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FlashFlash

obwodnica metropolii trójmiejskiej to trasa, 
której budowa pozwoli na usprawnienie układu 
komunikacyjnego trójmiasta. dzięki niej ruch tranzytowy 
zostanie wyprowadzony poza tereny zurbanizowane 
i zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego – mówi 
minister infrastruktury andrzej adamczyk.

Mieszkańcy Kolbud wybiorą radnego
Do wyborów samorządowych pozostały jeszcze 
ponad dwa lata. Jednak mieszkańcy Kolbud już 
16 maja stawią się przy wyborczych urnach, aby 
w wyborach uzupełniających.

Błotnik stolicą żeglarstwa
Niewątpliwą stolicą żeglarstwa powiatu gdańskiej sta-
je się Błotnik. Flota, którą dysponuje szkółka, jest coraz 
bogatsza, a młodzi adepci żeglarstwa zaczynają odnosić 
sukcesy w zawodach regionalnych. 

Szkoła gotowa na szczepienia 
Od kilku tygodni rząd mówi głośno o przyspie-
szeniu szczepień. Mają w  tym pomóc znacznie 
większe dostawy szczepionek i utworzenie tzw. 
masowych punktów szczepień.

Ostatnia chwila na złożenie wniosku 
Jeszcze tylko przez kilka dni zgłaszać można 
projekty do przyszłorocznego budżetu 
obywatelskiego Pruszcza Gdańskiego. Nabór 
projektów kończy się 30 kwietnia.
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za kilkanaście miesięcy ruszy budowa obwodnicy 
PODPISANO UMOWĘ NA METROPOLITALNĄ 

w ciągu 4 najbliższych lat ma być wybudowana obwodnica me-
tropolitalna. 32-kilometrowa droga, której budowa kosztować 
ma niespełna 1,5 mld zł, połączy węzeł południe z węzłem 
chwaszczyno oraz chwaszczyno z Żukowem, wraz z 7-kilome-
trową obwodnicą Żukowa. 
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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
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• 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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oBwieszczenie

Starosta Gdański działając na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej 
wiadomości następujące informacje: 

1. Przystępuje się do opracowania projektu Programu Ochrony 
Środowiska dla powiatu gdańskiego na lata 2021-2024 z perspektywą 

do 2028, Prognozy oddziaływania na środowisko oraz Raportu 
z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska za okres 

2017-2020. 

2. Uwagi i wnioski do rozpatrzenia przy opracowywaniu ww. 
dokumentu można składać na piśmie w Wydziale Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim 
ul. Wojska Polskiego 16 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.  

PRUSzcz GDAŃSKI

UWAGA NA SMSy!!!

Porządki i pomnik 

oszuści znów w akcji

Jak informuje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego miasto 
uporządkuje teren zlikwidowa-
nego ćwierć wieku temu, daw-
nego cmentarza katolickiego 
między ulicami Wita Stwosza 
i Grota Roweckiego.
 – Mimo przeniesienia zło-
żonych tu niegdyś prochów 
na „Nowy Cmentarz”, to na-
dal ważne miejsce dla wielu 
pruszczańskich rodzin, dlate-
go wkrótce się zmieni – mówi 

Oszuści wszelkiej maści nie 
dają o  sobie zapomnieć. Ich 
pomysłowość nie zna granic. 
Wszystko po to, aby nacią-
gnąć naiwnych ludzi i w prosty 
i  szybki sposób zarobić łatwe 
pieniądze.
W ostatnim czasie oszuści wpa-
dli na nowy pomysł. Niektórzy 
otrzymali nietypowe smsy, 
w  których przeczytać można 
było „Masz nie oplacony man-
dat karny. W dniu 31.03.2021 
twoj mandat zostanie przeka-
zany do komornika z  tytulu 
zaleglosci 10.00 PLN. Oplac 
teraz” (pisownia oryginalna). 
Jak informują policjanci, jest to 
zwykłe oszustwo. 
 – Część osób otrzymuje smsy 
z  informacją o  konieczności 
opłacenia zaległego manda-
tu. Jest to oszustwo, a klikając 
w  link z  smsa można stracić 
wszystkie pieniądze. To próba 
wyłudzenia naszych danych do 
konta w  banku – mówi sierż. 
szt. Karol Kościuk, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w  Pruszczu Gdańskim. 
– Wyłudzanie danych opiera 

Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Do rozpoczęcia kolejnego roku 
szkolnego odtworzone zostaną 
główne alejki założenia cmen-
tarno-parkowego. Na jego te-
renie pojawią się też ławki oraz 
zaplanowany w  tym miejscu 
wcześniej Pomnik Katyński. 
Pojawi się też informacja o daw-
nej roli tego miejsca.

(GR)

się zawsze na przekonaniu nas 
do kliknięcia w podejrzany link, 
który dostajemy w  smsie lub 
emailu. Oszuści stosują różne 
sztuczki. Dostajemy informa-
cje o niezapłaconym mandacie, 
przesyłce, paczce. Później musi-
my kliknąć w podany link. Jeże-
li to zrobimy i wpiszemy nasze 
dane w  formularz, przestępca 
ma już wszystko, co potrzebne, 
aby wyczyścić nasze konto.
Policjanci apelują, by nie otwie-
rać takich linków. Szczegól-
nie, jeśli w podejrzanym smsie 
otrzymujemy przekierowanie 
do jakiejkolwiek płatności. Sy-
gnałem ostrzegawczym jest 
już na samym początku język 
wiadomości. 
 – Oszuści często nie używa-
ją polskich znaków, robią błę-
dy ortograficzne i  stylistyczne. 
Bądźmy ostrożni i  dokładnie 
sprawdzajmy wszystkie dane 
przed wykonaniem jakichkol-
wiek płatności w  internecie – 
ostrzega rzecznik pruszczań-
skiej Policji. 

(GR)

PODPISANO UMOWĘ NA METROPOLITALNĄ 

za kilkanaście miesięcy ruszy budowa obwodnicy 
w ciągu 4 najbliższych lat ma być wybudowana obwodnica metropolitalna. 32-kilometrowa 
droga, której budowa kosztować ma niespełna 1,5 mld zł, połączy węzeł południe z węzłem 
chwaszczyno oraz chwaszczyno z Żukowem, wraz z 7-kilometrową obwodnicą Żukowa. 

Inwestycja realizowana będzie 
oczywiście przez General-
ną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i  Autostrad, a  finansowana ze 
środków centralnych. Zada-
nie zostało podzielone na dwie 
części i każda z nich będzie re-
alizowana przez innego wyko-
nawcę. Obecny na uroczystym 
podpisaniu umów na zaprojek-
towanie i  wybudowanie dróg 
premier Mateusz Morawiec-
ki powiedział, że nowa arteria 
komunikacyjna ma dać nowe 
perspektywy dla Pomorza, tej 
części Kaszub i Trójmiasta. 
 – Obwodnica Metropolii Trój-
miejskiej to trasa, której budo-
wa pozwoli na usprawnienie 
układu komunikacyjnego Trój-
miasta. Dzięki niej ruch tran-
zytowy zostanie wyprowadzo-
ny poza tereny zurbanizowane 
i  zwiększy się bezpieczeństwo 
ruchu drogowego. Realizacja 
tej trasy jest możliwa dzięki de-
cyzji rządu o przeznaczeniu na 
ten cel dodatkowych środków 
w  ramach Programu Budowy 
Dróg Krajowych – informuje 
minister infrastruktury An-
drzej Adamczyk.

To kolejna duża inwestycja 
drogowa, na którą czekają nie 
tylko mieszkańcy Trójmiasta, 
ale również sąsiednich gminy – 
w tym również leżących w po-
wiecie gdańskim.
 – W  trzecim kwartale tego 
roku zostaną ogłoszone prze-
targi na budowę trzech odcin-
ków S6 w  województwie za-
chodniopomorskim od Kosza-
lina do Słupska. Dzięki temu 

cała trasa S6 w  pomorskim 
i  zachodniopomorskim będzie 
oddana do ruchu w 2025 roku 
– dodaje Tomasz Żuchowski, 
p.o. Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad.
Odcinek z Żukowa do Gdańska 
liczyć będzie ok. 16 km. W ra-
mach inwestycji zostaną wybu-
dowane węzły Żukowo i  Lu-
blewo. Rozbudowany zostanie 
także węzeł Gdańsk Południe 

na styku istniejących Obwodni-
cy Trójmiasta oraz Południowej 
Obwodnicy Gdańska. Przewi-
dziano również budowę Miejsca 
Obsługi Podróżnych Widlino. 
Obwodnica Żukowa połączy się 
z drogą krajową nr 7 w miejsco-
wości Przyjaźń i  poprzez wę-
zeł Żukowo zostanie doprowa-
dzona do drogi krajowej nr 20 
w  miejscowości Glincz. Koszt 
prac wyceniono na to ok. 777 
mln zł. 
Na razie próżno szukać drogow-
ców, ponieważ rzeczywiste pra-
ce budowlane ruszą dopiero za 
kilkanaście miesięcy. Najpierw 
trzeba opracować projekt, uzy-
skać potrzebne opinie, uzgod-
nienia i decyzje.

(KL)
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POWIAT GDAŃSKI

stypendia 
przyznane 
Kolejny raz najlepsi ucznio-
wie szkół ponadpodstawo-
wych otrzymali stypendia 
starosty gdańskiego. Wy-
różnieni zostali uczniowie, 
którzy osiągnęli znakomite 
wyniki w nauce lub odnieśli 
sukcesy w sporcie. 
 – Najwyższą średnią – 5,88 
– osiągnęła Róża Chojnow-
ska z  Katolickiego Niepu-
blicznego Liceum Ogólno-
kształcącego im. św. Jana 
Pawła II w Pruszczu Gdań-
skim – mówi Stefan Sko-
nieczny, starosta gdański. 
– Lista stypendystów jest 
jednak znacznie dłuższa, 
a ja gratuluję wszystkim na-
grodzonym uczniom. My-
ślę, że otrzymane stypendia 
w  jakiś sposób będą mobi-
lizować do dalszej owocnej 
nauki.
Na liście osób, które otrzy-
mały stypendia naukowe, 
znajduje się aż 36 nazwisk, 
zaś nagrody za wyniki spor-
towe otrzymali: Napoleon 
Bednarski, Julia Wieliczko, 
Bartosz Brylowski i  Karol 
Keler.

(GR)

życie Powiatu

cHAOS INfORMAcyjNy WcIĄŻ TRWA

od kilku tygodni rząd mówi głośno o przyspieszeniu szczepień. mają w tym pomóc znacznie większe dostawy szczepionek i utworzenie 
tzw. masowych punktów szczepień. w powiecie gdańskim prawdopodobnie we wszystkich przychodniach prowadzone są szczepienia 
przeciwko covid-19. dodatkowo powiat wyznaczył jedno miejsce do masowego punktu szczepień. ma się on znajdować w zespole szkół 
ogrodniczych i ogólnokształcących w pruszczu Gdańskim. nie jest jednak znana data jego uruchomienia. 

Początkowo rządowe wy-
tyczne mówiły o  wskazaniu 
miejsc, w  których mogłyby 
być prowadzone szczepienia. 
Władze powiatu gdańskie-
go, w  porozumieniu z  mia-
stem, wytypowały Zespół 
Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 w  Pruszczu Gdańskim. 
Drugim miejscem ma być 
Zespół Szkół Ogrodniczych 
i  Ogólnokształcących także 
w Pruszczu Gdańskim, które-
go organem prowadzącym jest 
właśnie powiat.
 – Szkoła ogrodnicza to 
sprawdzone miejsce, ponie-
waż właśnie tu prowadzone 
były wcześniej szczepienia 
nauczycieli, które przebiega-
ły bardzo sprawnie – mówi 
nam Stefan Skonieczny, sta-
rosta gdański. – Wybrany jest 
już podmiot medyczny, który 
będzie się zajmował szcze-
pieniami. Czekamy też na 
ostatnie ewentualne wytycz-
ne, które będziemy musie-
li wykonać, aby punkt mógł 

rozpocząć swoją działalność. 
Moim zdaniem wszystko jest 
już dopięte na ostatni guzik 
i  czekamy tylko na zielone 
światło.
Wiadomo jednak, że w Prusz-
czu Gdańskim utworzony bę-
dzie tylko jeden punkt szcze-
pień, który zakwalifikował 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 
 – Uruchomienie takiego 
punktu na pewno znacznie 
ułatwi dużej liczbie miesz-
kańców powiatu gdańskiego 
dostęp do szczepień. Zdarzają 
się przypadki, że ludzie poko-
nują nawet setki kilometrów, 
aby zaszczepić się przeciwko 
covid-19. Nasi seniorzy chcą 
szczepić się w  miejscu za-
mieszkania i  dalekie podróże 
ich nie interesują. Myślę, że 
z masowego punktu szczepień 
skorzysta wiele osób, mimo 
tego, że chyba w każdej gminie 
znajduje się punkt szczepień. 
Akcja byłaby sprawniejsza, 
gdyby dostępne były szcze-
pionki. Tych jednak brakuje. 

Mam nadzieję, że w  ciągu 
najbliższych tygodni znacznie 
wzrośnie liczba szczepionek, 
a  tym samym wzrośnie licz-
ba zaszczepionych Polaków 
– mówi „Panoramie” Dorota 
Bąk, przewodnicząca Komisji 

Ochrony Zdrowia, Polity-
ki Społecznej i  Prorodzinnej 
Rady Powiatu Gdańskiego. – 
Moim zdaniem każdy Polak 
powinien się zaszczepić i  to 
bez względu na wiek. Bar-
dzo ważna jest profilaktyka, 

która w  pewien sposób może 
nas uchronić przed ciężki-
mi i  śmiertelnymi choro-
bami, a  taką jest przecież 
koronawirus. 
Dorota Bąk, która zawodo-
wo związana jest ze służbą 

zdrowia, do szczepień za-
chęca również osoby młode, 
które mają kontakt nie tylko 
ze swoimi rówieśnikami, ale 
również z  ludźmi starszymi, 
którzy szczególnie narażeni 
są na działanie covid-19.
Kiedy uruchomiony zo-
stanie punkt szczepień 
w „ogrodniku”?
 – Uruchomienie punktu 
szczepień w  szkole ogrodni-
czej nie zależy od samorządu 
powiatowego. My dopełni-
liśmy wszelkich starań, aby 
szczepienia mogły ruszyć 
w masowym punkcie już od 19 
kwietnia. Termin ten został 
jednak odgórnie przesunięty 
na 26 kwietnia. W  tej chwili 
trudno podać jakąś konkretną 
datę, ponieważ panuje chaos 
informacyjny – dodaje Ste-
fan Skonieczny – ale według 
informacji sprzed dwóch dni 
punkt ma podobno rozpocząć 
szczepienia  4 maja.

