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FlashFlash

– myślę, że w ciągu kilku najbliższych 
lat jesteśmy w stanie stworzyć 
centrum diagnostyczne. - mówi stefan 
skonieczny, starosta gdański

rusza najnowocześniejsza pracownia rtg
POWIAT CHCE STWORZYĆ CENTRUM DIAGNOSTYCZNE

w ciągu dwóch najbliższych tygodni mieszkańcy powiatu gdańskiego będą mogli 
korzystać z najnowocześniejszego aparatu rentgenowskiego. pracownia radiolo-
gii ogólnej, która zarządzana będzie przez samodzielne publiczne pogotowie ra-
tunkowe w pruszczu Gdańskim, działać ma przez pięć dni w tygodni i szacuje się 
wstępnie, że miesięcznie będzie przyjmowała ok. 400 pacjentów. 
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ważne telefony

• numer alarmowy      112

• policja        997

• pogotowie ratunkowe     999

• straż pożarna      998 

• straż miejska      986

• pogotowie gazowe      992

• pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• pogotowie ciepłownicze     993

• pogotowie energetyczne     991

• straż Gminna Gminy pruszcz Gdański   664 430 371

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

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

         (58) 775 99 21

• Urząd Gminy cedry wielkie     (58) 683 61 64

• Urząd Gminy kolbudy     (58) 691 05 20

• Urząd Gminy pruszcz Gdański    (58) 692 94 21

• Urząd Gminy przywidz     (58) 682 51 46

• Urząd Gminy pszczółki     (58) 683 91 28

• Urząd Gminy suchy dąb     (58) 682 86 85

• Urząd Gminy trąbki wielkie     (58) 682 83 23

• Gminny ośrodek pomocy społecznej   (58) 691 15 01

• powiatowe centrum pomocy rodzinie   (58) 773 20 86

• komenda powiatowa policji     (58) 785 42 22

• informacja pkp      197 57

• informacja pks      (58) 302 15 32

• polskie centrum informacji medycznej   (58) 301 02 22

• Gdański telefon zaufania     (58) 301 00 00

• zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• centrum medyczne pruszcz Gdański    (58) 682 22 81

• szpital marynarki wojennej     (58) 552 63 26

• Uniwersyteckie centrum kliniczne    (58) 727 05 05

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

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

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

Maciej Morawski

KRS: 0000270809

CEL:  
Nr konta

62 1600 1286 0003  
0031 8642 6001

Tytuł wpłaty:  
Morawska, 12655
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cie. Nie wyobrażam sobie stra-
cić jej w momencie, gdy mogła-
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lić, spotyka ją kolejny życiowy 
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podawaniem chemii w  ciemno 
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dzięki lekowi nie powróci, jest 
przeogromne prawdopodo-
bieństwo na znaczne przedłu-
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W tym szczególnym, trudnym 

czasie życzę przede wszystkim zdrowych, 

ale mimo wszystko pogodnych i radosnych 

Świąt Wielkiej Nocy!

Niech myśl o najbliższych będzie otuchą i źródłem 

nadziei na szybki powrót do normalnego życia!

WARTO CZYTAĆ NAJMŁODSZYM 

książki dla dzieci online

 – Jedną z  najlepszych rze-
czy, które możemy zrobić dla 
swojego dziecka, jest czytanie 
mu książek. Dlaczego czyta-
nie jest tak istotnie? Ponieważ 
ma ogromny wpływ na roz-
wój dziecka – zauważa Anita 
Kotwa-Kąkol z  Powiatowej 
i  Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w  Pruszczu Gdań-
skim, która podkreśla rów-
nież, że czytanie od małego 
przede wszystkim uczy dzieci 
poznawania świata. – Książki 
uczą współczucia, przyjaźni 
i  miłości, rozróżniania do-
bra od zła, poszerzają zasób 
słownictwa. Wspólne czyta-
nie książek wzmacnia więź 

między rodzicem a  dzieckiem. 
Bez wątpienia również cieka-
wa opowieść może pomóc ro-
dzicom uspokoić dziecko i wy-
tłumić jego negatywne emocje. 
Niewątpliwie w  dzisiejszym 
świecie coraz więcej dzieci 
przez dostarczanie zbyt wie-
lu bodźców ze świata mediów 
cierpi na niemożność skupienia 
uwagi. Podczas czytania, sami 
wiemy po sobie, wyciszamy się, 
uspokajamy, przenosimy do in-
nego świata – dodaje.
Warto wiedzieć, że nie trze-
ba wybierać się do biblioteki, 
żeby czytać dzieciom książ-
ki. W  sieci są one dostępne 
za darmo. Książeczki online 

dla niemowlaka, dwulatka 
i  trzylatka znaleźć można na 
stronie basn.pl/bajki/, gdzie 
publikowane są bajki online 
dla najmłodszych w wersji do 
oglądania. Z kolei na stronie 
basn.pl/bajki/do-czytania.
php znajdziemy baśnie dla 
dzieci do czytania. Bajki do 
słuchania publikowane są na-
tomiast na stronie bajki-za-
sypianki.pl/bajki-do-slucha-
nia/. Bajeczki dla maluszków 
dostępne są zaś na stronie 
tiny.pl/rnj6b.

(GR)
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  do końca czerwca potrwa budowa chodnika w miejscowości Gołębiewo wielkie. 
koszt inwestycji – 190 tys. zł

 wicestarosta marian cichon i natalia błońska, przewodnicząca komisji budżetu i polityki Gospodarczej 
rady powiatu Gdańskiego rozmawiali na temat potrzeby remontu drogi czapielsk - buszków

życie Powiatu

RUSZAjĄ NAPRAWY DRÓG POWIATOWYCH 

powiat gdański zarządza blisko 300 kilometrami dróg. wyjątkowo długa i ostra zima spowodowała na niektórych odcinkach wiele 
zniszczeń. takich pozimowych zniszczeń nie było od 10 lat. Jak tylko pozwoli na to pogoda, drogowcy rozpoczną naprawę najbardziej 
zniszczonych odcinków dróg powiatowych.

– Częste zmiany temperatur 
spowodowały, że odnotowa-
liśmy bardzo dużo zniszczeń 
na naszych drogach. Dziu-
ry w  jezdniach pojawiały się 
niemal z dnia na dzień, a naj-
więcej zniszczeń zauważy-
liśmy na drogach, które nie 
były remontowane. Najwięk-
sze ubytki będziemy napra-
wiać własnymi siłami, dzię-
ki czemu koszt napraw nie 

będzie tak duży. Zależy nam 
też na tym, aby kierowcy nie 
niszczyli swoich samocho-
dów – mówi „Panoramie” Je-
rzy Świs, naczelnik Wydzia-
łu Infrastruktury Starostwa 
Powiatowego w  Pruszczu 
Gdańskim.
Sporo nakładów trzeba będzie 
przeznaczyć na naprawę drogi 
Czapielsk – Buszkowy, ponie-
waż właśnie tamtędy odbywa 

się transport kruszywa z  po-
bliskiej kopani. 
 – Największe ubytki usu-
wane są na bieżąco. Rozma-
wialiśmy już z  właścicielami 
pobliskiej kopalni kruszywa, 
którzy będą partycypować 
w  kosztach naprawy drogi. 
Rozmowy dotyczyły naszych 
wspólnych działań, które 
mają przyczynić się do po-
prawy bezpieczeństwa na tej 

drodze. Najpierw, nakładem 
finansowym właścicieli ko-
palni kruszywa, naprawiane 
były pobocza, a  w następnej 
kolejności naprawiana będzie 
sama jezdnia – dodaje Marian 
Cichon, wicestarosta gdański.
Dodajmy jeszcze, że trwa 
właśnie procedura przetargo-
wa dotycząca wyłonienia fir-
my, która kompleksowo zaj-
mie się naprawą powiatowych 

dróg. Zdaniem Jerzego Świsa 
roboty powinny rozpocząć się 
pod koniec kwietnia.
 – Umowa dotyczyć będzie na-
prawy 12 000 m2 dróg powia-
towych, a  więc znacznie wię-
cej niż w  latach poprzednich. 
Tylko na te zadania drogowe 
z  tegorocznego budżetu wy-
danych może być nawet 700 
tysięcy złotych. Chcieliby-
śmy, aby wykonawca uporał się 

z zadaniem w ciągu 3–4 mie-
sięcy od momentu podpisania 
umowy, aby do końca lipca 
wszystkie naprawy były ukoń-
czone – informuje Jerzy Świs.
W  tym roku prowadzone 
będą także większe działania 
remontowe na znacznie więk-
szą skalę. Drogowcy pracują 
już m.in. na trasie Pszczółki 
– Sobowidz, gdzie naprawia-
ny jest 1,5 km odcinek jezdni.

takich zniszczeń po zimie nie było od lat
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KORZYŚCI DlA KASY I ŚRODOWISKA

nowe oświetlenie w trąbeckiej gminie

Do końca marca we wszyst-
kich 25 sołectwach gminy 
Trąbki Wielkie zmoderni-
zowane ma być oświetlenie 
należące do spółki Energa 
Oświetlenie. Wymienionych 
będzie 700 punktów świetl-
nych. Stare lampy sodowe 
zostaną zastąpione nowymi 
oprawami energooszczędny-
mi LED.
 – Prace prowadzone są na 
podstawie umowy, któ-
rą podpisaliśmy z  Energą 

Oświetlenie. Będzie ona obo-
wiązywać przez 6 kolejnych lat. 
Dzięki modernizacji oświetle-
nia nasza gmina zaoszczędzi 
około 10 tysięcy złotych rocz-
nie. Takie szacunki zostały wy-
liczone już po uwzględnieniu 
kosztów modernizacji, które 
rozłożone zostały właśnie na 
umowne 6 lat – mówi nam Bła-
żej Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.
Warto przy okazji wiedzieć, 
że natężenie światła jest 

uzależnione od klasy dro-
gi i  jest różne w  zależno-
ści od tego, czy jest to trasa 
wojewódzka, powiatowa czy 
gminna. 1 lampa sodowa, do-
tychczas oświetlająca gminne 
drogi, zużywa tyle energii, ile 
2,2 nowych lamp ledowych. 
W  przyszłości będzie to wy-
miernie wpływało na gmin-
ne wydatki, a  dodatkowo na 
środowisko. 

