób.

Osoby odpowiedzialne za kul-
turę mają pełne ręce roboty. Na 
profilu facebookowym GOK 
organizowane są oryginalne 
konkursy, koncerty, ale też roz-
mowy z  ciekawymi osobami 
czy pokazy kulinarnej. 
 – Nie mamy czasu na nudę. 
Teraz przygotowujemy się do 
Dnia Kobiet, a  niespodziankę 
przygotowują panowie z  na-
szej gminy. W przedsięwzięciu, 
poza wójtem Markiem Zima-
kowskim, wezmą udział nasi 
radni, dyrektorzy szkół, na-
uczyciele. Nie zabraknie rów-
nież koncertu życzeń oraz kon-
kursów dla pań. Pierwsze ogło-
szone zostaną już 27 lutego. 
Wszystko oczywiście odbędzie 
się w  sieci – mówi „Panora-
mie” Anna Zulewska, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Przywidzu. 
Ogromnym zainteresowa-
niem cieszyły się przygotowane 
przez przywidzki GOK propo-
zycje na ferie. Zdarzało się, że 
niektóre zamieszczone w  sieci 

materiały miały – bagatela – 10 
tysięcy wyświetleń na facebo-
oku. Warto w tym miejscu jesz-
cze dopowiedzieć, że 80 proc. 
osób obejrzało w całości publi-
kowane materiały. Takim zain-
teresowaniem cieszyła się cho-
ciażby muzyczna lekcja historii 
przygotowana z okazji rocznicy 
odzyskania niepodległości czy 
Koncert Bożonarodzeniowy 
w wykonaniu Chóru Przywidz 
i zespołu „Domino”, działające-
go przy GOK w Przywidzu. Co 
ciekawe, do każdego programu 
muzycznego przygotowywane 
są teledyski. W czasie zimowej 
przerwy w nauce odbywały się 
„Ferie z GOK”, w których dzie-
ci przeprowadzały wywiady ze 
znanymi osobami. Nie zabra-
kło także spotkań z  psycholo-
gami, którzy udzielali cennych 
wskazówek, jak znaleźć sobie 
zajęcia w  czasie pandemii, by 
nie zdawać się tylko na tele-
fon i  telewizję. Z  okazji Dnia 
Babci i Dziadka dzieciaki mo-
gły barć udział w  konkursach, 

gdzie mogły wygrać prezen-
ty dla swoich najbliższych se-
niorów. Finałem był koncert 
dedykowany właśnie babciom 
i dziadkom.
 – Szerokim echem odbiły się 
także pokazy kulinarne, w któ-
rych osoby publicznej gotowały 
wspólnie z  dziećmi. Tworze-
nie zajęć w sieci jest niezwykle 
trudnym, a  przede wszystkim 
czasochłonnym zajęciem. Jeste-
śmy amatorami, ale staramy się, 
aby w naszych programach było 
jak najmniej błędów. Korzy-
stając z  okazji, bardzo wszyst-
kim dziękuję, że tak chętnie, 
a przede wszystkim licznie za-
glądają na nasz profil. Dziękuję 
także osobom, które są zaanga-
żowane w  tworzenie naszych 
publikacji – dziękuje Anna 
Zulewska.
Wspólnie z  Gminną Komi-
sją Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych stwo-
rzono film edukacyjny „Jedna 
mała chwilka”, w  którym po-
ruszane są kwestie przemocy 

fizycznej i  psychicznej, ale też 
kwestii nadużywania alkoholu 
i narkotyków. 
 –Cieszę się, że nie brakuje cie-
kawych pomysłów Gminne-
mu Ośrodkowi Kultury, które 

potem z  powodzeniem wciela-
ne są w życie. Myślę, że dzięki 
temu, że działalność kulturalna 
została przeniesiona do sieci, 
o  naszej gminie dowiedziało 
się wiele osób mieszkających 

w  różnych zakątkach Pomo-
rza, kraju, a może nawet i świa-
ta. Oby tak dalej – dodaje wójt 
Marek Zimakowski.