(lubek)

szkoła w Pruszczu gdańskim gotowa na szczepienia 

z KAŻDyM MIESIĄcEM PRzyByWA SPRAW

wydział komunikacji starostwa powiatowego w pruszczu Gdańskim bije rekordy załatwianych spraw. nic więc 
dziwnego, że władze powiatu podjęły decyzję o rozbudowie wydziału. tydzień temu w prawym skrzydle budynku 
starostwa uruchomiono nowe biura, gdzie funkcjonować teraz będą działy: praw jazd oraz rejestracji pojazdów 
podmiotów gospodarczych.

Tylko w  tym roku pracownicy 
wydziału komunikacji wydali 
6400 dowodów rejestracyjnych 
i 1200 kart pojazdu. 
 – W ostatnim czasie drastycz-
nie wzrosły sprawy związane 
z  pozyskaniem i  zbyciem sa-
mochodu. Jeszcze 3 lata temu 
dziennie odnotowywaliśmy ok. 
40 takich spraw, a teraz jest po-
nad 200. Poza tym nasz powiat 
regularnie rozwija się, miesz-
kańcy mają po 2 albo 3 samo-
chody w rodzinie, stąd też spa-
dło na nas zdecydowanie więcej 
pracy. Rocznie rejestrujemy ok. 
25 tysięcy pojazdów. Na terenie 
powiatu gdańskiego przyby-
wa też sukcesywnie firm zaj-
mujących się transportem, ale 
też podmiotów leasingowych 
– mówi „Panoramie” Anna 
Petter, naczelnik Wydziału 
Komunikacji Starostwa Powia-
towego w Pruszczu Gdańskim.
Dodajmy w  tym miejscu, że 
na koniec grudnia 2020 roku 
ogółem w  powiecie gdańskim 

zarejestrowanych było 150 417 
samochodów, a  w ciągu zale-
dwie niespełna czterech mie-
sięcy ich liczba wzrosła do 152 
119. 
 – Liczby pokazują, że musie-
liśmy podjąć wszelkie działa-
nia, aby sprostać tak dużemu 
wyzwaniu. Na potrzeby wy-
działu komunikacji adaptowa-
liśmy pomieszczenia, które do 
niedawna zajmował Powiatowy 
Lekarz Weterynarii. Całość 
prac, które kosztowały niespeł-
na 100 tysięcy złotych, sfinan-
sował oczywiście powiat. Jako 
ciekawostkę mogę dodać, że 
jeszcze 10 lat temu w  wydzia-
le komunikacji zatrudnionych 
było może 14 osób, a dziś liczba 
pracowników została podwojo-
na. W żadnym innym wydziale 
naszego starostwa nie wzrasta 
tak znacząco obsada pracowni-
ków – dodaje Marian Cichon, 
wicestarosta gdański.
W  tej chwili, w  związku 
z  pandemią, wprowadzono 

ograniczenia związane z  licz-
bą obsługiwanych osób. Jeśli 
wszystko wróci do normalno-
ści, to w  wydziale na pewno 
zwiększy się ilość miejsc do ob-
sługi klientów. Wydział planu-
je też powiększenie kadry o ko-
lejne cztery osoby.

Jeśli spraw będzie przybywać 
w  tak szybkim tempie, to za-
rząd będzie podejmował kolej-
ne działania, które ułatwią ich 
załatwienie.
 – Od kilku lat myślimy o tym, 
aby uruchamiać punkty za-
miejscowe, ponieważ budynek 

starostwa nie ma już pomiesz-
czeń, które moglibyśmy prze-
znaczyć na potrzeby wydziału 
komunikacji – przyznaje Ma-
rian Cichon.

(lubek)

wydział komunikacji ponownie rozbudowany szczepienia 

  Dorota Bąk, 
przewodnicząca 
Komisji Ochrony 
Zdrowia, Polityki 
Społecznej 
i Prorodzinnej 
Rady Powiatu 
Gdańskiego.
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Od minionego poniedział-
ku (26 kwietnia) obowią-
zują nowe zasady dotyczą-
ce pomocy w  ramach tarczy 
antykryzysowej. Rozszerza 
ona listę podmiotów, które 
uprawnione będą do uzyska-
nia dotacji w wysokości 5000 
zł. Po środki będą mogły się-
gnąć m.in. sklepy meblowe 
i budowlane, zakłady fryzjer-
skie czy salony kosmetyczne, 
a  o wsparcie można ubiegać 
się nawet pięciokrotnie. 
Do tej pory o wsparcie w po-
staci dotacji mogli się ubiegać 
przedstawiciele łącznie 48 
branż najbardziej poszkodo-
wanych przez epidemię co-
vid-19, a od 26 kwietnia lista 
została poszerzona o  firmy, 
które do 31 marca prowadzi-
ły działalność w branży:
• sprzedaży detalicznej 
(sprzęt komputerowy, tele-
komunikacyjny, audiowizu-
alny, oprogramowanie, wy-
roby tekstylne, metalowe, 
szkło, farby, dywany, chod-
niki, pokrycia podłogowe 
i  ścienne, elektryczny sprzęt 
AGD, meble, sprzęt oświe-
tleniowy, sprzęt sportowy, 
gry i  zabawki, kosmetyki 
oraz art. toaletowe, zegarki 
i biżuteria),
• wypożyczania i  sprzedaży 
artykułów użytku osobistego 
i domowego,
• wynajmu maszyn,
• usług fryzjerskich 
i kosmetycznych,
• pasażerskiego transportu 
lotniczego.

(GR)

TARczA 
ANTyKRyzySOWA

nowe zasady 
pomocy

MASz WPŁyW NA zMIANy W NASzyM MIEŚcIE 

Jeszcze tylko przez kilka dni zgłaszać można projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. nabór projektów kończy się 30 
kwietnia. dodajmy, że jest to już siódma odsłona pruszczańskiego budżetu obywatelskiego. 

Dorota Opałka, sekretarz 
pruszczańskiego magistratu 
apeluje, aby projekty składać 
przede wszystkim drogą elek-
troniczną za pośrednictwem 
strony bo.pruszcz-gdanski.pl. 
Swoje pomysły można złożyć 
również w  sposób tradycyjny, 
a  więc osobiście w  siedzibie 
Urzędu Miasta w  Pruszczu 
Gdańskim albo wysłać pocz-
tą na adres Urzędu Miasta 
(ul. Grunwaldzka 20, 83-000 
Pruszcz Gdański). 
 – Do połowy kwietnia drogą 
elektroniczną złożono 8 pro-
jektów. Znaczącą nowością, 
która pojawiła się w tym roku, 
jest możliwość zgłaszania 
projektów, których realizacja 

ostatnia chwila na złożenie wniosku 
do budżetu obywatelskiego 

Już 12 maja odbędzie się lo-
sowanie zwycięzców w  lo-
terii podatkowej organizo-
wanej przez miasto Pruszcz 
Gdański. Do 22 kwietnia 
odnotowano 2720 zgłoszeń, 
z czego 221 osób zadeklaro-
wało, że rozlicza się z podat-
ku PIT w naszym mieście po 
raz pierwszy. 
Przypomnijmy, że loteria 
podatkowa organizowana 
jest w  Pruszczu Gdańskim 
drugi raz. Zgłosiło się 3015 
uczestników, a 213 osób za-
deklarowało, że rozlicza się 
w  Pruszczu Gdańskim po 
raz pierwszy.
 – Loteria wzbudza ogromne 
emocje, ponieważ nagrody są 
wartościowe, a dodatkowym 
autem jest fakt, że prawdo-
podobieństwo wygranej jest 
duże, ponieważ Pruszcz 

Gdański jest stosunkowo nie-
wielkim miastem. Dlatego też 
liczymy, że liczba osób, które 
zgłoszą się w tym roku, będzie 
większa niż w roku ubiegłym. 
Zachęcam wszystkich płacą-
cych podatki, aby włączyli się 
do naszej zabawy – zachęca 
burmistrz Janusz Wróbel.
Warto jednak pamiętać, że 
do zakończenia zabawy po-
zostało już niewiele czasu. 
Zgłoszenia przyjmowane są 
bowiem tylko do końca 5 maja 
(do godz. 23:59:59). Później 
przyjdzie już tylko czekać na 
losowanie i  szczęście. To od-
będzie się pod okiem komisji 
losującej.
 – Podobnie jak w roku ubie-
głym przeprowadzimy bezpo-
średnią relację z  wydarzenia, 
którą będzie można śledzić na 

kanale YouTube (przyp. red. 
ht tps: //w w w.youtube.com/
MiastoPruszczGdanski). Lo-
sować będziemy numery, któ-
re nasi mieszkańcy otrzymują 
po wysłaniu formularza zgło-
szeniowego. Po losowaniu za-
dzwonimy do osób, których 
zgłoszenia zostały wybrane. 
Do każdej nagrody losujemy 
zwycięzcę głównego oraz dwa 
numery rezerwowe, które zo-
staną wykorzystane wyłącznie 
wtedy, gdy osoba wylosowana 
jako pierwsza nie spełni wa-
runków regulaminu – tłuma-
czy Janina Wilkos-Gad, kie-
rownik Referatu Współpracy 
i  Promocji Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański.
Przypomnijmy na sam ko-
niec, że główną nagrodę – po-
dobnie jak w  roku ubiegłym 

SAMOcHÓD czEKA NA SzczĘŚLIWcA

Podatkowa loteria tylko do 12 maja

życie Miasta

może się odbywać na tere-
nach nienależących do miasta. 
Dzięki temu zadania będą mo-
gły być wykonane na dział-
kach należących do wspólnot 
albo spółdzielni mieszkanio-
wych. Osoba, która zgłosi taki 
projekt, musi posiadać zgodę 
zarządcy lub właściciela na 
użyczenie terenu na czas nie 
krótszy niż okres amortyzacji 
tego projektu. Poza tym, po 
zakończeniu zadania, teren 
musi być ogólnodostępny dla 
wszystkich mieszkańców na-
szego miasta – mówi Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
W tym roku wnioski zgłaszać 
można do końca kwietnia. 
Potem powołany przez bur-
mistrza zespół zajmie się ich 
weryfikacją. Te, które przejdą 
je pomyślnie, będą brać udział 

– stanowi samochód osobowy. 
Nagroda druga to 5000 zło-
tych. My również zachęcamy 
do zabawy i życzymy szczęścia 
w  losowaniu. O  zwycięzcach 

na pewno poinformujemy na 
naszych łamach.

(lubek)

w  głosowaniu zaplanowa-
nym między 13 a 27 września. 
Zwycięskie projekty, które 
powinniśmy poznać do poło-
wy października, realizowane 
będą w roku 2022. 
Pandemia koronawirusa spo-
wodowała, że realizację dwóch 
zadań z  ubiegłorocznego bu-
dżetu obywatelskiego – za 
zgodą rady miasta – musiano 
przełożyć w  czasie. Chodzi 
o  zakup i  montaż 400 budek 
lęgowych dla jerzyków i zakup 
defibrylatorów.
 – Defibrylatory jeszcze 
w  grudniu zostały zamonto-
wane i  są dostępne w  kilku 
lokalizacjach. Znajdują się: 
przy wejściu do hali sportowej 
szkoły przy ulicy Niemcewi-
cza 1, na budynku Targowi-
ska Miejskiego przy ul. Pol-
skich Kolejarzy 5, przy basenie 

Szkoły Podstawowej nr 4 przy 
ul. Kasprowicza 16, na budyn-
ku Straży Miejskiej przy ul. 
Krótkiej 4 i na siedzibie Urzę-
du Miasta – informuje Dorota 
Opałka. – Jest to jednak je-
dyny projekt, który nie został 
jeszcze zrealizowany w  cało-
ści. Zadanie obejmowało tak-
że przeprowadzenie szkoleń 
związanych z  obsługą defi-
brylatorów AED. W  związku 
z tym, że nadal mamy sytuację 
pandemiczną, nie możemy na-
rażać naszych mieszkańców na 
niepotrzebne ryzyko, dlatego 
zdecydowaliśmy się na przy-
gotowanie filmów instrukta-
żowych, które dostępne będą 
w internecie.
Trwają też przygotowania do 

zadań, które mają być wyko-
nane w  ramach tegoroczne-
go budżetu obywatelskiego. 
Przypomnijmy, że są to cztery 
projekty. Wśród nich są m.in.: 
budowa parku trampolin na te-
renie faktorii, instalacja cało-
rocznych zjeżdżalni stalowych 
na górkach saneczkowych przy 
ul. Cichej i Gałczyńskiego czy 
modernizacja boiska przy ul. 
Tysiąclecia i zadania związane 
z  tworzeniem kwietnych łąk, 
parków kieszonkowych. 
 – Od kilku lat przymierza-
my się do modernizacji boiska 
przy ulicy Tysiąclecia. Cieszę 
się, że z  podobną inicjatywą 
wyszli mieszkańcy naszego 
miasta. Świadczy to o tym, że 
tego typu miejsca nieustannie 

cieszą się dużym zaintereso-
waniem pruszczan – mówi 
„Panoramie” Ireneusz Czer-
necki, zastępca przewodni-
czącej Rady Miasta Pruszcz 
Gdański.
 – Budżet obywatelski daje każ-
demu mieszkańcowi Pruszcza 
Gdańskiego możliwość bez-
pośredniego wpływu na to, 
jakie działania lub inwestycje 
zostaną zrealizowane w  roku 
następnym. Wszystko to w ra-
mach wyodrębnionej z budżetu 
miejskiego kwoty 600 tysięcy 
złotych. Korzystając z  okazji, 
zachęcam wszystkich prusz-
czan do aktywnego działania 
na rzecz naszego miasta – za-
chęca Janusz Wróbel.

(lubek)
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KONKURS

Pomorskie 
dla seniora
Znasz kogoś kto pomaga 
seniorom podczas epidemii 
i nie tylko? Zgłoś go do na-
grody w  konkursie „Pomor-
skie dla Seniora”
Czy w  Twoim otoczeniu 
znajduje się osoba starsza, 
która jest życzliwa, otwarta 
na potrzeby innych, działa na 
rzecz swojego środowiska czy 
ma niezwykłą pasję? Zgłoś 
ją do nagrody marszałka 
województwa pomorskiego. 
A  może znasz pracodawcę 
lub organizację aktywizującą 
seniorów, wspomagającą ich 
oraz rodziny opiekujące się 
nimi – pomóż ich wyróżnić.
Wyróżnienia przyznawa-
ne są w  trzech kategoriach: 
Zwyczajny – Niezwyczajny 
Senior, Pracodawca Przyja-
zny Seniorom i Przyjaciel Se-
niora. Ostatnia z kategorii to 
okazja, by uhonorować osoby 
niosące bezinteresowną po-
moc w trudnym czasie pan-
demii. Zgłoszenia kandyda-
tów do wyróżnień marszałka 
można składać do 28 maja. 
Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi do 15 czerwca.
Więcej o konkursie na www.
pomorskie.eu.