(GR)

  w całej gminie wymienionych będzie 700 punktów świetlnych 

PIęKNA WIEŚ POMORSKA

do zgarnięcia 30 tysięcy 
ruszyła kolejna odsłona wojewódzkiego konkursu „piękna wieś 
pomorska”, w którym sukcesy odnosili również reprezentanci powiatu 
gdańskiego. konkurs organizowany jest już po raz 28. zwycięzca 
może liczyć na nagrodę w wysokości 30 tys. zł. 

Jak informują organizatorzy kon-
kursu, oceniany będzie między 
innymi wygląd zabudowań i  te-
renów zielonych. Liczyć się bę-
dzie pielęgnowanie miejscowych 
tradycji, promowanie lokalnych 
produktów czy wyrobów rze-
mieślniczych. Nagrody zostaną 
przyznane również najpiękniej-
szym zagrodom. 
 – To wyjątkowy konkurs, który 
pokazuje, jak w ciągu lat zmienia-
ją się nasze pomorskie wsie. Jak 
pięknieją, jak dbają o nie miesz-
kańcy. Celem konkursu jest pro-
mowanie najlepszych wzorców 
działania lokalnych społeczności. 
To także poprawa estetyki, stanu 
środowiska oraz pielęgnacja dzie-
dzictwa kulturowego – mówi Jó-
zef Sarnowski, członek zarządu 
województwa pomorskiego.
Konkurs ma dwie kategorie. Wy-
bierana będzie najpiękniejsza wieś 

oraz najpiękniejsza zagroda. Ta 
jedyna, najpiękniejsza pomorska 
wieś otrzyma 30 tys. zł nagro-
dy. Wygrana za zajęcie drugiego 
miejsca wynosi 20 tys. zł, a trze-
ciego miejsca – 10 tys. zł. Z ko-
lei za zajęcie pierwszego miejsca 
w  kategorii „zagroda” zwycięzca 
otrzyma 5 tys. zł. Zdobywca dru-
giego miejsca otrzyma 4 tys. zł. 
a trzeciego 3 tys. zł. W każdej ka-
tegorii oprócz miejsc na podium 
przyznane zostaną również trzy 
wyróżnienia. W  pierwszej kate-
gorii po 3 tys. zł, a w drugiej po 
1 tys. zł. Łączna pula nagród to 
84 tys. zł.
Konkurs podzielony jest na 
trzy etapy: gminny, powiatowy 
i wojewódzki.
 – W każdym etapie specjalna ko-
misja będzie wizytować zgłoszo-
ne do konkursu wsie i  zagrody. 
Komisja, oceniając wsie, będzie 

zwracać uwagę przede wszyst-
kim na ogólny wygląd wsi, troskę 
o  stan środowiska przyrodnicze-
go, ochronę i kultywowanie dzie-
dzictwa kulturowego wsi oraz 
formy aktywizacji i zaangażowa-
nie mieszkańców – wyjaśnia Józef 
Sarnowski.
Natomiast przy ocenie zagrody 
będzie liczyć się jej stan technicz-
ny oraz ład i porządek siedliska, 
a także stan sanitarny posesji i jej 
wpływ na środowisko przyrodni-
cze oraz pielęgnowanie tradycji 
miejsca.
 – Serdecznie zapraszam do 
udziału w konkursie. Plebiscyt to 
wspaniała okazja do pokazania 
naszych pięknych wsi i  zagród 
mieszkańcom Pomorza – zapra-
sza Sarnowski.

(GR)
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PIElęGNUjĄ POMNIKI PRZYRODY

GM. PRUSZCZ GDAŃSKI

DlA NAjMŁODSZYCH 

wiosenne działania 

Porządki u skrzydlatych przyjaciół

Plac zabaw w straszynie 
z dofinansowaniemW  gminie Pruszcz Gdański 

mamy 43 drzewa stanowiące 
pomniki przyrody. Właśnie 
rozpoczęły się zabiegi pielę-
gnacyjne, polegające m.in. na 
ich przycinaniu.
 – O zakresie cięć sanitarnych 
i  wiązań elastycznych zade-
cydował dendrolog. Prace 
wykonuje specjalistyczna fir-
ma – wyjaśnia Anita Sąpór, 
starszy inspektor ds. ochrony 
środowiska w Urzędzie Gmi-
ny Pruszcz Gdański.
Pomnikami przyrody są kasz-
tanowce białe, lipy drobno-
listne oraz dęby szypułkowe, 
wśród których najokazalszym 
okazem – o obwodzie 780 cm 
– jest okaz z  Wojanowa (ro-
śnie przy szkole). 

(MB)

Na terenie parków gminy Pruszcz 
Gdański spotkamy w sumie 144 
budki lęgowe. Obecnie trwa ich 
czyszczenie.
 – Po sezonie lęgowym w budce 
zalega wyściółka gniazda, w któ-
rej mogą znajdować się szkodli-
we dla ptaków pasożyty. Czysz-
czenie polega na mechanicznym 
usunięciu całego gniazda. Pozo-
stałości wymiata się niewielką 
wygodną miotełką – wyjaśnia 
Anita Sąpór z  Urzędu Gminy 
Pruszcz Gdański.

(MB)

Gminna inwestycja „Prze-
budowa i  zagospodarowanie 
placu zabaw i rekreacji w Stra-
szynie” otrzymała wsparcie 
z  Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. 
Do końca roku przy ul. Na 
Skarpie w Straszynie powsta-
nie miejsce rekreacji dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Zakres 
inwestycji jest szeroki i  obej-
muje budowę: placu zabaw 
z  bezpiecznymi nawierzch-
niami, boiska do piłki siatko-
wej oraz wielofunkcyjnego do 

koszykówki, siłowni plenero-
wej dla dorosłych oraz miejsca 
na ognisko. Ponadto, istnie-
jąca zieleń zostanie uporząd-
kowana i wzbogacona o nowe 
nasadzenia, a obiekt uzupełnią 
stojaki na rowery i  hulajnogi, 
kosze na śmieci, ławki parko-
we i drewniane leżaki. Całość 
zostanie ogrodzona. 
 – Powstanie obiekt, który sta-
nie się wielopokoleniowym 
centrum rekreacyjno-wy-
poczynkowym miejscowo-
ści – mówi wójt Magdalena 

Kołodziejczak. – Najmłodsi 
mieszkańcy będą mogli ko-
rzystać z  placu zabaw, dzieci 
i  młodzież z  boisk sporto-
wych, a  dorośli zyskają miej-
sce do spacerów, odpoczynku 
oraz aktywnego spędzenia 
czasu podczas ćwiczeń siło-
wych pod chmurką.
Wartość inwestycji to blisko 
777 tys. zł. Dofinansowanie 
w ramach PROW wynosi po-
nad 126 tys. zł.

(MB)

  ze strony Urzędu Gminy pruszcz Gdański w departamencie programów rozwoju obszarów 
wiejskich Urzędu marszałkowskiego w Gdańsku umowę podpisywały: wójt magdalena kołodziejczak 

i skarbnik mirosława lica.
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życie gMiny Pruszcz gdański

PRZEBUDOWA REMIZY W jAGATOWIE

dobra wiadomość dla 
druhów i nie tylko
Wicewójt gminy Pruszcz 
Gdański Daniel Kulkowski 
podpisał umowę na wykona-
nie dokumentacji projekto-
wej przebudowy i  rozbudo-
wy budynku strażnicy OSP 
w Jagatowie. 
Wyłoniona w drodze przetar-
gu pracownia projektowa Mi-
cronet Art sp. z o. o. z Kalisza 

za kwotę 59 tys. zł wykona do-
kumentację projektową dwu-
funkcyjnego budynku – świe-
tlicy wiejskiej i remizy. 
 – Projektant najpierw dokona 
inwentaryzacji budowanej ist-
niejącego budynku oraz oceni 
jego stan techniczny,  a następ-
nie przystąpi do prac projekto-
wych – wyjaśnia wicewójt. – Do 

zadań projektanta należy tak-
że opracowanie kosztorysu 
oraz uzyskanie pozwolenia na 
budowę. W tej chwili trudno 
mówić o  terminie rozpoczę-
cia prac budowlanych. Opra-
cowanie projektu jest jednak 
ważnym krokiem w kierunku 
realizacji inwestycji. 

(MB)
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PROMOCjA NA KAŻDYM KROKU

cedrowskie trasy na traseo 
turystyka rowerowa – nawet w czasie pandemii – jest wciąż bardzo 
popularna. w sieci znaleźć można różnego rodzaju strony internerowe 
i aplikacje, które służą pasjonatom aktywnego wypoczynku.