(lubek)

 zwycięskie zdjęcie w konkursie fotograficznym „wasze zabawy na śniegu” 
organizowanym przez Gok przywidz  
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ROZLICZ PIT W PRUSZCZU GDAŃSKIM

wygraj samochód albo 5000 złotych 
po ubiegłorocznym sukcesie loterii podatkowej, również w tym roku będzie można wygrać nowy samochód osobowy. aby wziąć udział 
w zabawie, wystarczy złożyć roczne zeznanie podatkowe w pruszczu Gdańskim. zgłoszenia będą przyjmowane od 1 marca.

W tym roku po raz drugi od-
będzie się w naszym mieście 
Loteria PIT. W  pierwszej 
odsłonie podatkowej zaba-
wy wzięło udział 3015 osób, 
z  czego 213 zadeklarowało, 
że rozlicza się w  Pruszczu 
Gdańskim po raz pierwszy. 
W  ubiegłym roku szczęśli-
wym zwycięzcą okazał się 
Maksymilian Woźniak, do 
którego traf iła hybrydo-
wa Toyota Yaris. Rozloso-
wano także trzy hulajnogi 
elektryczne. 
 – Zgodnie z  obietnicą po 
raz drugi organizujemy lo-
terię, w  której można wy-
grać cenne nagrody. Kon-
kurs przynosi oczekiwane 
korzyści, ponieważ ponad 
200 osób w  roku ubiegłym 
pierwszy raz rozliczyło się 
z podatku w naszym mieście. 
Chcielibyśmy, aby w  tym 

DOTACJA I DODATKOWE ZWOLNIENIE Z PODATKU

skorzystaj z niebywałej okazji 
i wymień kopciucha  
W  kolejnym roku mieszkań-
cy Pruszcza Gdańskiego mogą 
ubiegać się o  miejskie pienią-
dze, które mogą wydać na li-
kwidację starych pieców – kop-
ciuchów. W ubiegłym roku sa-
morządowcy województwa po-
morskiego podjęli uchwałę an-
tysmogową dla miast, w  myśl 
której stare piece węglowe typu 
1 i 2 mają być zlikwidowane do 
września 2024 roku.
Z  ubiegłorocznej oferty mia-
sta skorzystało niespełna 80 
gospodarstw domowych. 
Przypomnijmy, że każdy 
mieszkaniec miasta wyko-
rzystujący do ogrzania ko-
cioł na paliwo mógł złożyć 
wniosek o  dofinansowanie 
kosztów związanych z  likwi-
dacją ogrzewania węglowego 
i  zastąpienie go innym, eko-
logicznym źródłem ciepła. 
Ze środków budżetu miasta 
można było otrzymać do 50 
proc. zwrotu kosztów, które 
dodatkowo zależeć będą od 
rodzaju zainstalowanego no-
wego źródła ciepła.
Jak informuje nas Marta Ra-
uchfleisch z  Referatu Go-
spodarki Komunalnej Urzę-
du Miasta Pruszcz Gdański, 
w  ubiegłym roku z  pomo-
cą miasta zlikwidowano 84 

pieców węglowych – w  tym 
13 w  budynkach komunal-
nych. Zastąpiono je w  więk-
szości ogrzewaniem gazowym, 
w  8 przypadkach zastosowa-
no ogniwa fotowoltaiczne i  1 
gruntową pompę ciepła. Ze 
środków budżetu miasta wyda-
no na ten cel ok. 600 tys. zł.
W  Pruszczu Gdańskim, 
o  czym niejeden raz informo-
waliśmy na naszych łamach, 
od wielu lat można skorzystać 
z  dotacji miejskich na likwi-
dację ogrzewania opartego na 
paliwie węglowym i  zastąpie-
nie go innym źródłem ciepła, 
bardziej przyjaznym dla śro-
dowiska. W  2020 roku dzięki 
dotacjom i środkom z budżetu 
miasta w  Pruszczu Gdańskim 
wymieniono 84 piece. Akcja 
finansowego wsparcia konty-
nuowana będzie także w  tym 
roku. Liczyć też można na 
zwolnienie z podatku od nieru-
chomości, w których dokonano 
wymiany źródła ciepła. 
 – Myślę, że warto skorzystać 
z  naszej oferty, ponieważ od 
2024 roku każdy będzie mu-
siał sam w całości pokryć koszt 
wymiany kopciucha na piec 
ekologiczny. Osoby, które chcą 
zaoszczędzić, powinny zde-
cydować się na wymianę pieca 