(GR)

Pomysły na kalendarze 
są różne. Do ich tworze-
nia wykorzystywane są 
różne ciekawe i  oryginal-
ne idee. Na nietypowy 
pomysł wpadła Marlena 
Niesiołowska-Pisarczyk. 
 – Z okazji marcowego dnia 
kobiet w placówce, którą pro-
wadzę, została zorganizowa-
na sesja zdjęciowa mieszka-
nek Domu Pomocy Społecz-
nej i podopiecznych Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego. 
Efekty sesji można zobaczyć 
w  kalendarzu ściennym. Jest 
on niecodzienny, ponieważ 
kalendarium zaczyna się od 
kwietnia 2021 roku i  koń-
czy się na marcu 2022 roku. 
Środki z  dystrybucji kalen-
darza przekazane zostaną na 
rzecz sopockiego hospicjum 
– mówi „Panoramie” Wioleta 

Pacak-Rygielska, dyrektor 
Centrum Pomocy Caritas im. 
św. Jana Pawła II w Gdańsku.
Niezwykłe kobiety w niezwy-
kłej misji to inicjatywa pań 
skupionych wokół Centrum 
Pomocowego Caritas im. św. 
Jana Pawła II. Niedawno 
przestrzeń domu przemieni-
ła się w  profesjonalne studio 
zdjęciowe.
 – Całe przedsięwzięcie nie 
miałoby racji bytu, gdyby nie 
ogromne wsparcie  zespołu 
pracowników centrum po-
mocowego. Wszystko prze-
prowadzone zostało bardzo 
profesjonalnie. Podczas sesji 
fotograficznej nie zabrakło 
fryzjera, wizażystki – Mar-
ty Wilczewskiej, a  przede 
wszystkim Nadii Muliar-
chyk – fotograf i  osób do-
brej woli – dodaje Marlena 

Niesiołowska-Pisarczyk. 
Efekty tej pracy można po-
dziwiać w  wydanym nie-
dawno kalendarzu. Jego bo-
haterki pokazały elegancję 
i  piękno dojrzałych kobiet, 
mając nadzieję na siłę jego 
oddziaływania. 
 – Kobiety, które na co dzień 
ubierają się skromnie, mogły 
poczuć się wyjątkowo w  gu-
stownych stylizacjach, maki-
jażu oraz z  pięknym przeka-
zem w sercu, że dobro nie ma 
wieku i zawsze jest w modzie 
– przyznaje Wioleta Pacak
-Rygielska. – Mamy nadzieję, 
że praca wielu osób i  wspa-
niały wizerunek dam otworzą 
ludzkie serca. Środki z  dystry-
bucji kalendarza zostaną prze-
znaczone na rzecz Domu Ho-
spicyjnego Caritas im. św. Józe-
fa w Sopocie.

ELEGANcjA I PIĘKNO DOjRzAŁEj KOBIETy

nietypowy kalendarz – od kwietnia do marca

Osoby zainteresowane posia-
daniem niecodziennego kalen-
darza lub pomocą sopockiemu 
hospicjum mogą kontaktować 
się telefonicznie (58 511 35 04) 

lub mailowo (centrumjp2@ca-
ritas.gda.pl).

(GR)

MIEjSKI LASEK, KWIETNE ŁĄKI, DOMKI DLA OWADÓW…

wiosna w końcu już na dobre zawitała do naszego miasta, co można zauważyć na zazielenionych i ukwieconych parkach, skwerach 
i miejskich rabatach. patrząc na podejmowane działania, śmiało można powiedzieć, że pruszcz Gdański należy do zielonych miast. zieleń 
miejska jest bardzo potrzebna, co widać też w decyzjach pruszczańskich samorządowców, którzy coraz częściej decydują się na inwestycje 
w małą architekturę.

Oznaki wiosny dostrzec moż-
na w różnych częściach miasta. 
Później niż zazwyczaj sadzono 
bratki, które zauważyć można 
na centralnym skwerze, w do-
nicach czy deptaku księdza 
Waląga. Regularnie powstają 
też nowe parki czy miejsca zie-
lone. W  ostatnim czasie wła-
śnie w  taki sposób zagospoda-
rowano teren pomiędzy budyn-
kami przy Krótkiej 6 i 4.
 – Zamiast trawy posadzili-
śmy sadzonki barwinka, które 
z czasem utworzą bardzo gęsty 
dywan. Wczesną wiosną będzie 
on chabrowy, a przy pruszczań-
skim muzeum barwinek będzie 
koloru fioletowego, zaś zimą 
będzie po prostu zielony. My-
ślę, że tak kolorowe zagospo-
darowanie tego terenu będzie 
cieszyło oko pruszczan i  gości 
odwiedzających nasze miasto 

– mówi nam Mariola Barzał, 
kierownik Referatu Gospodar-
ki Komunalnej Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański.
Z  kolei typowe trawniki będę 
ubogacane roślinami cebulo-
wymi. Jeszcze kilka lat temu 
sadzone były krokusy, które 
nie do końca odporne były na 
panujący u  nas klimat. Tym 
razem sadzone będą cebulice, 
które również wczesną wiosną 
kwitną na niebiesko. Kwiaty 
zasadzone będą m.in. na tere-
nie budowanego właśnie parku 
przy ulicy Witta Stwosza. 
 – Na Osiedlu Bursztynowym 
już niebawem będziemy two-
rzyć swego rodzaju teren le-
śno-parkowy. W  tej chwili 
nic się tam nie dzieje, ale nie-
bawem rozpoczną się inwe-
stycje mieszkaniowe, dlatego 
ze znacznym wyprzedzeniem 
chcemy posadzić drzewa. Te-
ren jest dość obszerny, dlatego 
i nasadzeń będzie dużo. Planu-
jemy zasadzić przede wszyst-
kim lipy i brzozy, ale też sosny. 
Założenie jest takie, aby ten 
teren przypominał natural-
ny las, jaki mamy chociażby 
wzdłuż pasa nadmorskiego od 
Zaspy po Sopot. Dlatego też 
chcielibyśmy, aby tym zada-
niem zajął się podmiot, który 

ma doświadczenie w  sadzeniu 
lasu, a nie w urządzaniu miej-
skiej zieleni – tłumaczy Mario-
la Barzał. 
Warto przy okazji przypo-
mnieć, że w  ostatnich latach 
na terenie naszego miasta po-
sadzona została ogromna ilość 
drzew i  szczerze mówiąc nie 
ma już zbyt wielkich połaci, by 
sadzić kolejne.
 – Trzeba pamiętać, że żyjemy 
w  mieście i  nie możemy sobie 
sadzić drzew bez opamiętania, 
a  przede wszystkim bez pla-
nowania. Drzewa też potrafią 
być uciążliwe, bo np. zasła-
niają światło, pylą, podnoszą 
nawierzchnię dróg, chodni-
ków czy ścieżek rowerowych. 
Nasadzenia chcieliśmy wy-
konać wzdłuż ulicy Kaspro-
wicza, ale nie pozwalała nam 
na to niezwykle bogata w tym 
miejscu infrastruktura pod-
ziemna. Przebiegają tam sieci 
telekomunikacyjne, wodno-
ściekowe, energetyczne czy ga-
zowe, które być może za kilka 
bądź kilkanaście lat zostałyby 
uszkodzone przez korzenie za-
sadzonych teraz drzew – wyja-
śnia szefowa referatu.
W  kilku miejscach Pruszcza 
Gdańskiego będą urządzane 
kwietne łąki. Ich lokalizacja 

też nie jest przypadkowa, po-
nieważ nie mogą przeszkadzać 
w  poruszaniu się rowerem czy 
wózkiem z  dzieckiem. Kwiet-
ne łąki to oczywiście kwia-
ty, ale również zioła, trwa czy 
zwykłe chwasty, dlatego będą 
one oddalone od pieszych cią-
gów. Kwietne łąki urządzane 
będą przy ulicy Grota Rowec-
kiego, ul. Grunwaldzkiej i  na 
terenie faktorii. Z  kolei w  ra-
mach ubiegłorocznego budże-
tu obywatelskiego na terenie 

miasta pojawią się domki dla 
owadów oraz parki kieszon-
kowe. Będą to miniparki zlo-
kalizowane bardzo blisko za-
budowy mieszkaniowej, gdzie 
będzie można odpocząć. Ma 
to służyć okolicznym miesz-
kańcom, aby nie musieli zbyt 
daleko chodzić do tradycyjnego 
parku. Takie miejsca już kil-
ka lat temu powstały przy uli-
cy Grunwaldzkiej 71 czy przy 
Obrońców Wybrzeża – tzw. 
sześcioklatkowcu. 

Niedawno obchodziliśmy Mię-
dzynarodowy Dzień Ziemi. 
Dlatego przy tej okazji apelu-
jemy do mieszkańców Prusz-
cza Gdańskiego, aby bardziej 
dbali o  miejsca zielone, które 
przecież są tworzone właśnie 
z myślą o nich. Miejska zieleń 
przynosi przecież wiele korzy-
ści, więc starajmy się przynaj-
mniej jej nie niszczyć.

(lubek)

Miejska zieleń jest potrzebna, co dostrzegają 
w Pruszczu gdańskim

 



kwiecień 2021 NewS@PANORAMAPOMORZA.PL 7życie gMiny cedry wieLkie

NIEBAWEM RUSzy PROjEKT EDUKAcjI MORSKIEj

niewątpliwą stolicą żeglarstwa powiatu gdańskiej staje się błotnik w gminie cedry wielkie. Flota, którą dysponuje szkółka, jest coraz 
bogatsza, a młodzi adepci żeglarstwa zaczynają odnosić pierwsze sukcesy w zawodach regionalnych. 

Flota, którą dysponuje szkół-
ka, powiększyła się niedawno 
o  łódź Nefryt, którą pozyska-
no dzięki uprzejmości spółki 
Base Group i jej prezesa Jakuba 
Kaszuby.
 – Nowa jednostka na pew-
no przysłuży się do edukacji 
żeglarskiej starszej młodzie-
ży naszej gminy. Warto przy 
okazji powiedzieć, że wspólnie 
z  Jakubem Kaszubą, prezesem 
Base Group podpisaliśmy list 
intencyjny dotyczący wspiera-
nia przedsięwzięć realizowa-
nych na przystani w Błotniku. 
Myślę, że współpraca z  Base 
Group przyczyni się do jeszcze 
szybszego rozwoju żeglarstwa 
na terenie naszej gminy – mówi 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
Nefryt to łódź żaglowa o dłu-
gości 7,25 i  szerokości 2,5 
metra z  roku 1982, o  nazwie 
„Dziwożona”, który był wyko-
rzystywany m.in przez Aka-
demicki Klub Morski AZS 
w Gdańsku do szkoleń żeglar-
skich. Teraz służyć będzie na-
szym żeglarzom.

To nie koniec dobrych wia-
domości. Już niebawem nasza 
szkółka wzbogaci się o  kolej-
ne dziesięć łodzi, które poja-
wią się w  Błotniku w  ramach 
projektu „100 łodzi żaglowych 
na 100-lecie zaślubin Pol-
ski z  morzem”, realizowanego 
przez marszałka województwa 
pomorskiego.
Tydzień temu młodzi żeglarze 
z gminy Cedry Wielkie powró-
cili do treningów na wodzie. 

 – Każdy z młodych żaglarzy na 
pewno z  niecierpliwością cze-
kał na ten dzień, by po zimowej 
przerwie móc ponownie treno-
wać na wodzie. Jak mogliśmy 
zaobserwować, nauka nie po-
szła w  las, bo młodzi żeglarze 
całkiem dobrze  radzili sobie 
z silnym wiatrem i dużymi fa-
lami – dodaje Janusz Goliński.
Zmaganiom młodych żeglarzy 
przypatrywali się także Justy-
na Słowińska, przewodnicząca 

rady Gminy Cedry Wielkie 
oraz Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie, który wspólnie 
z  Januszem Goliński i  Łuka-
szem Żarną, dyrektorem ŻO-
KiS omawiali wspólny projekt 
żeglarski, w  którym uczestni-
czyć będą uczniowie oraz na-
uczyciele z trzech gmin: Cedry 
Wielkie, Trąbki Wielkie i Su-
chy Dąb. 
W  2-letnim projekcie, który 
w  całości finansowany będzie 
przez Unię Europejską, uczest-
niczyć będzie 270 uczniów i 27 
nauczycieli z  dziewięciu szkół 
z trzech gmin. 
 – W  ramach edukacji wpro-
wadzone będą do klas IV i  V 
dodatkowe zajęcia z  edukacji 
morskiej. Przygotowane zo-
staną też skrypty, które będą 
służyły do wplecenia w przed-
mioty podstawowe, a  więc 
biologię, historię, geografię 
czy fizykę gotowych materia-
łów z  elementami żeglarstwa 

– tłumaczy nam Łukasz Żar-
na. – Już w  lipcu i  sierpniu 
w zakresie uzyskania patentów 
mają być przeszkoleni nauczy-
ciele szkół biorących udział 
w  projekcie. Dodam, że jego 
finałem będą rejsy, w  których 
będzie mogło uczestniczyć 180 
dzieciaków.
W  związku z  obostrzeniami 
związanymi z  pandemią koro-
nawirusa nie odbyło się pod-
sumowanie minionego sezonu, 
dlatego też zaraz po pierwszym 
treningu na wodzie trener 
Krzysztof Kocięda wspomniał 
o  pierwszych sukcesach mło-
dych żeglarzy.
 – Dziękuję Wam za cały rok 
ciężkiej pracy i tak duże zaan-
gażowanie. Słowa podzięko-
wania należą się również rodzi-
com, którzy są obecnie na każ-
dym treningu i  zawsze mogę 
na nich polegać. Błotnik jest 
miejscem doskonałym do upra-
wiania żeglarstwa. Mam tu na 

myśli również kwestie bezpie-
czeństwa. Mam nadzieję, że 
niebawem nasze umiejętności 
będziemy sprawdzać na więk-
szych falach i przy silniejszych 
wiatrach na Zatoce Gdańskiej 
– podkreśla Krzysztof Kocięda.
Dodajmy jeszcze na sam ko-
niec, że za osiągnięcia żeglar-
skie nagrodzono Agatę Wasąg 
i Antoniego Kuca.
 – Nie spodziewałem się, że 
dzieciaki tak chętnie i  licznie 
uczestniczyć będą w  zajęciach 
żeglarskich. Od dwóch lat 
szkolę młodzież z  cedrowskiej 
gminy, a mimo to dzieciaki już 
zdobyły pierwsze medale. Były 
to regaty dla żeglarzy począt-
kujących, ale w  żaden sposób 
nie umniejsza to ich sukcesu. 
Chciałbym, aby dla moich pod-
opiecznych marina w Błotniku 
była drugim domem – mówi 
„Panoramie” trener Kocięda. 