– Dzięki współpracy z  Polską 
Unią Mobilności Aktywnej 
wytyczona została, w  oparciu 
o  obiekty historyczne, multi-
medialna trasa rowerowa obej-
mująca również teren gminy 
Cedry Wielkie. Została ona 
przygotowana w  najpopular-
niejszym portalu turystycznym 
Traseo – informuje Janusz Go-
liński, wójt gminy Cedry Wiel-
kie. – Jest to kolejna, doskonała 
promocja nie tylko tras rowero-
wych przygotowanych na tere-
nie naszej gminy, ale również 
ciekawych zabytków, które 
można obejrzeć na naszym te-
renie. Mam nadzieję, że dzięki 
tej aplikacji wielu turystów od-
wiedzi Żuławy i  gminę Cedry 
Wielkie.
Dodajmy, że Traseo to serwis 

ŻYCZENIA OD WÓjTA I PRZEWODNICZĄCEj

UMOWA Z POWIATEM PODPISANA

Pamiętają o roli sołtysa

niebawem ruszy rozbudowa remizy

Wójt Janusz Goliński wspól-
nie z  przewodniczącą Rady 
Gminy Justyną Słowińską od-
wiedzili wszystkich sołtysów 
gminy Cedry Wielkie. Wi-
zyty nie były przypadkowe, 
a uroczyste, ponieważ właśnie 
tego dnia obchodzono Dzień 
Sołtysa.
W  gminie Cedry Wielkie 
pracuje 13 sołtysów. W więk-
szości są to panie. Rola sołty-
sów na polskiej wsi jest waż-
na, szczególnie teraz w okre-
sie pandemii.
– Jesteśmy wdzięczni 
wszystkim sołtysom za ich 

Starosta Stefan Skonieczny 
i wójt Janusz Goliński podpi-
sali umowę, dzięki której Sta-
rostwo Powiatowe w  Prusz-
czu Gdańskim przekaże 100 
tysięcy złotych na rozbudowę 
remizy w Cedrach Wielkich.
Większa strażnica dla ce-
drowskich strażaków jest nie-
zbędna. O inwestycji mówi się 
od dobrych kilku lat. Projekt 
jest, pozwolenie na budowę 
również. Pierwszy przetarg 
został ogłoszony już w stycz-
niu ale został unieważniony.
– Zainteresowanie firm było 
duże. Niestety oferty, które 

zaangażowanie i  pracę, czę-
sto społeczną, a  w niektórych 
momentach wymagającą wielu 
poświęceń. Sołtys nie ma swo-
jego biura, a jego czas pracy jest 
nienormowany. To właśnie on 
jest gospodarzem wsi, jej swego 
rodzaju opiekunem i jest najbli-
żej ludzkich spraw – podkreśla 
Janusz Goliński.
Dziś sołtys pełni rolę repre-
zentacyjną, a  do jego obo-
wiązków należą: zwoływanie 
zebrań wiejskich i  rady sołec-
kiej, reprezentowanie miesz-
kańców sołectwa na zewnątrz 
oraz zbieranie podatków i opłat 

zostały złożone, znacznie prze-
kraczały nasze możliwości 
finansowe. Najtańsza była 
niemal o  50 tysięcy złotych 
droższa od naszego kosztory-
su. W związku z tym przetarg 
został unieważniony i  ogło-
szono kolejny – mówi Janusz 
Goliński.
Samorząd powiatu gdańskiego 
chętnie dofinansowuje przed-
sięwzięcia, które mają popra-
wić poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu.
– W  roku ubiegłym wsparli-
śmy finansowo zakup wozu dla 
ochotników z  Koszwał. Tym 

lokalnych.
Jednak, co ciekawe, już w śre-
dniowieczu sołtys stał na czele 
wsi, był także sędzią, a mógł 
być nim zarówno szlachcic, 
mieszczanin albo chłop. Zaj-
mował się m.in. zbieraniem 
czynszów, a  w czasie wojny 
miał obowiązek konnej służ-
by wojskowej.
– Życie sołtysa nie jest łatwe. 
Z  okazji ich święta życzymy 
im wytrwałości i  energii do 
dalszego działania na rzecz 
swoich małych ojczyzn – ży-
czy Justyna Słowińska.

(GR)

razem pieniądze z  budżetu 
powiatu zostaną przekaza-
ne na rozbudowę remizy. Je-
stem przekonany, że strażacy 
z Cedrów na pewno z niecier-
pliwością czekają na tę inwe-
stycję. Wierzę, że niebawem 
spotkamy się na otwarciu roz-
budowanego obiektu – dodaje 
Stefan Skonieczny.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
dzięki planowanej inwestycji 
strażnica w Cedrach Wielkich 
zyska dodatkowe pomiesz-
czenia sanitarno-socjalne.

(GR)

internetowy i aplikacja mobilna 
przeznaczona dla pasjonatów 
turystyki i  sportu, za pomocą 
których można dzielić się z in-
nymi trasami swoich wycieczek 
czy treningów. Można też na-
grywać trasy w aplikacji, wrzu-
cać pliki gpx, rysować trasy 
ręcznie oraz dodawać waypo-
inty i zdjęcia. Mapki z trasami 
można także umieścić na swo-
jej stronie www i  skorzystać 
z przycisku „umieść na stronie” 
dostępnym pod każdą mapką.
Warto na koniec przypomnieć, 
że gmina Cedry Wielkie otrzy-
mała dodatkowe środki unijne 
na budowę następnego odcin-
ka Wiślanej Trasy Rowerowej. 
Ścieżka, która ma powstać do 
końca maja 2022 roku, budo-
wana będzie po koronie wału 

od miejscowości Leszkowy 
do Giemlic, wsią graniczącą 
z  gminą Suchy Dąb. W  trak-
cie budowy, o  czym już infor-
mowaliśmy, jest trasa od So-
bieszewa do Błotnika. Budo-
wa już ruszyła, a  prace mają 
zakończyć się do końca tego 
roku. Swoją część wybudował 
również Tczew. Niebawem 
rozpocznie się z  kolei budowa 
Wiślanej Trasy Rowerowej na 
terenie gminy Suchy Dąb. Po 
zakończeniu tych zadań bę-
dzie można pojechać rowerem 
na gdańskie plaże, zobaczyć 
dawno niewidzianą starówkę 
Gdańska albo też obrać zupeł-
nie inny kierunek i pojechać na 
Kociewie.  

(GR)

  wójt Janusz Goliński i Justyna słowińska, przewodnicząca rady Gminy cedry wielkie odwiedzili 
m.in. dorotę balcerzak, sołtys trzciniska 



Rządowy projekt Umowy Partnerstwa między Polską a Unią Europejską na lata 2021–2027 
zakłada, że województwo pomorskie otrzyma o 736 mln euro (3 mld zł) mniej na program 

regionalny. To prawie 40 proc. mniej niż w poprzedniej perspektywie. Taki podział środków 
wpłynie negatywnie na rozwój naszego województwa.

Biorąc pod uwagę zaproponowany podział, województwo pomorskie jest jednym z tych, które 
dostaną najmniej funduszy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Pomorza – tylko 482 

euro, w porównaniu z 810 euro w latach 2014–2020. To prawie trzy razy mniej niż w innych 
województwach. Wygląda na to, że przez dobór kryteriów podziału środków jesteśmy dziś karani.

Tempo rozwoju naszego regionu jest zróżnicowane. Ciągle jest wiele wyzwań i obszarów 
wymagających szczególnego wsparcia, zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę, transport, ekologię, 
jak i przeciwdziałanie bezrobociu oraz wykluczeniu społecznemu. Środki europejskie to główne 
źródło finansowania inwestycji rozwojowych w naszym województwie. Utrata prawie 40 proc. 

dotychczasowej puli środków utrudni, a wręcz może zahamować, działania rozwojowe.

Ograniczy to na przykład inwestycje w rozwój komunikacji publicznej, infrastruktury 
transportowej oraz infrastruktury społecznej, tak istotnych z punktu widzenia potrzeb 

mieszkańców naszego województwa. Nie będzie możliwe utrzymanie dotychczasowego poziomu 
dofinansowania licznych inicjatyw społecznych, w tym podmiotów ekonomii społecznej, które 

świadczą usługi na rzecz osób wykluczonych.

Dlatego, w trosce o rozwój i przyszłość naszego regionu, apelujemy do rządu o zwiększenie 
funduszy unijnych dla województwa pomorskiego, co najmniej o kwotę, o którą pomniejszone 

zostały środki planowane przez rząd na perspektywę 2021–2027.

PETYCJA MIESZKAŃCÓW DO RZĄDU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

O ZWIĘKSZENIE FUNDUSZY UNIJNYCH 
DLA POMORZA
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TRWA REMONT UlICY PRZEMYSŁOWEj 

„niespodzianki” w czasie budowy mostu w kolbudach 
trwa jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych przez powiat gdański – budowa mostu w kolbudach. Jednocześnie 
prowadzona będzie modernizacja części ulicy przemysłowej.

Budowa mostu w  Kolbudach 
trwa od kilku tygodni. Naj-
pierw należało przygotować 
objazd, a  dopiero potem bu-
dowlańcy przystąpili do roz-
biórki starego mostu.
 – Jak na każdej budowie, tak 
i  w Kolbudach na budowie 
czekały nas niespodzianki. 
Podziemne sieci biegły nie za-
wsze tak jak pokazywały mapy. 
W  związku z  tym musieliśmy 
wstrzymać prace przy moście, 

by najpierw zająć się przebu-
dową części podziemnej insta-
lacji. Jest to strefa ujęcia wody 
pitnej, dlatego wszelkie dzia-
łania musimy przeprowadzić 
z wielką starannością. Nie mo-
żemy pozwolić, żeby doszło do 
skażenia wody. Być może te 
dodatkowe prace spowodują, że 
przesunie się ostateczny termin 
zakończenia robót – mówi „Pa-
noramie” Marian Cichon, wi-
cestarosta gdański.