jeszcze w  tym roku, ponie-
waż wysokość dotacji może 
wynieść nawet do 100 proc. 
Taka możliwość istnieje, je-
śli zdecydujemy się skorzystać 
z pomocy miasta i Programu 
„Czyste Powietrze” – nama-
wia Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego. 
W  zależności od wybranego 
źródła ciepła wysokość dota-
cji jest różna. Dla przykładu 
przy wymianie pieca węglo-
wego na gazowy w tym roku 
możemy otrzymać do 6000 
zł oraz całkowite zwolnie-
nie z  podatku od nierucho-
mości, w  których dokonano 
wymiany pieca przez okres 3 
lat począwszy od 1 stycznia 
2022 roku. Ulgi przysługiwać 
będą wyłącznie w latach 2021 
i 2022. 
Warto także skorzystać z do-
finansowania Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska w  Gdańsku w  ramach 
programu „Czyste powietrze”. 
Pracownicy Referatu Go-
spodarki Komunalnej udzie-
lą wsparcia merytorycznego 
w  złożeniu wniosku i  wyja-
śnią wszelkie niejasności. 

(KL)

 taki samochód można było wygrać w roku ubiegłym

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański
ul. Krótka 4, Pruszcz Gdański

+48 58 775 99 12, +48 58 775 99 31
gk@pruszcz-gdanski.pl

roku liczba ta była jesz-
cze większa. Są to bowiem 
konkretne pieniądze, które 
wpływają do naszego budże-
tu, a które potem wydawane 
są na inwestycje realizowa-
ne w  Pruszczu Gdańskim 
– mówi „Panoramie” Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Zwycięzca tegorocznej lote-
rii odjedzie nowym modelem 
Toyoty Yaris, z hybrydowym 
napędem. Druga nagroda to 
5000 zł. Zgłoszenia będą 
przyjmowane od 1 marca do 
7 maja. Udział w loterii może 
zgłosić każda osoba pełno-
letnia, która rozliczy poda-
tek PIT za rok 2020 w Urzę-
dzie Skarbowym w Pruszczu 
Gdańskim, wskazując jako 
miejsce zamieszkania adres 
na terenie naszego miasta. 
Na stronie akcji pojawi się 

formularz rejestracyjny, któ-
ry należy wysłać, aby otrzy-
mać swój indywidualny nu-
mer losu loteryjnego. 
 – Pruszcz Gdański to sto-
sunkowo niewielkie miasto, 
dlatego też prawdopodobień-
stwo wygranej jest wysokie – 
dodaje Janusz Wróbel.
Janina Wilkos-Gad, kierow-
nik Referatu Współpracy 
i  Promocji Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański przypomi-
na z  kolei, że podatek PIT 
dla samorządu lokalnego ma 
ogromną wartość i  znacząco 
wpływa na otoczenie. 
 – Rozliczanie go w faktycz-
nym miejscu zamieszkania 
wspiera m.in. inwestycje, 
dzięki którym w  naszym 
mieście lepiej się mieszka, 
uczy, pracuje, wypoczywa 
i  załatwia codzienne sprawy 
– dodaje Janina Wilkos-Gad. 

– Jeśli zastanawiacie się, ile 
z waszego podatku traf ia do 
miejskiego budżetu i  na co 
przeznaczane są te pienią-
dze – zapraszamy do skorzy-
stania z  kalkulatora, który 

znajduje się na stronie ht-
tps://pruszczgdanski.budze-
tyjst.pl.
Więcej informacji na te-
mat Loterii PIT pojawi 
się wkrótce, dlatego warto 

śledzić wiadomości na stro-
nie www.pruszcz-gdanski.
pl oraz na prof ilu miasta na 
portalu Facebook.

(lubek)
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Co sądzi Pan o nowo wybra-
nym przez Sejm Rzeczniku 
Praw Obywatelskich? Czy 
Piotr Wawrzyk jest słusznym 
wyborem na to stanowisko?