(lubek)

Powiatową stolicą żeglarstwa jest Błotnik

  pierwszy trening młodych żeglarzy

   samorządowcy w krótkim rejsie “dziwiżoną”
   Jakub kaszuba, prezes base Group i wójt Janusz Goliński podpisali list intencyjny dotyczący 

wspierania przedsięwzięć realizowanych na przystani w błotniku

  marina w błotniku bierze udział w konkursie „modernizacja roku & budowa XXi w.” 

   wyróżniono najlepszych żeglarzy ubiegłego sezonu
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nie bójmy się szczepień!

Dlaczego tak się spieszymy ze 
szczepieniami?
Szczepienia to obecnie jedyna 
skuteczna droga do zażegna-
nia pandemii. Im szybciej uda 
się zaszczepić około 70 procent 
społeczeństwa, tym szybciej za-
pewni nam to tzw. odporność 
populacyjną. Szybciej zacznie-
my wracać do normalnego życia 
i  więcej istnień ludzkich uda się 
uratować. 

co jest normalną reakcją 
poszczepienną?
Przyjęcie szczepionki zawsze 
wywołuje reakcje organizmu. 
Warto pamiętać, że na skutek 
zaszczepienia produkowane są 
przeciwciała i komórki odporno-
ściowe, co u niektórych osób wy-
wołuje także reakcje układu od-
porności pod postacią odczynów 
poszczepiennych.  Odczyn po 
szczepieniu jest zazwyczaj spo-
dziewaną reakcją. Wiele zależy 
od rodzaju podanej szczepionki 
oraz indywidualnych uwarun-
kowań organizmu. Najczęściej 
występują tzw. odczyny łagodne, 
w  miejscu wkłucia. Zazwyczaj  
w  postaci  obrzęku czy zaczer-
wienienia. Często także wystę-
puje miejscowa bolesność. 

A co z tzw. niepożądanymi 
odczynami poszczepiennymi?
Niepożądany odczyn poszcze-
pienny (NOP) oznacza nasilo-
ne reakcje, które utrzymują się, 
zwykle przez kilka dni. Np. za-
czerwienienie obejmujące całe 
ramię. Rzadziej dochodzi do 
ogólnych NOP, jak gorączka, 
gorsze samopoczucie, osłabienie. 
Co ważne, miejscowe i  ogólne 
NOP nie są przeciwwskaza-
niem do dalszego szczepienia. 
Zwykle ustępują samoistnie bez 
dalszych konsekwencji dla zdro-
wia. Poważne odczyny poszcze-
pienne jak omdlenie, zaburzenie 
przytomności, bardzo wysoka 
gorączka (40ºC) w ciągu dwóch 
dni po szczepieniu, wysypka, 
rumień skórny, drgawki zdarza-
ją się bardzo rzadko. Jeśli już, to 
pojawiają się zazwyczaj w  cią-
gu kilku - kilkunastu minut po 
szczepieniu, dlatego zaleca się 
obserwację pacjenta przez pe-
wien czas po podaniu szczepion-
ki. Jeśli zauważyliśmy coś niepo-
kojącego, nietypowego – powin-
niśmy poinformować lekarza. 

czy każdy powinien się za-
szczepić przeciwko cOVID-19?
Zasadniczo każdy, bez wzglę-
du na to czy przechorował CO-
VID-19 czy nie, chyba że znaj-
dzie się w grupie, której dotyczy 
przeciwskazanie do szczepień. 

Powszechne szczepienia mają 
umożliwić szybkie nabycie od-
porności tym, którzy są naj-
bardziej narażeni na zakażenie 
i mogli by ciężko przechorować  
COVID-19, a  to może zwięk-
szać ryzyko zgonu. 

czy powinniśmy się szczepić 
gdy mamy choroby współist-
niejące?
Bezpieczeństwo i  skuteczność 
szczepionek p/COVID-19, 
w tym również w grupach ryzyka 
osób z chorobami przewlekłymi, 
są potwierdzone badaniami kli-
nicznymi. Lista chorób przewle-
kłych, które nie są przeciwska-
zaniem do szczepienia  przeciw 
może się zmieniać wraz z nowy-
mi dowodami naukowymi oraz 
informacjami instytucji oceniają-
cych i dopuszczających na rynek 
kolejne szczepionki przeciwko 
COVID-19. Lista chorób współ-
istniejących obejmuje: przewle-
kłe choroby nerek, deficyty neu-
rologiczne (np. demencja), cho-
roby płuc, choroby nowotworo-
we, cukrzycę, POChP, choroby 
naczyń mózgowych, nadciśnie-
nie tętnicze, niedobory odporno-
ści, choroby układu sercowo-na-
czyniowego, przewlekłe choroby 
wątroby, otyłość, choroby zwią-
zane z uzależnieniem od nikoty-
ny, astma oskrzelowa, talasemia, 
mukowiscydoza, anemia sierpo-
wata. Pacjenci, u których wystę-
pują ww. choroby, mogą zgłosić 
się do lekarza podstawowej opie-
ki zdrowotnej z prośbą o wysta-
wienie e-skierowania niezależnie 
od grupy wiekowej.

A przyjmowane leki mogą być 
przeciwskazaniem do zaszcze-
pienia?
Nie, systematyczne przyjmowa-
nie leków z powodu chorób prze-
wlekłych nie jest przeciwwska-
zaniem do szczepienia.

czy szczepienia w ciąży są 
bezpieczne i co z matkami 
karmiącymi?
Okresy ciąży i laktacji nie są wy-
mienione w przeciwwskazaniach 
podanych w  Charakterystykach 
Produktów Leczniczych zareje-
strowanych szczepionek mRNA 
przeciw COVID-19. Aktualnie 
nie ma jednak informacji na te-
mat bezpieczeństwa i skuteczno-
ści szczepionek u kobiet w ciąży 
i  karmiących piersią. Dlatego 
eksperci m.in.  Amerykańskiego 
Centrum Ochrony i Zapobiega-
nia Chorób (CDC) i zespołu ds. 
Szczepień (ACIP) pozostawiają 
decyzję o  szczepieniu kobiecie, 
po konsultacji z lekarzem. Cho-
dzi o  analizę korzyści i  ryzyka 

oraz stopnia narażenia na zaka-
żenie SARS-COV-2 (grupy ob-
jęte priorytetem to pracownice 
ochrony zdrowia i  matki wcze-
śniaków przebywających w szpi-
talu). Badania nie wykazy szko-
dliwego wpływu na ciążę, roz-
wój płodu, poród lub rozwój po 
urodzeniowy. Dodatkowo me-
chanizm działania szczepionek 
mRNA pokazuje, że jest to jeden 
z  najbezpieczniejszych rodzajów 
szczepionek. 

czy szczepionki zawierają 
wirusy? czy mogą one zaszko-
dzić szczepionym?
Żadna ze szczepionek dostęp-
nych na rynku nie zwiera żywego 
wirusa. Informacje o ich składzie 
znajdują się w  opisie produktu. 
Szczepionki na COVID-19 mo-
żemy podzielić na trzy rodzaje: 
szczepionki mRNA, w  których 
wykorzystuje się sekwencję kwa-
su RNA, szczepionki wektorowe 
bazujące na fragmentach (po-
zbawionych zakaźności) innych 
wirusów, a  także szczepionki 
podjednostkowe, które w swoim 
składzie zawierają oczyszczone 
białka wirusowe. Polska podpi-
sała umowy na zakup pięciu róż-
nych szczepionek, w tym trzech 
szczepionek mRNA (marki 
Pfizer/BioNTech, Moderna 
oraz CureVac), a  także dwóch 

szczepionek wektorowych (mar-
ki Astra Zeneca oraz Janssen 
Pharmaceutica NV). 

czy osoba, która chorowała na 
cOVID, powinna się zaszcze-
pić? jeśli tak, to kiedy?
Według amerykańskiego Cen-
trum Kontroli i Prewencji Cho-
rób (CDC) i PHE (Public He-
alth England) przebycie choroby 
nie jest przeciwwskazaniem do 
szczepień. W  miarę uzyskiwa-
nej wiedzy o  wirusie SARS-
CoV-2 wielokrotnie zmieniano 
rekomendacje dotyczące czasu 
szczepienia ozdrowieńców. Od 
11.03.2021 r.  reguluje to roz-
porządzenie Rady Ministrów 
z dnia 26 lutego 2021 r. Osoby, 
które przebyły chorobę, są szcze-
pione nie wcześniej niż 3 miesią-
ce od dnia pozytywnego testu na 
obecność wirusa SARS-CoV-2. 
Nie dotyczy to osób w  stanach 
zwiększających ryzyko ciężkie-
go przebiegu COVID-19 m.in. 
: dializowanych z powodu prze-
wlekłej niewydolności nerek, 
z chorobą nowotworową, u któ-
rych od 2020 roku prowadzono 
leczenie chemioterapią lub radio-
terapią, poddawanych przewle-
kłej wentylacji mechanicznej, po 
przeszczepach komórek, tkanek 
i narządów, u których prowadzo-
no leczenie immunosupresyjne, 

u których diagnozowano choro-
bę nowotworową, a  nie rozpo-
częto leczenia, lub zakwalifiko-
wano do leczenia chemioterapią 
lub radioterapią ale nie rozpoczę-
to leczeni czy oczekujących na 
przeszczep.

czy można zachorować na cO-
ViD po podaniu szczepionki? 
Szczepionki na COVID-19 nie 
działają od razu po podaniu. 
Nie zapewniają też 100 proc. 
ochrony przed zakażeniem ko-
ronawirusem. W związku z tym 
istnieje ryzyko, że pomimo przy-
jęcia któregoś z  preparatów, za-
chorujemy. Poza scenariuszem, 
że dojdzie do zakażenia przed 
podaniem lub po podaniu pierw-
szej dawki, po podaniu obu da-
wek szczepionki (w  przypadku 
preparatów dwudawkowych), 
może także dość do zachorowa-
nia przed wytworzeniem pełniej 
odporności po szczepieniu. Są 
już wyniki badań, które wskazują 
że przebieg zachowania na CO-
VID-19 u osób zaszczepionych, 
może być znacznie łagodniejszy 
niż w przypadku tych, które nie 
przyjęły preparatu. 

Dlaczego szczepionki powsta-
ły tak szybko i czy w związku 
z tym są wystarczająco dobrze 
przebadane i bezpieczne?
W odróżnieniu od tradycyjnych 
szczepionek szczepionki mRNA 
mogą mieć krótszy okres produk-
cyjny. To efekt tego, że zamiast 
wstrzykiwać białka wirusowe, 
nasz organizm wykorzystuje in-
strukcje do samodzielnego ich 
tworzenia. W  skrócie, nowo-
czesna technologia szczepionki, 
pozwala także stosować szybszą 
technologię produkcji. Za do-
puszczenie do obrotu szczepio-
nek pandemicznych odpowiada 
Komisja Europejska, po uzyska-
niu pozytywnej rekomendacji 
Komitetu ds. Produktów Lecz-
niczych Stosowanych u  Ludzi 
(CHMP). Prace nad szczepion-
kami p/COVID-19 były wspie-
rane przez szereg mechanizmów 
międzynarodowych, przyspie-
szających proces dopuszczania 
do obrotu. 
czy to prawda, ze Astrazeneca 
jest gorszą szczepionką?
Dopuszczone i  wykorzysty-
wane w  Polsce do szczepień p/
COVID-19 są różne prepara-
ty. Trudno mówić o  tym, któ-
ra szczepionka jest lepsza lub 
gorsza. Szczepionki firm Pfi-
zer/BioNTech i  Moderna to 
szczepionki oparte na technolo-
gii mRNA wymagające szcze-
gólnych warunków przecho-
wywania. Szczepionka firmy 

AstraZeneca, podobnie jak John-
son&Johnson, to szczepionka 
wektorowa, która jest mniej wy-
magająca jeżeli chodzi o warun-
ki termiczne. To różne produkty 
lecznicze, które łączy jednak to, 
że są bezpieczne i skuteczne.  

czym jest płyn z którego 
w większości składa się szcze-
pionka?
W  skład szczepionek wchodzą 
antygeny, substancje pomocnicze, 
substancje występujące w ilościach 
śladowych będące pozostałościa-
mi po procesie produkcyjnym 
oraz… woda. Skład poszczegól-
nych szczepionek p/COVID-19 
określają producenci w Charakte-
rystyce Produktu Leczniczego. 

czy szczepionka może powo-
dować np. autyzm, zakrzepicę, 
trombocytozę lub inne ciężkie 
choroby?
Nie ma rzetelnych badań nauko-
wych, potwierdzających czy nawet 
uprawdopodabniających teorie, że 
jakakolwiek szczepionka, może 
powodować takie choroby. Są za 
to wyniki wiarygodnych badań, 
które obalają tego typu twierdze-
nia. Podstawowym wymogiem 
każdego produktu leczniczego jest 
jego bezpieczeństwo sprawdzane 
w ramach wieloetapowych badań.  

czy za kilka lub kilkanaście lat 
szczepienie może okazać się 
szkodliwe, mogą pojawić się 
jakieś skutki uboczne? 
Teorie spiskowe, szerzone przez 
zagorzałych przeciwników 
szczepień istnieją, ale trudno 
dawać im obecnie wiarę. Szcze-
pionki i  inne produkty leczni-
cze są poddawane wnikliwym 
procesom weryfikującym ich 
bezpieczeństwo. Na przestrzeni 
ostatniego stulecia szczepienia 
uratowały miliony istnień ludz-
kich i  spowodowały, że ludzie 
na długo zapomnieli o  tragicz-
nych w  skutkach epidemiach, 
które dziesiątkowały społe-
czeństwa. Nie ma obecnie żad-
nych podstaw aby twierdzić, że 
w przypadku przyszłych efektów 
szczepień p/COVID-19 będzie 
inaczej. Oczywiście, że mamy 
do czynienia z  wirusem zna-
nym od niedawna, i że w rekor-
dowym czasie wprowadzono na 
rynek szczepionki. Nie może być 
to jednak podstawą do szczerze-
nia fake newsów o szkodliwości 
tych produktów, które mają ści-
śle określony reżim produkcji. 
Twierdzenia, że mogą przynieść 
negatywne skutki dla zdro-
wia w  długim okresie czasu są 
bezpodstawne.

wokół szczepień przeciwko sars-coV-2 narosło wiele mitów, plotek i półprawd. tymczasem lekarze i naukowcy są zgodni: obecnie jedynie 
powszechne szczepienia pozwolą opanować pandemię. potwierdzają to dane z krajów, w których zaszczepiono już około ¾ społeczeństwa 
– zachorowalność w tych krajach znacząco spadła, można też było odwołać większość ograniczeń. o tym, czy powinniśmy bać się szczepionek 
rozmawiamy z tomaszem augustyniakiem, zastępcą dyrektora departamentu zdrowia Urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego. 

nasze sPrawy 
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WAŻNE APLIKAcjE REMIzA W ŁĘGOWIE

dla mieszkańców do remontu i rozbudowy
Zachęcamy do instalowania 
na swoich telefonach bezpłat-
nych aplikacji – dostępnych 
w Google Play lub App Store:
 – BLISKO - poprzez aplika-
cję informujemy mieszkań-
ców o  wydarzeniach, aktu-
alnościach, awariach itp. Po 
zainstalowaniu należy wybrać 
miejscowość, np. Juszkowo.
 – ECOHARMONO-
GRAM – poprzez aplika-
cję przypominamy o  dniu 
odbioru odpadów w  Twojej 