Covid-19 nie patrzy na branże 
i  spustoszenie sieje w  każdym 
miejscu. Nie ominął także eki-
py budowlanej głównego wy-
konawcy, co także może przy-
czynić się do przesunięcia koń-
ca prac. Teoretycznie wszystkie 
roboty powinny zakończyć się 
do końca czerwca, ale trudno 
powiedzieć, czy ta data będzie 
dotrzymana.
 – Zdajemy sobie sprawę, że 
koronawirus jest w ponownym 

natarciu i  spodziewać się mo-
żemy nawet zastojów na budo-
wie, dlatego prosimy uzbroić 
się w cierpliwość. Nowy most, 
o  znacznie większej nośności 
oraz przebudowana część ulicy 
Przemysłowej powinny wyna-
grodzić nam obecne utrudnie-
nia. Przypomnę, że po zakoń-
czeniu inwestycji ulicą Prze-
mysłową będą mogły kursować 
samochody z  40-tonowym ła-
dunkiem. Z  takiej możliwości 

na pewno ucieszą się właścicie-
le przedsiębiorstw, które zlo-
kalizowane są w  sąsiedztwie 
ulicy Przemysłowej – dodaje 
Natalia Błońska, radna powia-
tu gdańskiego.
Korzystając z faktu, że z drogi 
mogą korzystać jedynie samo-
chody osobowe, władze powia-
tu zdecydowały się przebudo-
wać odcinek ulicy Przemysło-
wej do granicy powiatu. 
 – Niemal miesiąc temu 

przekazaliśmy wykonawcy plac 
budowy. Do przetargu stanęło 
10 firm, dzięki czemu mogli-
śmy uzyskać korzystną ofertę. 
Prace związane z  robotami na 
ulicy Przemysłowej wyceniono 
na około 900 tysięcy złotych – 
informuje Jerzy Świs, naczelnik 
Wydziału Infrastruktury Sta-
rostwa Powiatowego w  Prusz-
czu Gdańskim.

(lubek)



nasze sPrawy / rekLaMaZADBAJ O SWOJĄ 
PRZYSZŁOŚĆ

Zespół Szkół Rolniczych  
Centrum Kształcenia 

Praktycznego 
im. Macieja Rataja  

w Rusocinie

Nasza szkoła powstała w 1971 roku, zatem rok 2021 to jubileusz 50-lecia. Na prze-
strzeni półwiecza szkołę opuściło wielu absolwentów, którzy uzyskali kwalifikację 
w różnych specjalizacjach i zawodach. Obecnie kształcimy uczniów w trzech ty-
pach szkół, a w roku szkolnym 2021/22 będziemy przyjmowali absolwentów szkól 
podstawowych w następujących kierunkach zawodowych:

1. Technikum:
• Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
• Technik mechatronik
• Technik hotelarstwa
• Technik żywienia i usług gastronomicznych

2. Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia:
• Kucharz
• Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
• Mechanik  pojazdów samochodowych
• Mechatronik

3. Szkoła Branżowa Specjalna Pierwszego 
Stopnia:
• Pracownik pomocniczy w gastronomii,
• Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 
• Pracownik pomocniczy ślusarza

Do Was kierujemy ofertę kontynuacji nauki po szkole 
podstawowej w naszej placówce.

Obowiązują wyniki egzaminu ósmoklasisty i wynik świadectwa. 
Proponujemy naukę w szkole, która zapewnia bardzo dobre 
warunki nauczania, rozwija pasje i zainteresowania oraz daje 
możliwość zdobycia interesującego zawodu.

Atutem i przewagą naszej szkoły jest posiadanie na 
wysokim poziomie:

• Centrum Kształcenia Zawodowego z ośrodkiem 
egzaminowania dla wszystkich oferowanych  szkół zawodowych 

• Doświadczona kadra pedagogiczna z odpowiednim 
przygotowaniem

• Zajęcia praktyczne na terenie szkoły w nowoczesnych 
pracowniach: pneumatyki, hydrauliki, elektroniki, 
programowania, obsługi konsumenta, technologii 
gastronomicznej, hotelarskiej, podstaw konstrukcji maszyn, 
diagnostyki pojazdów,  
napraw pojazdów, obróbki mechanicznej oraz  
nowoczesne maszyny i pojazdy rolnicze 

• Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijająca 
zainteresowania uczniów, w tym sala gimnastyczna z siłownią 
i kompleksem Orlik 

• Autodrom do nauki jazdy, to nieodpłatne prawo jazdy  
kat. B i T na kierunkach związanych z branżą rolniczą 
i samochodową

• Dodatkowe kursy z uprawnieniami

• Internat

• Umowy partnerskie na praktyki zawodowe u najlepszych 
pracodawców

• Naszym uczniom zapewniamy naukę w miłej i przyjaznej 
atmosferze z wykorzystaniem dziennika elektronicznego 
i systemów elektronicznych

• Absolwenci ZSR CKP z łatwością odnajdują się na rynku 
pracy, znajdując zatrudnienie lub prowadząc swoją działalność 
gospodarczą 

TERMINY REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW 
DO WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ:

OD 17 MAJA DO 21 CZERWCA 2021 r. 
składanie elektroniczne wniosków o przyjęcie do szkół. 

Ze szczegółowymi zasadami rekrutacji  prosimy zapoznać 
na stronie internetowej: 

www.zsrckp.edu.pl, 
wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły 

tel. : 58 301-00-78, 58 301-00-61 
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły 
od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8.00 – 15.00, 
na stronie internetowej 

www.zsrckp.edu.pl
spotkajmy się na: 

www.facebook.com/zsrckp.rusocin 
www.instagram.com/rusocin.zsrckp

Szanowni Rodzice i Drodzy 
Uczniowie!!!
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MODERNZACjA OŚWIETlENIA

oszczędnie i ekologicznie
Spółka Energa Oświetlenie zmo-
dernizuje oświetlenie w  gminie 
Przywidz. W  myśl podpisanej 
umowy stare lampy sodowe za-
stąpione zostaną energooszczęd-
nymi oprawami LED. 
 – Energa Oświetlenie podej-
muje szereg działań mających 
na celu wzmacnianie dobrych 
relacji z  samorządami. Przykła-
dem takich relacji jest współ-
praca z gminą Przywidz, z którą 
podpisaliśmy kontrakt na świad-
czenie kompleksowej usługi 
oświetlenia przez kolejne cztery 
lata. Nieustannie też dokłada-
my starań, aby unowocześniać 
infrastrukturę oświetleniową. 
Kwestię wymiany opraw oświe-
tleniowych na ledowe nasza 
spółka traktuje priorytetowo. 
To nie tylko droga do uzyskania 
wymiernych oszczędności zuży-
cia energii, ale także duży wkład 
w  ochronę środowiska – mówi 
Marcin Stojek, wiceprezes Za-
rządu Energi Oświetlenie.
Umowa zawarta z  gminą 

 wójt marek zimakowski już w lutym podpisał stosowną 
umowę dotyczącą wymiany modernizacji oświetlenie 

w gminie przywidz.

Przywidz zakłada wymianę 417 
opraw sodowych i zastąpienie ich 
nowoczesnymi, energooszczęd-
nymi oprawami LED. Standard 
oświetlenia zostanie podnie-
siony nie tylko poprzez zmianę 
jakości światła, ale także przez 
budowę kolejnych 35 punktów 
oświetleniowych w lokalizacjach 
wskazanych przez gminę. Ener-
ga Oświetlenie będzie także 
odpowiedzialna za konserwację 
opraw oświetleniowych na tere-
nie gminy. Podpisany kontrakt 
zakłada również montaż 50 de-
koracji świątecznych w każdym 
roku obowiązywania umowy.
 – Dzięki tej inwestycji nasza 
gmina na pewno zaoszczędzi na 
rachunkach za energię elektrycz-
ną. Znacznie poprawi się rów-
nież jakość oświetlenia. Zgodnie 
z podpisaną umową nowe lampy 
mają pojawić się do końca maja, 
jeśli planów nie zepsuje wirus 
covid-19 – mówi „Panoramie” 
Marek Zimakowski.

(GR)

W PRZYWIDZU ROZMAWIANO O TANICH MIESZKANIACH 

społeczna inicjatywa Mieszkaniowa 
marek zimakowski, wójt gminy przywidz był gospodarzem spotkania, podczas którego 
omawiano możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowych i pozyskiwania na ten cel 
rządowych środków. w spotkaniu uczestniczyli m.in. posłanka magdalena sroka i Jarosław 
pucek, wiceprezes krajowego zasobu nieruchomości.

– Mieliśmy doskonałą okazję 
zapoznać się z  ciekawą pro-
pozycją dla samorządów, jaką 
jest niewątpliwie rządowe 
wsparcie budownictwa miesz-
kań czynszowych. Dowiedzie-
liśmy się, że strona rządowa 
może przekazać na inwestycję 
mieszkaniową nawet 3 milio-
ny złotych, a samorządy muszą 
przeznaczyć na ten cel jedynie 
20 procent kosztów przedsię-
wzięcia. Gmina nie musi nawet 
dysponować odpowiednimi 
gruntami. Inwestycja może być 
realizowana na terenach na-
leżących chociażby do Skarbu 
Państwa – mówi nam Marek 
Zimakowski.
Program, o  którym mowa, 
to Społeczna Inicjatywa 

Mieszkaniowa, która przy-
pomina funkcjonujące z  po-
wodzeniem TBS. Pierwsze 
uchwały w sprawie przystąpie-
nia do programu podjęły już 
niektóre samorządy powiatu 
gdańskiego.
Liczba mieszkań komunalnych 
na terenie gminy Przywidz jest 
znikoma. 
 – Mieszkania, szczególnie 
dla młodych ludzi, są czymś 
nieosiągalnym. Inicjatywa na 
pewno pomoże tym, których 
nie stać na budowę własnego 
mieszkania albo zaciągnię-
cie kredytu. Jest jeszcze drugi 
pozytywny aspekt rządowego 
programu. Do małych miej-
scowości takich jak Przywidz 
trudno ściągnąć fachowców, 

ponieważ problem stanowi 
brak odpowiedniego miesz-
kania. Społeczna Inicjaty-
wa Mieszkaniowa może roz-
wiązać tę kwestię, z  czego na 
pewno ucieszyłoby się wielu 
pracodawców – zauważa wójt 
Zimakowski. 
Zgodnie z  założeniami pro-
gramu w  budowie mieszkań 
partycypować będą trzy stro-
ny: rząd, spółka (którą stwo-
rzą samorządy) oraz najemcy, 
którzy z  czasem będą mieli 
możliwość wykupienia miesz-
kania. Stosunkowo niski ma 
być również czynsz, ponieważ 
– według szacunków – ma on 
wynosić 12 zł/m2. Jest to kwo-
ta niższa od tych proponowa-
nych na komercyjnym rynku 

nieruchomości. 
Źródłami finansowania Spo-
łecznych Inicjatyw Mieszka-
niowych będą:
• bezzwrotne wsparcie samo-
rządów z  Funduszu Dopłat, 
pokrywające 35% kosztów 
inwestycji,
• od 10 do 30 proc. udziału 
wniesione przez lokatorów,
• 35–55 proc. preferencyjnego 
kredytu udzielanego z  progra-
mu społecznego budownic-
twa czynszowego przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego – 
kredyt będzie spłacany przez 
SIM z  wpływów z  płatności 
czynszowych.