Cofnijmy się trochę w  cza-
sie aby mieć pełen ogląd sy-
tuacji - 9 września 2020 r. 
upłynęła 5-letnia kadencja 
Adama Bodnara na stanowi-
sku Rzecznika Praw Obywa-
telskich. Zgodnie z  zapisami 
Ustawy o  RPO, dotychcza-
sowy Rzecznik pełni swo-
je obowiązki do czasu obję-
cia stanowiska przez nowe-
go Rzecznika. W  związku 
z  oporem koalicji rządzącej 
przed zgłoszeniem własnych 
propozycji, przez długi czas 
istniała tylko jedna kandydat-
ka na następczynię dotych-
czasowego RPO – Zuzanna 
Rudzińska-Bluszcz – dotych-
czasowa Główna koordyna-
torka ds. strategicznych po-
stępowań sądowych w  biurze 
RPO. Jej kandydaturę popar-
ło niemal 1200 organizacji 
społecznych z  całego kraju. 
PiS jednak – przy obsadzaniu 
stanowisk - wielokrotnie udo-
wadniał, że ponad kompeten-
cje ceni wierność i  lojalność 
, dlatego nie było dla mnie 
wielkim, że nominację zdobył 
Piotr Wawrzyk, Poseł Prawa 
i  Sprawiedliwości. Przypo-
mnę o  fotografii cieszącej się 
ogromną popularnością  in-
ternecie, na której widać jak 
Poseł Wawrzyk – już po no-
minacji na stanowisko Rzecz-
nika Praw Obywatelskich 
– kłania się w  pas ściskając 
dłoń Jarosława Kaczyńskie-
go. Ten swoisty hołd lenny 
stawia pod znakiem zapyta-
nia, w  której Rzecznik Praw 
Obywatelskich powinien być 

obiektywny i  bezstronny, na-
stawiony na dobro wszystkich 
obywateli - bez wyjątku. Pod-
kreślam słowo „bezstronny”, 
bo widząc jak partia rządząca 
traktuje przedsiębiorców, le-
karzy lub nauczycieli szczerze 
wątpię w  to, aby Pan Waw-
rzyk stanął murem za ludźmi 
i  sprzeciwił się wizji swojej 
partii. Rzecznik Praw Oby-
watelskich musi stać na stra-
ży wolności praw człowieka 
i obywatela jak zostało to okre-
ślone w  Konstytucji RP. Dla-
tego Senat jako ostatnia izba 
polskiego parlamentu stojąca 
na straży wartości państwa 
demokratycznego – wolno-
ści, niezawisłości i  bezstron-
ności – nie wyraził zgody na 
powołanie Posła Klubu Parla-
mentarnego Prawa i  Sprawie-
dliwości Piotra Wawrzyka na 
stanowisko Rzecznika Praw 
Obywatelskich.

Niedawno było głośno 
o strajku „Media bez wybo-
ru” organizowanym przez 
największe kanały telewi-
zyjne, portale informacyjne 
oraz radia. Zostało również 
wystosowane pismo do 
Premiera w sprawie zmian 
w ustawie odnośnie podatku 
od reklam. Czy te zmiany 
będą miały wpływ na po-
gorszenie się dostępu do in-
formacji dla obywateli? Jaki 
wpływ ma na to pandemia?

Haracz nazywany myląco 
„składką” wprowadzoną pod 
pretekstem Covid-19 będzie 
miał uderzający wpływ na 
widzów, czytelników oraz in-
ternautów. Znacząco pogor-
szy się dostęp do informacji 
oraz stan kultury i  rozryw-
ki w  kraju. Zwiększenie po-
datku od reklam osłabi lub 
pewnie nawet doprowadzi 

do likwidacji części mediów 
w Polsce. Nowa danina w za-
łożeniu dotyczy dużych kon-
cernów medialnych, ale nie 
miejmy złudzeń - w  końcu 
dojdzie również i  do ograni-
czenia możliwości f inanso-
wania lokalnych mediów, co 
w  następstwie będzie mia-
ło znaczący wpływ na takie 
wydawnictwa, jak Panorama 
Pomorza. Rząd atakuje nie-
zależne media, aby w  rezul-
tacie przejąć nad nimi wła-
dzę. Prywatne media co roku 
wpłacają do budżetu pań-
stwa różne podatki, daniny 
i  opłaty. Nie uchylają się od 
ciążącego na nich obowiąz-
ku także niezrozumiałe jest 
dla mnie to kolejne obciąże-
nie. A  przecież właśnie wol-
ne media wspierają obywate-
li, jak i  rząd w  walce z  pan-
demią. To one dostarczają 
najnowszych informacji do 

każdego domu. Są dla nas 
niezbędne, dlatego nie mogą 
być ograniczane.