Ruszyło postępowanie prze-
targowe, w  ramach którego 
wyłonimy wykonawcę re-
montu i  rozbudowy remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łęgowie.
Zgodnie z  projektem, dwa 
nowe garaże mają przylegać 
do istniejącego budynku OSP 
i  mieć wszelkie niezbędne 
instalacje sanitarne i  elek-
tryczne. Plac przy garażach 
ma zostać utwardzony kostką 
betonową oraz – w przypadku 

cENNA LEKcjA PRzyRODy

Podglądają bociany
W  gminie Pruszcz Gdań-
ski pojawiła się pierwsza ka-
mera służąca do obserwacji 
bocianów.
 – Bociany to pasjonujące pta-
ki, które warto obserwować 
– mówi Katarzyna Pilarska, 
która od lat obserwuje poczy-
nania bocianów. 
To właśnie opowieści pani 
Kasi podsunęły wójt gminy 
Pruszcz Gdański Magdalenie 
Kołodziejczak pomysł insta-
lacji monitoringu przy jednym 
z gniazd. 
Monitoring został zainstalo-
wany przy gnieździe w  Mo-
krym Dworze. Sołtys tej miej-
scowości Wiesław Zbroiński 
prywatnie użycza dla całej 
instalacji prądu, a  także zbu-
dował konstrukcję pod moni-
toring. Kamerę zamontowali 
pracownicy Energii Operator 
S.A. 
 – Zachęcamy wszystkich 
do śledzenia poczynań tych 
fascynujących ptaków – za-
prasza Magdalena Kołodziej-
czak. – Bawmy się i wzruszaj-
my, pamiętając jednocześnie, 
że bociany to dzikie zwierzęta 
i niektóre sceny mogą być dla 
osób szczególnie wrażliwych 
drastyczne. Niech niniejsza 
obserwacja będzie cenną lek-
cją przyrody dla osób w każ-
dym wieku!
Bocianie gniazdo można 
obserwować poprzez www.
pruszczgdanski.pl (zakładka 
Bocianie gniazdo).

(MB)

czEKAjĄ ATRAKcyjNE NAGRODy

to będzie rowerowy maj

Gmina Pruszcz Gdański 
po raz kolejny bierze udział 
w  kampanii Rowerowy Maj. 
Do aktywności fizycznej bę-
dzie zachęcać zarówno dzieci 
uczące się stacjonarnie, jak i – 
gdy zostaną przedłużone obo-
strzenia – zdalnie. 
W  dniach 4–24 maja nasi 
uczniowie i  przedszkolaki do-
cierający do szkoły rowerem, 
hulajnogą, na rolkach czy de-
skorolce będą zbierać kolorowe 

naklejki, które staną się prze-
pustką do otrzymania atrakcyj-
nych nagród. 
Nowością w  tegorocznym regu-
laminie jest to, że w  przypad-
ku, gdy szkoła lub przedszkole 
funkcjonuje w  trybie zdalnego 
nauczania, za aktywne podróże 
uznaje się przejazdy do dowolne-
go celu rowerem, hulajnogą, na 
rolkach, wrotkach, które trwają 
minimum 30 minut, wykonane 
od 4 maja do 24 maja 2021 r.

Jak zaznacza wójt pruszczań-
skiej gminy Magdalena Ko-
łodziejczak, akcja ma na celu 
kształtowanie pozytywnych 
nawyków transportowych 
w trosce o środowisko natural-
ne, a także promocję zdrowego 
trybu życia poprzez spędzanie 
czasu na świeżym powietrzu.

(MB)
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miejscowości, a także podpo-
wiadamy, gdzie powinien tra-
fić dany odpad.
 – TRZY KRAJOBRAZY 
GDAŃSKIE – aplikacja 
stworzona dla rowerzystów. 
Znajdziemy tu szczegóło-
wo opisane pętle rowerowe 
– gotowe propozycje wycie-
czek dla mniej lub bardziej 
zaawansowanych.

(MB)

miejsc parkingowych – płyta-
mi drogowymi, ażurowymi. 
Zadanie zakłada także prze-
prowadzenie wielobranżowego 

życie gMiny Pruszcz gdański

remontu części istniejącej 
budynku.

(MB)

SzyBKO MOŻESz zAŁATWIĆ SPRAWy URzĘDOWE

w gminie Pruszcz gdański 
zapraszają do e-urzędu
sprawdź status zobowiązań, opłać je, wyślij pismo, złóż wniosek – 
wszystko online, sprawnie i bezpiecznie.

Ważne sprawy urzędowe 
mieszkańcy gminy Pruszcz 
Gdański mogą załatwić przez 
stronę eurzad.pruszczgdan-
ski.pl.
System e-Urząd jest intuicyj-
ny w  użytkowaniu. Obsłu-
ga przypomina korzystanie 
z  poczty elektronicznej za 
pomocą przeglądarki inter-
netowej. Kluczowym elemen-
tem tego systemu jest wyko-
rzystanie Prof ilu Zaufanego. 
Prof il Zaufany w postępowa-
niu administracyjnym zastę-
puje tradycyjny podpis od-
ręczny. Dzięki temu można 
bezpiecznie podpisywać do-
kumenty elektroniczne w  in-
ternecie. Co ważne, rozwią-
zanie to jest bezpłatne dla 
mieszkańca. System pozwala 
załatwiać sprawy urzędowe 
bez wychodzenia z  domu, 
szybko i w dogodnym dla sie-
bie czasie.
System e-Urząd jest serwi-
sem internetowym dostęp-
nym przez stronę www, za 
pomocą którego mieszkaniec 

gminy, między innymi, 
otrzymuje dostęp do danych 
podatkowych i  księgowych, 
dotyczących jego osoby zgro-
madzonych w  systemach 
informatycznych danego 
urzędu.
Najważniejsze korzyści zała-
twiania spraw przez e-Urząd:
• Sprawy urzędowe możliwe 
do załatwienia w  dogodnym 
czasie, 24 h na dobę/7 dni 
w tygodniu.
• Nie ma potrzeby odwiedza-
nia urzędu czy dzwonienia 
do jego pracowników, aby 
uzyskać informacje – więk-
szość danych można spraw-
dzić samodzielnie za pomocą 
internetu.
• Ograniczone drukowanie 
dokumentów. Podpis Prof i-
lem Zaufanym na dokumen-
cie elektronicznym zastępuje 
odręczny podpis na doku-
mencie papierowym. Wdro-
żenie systemu oszczędza pie-
niądze i jednocześnie pozwa-
la zadbać o  ochronę naszego 
środowiska.

• Wysyłanie pism, na przy-
kład deklaracji na podatek od 
nieruchomości, rolny, leśny, 
poprzez System e-Urząd do-
konywane jest w pełni za po-
mocą Internetu.
• Wypełniając wniosek, sys-
tem uzupełni automatycznie 
dane osobowe, bez potrzeby 
ręcznego wypełniania swoje-
go imienia, nazwiska, adresu 
czy numeru PESEL.
• W  przypadku składania 
korekty wniosku czy też ko-
lejnego wniosku w  tej samej 
sprawie będzie można korzy-
stać z  wcześniej wypełnio-
nych formularzy i  wpisać je-
dynie to, co się zmieniło.
• System gwarantuje pełne 
bezpieczeństwo i  poufność. 
Dzięki wykorzystaniu Prof i-
lu Zaufanego dostęp do kon-
ta jest chroniony przed dostę-
pem osób nieuprawnionych.
• Oszczędność czasu.

(MB)
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życie gMiny trąBki wieLkie

2 MILIONy POMOcy OD RzĄDU

niebawem przetarg na 
ośrodek w Mierzeszynie
Gmina Trąbki Wielkie otrzy-
mała 2 mln zł na budowę 
ośrodka zdrowia w  Mierze-
szynie. Na początku symbo-
liczny czek wójtowi Błażejo-
wi Konkolowi przekazała po-
słanka Magdalena Sroka, ale 
środki są już na koncie ban-
kowym gminy.

Nowy ośrodek zdrowia ma 
stanąć w  sąsiedztwie remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mierzeszynie przy ul. Wol-
ności 32A. Projekt zakłada 
powstanie m.in. gabinetów 
lekarskich, gabinetu stoma-
tologicznego, zabiegowe-
go, poczekalni, recepcji oraz 
toalet. Łącznie ponad 300 
m2 powierzchni użytkowej. 
Obiekt będzie oczywiście do-
stosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Na tym 
nie koniec, ponieważ zyska 
również otoczenie budynku. 
W ramach inwestycji zostanie 
wykonany dojazd z drogi wo-
jewódzkiej, pojawią się miej-
sca parkingowe oraz trawniki. 
 – Na terenie gminy mamy 
jeden ośrodek zdrowia, który 
ma swoje dwie filie – w Mie-
rzeszynie i Sobowidzu. Budy-
nek w  Mierzeszynie ma już 
swoje lata i jest nadszarpnięty 
zębem czasu. Obiekt jest pod 
ochroną konserwatora za-
bytków, dlatego prościej bę-
dzie wybudować zupełnie od 

podstaw nowy ośrodek zdro-
wia. Do zagospodarowania 
pozostanie jeszcze poddasze. 
Konkretnych planów jeszcze 
nie ma, ale dobrym pomysłem 
byłoby uruchomienie apteki 
albo gabinetów rehabilitacyj-
nych. Projekt i pozwolenie na 
budowę już posiadamy. W tej 
chwili przygotowujemy się do 
przetargu, a  realizacja inwe-
stycji powinna zakończyć się 
na początku drugiego kwar-
tału przyszłego roku – mówi 
„Panoramie” wójt Konkol.
Według kosztorysu inwesty-
cja – z  częściowym wyposa-
żeniem – może kosztować 3 
mln zł, z  czego 2 mln zł to 
środki otrzymane w  ramach 
tarczy antykryzysowej dla 
samorządów. 
 – O te pieniądze wnioskowa-
liśmy w drugim rozdaniu. Nie 
udało się. Na szczęście, rów-
nież dzięki pomocy posłanki 
Magdaleny Sroki, pieniądze 
zostały przyznane gminie 
Trąbki Wielkie w trzeciej od-
słonie programu pomocowe-
go dla samorządów – zauważa 
Błażej Konkol.
Dodajmy przy okazji, że jest 
to już druga pomoc rządowa, 
która trafiła do trąbeckiego 
samorządu. W ubiegłym roku 
gmina otrzymała 1,8 mln zł. 

(lubek)

MODERNIzAcjA ROKU

głosujemy na bibliotekę
Trwa kolejna odsłona ogólnopol-
skiego plebiscytu na najpopular-
niejszą budowę i  modernizację 
roku w  Polsce. O  główny laur 
konkursu „Modernizacja Roku 
& Budowa XXI w.” powal-
czy również mierzeszyńska filia 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Trąbkach Wielkich w katego-
rii „małe jest piękne”.
Głosowanie odbywa się na stro-
nie www.modernizacjaroku.org.
pl. Tam trzeba znaleźć obiekt, na 
który zagłosujemy, a więc biblio-
tekę w Mierzeszynie. 
Mała wiejska filia gminnej bi-
blioteki, dzięki nakładom 

finansowym miejscowego sa-
morządu i przeprowadzonej mo-
dernizacji stała się nowoczesnym 
centrum kultury i miejscem spo-
tkań, służącym nie tylko miesz-
kańcom wsi. Dodajmy, że przy 
realizacji tego zadania myślano 
nie tylko o nowoczesności i eko-
nomii, ale także o  ekologii np. 
wykorzystane zostały używane 
regały, do wykonania lady i  sta-
nowiska komputerowego za-
stosowano materiały z  odzysku, 
a  oświetlenie wymieniono na 
energooszczędne. 

(GR)

z WIcEPREMIEREM O INWEScTyjAcH I NIE TyLKO

wicepremier Jarosław Gowin kolejny raz odwiedził trąbki wielkie, gdzie wspólnie 
z posłanką magdaleną sroką spotkali się z wójtem błażej konkolem. Jednym 
z głównych tematów rozmowy była kwestia dofinansowania przez rząd budowy 
„domu ulgi w cierpieniu”, a więc placówki dla seniorów, którzy wymagają opieki.

Projekt jest już przygotowa-
ny i przewiduje budowę domu 
stałego i  dziennego pobytu 
dla ok. 50 seniorów.
 – Taki ośrodek jest nam po-
trzebny. W  tej chwili kil-
kunastu mieszkańców na-
szej gminy umieszczonych 
jest w  różnych domach po-
mocy społecznej. Zdaje-
my sobie jednak sprawę, że 
potrzeby są zdecydowanie 
większe. Na naszym terenie 
działa placówka powiatowa 
w  Zaskoczynie, a  jego ofer-
ta skierowana jest przede 
wszystkim do kobiet głównie 
z  upośledzeniami umysło-
wymi – mówi „Panoramie” 
Błażej Konkol. – Nie ma co 
ukrywać, że polskie społe-
czeństwo jest coraz starsze, 
dlatego tego typu ośrodków 
potrzebnych będzie coraz 
więcej. 
Gmina posiada nie tylko pro-
jekt techniczny, ale również 
pozwolenie na budowę. Przed 
rozpoczęciem budowy po-
wstrzymuje jedynie koszt in-
westycji, który oszacowano na 
– bagatela – 13 mln zł. Dodat-
kowe pieniądze trzeba będzie 
jeszcze wydać na odpowied-
nie wyposażenie placówki, co 
może kosztować dodatkowe 
2–3 mln zł. Dom ma być wy-
budowany w  Trąbkach Wiel-
kich – w  sąsiedztwie ołtarza 

polowego przy miejscowym 
kościele.
 – W  domu mają się znaleźć 
pomieszczenia mieszkalne 
dla osób na stałe tu zamiesz-
kałych. Zdajemy sobie spra-
wę, że dla niektórych będzie 
to ostatni adres stałego za-
mieszkania. Projekt zakłada 
oczywiście świetlicę, stołów-
kę, pomieszczenia sanitar-
ne – dodaje wójt Konkol. – 
Koszt budowy jest ogromny 
i  bez wsparcia zewnętrznego 

nie jesteśmy w  stanie nawet 
wystartować z  inwestycją. 
Można powiedzieć, że w cią-
gu trzech lat musielibyśmy 
wstrzymać wszystkie inwe-
stycje, aby wybudować „Dom 
ulgi w cierpieniu”, a  jak wia-
domo, nie możemy sobie na 
to pozwolić, ponieważ mamy 
wiele innych, potrzebnych 
zadań do zrealizowania. 
Podczas spotkania rozma-
wiano także o rządowych pla-
nach dotyczących odniesienia 

kwoty wolnej od podatku do 
30 000 zł, co z  punktu wi-
dzenia samorządu spowodo-
wałby istotny spadek wpły-
wu podatku dochodowego do 
budżetu gminy. Zwiększenie 
kwoty wolnej od podatku 
wymagałoby wzrostu udzia-
łu gmin w podziale wpływów 
z  podatku dochodowego od 
osób f izycznych z  obecnych 
ok. 38  do 60 proc.