 – Myślę, że warto wykorzysty-
wać każdą nadarzającą się oka-
zję, by pozyskać środki, które 
przyczynią się pośrednio do 
rozwoju naszej gminy. Jestem 
dobrej myśli i  mam nadzieję, 
że pomysły zostaną wcielone 
w życie – podsumowuje Marek 
Zimakowski.

(lubek)

życie gMiny Przywidz
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POWIAT CHCE STWORZYĆ CENTRUM DIAGNOSTYCZNE

w ciągu dwóch najbliższych tygodni mieszkańcy powiatu gdańskiego będą mogli korzystać z najnowocześniejszego aparatu 
rentgenowskiego. pracownia radiologii ogólnej, która zarządzana będzie przez samodzielne publiczne pogotowie ratunkowe w pruszczu 
Gdańskim, działać ma przez pięć dni w tygodni i szacuje się wstępnie, że miesięcznie będzie przyjmowała ok. 400 pacjentów. 

Przygotowania do pracy są 
ukończone. Jak mówi „Pano-
ramie” Anna Górska, dyrek-
tor Samodzielnego Publicz-
nego Pogotowia Ratunkowe-
go w Pruszczu Gdańskim zie-
lone światło na uruchomienie 
pracowni musi dać Sanepid. 
 – Zatrudnieni będą profesjo-
nalni technicy radiologii i  le-
karze radiolodzy. Dzięki temu 
pracownia będzie dostępna 
dla pacjentów od poniedział-
ku do piątku między 8.00 
a 19.00. Szacujemy, że w cią-
gu miesiąca będziemy mogli 
przyjąć około 400 pacjentów. 
Jeśli zainteresowanie będzie 
bardzo duże, to będziemy 
strać się wydłużyć godziny 
pracy do 20.00, a  być może 
pracować także w  soboty 

– informuje nas Anna Górska. 
– Mieliśmy świadomość, że 
na naszym terenie istnieje de-
ficyt w  zakresie diagnostyki, 
dlatego niemal natychmiast 
po przeprowadzce z  Wojska 
Polskiego na Raciborskiego 
rozpoczęliśmy starania, by jak 
najszybciej uruchomić pra-
cownię RTG.
Pacjenci będą przyjmowani na 
podstawie skierowania. 
 – Będziemy podpisywali 
umowy z przychodniami pod-
stawowej opieki zdrowotnej 
działającymi na terenie po-
wiatu gdańskiego. Nie ozna-
cza to jednak, że będziemy 
zamknięci na pacjentów ko-
mercyjnych, którzy przyjdą ze 
skierowaniem z  gabinetu pry-
watnego – dodaje Anna Górska. 

Uruchomienie pracowni nie 
było prostym zadaniem. Trze-
ba było przygotować również 
odpowiednie pomieszczenia, 
dlatego trzeba było przepro-
wadzić odpowiednie prace 
budowlane. Placówka pogo-
towia nie podołałaby finan-
sowemu wyzwaniu, dlatego 
z  pomocą przyszli samorząd 
powiatu gdańskiego i  miasto 
Pruszcz Gdański.
 – Sam aparat kosztował nas 
niespełna 1 milion złotych, 
ale to nie był koniec ponie-
sionych nakładów, ponie-
waż kolejne 300 tysięcy zło-
tych musieliśmy wydać na 
adaptację pomieszczeń pod 
pracownię rentgenowską. 
W  naszym powiecie nie ma 
szpitala, a  mieszkańcy – nie 
tylko naszego regionu – stoją 
w  długich kolejkach do spe-
cjalistów. Dlatego też chce-
my stworzyć swego rodzaju 
centrum diagnostyczne. Poza 
nowoczesnym aparatem RTG 
chcielibyśmy w  przyszłości 
aparat USG kupić oraz to-
mograf komputerowy– mówi 
„Panoramie” Stefan Sko-
nieczny, starosta gdański.
Pracownica RTG miała być 
uruchomiona już pod koniec 
ubiegłego roku, ale pandemia 
koronawirusa spowodowa-
ła, że termin ten musiał zo-
stać przesunięty na początek 

kwietnia. 
 – Myślę, że w  ciągu kil-
ku najbliższych lat jesteśmy 
w  stanie stworzyć centrum 
diagnostyczne. Uruchomienie 
pracowni rentgenowskiej na 
pewno ucieszy wielu miesz-
kańców powiatu gdańskiego, 
ponieważ nie będą musie-
li jechać teraz do Gdańska. 
Dodatkowym atutem naszej 
pracowni jest ogólnodostęp-
ny parking tuż przed budyn-
kiem pogotowia, a  doskonale 
wiemy, jak wielkie problemy 
z  parkowaniem występują 
w Gdańsku czy Gdyni – Ste-
fan Skonieczny.
 – Do dyspozycji będzie-
my mieli najnowocześniej-
sze urządzenie radiologiczne. 

W  tej chwili nie ma nowo-
cześniejszego sprzętu. Praca 
na nim nie tylko przyspie-
szy działania radiologów, ale 
również pracę diagnostyków. 
Aparat gwarantuje zdjęcia 
o  najwyższej jakości, a  poza 
tym będzie można je niemal 
natychmiast wysłać pocztą 
elektroniczną do konkretnego 
lekarza. Skracamy więc drogę 
pacjenta do dobrej diagnosty-
ki – podkreśla Ireneusz Czer-
necki, naczelnik Wydziału 
Zarządzania i  Bezpieczeń-
stwa Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w  Pruszczu 
Gdańskim.

(lubek)

najnowocześniejsza pracownia rtg 
rusza w Pruszczu gdańskim

UWAGA! ZWOlNIj jEŻE

Miasto z nowymi znakami ostrzegawczymi
Przed kilkoma dniami po-
jawiły się w różnych miej-
scach naszego miasta zna-
ki ostrzegawcze „Uwaga! 
Zwolnij Jeże”. To efekt pracy 
pruszczańskich urzędników, 
mieszkańców i lokalnych 
mediów.
Anna Mrówka z Refera-
tu Gospodarki Komunal-
nej Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdańskim mówi, że dzięki 
przeprowadzonym w dwóch 
ostatnich latach obserwa-
cjom zauważono wzrastającą 
liczbę martwych jeży, leżą-
cych na miejskich drogach. 
Giną one nie tylko na głów-
nych szlakach, ale także na 
osiedlowych ulicach, gdzie 
wprowadzono ograniczenie 
prędkości do 30 km/h. W 
związku tym władze miasta 
postanowiły zadbać o bezpie-
czeństwo tych zwierząt.

 – Takie znaki przypomina-
ją, że zamiast pędząc, raniąc 
kolczastą kulkę, należy za-
trzymać się i dać jej spokoj-
nie przejść – mówi Burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego, Janusz 
Wróbel. – Jeż europejski w 
Polsce od 2014 roku podlega 
częściowej ochronie gatun-
kowej. Jesteśmy jego jedyną 
szansą na przetrwanie. Mu-
simy zapracować na to, żeby 
ten uroczy sąsiad nie zniknął 
z naszego otoczenia.
W większości krajów euro-
pejskich na drogach osie-
dlowych, w sąsiedztwie par-
ków, działek, cmentarzy i 
ogródków przydomowych 
montowane są znaki ostrze-
gające kierowców o możli-
wości przemieszczania się 
tych sympatycznych żywych 
stworzeń.
 – Jeż to pożyteczne zwierzę. 

Jego obecność w ekosystemie 
ogranicza liczbę szkodników 
i owadów, przez co otoczenie 
człowieka oczyszczane jest 
z myszy, szczurów, chrzą-
szczy, gąsienic, pająków czy 
ślimaków. Jeż także rozczula 
i zwraca uwagę każdego, kto 
spotka go na swojej drodze – 
mówi Anna Mrówka.
Miasto Pruszcz Gdański 
zorganizowało facebookową 
akcję informacyjną, w której 
mieszkańcy podpowiedzieli, 
gdzie najczęściej występują 
jeże. Wytypowanych zosta-
ło 6 lokalizacji (ul. PCK, ul. 
Drzymały, ul. Kopernika, 
ul. Mickiewicza, ul. Ogro-
dowa oraz ul. Obrońców 
Westerplatte).
Jak wynika z raportu roczne-
go „Ogólnopolskiego  Reje-
stru Śmiertelności Zwierząt 
na Drogach”, pt. Śmiertelność 

zwierząt na  drogach w Pol-
sce w roku 2016, najczęściej 
zgłaszanymi zwierzętami 
jako ofiary kolizji drogowych 
były jeże oraz lisy. Ogółem 
do końca 2016 roku do Reje-
stru wpłynęło 4718  obserwa-
cji dotyczących 7507 osobni-
ków ze 150 gatunków zwie-
rząt. Liczba ofiar osobników 
jeża wynosiła: 1035. 