Cieszy mnie fakt, że wszyst-
kie ugrupowania opozycyjne 
w Sejmie mówią w  tej sprawie 
jednym głosem, to bardzo waż-
ne, tu nie ma miejsca na spory. 
Przypomnę, że we wtorek 16 
lutego ogłosiliśmy deklarację 
wzywającą rząd do wycofania 
się z projektu ustawy nakłada-
jącej na media nowy podatek, 
podpisaną przez przedstawicie-
li klubów parlamentarnych i li-
derów partii politycznych two-
rzących opozycję. Wierzę, że 
presja ma sens i rząd wycofa się 
z tego skandalicznego pomysłu.

Przez ostanie lata został 
odnotowany spadek Polski 
w rankingu prasy World 
Press Freedom. Jaki mógł 
być powód tak drastycznego 
spadku? Co w Pana opinii po-
winno zostać zmienione, aby 
Polska przestała widnieć na 
tak niechlubnym 62. miejscu?

Międzynarodowa Organizacja 
„Reporterzy bez granic”, która 
propaguje i  monitoruje wol-
ność prasy na całym świecie 
co roku przygotowuje zesta-
wienie, na którym klasyfikuje 
się 180 państw z całego świa-
ta. Jeszcze w 2015 roku Polska 
znajdowała się na 18. miejscu, 
a  odkąd Prawo i  Sprawiedli-
wość przejęło władzę zaczęli-
śmy w tym rankingu drastycz-
nie spadać, w  sumie aż o  po-
nad 40 miejsc. Myślę, że jest 
to spowodowane działaniami 
partii rządzącej, która przede 
wszystkim zajmuje się pod-
porządkowaniem sobie każ-
dego aspektu funkcjonowania 

państwa - systemu sądowni-
czego, wolności i  praw obywa-
telskich, swobody funkcjono-
wania sektora prywatnego itd. 
Państwo nie ma prawa wpły-
wać na niezawisłe sądy, na nie-
zależne przedsiębiorstwa czy 
wreszcie na zwykłych obywate-
li wyrażających swoje poglądy. 
Twórcy rankingu podkreślają 
również, że ich obawy budzi po-
licyjna przemoc, a zatrzymywa-
nie dziennikarzy przez policję 
to stosunkowo nowy, ale bardzo 
niepokojący problem. Władza 
wyciąga także ręce w  kierun-
ku niezależnych mediów, chce 
je ukarać za wyrażanie własnej 
opinii, bardzo często niezgodnej 
z linią partii rządzącej. Przez to 
Polska spadła do kategorii kra-
jów poł-demokratycznych. Aby 
to odwrócić trzeba wiele zmie-
nić, przywrócić niezawisłość 
sądów, na nowo zbudować za-
ufanie obywateli do policji, od-
dać obywatelom im podstawo-
we prawa. W  tej chwili jednak 
będziemy walczyć o  wolność 
mediów, a  przede wszystkim 
o  likwidację TVP Info, gdyż 
to właśnie tam szerzy się naj-
większa nienawiść wobec tej 
części polskiego narodu, która 
wyznaje inne wartości niż PiS. 
To karygodna próba podziału 
społeczeństwa, której musimy 
się kategorycznie sprzeciwić. 
Dlatego zachęcam wszystkich 
czytelników Panoramy Pomo-
rza do złożenia podpisu pod 
obywatelskim projektem usta-
wy dotyczącym likwidacji TVP 
Info i  opłaty abonamentowej! 
Szczegóły znajdą Państwo na 
stronie www.platforma.org, a ja 
zapraszam do złożenia pod-
pisu w  moim biurze w  Prusz-
czu Gdańskim, w  poniedział-
ki, środy i  piątki w  godzinach 
12-16.

o nominacji piotra wawrzyka na rzecznika praw obywatelskich, projekcie ustawy o podatku od reklam oraz spadku polski 
w rankingu wolności prasy mówi ryszard Świlski, senator rp, wiceprzewodniczący pomorskiego zespołu parlamentarnego.

„rząd atakuje niezależne media, aby w rezultacie 
przejąć nad nimi władzę. to szkodzi demokracji”

 