(lubek)

chcą budować dom ulgi w cierpieniu 

Ruszyła budowa sieci kana-
lizacyjnej w  Kłodawie. Przy-
pomnijmy, że inwestycja 
otrzymała dofinansowanie 
w  wysokości 2 mln zł z  Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 
W  ramach przedsięwzięcia 
powstanie ok 5,5 km sieci ka-
nalizacyjnej i  111 przyłączy. 
Cała inwestycja powinna być 
zakończona jeszcze w  tym 
roku.
 – Zainteresowanie budową 
kanalizacji wzbudza duże za-
interesowanie firm budow-
lanych, dzięki czemu można 
uzyskać korzystne ceny. Wni-
ka to chyba z tego, że na ryn-
ku brakuje podobnych zleceń 
– mówi nam Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie.
Nie jest to jedyna inwesty-
cja, która ma być realizowana 
w  Kłodawie. Już kilka mie-
sięcy temu sygnalizowaliśmy, 

że gmina przymierza się do 
rozbudowy miejscowej szkoły. 
Jest to związane z budową no-
wego osiedla i  większą liczbą 
uczniów w szkole.
 – Trudno określić, jak wie-
lu przybędzie mieszkańców. 
Z  bardzo ostrożnych staty-
styk wynika, że w  przeciągu 
dwóch najbliższych lat w Kło-
dawie zamieszka ok 1500 no-
wych mieszkańców, co spo-
woduje, że będzie to jedna 
z  największych miejscowo-
ści w  naszej gminie. Stąd też 
pomysł na rozbudowę szko-
ły. Projekt techniczny ma być 
gotowy jeszcze w  tym roku. 
Projekt rozbudowy powinien 
uwzględniać co najmniej 10 
sal lekcyjnych z  zapleczami. 
Trzeba też przewidzieć po-
mieszczenia dla przedszkola-
ków – dodaje Błażej Konkol.
Kłodawa to nie jedyna miej-
scowość, która rozwija się 

w tak szybkim tempie. Dewe-
loperzy inwestują także w  in-
nych wsiach. 
 – Myślę, że mamy kilka atu-
tów, dla których deweloperzy 
prowadzą mieszkaniowe inwe-
stycje właśnie w  naszej gmi-
nie. Na pewno wpływa na to 
lokalizacja gminy, bliskość na-
tury – z jednej strony, a z dru-
giej sąsiedztwo aglomeracji. 

Brakuje linii kolejowej, ale za-
czynają pojawiać się głosy nad 
rozbudową Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej w  naszym 
kierunku. Moim zdaniem po-
mysł ma rację bytu, a jego re-
alizacja to kwestia 15–20 lat – 
tłumaczy Błażej Konkol.

(GR)

KANALIzAcjA, A POTEM ROzBUDOWA SzKOŁy

duże inwestycje w kłodawie
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REKREAcyjNIE W PRzyWIDzU

rakowi mówili „nie”

W Przywidzu, z zachowaniem 
reżimu sanitarnego, z udziałem 
niewielu osób, zorganizowa-
no pilotażowe spotkanie ple-
nerowe dotyczące profilaktyki 
zdrowia, a szczególnie chorób 
nowotworowych 
Był to wyjątkowy czas, żeby 
wymienić się poglądami i do-
wiedzieć się, w jaki sposób za-
pobiegać chorobom cywiliza-
cyjnym – w tym również cho-
robom onkologicznym. Można 
było też dowiedzieć się, w jaki 
sposób dobrze, a przede wszyst-
kim aktywnie wieść swoje ży-
cie. To wszystko podczas jed-
nej imprezy rekreacyjnej „Rak 
Out”, której organizatorami 
była Akademia Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Gdań-
sku przy pomocy Gminnego 

Ośrodka Kultury w Przywidzu, 
Urzędu Gminy Przywidz i Fun-
dacji Hospicyjnej im. Franciszka 
Ksawerego.
W spotkaniu wzięli udział nie 
tylko mieszkańcy naszej gminy, 
ale też seniorzy z gminy Kol-
budy. Głównym punktem wy-
darzenia, poza rozmowami o 
zdrowiu, był spacer wokół Jeziora 
Przywidzkiego.
 – Liczne badania naukowe do-
wodzą, że aktywność fizyczna 
jest jednym z fundamentów pro-
filaktyki onkologicznej. A – co 
warto podkreślić – w przypad-
ku raka piersi czy jelita grubego 
ruch zmniejsza ryzyko nawrotu 
– mówi nam Anna Zulewska, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Przywidzu. – Na na-
sze zaproszenie odpowiedziało 

wiele osób, a mimo to impreza 
przebiegała zgodnie z zasadami 
reżimu sanitarnego.
Wójt Marek Zimakowski pod-
kreśla, że tego typu działania – 
szczególnie w okresie budzącej 
się wiosny – są jak najbardziej 
wskazane.
 – Liczę, że nie będzie to ostat-
nie takie wydarzenie promu-
jące zdrowy tryb życia, któ-
re zorganizujemy wspólnie z 
gdańską AWFiS. Temat walki 
z chorobami cywilizacyjnymi 
jest niezwykle ważny, dlate-
go trzeba angażować wszel-
kie możliwe siły, aby wspierać 
osoby doświadczone ciężką 
chorobą – mówi nam Marek 
Zimakowski.

(GR)

Przywidz to jedna z wielu miej-
scowości, które odwiedził wice-
premier Gowin, który do współ-
pracy chce nakłonić lokalnych 
samorządowców. 
 – Musimy znaleźć nowe roz-
wiązania dla naszych proble-
mów. Nie mamy wątpliwości, 
że ewentualne problemy może-
my rozwiązać tylko i wyłącznie 
przy ścisłej współpracy między 
administracją rządową i  samo-
rządami. Władza najlepiej służy 
mieszkańcom tam, gdzie jest im 
najbliższa, czyli właśnie w  sa-
morządach. To właśnie inwesty-
cje samorządowe mogą przyczy-
nić się do szybkiego powrotu na 
ścieżkę wzrostu gospodarczego, 
bo właśnie one realizowane są 
przez polskie przedsiębiorstwa. 
Chciałbym, aby subwencja 
w  ramach Funduszu Inicjatyw 
Lokalnych była stałym elemen-
tem współpracy między rządem 
a samorządem – mówił w Przy-
widzu wicepremier Jarosław 
Gowin.  
 – Uważam, że samorząd powi-
nien być silny. To samorządow-
cy najlepiej wiedzą, jak miesz-
kańcy danych miejscowości wi-
dzą Polskę i  jakie potrzeby dla 
nich są najważniejsze. Cieszymy 
się, że kolejni samorządowcy 
włączają się w tworzenie nasze-
go programu. Mamy nadzieję, 
że nasze grono zasili także wójt 
Marek Zimakowski. Wspólnie 
chcemy wypracowywać najlep-
sze rozwiązania – mówiła po-
słanka Magdalena Sroka, która 
była inicjatorką przyjazdu wice-
premiera na ziemię gdańską.
Jak powiedział „Panoramie” 
Marek Zimakowski, „Porozu-
mienie” jest pierwszą partią, 
która złożyła mu taką propo-
zycję, od kiedy pełni funk-
cję wójta gminy Przywidz. Co 
prawda w  2002 roku wójt Zi-
makowski został członkiem 
rady programowej Platformy 
Obywatelskiej, a  jej członkiem 
był od 2003 roku, kiedy miesz-
kał w Gdyni. Wtedy nie pełnił 
żadnej funkcji. Z  PO wystąpił 
w 2014 roku, kiedy to partia po-
parła w  wyborach samorządo-
wych innego kandydata na wój-
ta gminy. Jako wójt gminy nie 

został też przyjęty do Koła PO 
powiatu gdańskiego.
Żadna partia też takich propo-
zycji nie składała. 
– Dziękuję za zaproszenie do 
przystąpienia do Porozumienia, 
i  mam świadomość, że  przy-
należność do partii też zobo-
wiązuje. Zawsze byłem i jestem 
otwarty na wszelkie pozytyw-
ne propozycje dotyczące samo-
rządów. Partia „Porozumie-
nie” jako pierwsza rozpoczęła 
otwarty dialog z  samorządami. 
Chętnie włączę się we wszelkie 
działania, żeby wspomóc przede 
wszystkim naszych mieszkań-
ców – mówi Marek Zimakow-
ski. – Od wielu lat jestem samo-
rządowcem, dlatego też dosko-
nale znam problemy samorzą-
dów. Takich osób działających 
w  samorządach jest wiele i  na-
wet bardziej doświadczonych. 
Do tej pory, kiedy mówiliśmy 
głośno o naszych kłopotach, nie 
mogliśmy liczyć na pomoc w ich 
rozwiązywaniu. Teraz w  imie-
niu samorządowców, ale rów-
nież mieszkańców będę mógł 
takie problemy zgłaszać, ale co 
najważniejsze – sugerować, jak 
należy je rozwiązywać. Czę-
sto jest tak, że są to błahe spra-
wy, które nie wymagają wiel-
kiego wysiłku, ale znajomości 
przedmiotu. 
– W  rozmowie z  wicepremie-
rem Gowinem przedstawiłem 

pewne obszary np. edukację czy 
energię odnawialną, w  których 
można wprowadzić pewne cie-
kawe i proste rozwiązania, które 
mogą rozwiązać wiele kwestii 
spornych. Nie tylko ja odnoszę 
wrażenie, że pewne ustawy są 
napisane zbyt skomplikowa-
nym językiem i  nie wiadomo, 
kogo reprezentują ich autorzy. 
Przepisy są czasami nieżyciowe 
i zdarza się, że utrudniają funk-
cjonowanie samorządu – przy-
znaje Marek Zimakowski.
Wójt przywidzkiej gminy przy-
znaje, że wizyta wicepremiera 
Gowina to wielki zaszczyt, po-
nieważ bardzo rzadko zdarza 
się, że poseł czy senator odwie-
dza Przywidz. Wójt Zimakow-
ski zauważa, że ważne jest to, 
że ktoś z rządu interesuje się tak 
niewielkimi miejscowościami. 
 – Wyjątek stanowi posłanka 
Magdalena Sroka, która mimo 
że mieszka w  powiecie gdań-
skim a  wybrana została w  in-
nym okręgu wyborczym, ale 
to jeśli tylko może, to pomaga 
nam w różnych sprawach – za-
uważa wójt. – Podczas spotka-
nia poruszyłem kwestię bra-
ku dofinansowania w  ramach 
tarczy kryzysowej dla samo-
rządów. Wszyscy mają podob-
ne problemy, a  z rządowego 
wsparcia finansowania korzy-
stają tylko niektóre gminy. Są 
samorządy, które otrzymały 

pieniądze na wszystkie złożone 
wnioski, a my nie uzyskaliśmy 
wsparcia na dość ważną inwe-
stycję, jaką jest budowa stacji 
uzdatniania wody. Zależy mi 
na tym, aby wszyscy byli trak-
towani na równi. Naszą gminę 
budujemy od niedawna, dla-
tego lista potrzeb jest długa. 

Mam nadzieję, że głos tak 
małej gminy będzie w  końcu 
dostrzeżony.
Dodajmy na koniec, że wice-
premier Jarosław Gowin wspól-
nie z Magdaleną Sroką i wójtem 
Markiem Zimakowski złożyli 
kwiaty pod pomnikiem upa-
miętniającym rocznicę Chrztu 

Polski. Nie było to przypadkowe 
wydarzenie, ponieważ właśnie 
tego dnia przypadała rocznica 
wybuchu powstania w  Getcie 
Warszawskim. Poza tym polity-
cy spotkali się z samorządowca-
mi powiatu gdańskiego.

(GR)

rzadko zdarza się, że czołowi polscy politycy odwiedzają powiat gdański. ostatni tak ważny polityk odwiedził przywidz w 2015 roku, a była to 
ówczesna premier ewa kopacz. tym razem wizytę złożył wicepremier i szef „porozumienia” Jarosław Gowin, który spotkał się z wójtem markiem 
zimakowskim, samorządowcami powiatu gdańskiego, wójtami oraz radnymi gminy
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WÓjT MAREK zIMAKOWSKI PRzyjĄŁ PROPOzycjĘ WIcEPREMIERA

wicepremier Jarosław gowin z wizytą w gminie Przywidz

duże inwestycje w kłodawie
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16 MAjA WyBORy DO RADy GMINy

do wyborów samorządowych pozostały jeszcze ponad dwa lata. Jednak mieszkańcy kolbud już 16 maja stawią się przy wyborczych 
urnach, aby w wyborach uzupełniających zdecydować, kto do końca bieżącej kadencji będzie sprawować mandat radnego.

Przyspieszone wybory to pokło-
sie rezygnacji z  mandatu rad-
nego przez Wiesława Rusiec-
kiego. Były już wieloletni radny 
swoją decyzję ogłosił podczas 
styczniowej sesji Rady Gminy 
Kolbudy. 
Termin wyborów został wyzna-
czony przez wojewodę pomor-
skiego, Dariusza Drelicha na 
niedzielę 16 maja. Ciekawost-
ką jest, że informacji o  wybo-
rach nie mogliśmy znaleźć ani 
na głównej stronie internetowej 
gminy Kolbudy, ani też w  me-
diach społecznościowych pro-
wadzonych przez urząd gmi-
ny. Z  rozmów z  mieszkańcami 
Kolbud wynika, że nie mają oni 
pojęcia o  tym, że już niedługo 
będą wybierać radnego. Cze-
mu może służyć taka polityka 
informacyjna? Brak szerokiej 
informacji mógł mieć w  tym 
przypadku brzemienne skutki. 
Gdyby bowiem w wymaganym 
przepisami terminie został zare-
jestrowany tylko jeden komitet 
wyborczy, to kandydat zgłoszo-
ny przez ten komitet zostałby 
radnym bez przeprowadzania 

głosowania. 
Tak się jednak na szczęście nie 
stało. Zarejestrowane zostały 3 
komitety wyborcze wyborców, 
które zgłosiły już swoich kan-
dydatów: KWW Kocham Kol-
budy, z  ramienia którego kan-
dyduje Krzysztof Romańczyk, 
KWW Porozumienie Andrzeja 
Chruścickiego, którego kandy-
datem jest Paweł Nagórski oraz 
KWW Grzegorza Zielińskiego 
z  ramienia którego kandyda-
tem jest Grzegorz Zieliński. Na 
uwagę zwraca fakt, że w wybo-
rach swoich kandydatów zgłosi-
ły dwa komitety kojarzone przez 
mieszkańców gminy ze Zjedno-
czoną Prawicą: KWW Porozu-
mienie Andrzeja Chruścickiego 
(którego nieformalnym patro-
nem jest Jarosław Gowin i  to 
właśnie do jego partii nawią-
zuje nazwa komitetu obecnego 
wójta) oraz KWW Grzegorza 
Zielińskiego, który nie kryje się 
ze swoimi politycznymi sym-
patiami. W  ostatnich wybo-
rach samorządowych Grzegorz 
Zieliński był liderem listy PiS 
do Rady Powiatu Gdańskiego. 