(GR)

 znaki zostały ustawione 
tak, by nie kolidowały 

z obecną organizacją ruchu 
i jednocześnie spełniały 

swoją rolę: zwracały uwagę 
na obecność jeży w śro-

dowisku, w którym żyjemy 
i z którego korzystamy 

wszyscy wspólnie

życie Powiatu
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– Nie jest żadną nowiną, 
że nasz powiat rozwija 

się bardzo dynamicznie. 
Odpowiednia diagnosty-

ka na wyciągnięcie ręki 
na pewno pomoże wielu 

pacjentom. Chcielibyśmy, 
aby zakupiony sprzęt był 

maksymalnie wykorzysty-
wany zgodnie z rosnącymi 
potrzebami mieszkańców. 

Myślę, że pora zasta-
nowić się nad kolejnym 

krokiem, który sprawi, że 
placówka medyczna przy 
ulicy Raciborskiego bę-

dzie nowym miejscem na 
pomorskiej mapie centrów 

diagnostycznych.

Dorota Bąk, 
przewodnicząca Komisji 

Ochrony Zdrowia, 
Polityki Społecznej 

i Prorodzinnej Rady 
Powiatu Gdańskiego.
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INWESTYCjE WARTE MIlIONY

warunki pracy policjantów w powiacie gdańskim są coraz lepsze. na początku marca uroczyście otwarto nowe skrzydło siedziby komendy 
powiatowej policji w pruszczu Gdańskim. trwają też prace budowlane przy nowym komisariacie w pszczółkach, a w planach jest także 
budowa komisariatu w cedrach wielkich.

– Inwestycja polegająca na 
rozbudowie komendy prowa-
dzona była od kwietnia 2019 
do końca października. Do 
istniejącego budynku dobu-
dowano nowe skrzydło o po-
wierzchni użytkowej prawie 
650 m2. W  obiekcie znajdu-
ją się pomieszczenia biurowe 
m.in. dla wydziałów krymi-
nalnego, dochodzeniowo-
śledczego oraz ruchu drogo-
wego, pomieszczenie dla osób 
zatrzymanych, a  także część 
o  przeznaczeniu socjalnym 
– informuje sierż. szt. Ka-
rol Kościuk, oficer prasowy 
pruszczańskiej Policji.
Dodajmy, że koszt budo-
wy wyniósł ponad 6,6 mln 
zł, z  czego samorząd powia-
tu gdańskiego przekazał na 

ten cel 100 tys. zł. Znacznie 
mniej, bo niespełna 600 tys. 
zł kosztować ma nowa siedzi-
ba municypalnych w Pszczół-
kach przy ul. Lipowej. Na 
działce nieodpłatnie przeka-
zanej przez miejscowy samo-
rząd powstaje nowoczesny 
obiekt finansowany przez Ko-
mendę Główną Policji w  ra-
mach programu modernizacji. 
 – Posterunek zapewni wyso-
kie standardy, zarówno jeżeli 
chodzi o obsługę klientów, jak 
i warunki pracy funkcjonariu-
szy oraz pracowników cywil-
nych. Dwukondygnacyjny 
budynek został zaplanowany 
w taki sposób, że spełni nawet 
rosnące wymagania związa-
ne z  dynamicznym rozwojem 
gminy Pszczółki, a co za tym 

idzie, wzrostem liczby miesz-
kańców – dodaje rzecznik 
KPP w Pruszczu Gdańskim.
Budowa komisariatu 
w Pszczółkach ma być ukoń-
czona jeszcze w tym roku. Na 
swoją nową siedzibę z niecier-
pliwością czekają również po-
licjanci z  Cedrów Wielkich. 
Według planów inwestycja 
ma być ukończona w  przy-
szłym roku, a  szacunkowy 
koszt przedsięwzięcia może 
wynieść grubo ponad 5 mln 
zł. Miejscowy samorząd prze-
kazał już Policji teren, na któ-
rym stanąć ma nowy komisa-
riat oraz pomógł w  przygo-
towaniu dokumentacji tech-
nicznej. Nowy komisariat 
w  Cedrach Wielkich ma być 
gotowy do końca 2022 roku.

coraz lepsze warunki pracy policjantów 

PAMIęTAj O WAŻNYCH RZECZACH

USUŃ AZBEST

TESTUjĄ W 75 POjAZDACH

zus wznawia wyjazdy na rehabilitację 

skorzystaj z dotacji

dezynfekcja rąk w komunikacji 

Od 15 marca Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych wznowił 
wyjazdy do ośrodków rehabi-
litacyjnych w systemie stacjo-
narnym. Osoby, które będą 
z  nich korzystać, muszą jed-
nak pamiętać o kilku ważnych 
rzeczach.
Jak przypomina Krzysztof 
Cieszyński, regionalny rzecz-
nik prasowy ZUS wojewódz-
twa pomorskiego osoba skie-
rowana na rehabilitację leczni-
czą w  systemie stacjonarnym 
otrzyma z  zakładu stosowne 
zawiadomienie o  skierowaniu 
wraz z  ulotką informacyjną. 

Od kilku już lat Miasto Pruszcz 
Gdański prowadzi działania 
zmierzające do usunięcia azbe-
stu. Proces wymaga pewnych 
nakładów finansowych, dlatego 
miasto udziela dofinansowań, z 
których skorzystać mogą wła-
ściciele nieruchomości pokry-
tych materiałami wykonany-
mi z azbestu. Z oferty skorzy-
stać mogą również właściciele 
działek.
Wnioski o dofinansowa-
nie składać można w Refera-
cie Gospodarki Komunalnej 
przy ul. Krótkiej 4 oczywiście 
w Pruszczu Gdańskim . Będą 
one przyjmowane tylko do 30 
kwietnia. Wzór wniosku wraz 

Spółka Gdańskie Autobusy 
i  Tramwaje rozpoczęła mon-
taż automatycznych bezdoty-
kowych dozowników do de-
zynfekcji rąk dla pasażerów.  
Pierwsze wyposażone w nowe 
urządzenia autobusy i tramwa-
je wyjechały już na ulice Gdań-
ska. Do końca tygodnia urzą-
dzenia pojawią się w łącznie 75 
pojazdach miejskiej spółki.
 – Nasze testy nieprzypadkowo 
rozpoczynamy wiosną, ponie-
waż jest to czas zdecydowanie 
bardziej miarodajny niż zima, 

Takie zawiadomienia dostaną 
również ci, którzy otrzyma-
li je wcześniej, a ze względu na 
wstrzymanie wyjazdów nie mo-
gli z nich skorzystać.
 – Po otrzymaniu zawiadomie-
nia należy przekazać swój nu-
mer telefonu do oddziału ZUS, 
który skierował na rehabilitację 
lub do ośrodka rehabilitacyj-
nego, do którego zostało wy-
stawione skierowanie. Warun-
kiem rozpoczęcia rehabilitacji 
leczniczej w systemie stacjonar-
nym jest negatywny wynik te-
stu w  kierunku SARS-CoV-2. 
Dlatego przed wyjazdem do 

ośrodka konieczne jest wykona-
nie testu. O zleceniu wykonania 
testu poinformuje ośrodek reha-
bilitacyjny – informuje Krzysz-
tof Cieszyński.
Dodajmy, że wykonanie testu 
jest bezpłatne, ale aby go wy-
konać, należy zgłosić się do 
punktu pobrań nie wcześniej 
niż cztery dni przed terminem 
rozpoczęciem turnusu rehabi-
litacyjnego. Na badanie trzeba 
zabrać dokument tożsamości ze 
zdjęciem oraz zawiadomienie 
o  skierowaniu na rehabilitację 
leczniczą. O  wyniku testu po-
informuje telefonicznie ośrodek 

rehabilitacyjny.
 – Co ważne, nie należy pla-
nować wyjazdu zanim ośrodek 
nie poinformuje o  negatyw-
nym wyniku testu. Osoby, 
które przebywają na kwaran-
tannie albo w  izolacji, muszą 
pozostać w  domu. Ci, którzy 
nie mogą jechać na rehabili-
tację, również powinni poin-
formować o tym ZUS.  Istotne 
jest również, aby poinformo-
wać ośrodek rehabilitacyjny 
o ewentualnej zmianie nume-
ru telefonu – dodaje rzecznik.

(GR)

z wymaganymi załącznikami do-
stępny jest m.in. na stronie inter-
netowej www.pruszcz-gdanski.pl 
oraz w siedzibie Referatu Gospo-
darki Komunalnej.
Wszelkie informacje dotyczą-
ce azbestu znajdują się również 
na stronie internetowej urzędu 
www.pruszcz-gdanski.pl  w BIP 
w zakładce: NASZE MIASTO/
OCHRONA ŚRODOWISKA/ 
DOTACJE/ AZBEST. Jest to 
zakładka poświęcona m. in. infor-
macjom o szkodliwości azbestu i 
finansowaniu zadań polegających 
na jego usuwaniu, a także ich re-
alizacji w Pruszczu Gdańskim. 
Azbest powoduje wiele chorób. 
Jego obecność w powietrzu jest 

niebezpieczna ze względu na 
przedostawanie się poprzez dro-
gi oddechowe do pęcherzyków 
płucnych. Ostre włókna wbijają 
się w ich ścianki i pozostają tam 
do końca życia, powodując nie-
odwracalne zmiany w płucach.
Ważne jest, by demontować 
azbest w sposób kontrolowany 
przez uprawnioną do tego fir-
mę. Korzystając z dofinansowa-
nia oferowanego przez miasto, 
właściciele nieruchomości będą 
mieli pewność, że prace te zo-
staną wykonane w prawidłowy 
sposób. A ponadto pozbędą się 
niebezpiecznego azbestu.

(GR)

kiedy większość z  nas nosi rę-
kawiczki. Trudno byłoby tym 
samym stwierdzić obiektywnie, 
czy pasażerowie chętnie korzy-
stają z takiego urządzenia. Chce-
my zobaczyć, czy urządzenie to 
się sprawdza, czy w praktyce nasi 
pasażerowie dostrzegają realną 
potrzebę takich urządzeń w po-
jazdach komunikacji miejskiej, 
czy z  nich korzystają – mówi 
Maciej Lisicki, prezes Gdań-
skich Autobusów i Tramwajów. 
Spółka zakupiła testowo 100 au-
tomatycznych bezdotykowych 

urządzeń do dezynfekcji rąk. 
Do końca tygodnia pojawią się 
one w  łącznie 75 pojazdach. 
W  tramwajach i  autobusach 
przegubowych montowane są 
po dwa urządzenia, w  mniej-
szych pojazdach – jedno 
urządzenie.  
Pojemność bezdotykowych 
dozowników wystarcza na 
kilka tysięcy aplikacji. Testy 
nowych urządzeń potrwają do 
końca czerwca.

(GR)

 – Bardzo cenimy sobie współ-
pracę z  samorządami. Należy 
przy tym zaznaczyć, że jest to 
współpraca zarówno w  kwe-
stii rozwiązań infrastruktu-
ralnych, jak i wyposażenia np. 
w  środki transportowe. War-
to wspomnieć, że w ostatnim 

czasie poprawie ulegają stan-
dardy lokalowe zarówno 
w komendzie powiatowej, jak 
i  podległych komisariatach. 
Dzięki nowoczesnym, speł-
niającym wysokie standardy 
projektom obiektów, obsługa 
interesantów, jak i  warunki 

pracy funkcjonariuszy oraz 
pracowników cywilnych będą 
na jeszcze wyższym pozio-
mie – mówi „Panoramie” mł. 
insp. Wioletta Jóźwiak, Ko-
mendant Powiatowa Policji 
w Pruszczu Gdańskim.

(lubek)

rozMaitości

 wizualizacja komisariatu w pszczółkach
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jUŻ OD MARCA

emeryci i renciści mogą więcej dorobić 
Główny Urząd Statystyczny 
podał niedawno aktualne dane 
o przeciętnym miesięcznym 
wynagrodzeniu. Jest ono wyż-
sze niż ostatnio, co oznacza, że 
od marca renciści i wcześniejsi 
emeryci mogą więcej dorobić do 
swoich świadczeń. 
Emeryci i renciści, którzy po-
stanowili sobie dorobić, powin-
ni kontrolować czy ich zarobki 
nie spowodują zmniejszenia lub 
zawieszenia świadczeń. Limity 
są uzależnione od średniej płacy 
krajowej, która zmienia się co 
kwartał.  Zmniejszenie bądź za-
wieszenie świadczenia zależy od 
przychodów z umowy o pracę, 
zlecenia, agencyjnej, od których 
obowiązkowo są odprowadzane 
składki na ubezpieczenia spo-
łeczne, a także przychodu, który 
jest podstawą wymiaru składek 
przy działalności gospodarczej.
Od 1 marca świadczeniobior-
cy, którzy pobierają emerytury, 
ale nie osiągnęli powszechnego 

wieku emerytalnego oraz renciści 
będą mogli dorobić bez żadnych 
konsekwencji do 3820,60 zł. Jeśli 
osiągną przychód przekraczający 
70 proc., ale nie wyższy niż 130 
proc. przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia, czyli 7095,40 zł, 
to świadczenie zostanie zmniej-
szone o wartość przekroczenia, nie 
więcej jednak niż o kwotę mak-
symalnego zmniejszenia. Jeżeli 
dodatkowe przychody przekroczą 
kwotę 7095,40 zł, to świadczenie 
zostanie zawieszone. 
Nieco inaczej wyglądają potrące-
nia przy rentach socjalnych. Tu 
już przekroczenie przychodu o 
3820,60 zł spowoduje zawieszenie 
świadczenia. Kwoty te będą obo-
wiązywać do 31 maja 2021 r. 
Emeryci, którzy ukończyli po-
wszechny wiek emerytalny, mogą 
co do zasady dorabiać do swojej 
emerytury bez ograniczeń i nie 
muszą martwić się o rozliczenia 
z ZUS. Wyjątek stanowią oso-
by, które pobierają emeryturę w 

zbiegu z rentą z tytułu niezdol-
ności do pracy z ubezpieczenia 
wypadkowego. W tym wypadku 
jakakolwiek kwota dodatkowego 
przychodu będzie skutkowała 
zawieszeniem jednego ze świad-
czeń. Natomiast jeżeli przychód 
z tytułu pracy emerytów, którym 
ZUS podwyższył emeryturę do 
kwoty świadczenia minimal-
nego, czyli do 1250,88 zł, prze-
kroczył wysokość kwoty pod-
wyższenia, to emerytura będzie 
wypłacana w niższej kwocie, 
bez dopłaty. Ograniczenia nie 
dotyczą niektórych rencistów. 
Chodzi o osoby, które pobiera-
ją renty dla inwalidów wojen-
nych, inwalidów wojskowych, 
których niezdolność do pracy 
związana jest  ze służbą wojsko-
wą oraz renty rodzinne przysłu-
gujące po uprawnionych do tych 
świadczeń.

(KC)

CHęTNIEj ROZlICZAMY SIę Z PODATKU W NASZYM MIEŚCIE

w tegorocznym budżecie miasta pruszcz Gdański na zadania inwestycyjne zarezerwowano ok. 50 mln zł. szacuje się, że wpływy mają 
osiągnąć nieco ponad 200 mln zł i jeżeli nie będzie bardzo poważnego kryzysu gospodarczego spowodowanego przez covid-19, to kwota 
ta powinna być osiągnięta.

Jednym z najważniejszych przed-
sięwzięć będzie budowa ulicy 
Spokojnej. Dzięki inwestycji upo-
rządkowana będzie bardzo ważna 
część miasta, w której znajduje się 
– często uczęszczany nie tylko 
przez pruszczan – cmentarz. 
Przy okazji budowy ulicy powsta-
ną nowe miejsca parkingowe oraz 
przejścia dla pieszych. Zainstalo-
wane będzie też oświetlenie. Cała 
inwestycja ma być ukończona 
już w październiku, a więc przed 
Wszystkimi Świętymi.
 – Przymierzamy się nie tylko 
do inwestycji drogowej. Kosz-
tem 2 milionów złotych chcemy 
rozbudować cmentarz komu-
nalny przy ul. Obrońców Po-
koju. Powierzchnia nekropolii 

powiększona zostanie o  przyle-
gającą działkę o powierzchni ok. 
1,61 ha. Dzięki temu znajdzie się 
miejsce na co najmniej 3 tysiące 
pochówków, co spowoduje, że 
o następnej rozbudowie cmenta-
rza albo budowie nowego będzie 
można myślę za około 10 lat – 
informuje Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego. 
Dodajmy, ze rozbudowa zakłada 
kontynuację istniejących ciągów 
komunikacyjnych oraz miejsc 
na pochówki, rozbudowę sieci 
oświetleniowej, wodociągowej 
i  kanalizacji deszczowej, wyko-
nanie dwóch półpodziemnych 
punktów na gromadzenie od-
padów komunalnych, kontynu-
ację ogrodzenia. Przewidziano 

również ławki i punkty czerpalne 
wody.
 – Śmierć to temat smutny, ale 
wszyscy dostrzegamy niestety 
potrzebę rozbudowy obecnego 
cmentarza. Widzieliśmy potrze-
bę zabezpieczenia odpowiednie-
go terenu na ten cel, dlatego od 
dłuższego czasu trwały rozmo-
wy dotyczące pozyskania tere-
nu z  władzami gminy wiejskiej 
Pruszcz Gdański – dodaje Ire-
neusz Czernecki, wiceprzewod-
niczący Rady Miasta Pruszcz 
Gdański.
Na liście tegorocznych inwestycji 
warto też zwrócić uwagę na pra-
ce zaplanowane w  Szkole Pod-
stawowej nr 4, gdzie przeprowa-
dzony będzie kapitalny remont 

sanitariatów, szatni i sali gimna-
stycznej. Będzie to największa 
w  tym roku inwestycja oświato-
wa, a kosztować będzie ponad 1 
mln zł. 
 – Lada dzień poznamy z  kolei 
wykonawcę największego pro-
jektu finansowanego ze środków 
unijnych. Mam tu oczywiście na 
myśli budowę zbiornika reten-
cyjnego i  kanalizacji deszczowej 
w  okolicach ulicy Przy Torze. 
Przypomnę, że szacowany koszt 
inwestycji opiewa na ok. 10 mi-
lionów złotych, a pracę powinny 
ruszyć już niebawem – dodaje Ja-
nusz Wróbel.
Warto przypomnieć, że nie jest 
to jedyna inwestycja, na którą 

pozyskano środki unijne. W tym 
roku zakończona zostanie bo-
wiem przebudowa ulicy Skal-
skiego. Pruszczański samorząd 
otrzyma w  tym roku unijne mi-
liony na kolejny projekt na kolejny 
zbiornik retencyjny i  kanalizację 
deszczową w  rejonie ulicy Ja-
śminowej. Kilka wniosków zło-
żono także o  wsparcie rządowe, 
ale burmistrz Wróbel nie chce 
oceniać szans na ich pozyska-
nie. Złożono wnioski dotyczą-
ce chociażby montażu instalacji 
fotowoltaicznych na budynkach 
szkolnych, rozbudowy cmentarza 
i inwestycji drogowych.
Część przychodów gmin stano-
wią środki z  tytułu podatków. 

Pruszczański samorząd, chcąc 
zachęcić mieszkańców miasta do 
płacenia podatków właśnie u nas, 
od 2 lat organizuje loterię, w któ-
rej główną nagrodą jest samochód 
osobowy.
 – Już na samym jej starcie do-
strzegamy, że zainteresowa-
nie mieszkańców jest znacznie 
większe niż w roku poprzednim. 
Pierwsze statystyki pokazują też, 
że wrosła liczba osób, które po raz 
pierwszy z tytułu podatku rozli-
czą się w  Pruszczu Gdańskim. 
Jestem przekonany, że jest to wła-
śnie efekt naszej loterii – podsu-
mowuje burmistrz Wróbel.