Natomiast ostatniemu z  zareje-
strowanych komitetów – KWW 
Kocham Kolbudy – trudno 
przypisać jakiekolwiek konota-
cje z ogólnokrajową polityką. 
Wybory odbędą się w  dniu 16 
maja 2021 roku w  godzinach 
7.00–21.00. Mieszkańcy Kol-
bud swój głos będą mogli oddać 
w  jednej z dwóch obwodowych 
komisji wyborczych. W  sali 
Gminnego Ośrodka Kultury 
głosować będą mogli mieszkań-
cy ulic: Adama Ważnego, Gen. 
Józefa Wybickiego (nieparzy-
ste od nr 15 do końca, parzyste 
od nr 36 do końca), Skrzatów, 
Wędkarskiej, Zielnej (bez nr 
nieparzystych od 1 do 27). Na-
tomiast w  Zespole Kształcenia 
i  Wychowania w  Kolbudach 
głosować będą mieszkańcy ulic: 
Edmunda Nagórskiego, Łuko-
wej, Miedzianej, Na Piaskach, 
Prof. Bronisława Bukowskiego,  
Platynowej, Promiennej, Przed-
szkolnej, Słonecznej, Spacero-
wej, Srebrnej, Tartacznej, Uko-
śnej i Złotej.

(GR)

Mieszkańcy kolbud wybiorą radnego

życie Powiatu

o oczekującej na rozpatrzenie przez sejm ustawie metropolitalnej, próbie powołania nowego rzecznika praw obywatelskich i przedłużającym 
się lockdownie rozmawiamy z ryszardem Świlskim, senatorem rp, wiceprzewodniczącym pomorskiego zespołu parlamentarnego.

Senat we wrześniu ubiegłego 
roku poparł projekt ustawy me-
tropolitalnej dla województwa 
pomorskiego, która do tej pory 
oczekuje na rozpatrzenie w Sej-
mie. Jeżeli doszłoby do uchwa-
lenia tej ustawy jak skorzysta-
łoby na tym Pomorze i  jego 
mieszkańcy?
Ustawa metropolitalna dla Po-
morza to dokument, którego 
uchwalenie pozwoliłoby sfinan-
sować nowe wyzwania komuni-
kacyjne, inwestycyjne jak i  rów-
nież społeczne. Dzięki tej ustawie 
– według szacunków - na Pomo-
rze wpływałoby co roku ponad 
200 milionów złotych, które mo-
głyby być przeznaczane na roz-
wój województwa pomorskiego 
oraz metropolii. Usankcjonowa-
na metropolia to rozbudowany 
system transportu publicznego, 
sprawniejsze i szybsze połączenia 
komunikacyjne, rozbudowa dróg, 
skoordynowane planowanie prze-
strzenne, rozwój zrównoważo-
nej mobilności, współpraca przy 
realizacji inwestycji czy ochro-
na środowiska. Jest to ważne dla 
małych samorządów dlatego, iż 

dodatkowe fundusze znacząco 
ułatwiłyby walkę z  wyklucze-
niem komunikacyjnym. Dodat-
kowy budżet przełożyłby się na 
zwiększenie usług medycznych, 
wyrównanie standardów kultu-
rowych czy oświatowych. Zale-
ży nam na ciągłym rozwoju oraz 
ułatwianiu życia mieszkańcom. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych zwleka z opinią dot. ustawy 
metropolitalnej dla Pomorza do 
czasu, kiedy zakończy się analiza 
funkcjonowania prawnie usank-
cjonowanej Górnośląsko - Za-
głębiowskiej Metropolii. Powo-
dem braku opinii jest trwająca 
pandemia. Ten argument jest 
nieracjonalny, gdyż metropolia 
śląska funkcjonuje od 3,5 roku. 
Po takim czasie można wy-
ciągnąć odpowiednie wnioski. 
Ministerstwo szuka po prostu 
wymówki przedłużając proces 
legislacyjny, co jest krzywdzące 
dla naszego województwa. Jako 
Pomorski Zespół Parlamentarny 
od wielu tygodni apelujemy do 
Marszałek Sejmu o  bezzwłocz-
ne procedowanie projektu Usta-
wy o  związku metropolitalnym 

w województwie pomorskim.
W  połowie kwietnia Sejm po-
wołał kolejnego kandydata 
na Rzecznika Praw Obywa-
telskich, którym został Bar-
tłomiej Wróblewski. Czy tym 
razem Senat również odrzuci 
kandydaturę posła z PiS-u?
Niejednokrotnie wspominałem, 
że Rzecznik Praw Obywatel-
skich musi stać na straży wolno-
ści praw człowieka i  obywatela. 
Powinien być bezstronny oraz 
obiektywny. Po raz kolejny na 
to stanowisko została powołana 
osoba wywodząca się z  obozu 
rządzącego. Pan Wróblewski tak 
samo jak poseł Piotr Wawrzyk 
nie będzie w stanie sprzeciwić się 
upodobaniom i  destrukcyjnym 
zapędom swojej partii. Niestety, 
ale ponad kompetencje i  zasady 
w  PiSie ceniona jest wierność 
oraz lojalność wobec Jarosława 
Kaczyńskiego, co niejednokrot-
nie zostało udowodnione. Na 
przykład wtedy, gdy przejęty 
przez PiS Trybunał Konstytu-
cyjny, kierowany przez „odkrycie 
towarzyskie Jarosława Kaczyń-
skiego” - mgr Julię Przyłębską 

– ograniczył kompetencje do 
pełnienia funkcji RPO przez 
Adama Bodnara. Osoby bez-
stronnej dla której priorytetem 
jest dobro obywateli. Mimo to 
wierzę, że i  tym razem Senat 
stojący na straży praw i  warto-
ści państwa demokratycznego 
nie wyrazi zgody na powołanie 
posła z Prawa i Sprawiedliwości 
- Bartłomieja Wróblewskiego na 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Od 27 marca obowiązuje szereg 
ograniczeń dla kraju w związku 
z  trwającą od roku pandemią. 
Z  dnia na dzień dowiadujemy 
się o przedłużeniu obowiązują-
cych zasad o  kolejne tygodnie. 
Jaki ma to wpływ na gospodar-
kę, przedsiębiorców i obywateli?
Wprowadzony lockdown będzie 
miał fatalne skutki dla polskiej 
gospodarki i  przedsiębiorców. 
Ponadto ludzie są zmęczeni cią-
głymi zmianami, niepewnością, 
która trwa od marca zeszłego 
roku. Ograniczenia były wpro-
wadzane chaotycznie, bez kon-
kretnego, długofalowego planu, 
co moim zdaniem przyczyniało 

się to do wzrostu kolejnych fal 
zachorowań. Pandemia wywró-
ciła nasze życie do góry nogami. 
Przedsiębiorcy, którzy musieli 
zamknąć swoje zakłady, walczą 
o byt każdego dnia i nie wiedzą 
kiedy będą mogli wrócić do nor-
malnej pracy. W związku z  tym 
znacząco wzrosła stopa bezrobo-
cia wśród młodych. A  przecież 
oni też mają do spłacenia kredyty 
czy też wychowują dzieci, któ-
rym muszą zapewnić godny byt. 
Wszystkie działania rządu po-
winny być przemyślane i  zapla-
nowane długofalowo, ale niestety 

tak nie jest. Cieszy mnie jednak, 
że liczba pozytywnych przy-
padków zaczęła spadać - to daje 
nadzieję na ponowne odmroże-
nie gospodarki. Mimo wszystko 
w dalszym ciągu dbajmy o siebie 
i o swoich bliskich. 

Biuro Senatorskie Ryszarda Świl-
skiego prowadzi bezpłatne porady 
prawne. Szczegółowe informa-
cje pod numerem 575-070-635 
lub w siedzibie biura w Pruszczu 
Gdańskim przy ul. Chopina 28 
(czynne w  poniedziałek, środę 
i piątek od 11.00 do 17.00)

„ustawa metropolitalna dla Pomorza to możliwość dużego skoku 
rozwojowego dla miast oraz małych samorządów. czekamy na nią od lat!”

 



kwiecień 2021 NewS@PANORAMAPOMORZA.PL 13

KRzySzTOf ROMAŃczyK NOWyM RADNyM GMINy?

mieszkańcy kolbud czekają na wybory uzupełniające do rady gminy. o wakujące stanowisko ubiega się m.in. krzysztof romańczyk – 
osoba od lat związana w kolbudami, znana w środowiskach nauczycielskich, sportowych czy żeglarskich.

Mimo że urodził się 
w  Gdańsku, to z  krwi i  kości 
czuje się mieszkańcem Kolbud. 
Jego ojciec przez 30 lat był 
dyrektorem Państwowego 
Ośrodka Maszynowego – 
ówczesnej chluby niewielkiej 
wsi i należał do ścisłej, krajowej 
elity w swojej branży. Być może 
właśnie po nim syn Krzysztof 
odziedziczył niektóre cechy 
charakteru, dzięki którym 
podejmował się różnych 
oryginalnych i  innowacyjnych 
wyzwań.
– Od najmłodszych latach 
związany byłem z harcerstwem, 
a  przy Gdańskiej Chorągwi  
Z.H.P.  zakładałem Harcerskie 
Drużyny Ratownicze, a potem 
już jako dorosły człowiek 
z  dyplomem  magistra 
ówczesnej Wyższej Szkoły  
Wychowania Fizycznego 
w  Gdańsku pracowałem jako 
nauczyciel w  kolbudzkiej 
szkole. Specjalizowałem 
się w  sportach wodnych, 
ale nauczałem wychowania 
fizycznego, a co ciekawe szkoła 
nie miała wtedy żadnych 
obiektów sportowych. Wtedy, 
można powiedzieć za swoje 

pieniądze, woziłem uczniów na 
naukę pływania do Gdańska. 
Dochowałem się nawet grupki 
uzdolnionych dziewczyn 
ratowniczek , które wygrały 
zawody w  ratownictwie 
wodnym w  Gdańsku  
pozostawiając w  pokonanym 
polu zawodowe ratowniczki. 
Świadczy to o  tym, że 
można zdziałać cuda, jeśli są 
odpowiednie warunki do pracy 
– mówi mieszkaniec Kolbud.
Krzysztof Romańczyk nie był 
łatwym partnerem do rozmów, 
ponieważ chciał dążyć do 
określonych celów, z  których 
mieli korzystać mieszkańcy 
Kolbud. Zawsze czegoś chciał 
i  czegoś oczekiwał, dlatego – 
jak sam mówi – był problemem 
dla ówczesnych władz 
gminy. Za pracę w  szkole 
mu podziękowano, dlatego 
rozpoczął swoją marynarską 
karierę. Mało kto jeszcze 
pamięta, że w  Kolbudach  
funkcjonowała – pierwsza 
w Polsce –  Policealna Prywatna 
Szkoła Morska, której 
absolwenci są teraz oficerami 
i  kapitanami różnych bander 
świata. Szkoła już nie istnieje, 

ale życie nie znosi próżni, 
dlatego Krzysztof Romańczyk 
podjął się kolejnego wyzwania. 
Wraz z  kolegami powołał 
w  2018 roku Stowarzyszenie  
Centrum Wyszkolenia 
Morskiego w Kolbudach. 
Teraz robi następny krok i jako 
doświadczony kapitan  startuje 
w  wyborach uzupełniających 

do rady gminy.
– Nie robię tego dla polityki, 
ale dlatego, że Kolbudy to moja 
wielka miłość. Mieszkam tu 
od wielu lat i doskonale wiem, 
czego brakuje mieszkańcom. 
Priorytetową sprawą jest 
dokończenie budowy węzła 
w  Kowalach, ponieważ 
mieszkańcy nie tylko Kolbud 
cierpią katusze, stojąc 
w  korkach, jadąc do i  z pracy. 
Trzeba również czynić starania, 
aby w Kolbudach zainwestował 
poważny przedsiębiorca, który 
stworzyłby wiele miejsc pracy, 
aby nasi mieszkańcy nie musieli 
tracić czasu na dojazdy. Jestem 
gorącym kibicem budowy 
basenu, dzięki któremu 
będą doskonałe warunki do 

nauki pływania i  szkolenia 
pływaków. Kolbudy mają 
doskonałe warunki do tego, aby 
rozwijał się tu sport. Zgłosiłem 
swój akces, ponieważ wierzę, 
że wspólnie z   mieszkańcami 
Kolbud i  innymi radnymi 
jesteśmy w  stanie osiągnąć 
te cele – tłumaczy Krzysztof 
Romańczyk.
Zdaniem kandydata do 
rady gminy warto podjąć 
się rewitalizacji przystani 
żeglarskiej i   terenów wokół 
jeziora, zagospodarowania 
plaży i najbliższego otoczenia. 
- Pierwszy krok w  tej sprawie 
już zrobiono, ale myślę, 
że trzeba podjąć kolejne 
inwestycje. Już teraz toczą się 
wojenki, kto będzie zarządzał 

basenem. Moim zdaniem 
powinien się tym zająć ktoś 
z   Gminy Kolbudy. Korzyści 
z zarządzania przystanią czerpie 
obecnie  podmiot z Gdyni. Czy 
oznacza to, że mieszkańcy 
naszej gminy nie potrafią 
podjąć się takiego wyzwania? 
– pyta Krzysztof Romańczyk. 
– Naszej młodzieży musimy 
stworzyć takie warunki, aby 
w  dorosłym życiu nie musieli  
uciekać za granicę. Naszymi 
działaniami musimy dawać 
przykład, że w  naszym kraju, 
w naszych Kolbudach możemy 
z  sukcesem podejmować różne 
inicjatywy.