Krzysztof lubański

wpływy do budżetu mają sięgnąć ponad 200 milionów 

 w tym roku dokończona będzie przebudowa ulicy skalskiego

  Janusz wróbel, burmistrz pruszcza Gdańskiego i ireneusz czernecki, wiceprzewod-
niczący rady miasta pruszcz Gdański w terenie omawiali planu rozbudowy cmentarza 

komunalnego
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DO KOŃCA ROKU

Będzie boisko 
w trutnowach
Do końca tego roku ma być 
zakończona budowa boiska 
wielofunkcyjnego w  Trutno-
wach. Na przełomie kwietnia 
i maja będzie ogłoszony prze-
targ, który wyłoni wykonaw-
cę robót. 
- Do tej pory na wszystkie 
boiska wydaliśmy blisko 2,6 
miliona złotych. Teraz przy-
mierzamy się do kolejnego 
zadania, na które otrzymamy 
dofinansowanie z Samorządu 
Województwa Pomorskiego 
w wysokości 126 tysięcy zło-
tych. Dzięki tym środkom 
łatwiej będzie podołać finan-
sowemu wyzwaniu, jakim na 
pewno będzie budowa boiska 
w  Trutnowach – przyznaje 
wójt Janusz Goliński.
Umowa na dofinansowa-
nie została już podpisana.  
– Z  wielką uwagę śledzę 
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inwestycje – również te spor-
towe – w gminie Cedry Wiel-
kie. Jestem przekonany, że 
otrzymane pieniądze będą 
dobrze spożytkowane, ponie-
waż boisko będzie wybudo-
wane we wsi, gdzie do tej pory 
brakowało obiektów sporto-
wych z prawdziwego zdarze-
nia. Mam tylko nadzieję, że 
odpuści nam covid-19 i  mi-
łośnicy sportu będą mogli 
znów wrócić na swoje boiska 
– mówi Józef Sarnowski.
Szacunkowy koszt inwestycji 
opiewa na nieco ponad 500 
tys. zł. Lokalne władze pla-
nują już budowę kolejnego 
boiska, z którego będą mogli 
korzystać mieszkańcy Dłu-
giego Pola.
 

(GR)
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flYBAll TO SPORT DlA WSZYSTKICH

Przygotowywali się do mistrzostw świata
W  Ergo Arenie do Mi-
strzostw Świata w Wyścigach 
Równoległych Psich Szta-
fet przygotowywała się ekipa 
gdańskiego Fractal Flyball 
Team zrzeszona w  Związku 
Sportu Flyball.

Gdański klub, który pierwszy 
raz w  swojej historii zakwa-
lifikował się do mistrzostw 
świata, już od dwóch lat ćwi-
czy w trójmiejskiej hali.
Flyball to wywodzący się 
z  Kanady psi sport druży-
nowy. Jeden team składa się 
z  czterech psów, ich prze-
wodników, tzw. handlerów 
i  dwóch psów rezerwowych. 
Zadanie każdego psa polega 
na przebiegnięciu przez czte-
ry płotki do skrzyni, czyli 
tzw. boxu, w którym załado-
wana jest piłka tenisowa. Pies 
przy nawrocie naciska łapami 
na skrzynię, z której wyrzuca-
na jest piłka, następnie łapie 
ją w locie (stąd nazwa: flyball) 
i  wraca z  piłką do właścicie-
la w  jak najkrótszym czasie. 
Wracając do przewodnika, 
musi minąć kolejnego, bie-
gnącego z  pełną prędkością 
psa. Tor ma 15,5 metra dłu-
gości, a  najszybsze psy po-
trafią pokonać całość nawet 
w 3,5 sekundy. Obecny rekord 

Polski należy do drużyny Frac-
tal Flyball Team i wynosi 15,85 
sek. Ten wynik pozwala plaso-
wać się trójmiejskiemu klubowi 
w elitarnej grupie europejskich 
drużyn, które złamały barierę 
16 sekund w  pokonaniu toru 
flyballowego na zawodach. Na 
świecie, głównie w USA, biega 
się w nieco innej formule i tam 
najszybsze drużyny osiągają 
wyniki w granicach 14,5 sek.
Związek Sportu Flyball działa 
w  Polsce od 7 lat i  zrzesza 19 
klubów z całego kraju. 
 – W  ramach naszej ligi od-
bywają się zawody krajowe. 
Pięciokrotnie uczestniczyli-
śmy w Mistrzostwach Europy, 

w  2017 sięgnęliśmy w  Belgii 
po złoty medal, a  rok póź-
niej – podczas imprezy u  sie-
bie, na sopockim Hipodromie 
– musieliśmy uznać wyższość 
Belgów – wspomina Monika, 
weteranka gdańskiego flybal-
la, która na treningi do Ergo 
Areny przychodziła ze swoim 
pupilem Atomem.
 – Zawody odbywają się w kil-
ku dywizjach ustalanych na 
podstawie czasów, jakie uzy-
skują drużyny, aby szanse były 
równe, a wyścigi bardziej emo-
cjonujące. Wysokość przeszko-
dy dla całej drużyny ustala się 
pod najmniejszego psa, dlate-
go tak ważne jest posiadanie 

w drużynie tzw. height doga. 
Im niższe płotki, tym szyb-
ciej psy będą je pokonywać 
podczas ścigania – tłumaczy 
trener ekipy Jan Dolański.
Flyball mogą trenować 
wszystkie psy – rasowe i mie-
szańca. Kluczowe jest sa-
mopoczucie psa. Skakanie 
i aportowanie można wyćwi-
czyć, ale potrzeba współpra-
cy z człowiekiem, energiczne 
usposobienie psa i  chęć in-
terakcji z  innymi muszą być 
naturalne. 

(GR)

PO jEDNYM MECZU PRZYMUSOWA PRZERWA

do 9 kwietnia wstrzymano rozgrywki w iV lidze. we wtorek obradowały władze polskiego związku piłki nożnej, które miały zdecydować, 
co dalej z rozgrywkami na naszym krajowym podwórku. wydaje się jednak, że o tym, czy piłkarze wrócą na boiska, zdecyduje rząd, a wpływ 
na to będzie miał przede wszystkim szalejący wirus covid-19.

Nasz rodzynek w IV-ligowych 
rozgrywkach, GKS Kowa-
le, zdołał rozegrać tylko jeden 
mecz w rundzie wiosennej. Za-
wodnicy trenera Roberta Kugla 
zagrali na wyjeździe z  MKS 
Władysławowo. Mecz zakoń-
czył się podziałem punktów 
(2:2).
 – Wynik jest dobry, ale po 
meczu we Władysławowie 
pozostał wielki niedosyt, po-
nieważ bramkę decydującą o 
mniejszym dorobku punkto-
wym straciliśmy po stałym 
fragmencie gry w  ostatnich 
sekundach spotkania. Mimo 
wszystko przywieziony jeden 
punkt pozwolił nam utrzymać 

Piłkarze palą się do grania

się w  pierwszej dziesiątce, co 
było naszym przedsezonowym 
celem. Uważam, że zespół zro-
bił znaczny krok do przodu. 
Szczególnie to cieszy w  okre-
sie, gdy uprawianie sportu tak, 
aby zawodnicy nie byli nara-
żeni na zarażenie, jest nie-
zwykle trudnym wyzwaniem. 
Największym problemem jest 
brak miejsc do trenowania. 
Nie mamy boiska, gdzie mo-
glibyśmy przepracować odpo-
wiednią ilość jednostek trenin-
gowych – mówi „Panoramie” 
szkoleniowiec GKS Kowale.
Do wiosennej rundy rozgry-
wek GKS przystąpił w  takim 
samym składzie, w  jakim grał 

jesienią. Dzięki temu kadra jest 
znacznie lepiej zgrana, czego 
odzwierciedleniem jest 8. miej-
sce w tabeli.
 – W tej chwili kluby seniorskie 
nie mogą trenować. Dla mnie 
cała ta sytuacja jest niewytłu-
maczalna. Gra III liga, roz-
grywki prowadzone są w ligach 
juniorskich, a  wstrzymano 
zmagania na niższych szcze-
blach rozgrywkowych – mówi 
nam rozgoryczony Robert Ku-
giel. – Musimy się do tego do-
stosować i przetrwać ten trudny 
dla nas wszystkich okres. Jeżeli 
rozgrywki zostaną wznowione, 
to tak można ustawić harmo-
nogram pozostałych spotkać, 
żeby rozgrywki w IV lidze za-
kończyć z ustalonym wcześniej 
terminarzem. Drugim – i  to 
całkiem realnym – scenariu-
szem jest niestety zakończenie 
dalszych rozgrywek. 
Nie będzie żadnych wolnych 
terminów, jeśli lockdown zo-
stanie przedłużony. Wtedy do 
końcowego rozrachunku brane 

będą pod uwagę obecne wyni-
ki, ponieważ odbyła się już po-
nad połowa spotkań. W takim 
przypadku awansuje Kaszubia 
Kościerzyna, do V ligi wrócą 
zespoły z  miejsc spadkowych, 
a  piłkarze będą mogli udać się 

na raczej niechciany urlop. Jeśli 
zaś rozgrywki zostaną wzno-
wione, to do rozegrania pozosta-
ną jeszcze trzy kolejki, po czym 
nastąpi podział ligi na dwie 
grupy: mistrzowską oraz spad-
kową i  dopiero wtedy poznamy 

spadkowiczów i mistrza IV ligi.
 – Wszystko zmienia się jak 
w kalejdoskopie. Piłkarze palą 
się do grania, ale jesteśmy uza-
leżnieni od decyzji rządzących 
– podsumowuje Robert Kugiel.

(lubek)