Grzegorz Rudnicki

w kolbudach możemy z sukcesem podejmować inicjatywy

rozMaitości

BADANIE BEz KOLEjKI

Pracownia rtg już działa
Od dwóch tygodni działa już 
nowa Pracownia Radiologii 
Ogólnej, która zarządzana jest 
przez Samodzielne Publiczne 
Pogotowie Ratunkowe przy 
ulicy Raciborskiego w  Prusz-
czu Gdańskim.
Pracownia, która ma być 
pierwszym etapem tworzenia 
centrum diagnostycznego jest 
dostępna od poniedziałku do 
piątku między 8.00 a  19.00. 
Według szacunków w  ciągu 
miesiąca będzie można przy-
jąć ok. 400 pacjentów.
- Pracownia została dopiero 
uruchomiona, dlatego nie ma 
jeszcze zbyt dużego zaintere-
sowania ze strony pacjentów. 
Jestem jednak przekonany, 
że w ciągu kilku najbliższych 
miesięcy radiolodzy będą mie-
li pełne ręce roboty – mówi 
Stefan Skonieczmy, starosta 
gdański.
Mimo że pracownia znajduje 

się w  Pruszczu Gdańskim, to 
wśród pacjentów trafiali się już 
pacjenci z sąsiedniego Gdańska.
- Potrzebne badania załatwi-
łem niemal od ręki. Myślę, że 
w Gdańsku byłoby to niemożli-
we – zauważa Pan Marcin.
Szefostwo pruszczańskiego 
pogotowia zachęca wszystkie, 
działające w  regionie podmiot 
świadczące usługi Podstawo-
wej Opieki Zdrowotnej do 
współpracy.
- Przypomnę raz jeszcze, że nasi 

specjaliści wykonują badania 
tylko na podstawie skierowa-
nia od lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, dlatego za-
chęcam do współpracy przy-
chodnie, które działania nie 
tylko w powiecie gdańskim – 
dodaje Anna Górska, dyrektor 
Samodzielnego Publiczne-
go Pogotowia Ratunkowego 
w Pruszczu Gdańskim.

(GR)
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PAP NAGRODzIŁA NAjLEPSzE SAMORzĄDy

pruszcz Gdański znalazł się w doborowym towarzystwie samorządów, które zostały zauważone w konkursie polskiej agencji prasowej 
„innowacyjny samorząd”. nagrodzono 17 samorządów, a 48 wyróżniono – w tym również miasto pruszcz Gdański.

Konkurs jest inicjatywą Serwi-
su Samorządowego PAP, a wy-
różniane są w  nim najbardziej 
innowacyjne samorządy. Jak in-
formują jego organizatorzy, ce-
lem konkursu jest promocja kre-
atywnych samorządów, a  przy 
okazji inspiracja pozostałych do 
podejmowania działań na rzecz 
innowacyjności. 
 – Cieszę się, że zauważono na-
sze działania. Szczególnie jest 
ważne to, że doceniono wpro-
wadzone w  ostatnim czasie 
udogodnienia dla mieszkańców. 
Myślę, że w  pewnym stopniu 
możemy też być wzorem dla 
innych samorządów. Kapitule 
konkursowej przedstawiliśmy 
kompleksowe rozwiązania, któ-
re dotyczyły chociażby Prusz-
czańskiej Karty Mieszkańca 
czy aplikacji „Blisko”. Moim 
zdaniem rozwiązania te znacz-
nie pomagają mieszkańcom na-
szego miasta – mówi „Panora-
mie” Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Każdy z samorządów uczestni-
czących w konkursie informo-
wał organizatorów o  zrealizo-
wanych projektach. Pod uwagę 

brano przede wszystkim nowa-
torstwo w skali kraju i rezultaty 
zastosowanych rozwiązań. 
 – Tegoroczna edycja konkur-
su była szczególna, ponieważ 
w  całości odbywała się już 
podczas pandemii koronawi-
rusa. Dla samorządów był to 
czas ciężkiej próby, ale rów-
nież okazja do wykazania się 
kreatywnością i wykorzystania 
dramatycznych okoliczności 
zewnętrznych do wprowadze-
nia różnego rodzaju inno-
wacyjnych usprawnień tech-
nologicznych, procesowych, 
społecznych, komunalnych, 
edukacyjnych, dotyczących in-
strumentów i  usług wsparcia 
oraz w wielu innych obszarach 
– dodaje Janina Wilkos-Gad, 
kierownik Referatu Współpra-
cy i  Promocji Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański.
W  tym roku 226 samorządów 
z całego kraju zgłosiło do kon-
kursu 396 projektów. Przyzna-
no 17 nagród i  48 wyróżnień 
w  pięciu kategoriach konkur-
sowych – miasta powyżej 200 
000 mieszkańców, gminy miej-
skie, gminy miejsko-wiejskie, 

gminy wiejskie oraz powiaty. 
Najważniejszymi kryteriami 
oceny były nowatorstwo w ska-
li kraju i  rezultaty zastosowa-
nych rozwiązań oraz potencjał 
do zainspirowania innych jed-
nostek samorządu terytorial-
nego do podejmowania podob-
nych kreatywnych działań.
 – Otrzymaliśmy wyróżnienie 

w  kategorii „gminy miejskie”. 
Ze 122 nadesłanych w  tej ka-
tegorii projektów nagrodzo-
no 3 i  wyróżniono 10. Nasz 
projekt, który zdobył uznanie, 
dotyczył rozwiązań informa-
tycznych wzmacniających ko-
munikację pomiędzy samorzą-
dem a  mieszkańcem. W  ra-
mach projektu w  2020 roku 

w Pruszczu Gdańskim wdrożo-
no: dodatkowe miejsca odbio-
ru bezpłatnej sieci WiFi4EU, 
Elektroniczne Biuro Obsługi 
Mieszkańca e-BOI, aplikację 
„Blisko”, system konsultacji 
online oraz pakiet GPSZOK 
w  systemie Pruszczańskiej 
Karty Mieszkańca. Wprowa-
dzone rozwiązania pozwalają 

na bezpieczny i  łatwy dostęp 
do informacji, oszczędzając 
mieszkańcom czas oraz zwięk-
szają komfort korzystania z ofi-
cjalnych kanałów komunikacji 
i – co za tym idzie – poszerzają 
do nich dostęp – dodaje Janina 
Wilkos-Gad.

(GR)

Pruszcz gdański wyróżniony za innowacyjne projekty
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WyRÓŻNIENIE DLA GMINy cEDRy WIELKIE

Pracodawca przyjazny rowerzystom 
Regularnie informujemy o dzia-
łaniach i  inwestycjach, realizo-
wanych z myślą o rowerzystach 
w gminie Cedry Wielkie. Dzia-
łania samorządu dostrzegła Pol-
ska Unia Aktywności Mobilno-
ści Aktywnej, która Urzędowi 
Gminy w  Cedrach Wielkich 
oraz Żuławskiemu Ośrodko-
wi Kultury i  Sportu przyznała 
Certyfikat Pracodawcy Przyja-
znego Rowerzystom.
Na terenie gminy już kilka-
naście lat temu rozpoczęły się 
pierwsze inwestycje, które mia-
ły służyć rowerzystom. Jednym 
z ważniejszych pierwszych pro-
jektów był szlak menonitów. 
Dziś można korzystać z kilku-
dziesięciu kilometrów ścieżek 
rowerowych. 
 – W  tej chwili budowane są 
główne magistrale rowerowe, 
do których sukcesywnie budo-
wać będziemy trasy dojazdowe. 
Lada moment będziemy mie-
li prawdziwą autostradę, którą 
pojedziemy od Gdańska przez 
Cedry Wielkie do Tczewa i da-
lej na południe kraju – podkre-
śla wójt Janusz Goliński. – Nie 
zasypujemy gruszek w  popiele 
i  już teraz przygotowujemy się 
do kolejnych inwestycji. Mam 
tu na myśli chociażby budowę 
ścieżki łączącej Cedry Wiel-
kie z Wiślaną Trasą Rowerową 

w Długim Polu, trasę od Koszwał 
do Gdańska czy dalszy fragment 
drogi między Stanisławowem 
a Trutnowami. 
Certyfikat Pracodawcy Przyja-
znego Rowerzystom otrzymać 
mogą podmioty, które promu-
ją jazdę na rowerze, ale i  two-
rzą własną kulturą rowerową 
i  wdrażają udogodnienia dla 
rowerzystów. 
 – Mając tak bogatą sieć ścieżek, 
trudno nie myśleć o  imprezach 
dedykowanych szczególnie rowe-
rzystom. Od kilku lat uczniowie 

biorą udział w  zainicjowanej 
przez miasto Gdańsk akcji „Ro-
werowy Maj”. W Cedrach Wiel-
kich organizujemy też konkurs 
dotyczący bezpieczeństwa w  ru-
chu drogowym. Jesteśmy też or-
ganizatorem rajdów rowerowych, 
których trasy wiodą urokliwy-
mi zakątkami Żuław – dodaje 
Łukasz Żarna, dyrektor Żuław-
skiego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Cedrach Wielkich.
Wójt Goliński przyznaje, że wszel-
kie działania – przede wszystkim 
„Rowerowy Maj” – skierowane 

są przede wszystkim do dzieci 
i  młodzieży, aby właśnie mło-
dych ludzi zachęcić do aktyw-
nego trybu życia, by poprawić – 
szczególnie w okresie pandemii 
– ich kondycję fizyczną. 
 – Już teraz wielu specjalistów 
alarmuje, że kondycja fizyczna 
naszej młodzieży pozostawia 
wiele do życzenia. Zdalne za-
jęcia lekcyjne jeszcze bardziej 
to pogłębiają – dodaje Janusz 
Goliński.   

(GR)

WIOLETTA czURyŃSKA BIEGA DLA KOBIET

nie lada wyzwania podjęła się wioletta czuryńska. Gdyńska ultramaratonistka w ciągu 14 dni zamierza obiec województwo 
pomorskie. swój bieg rozpoczęła 22 kwietnia. Gdynianka pobiegnie wzdłuż granic pomorza, pokonując tym samym dystans 1092 
km. Finał zaplanowany jest na 5 maja, w dniu jej 45. urodzin. 

Wioletta Czuryńska biega dla 
kobiet. 
 – Moim celem jest dotarcie do 
kobiet, które żyją w przekona-
niu, że nie zasługują na to, by 
spełniać swoje ambicje. Sama 
taka byłam, nie wierzyłam 
w  siebie i  nie dawałam sobie 
pozwolenia na życie na wła-
snych zasadach, ale dzięki bie-
ganiu udało mi się to przeła-
mać. Chcę pokazać kobietom 
takim jak ja, że mogą osiągnąć 
wszystko, co sobie zaplanują. 
Skoro ja zmieniłam swoje ży-
cie, to one też mogą – mówi 
biegaczka.
Gdynianka jest mężatką 
z  25-letnim stażem i  matką 
trzech synów. Zanim postano-
wiła zostać sportowcem i  prze-
wrócić swoje życie do góry noga-
mi, miała stabilną pracę, ale nie 
czuła się spełniona. Jej przygo-
da z bieganiem zaczęła się 6 lat 
temu. 
 – Zaczęło się od obietni-
cy. Któregoś wieczora razem 
z  rodziną oglądałam film „Ze 

dookoła Pomorza, a potem wokół Polski 

wszystkich sił”, w którym nie-
pełnosprawny chłopak i  jego 
ojciec postanawiają wziąć 
udział w  triathlonie. Po se-
ansie mój najmłodszy syn za-
pytał, czy byłabym w  stanie 
zrobić to samo. Byłam wtedy 
szarą myszką, sfrustrowaną, 
wiecznie złą, z  pracą, która 
doprowadzała mnie do sza-
łu, problemami zdrowotnymi 
i  nadwagą. Mimo to, bez za-
stanowienia powiedziałam, 
że tak. Obietnice są dla mnie 
święte, a  w szczególności te, 
które składam swoim dzie-
ciom, więc już następnego dnia 
zaczęłam biegać. Początko-
wo krótkie dystanse, z czasem 
coraz dłuższe i  coraz bardziej 
ambitne. W  końcu bieganie 
stało się dla mnie tak ważne, 
że postanowiłam podporząd-
kować mu swoje życie zawo-
dowe. Rzuciłam dotychczaso-
wą pracę, która nie pozwalała 
mi na treningi w  ciągu dnia 
i  postanowiłam całkowicie 
się przebranżowić. Po 40-tce 

nauczyłam się budować strony 
internetowe i  założyłam wła-
sną firmę. W  tej chwili mogę 
pracować, kiedy tylko mój plan 
treningowy mi na to pozwala – 
śmieje się gdynianka.
Bieganie stało się dla niej bar-
dzo ważne i odmieniło jej ży-
cie. Dzięki treningom nie tyl-
ko odzyskała formę i znalazła 
w  sobie siłę i  motywację do 
zmiany pracy, ale także sta-
ła się bardziej pewna siebie 
i  zadowolona z życia, aż w  jej 
głowie zakiełkował pomysł: 
a  gdyby tak pobiec dalej, zro-
bić coś, czego nikt jeszcze nie 
zrobił, a  gdyby tak obiec Pol-
skę? Początkowo była to tylko 
mrzonka, jednak powoli po-
mysł zaczął nabierać kształtów 
i stał się planem, który krok po 
kroku, konsekwentnie jest re-
alizowany. Najpierw dwukrot-
nie obiegła Gdynię, później 
wzięła udział w wyzwaniu At-
tiq Virrrtual Ultra Challenge 
i  pokonała 475 km w  10 dni, 
zajmując 2. miejsce na świecie 

w  klasyfikacji generalnej ko-
biet i  1. miejsce w  swojej ka-
tegorii wiekowej. Teraz robi 
kolejny krok, biegnąc wokół 

Pomorza.
Pomorski bieg nie jest jednak 
ostatecznym celem Wioletty 
Czuryńskiej. W 2023 roku bie-
gaczka ma zamiar pokonać po-
nad 4000 km, biegnąc wzdłuż 
granic Polski. Jeśli osiągnie 
swój cel, będzie pierwszą ko-
bietą, która obiegła Polskę 
i pierwszym człowiekiem, któ-
ry pokonał dystans 4000 km, 
biegnąc wzdłuż jej granic. Pol-
skę okrążyło dotąd dwóch bie-
gaczy, jednak ich trasa została 
wytyczona w  większej odle-
głości od granic, w  związku 
z czym była znacznie krótsza.
Ambitna biegaczka chce, aby 
o jej wyzwaniu dowiedziało się 
jak najwięcej osób, chce mo-
tywować innych do stawiania 
sobie ambitnych celów. Dlate-
go założyła stronę internetową 
wiolkaczurynska.pl, na której 
zamieszcza informacje o  swo-
ich przygotowaniach. Ak-
tywnie działa także w  social 

mediach, gdzie zgromadziła 
żywą społeczność, która kibi-
cuje jej i aktywnie uczestniczy 
w  jej wyzwaniu poprzez akcję 
„Biegaj z Wiolką”. Dzięki akcji 
mieszkańcy różnych zakątków 
świata mogą wirtualnie obiec 
Pomorze. Uczestnicy wyzwa-
nia odnotowują każdy prze-
biegnięty kilometr, a  mapa 
Pomorza, zamieszczona na 
stronie gdynianki, pokazu-
je im, na jakim etapie biegu 
wzdłuż pomorskich granic 
by się znajdowali. Uczestnicy 
mają czas do końca roku, aby 
osiągnąć cel. Biegaczka pro-
wadzi również swój kanał na 
Youtube, gdzie przeprowadza 
wywiady z  ciekawymi ludź-
mi ze świata sportu i nie tylko 
oraz pokazuje swoje trenin-
gi i  inne etapy przygotowań 
w wideorelacjach.

Anna Bochynska 

IV LIGA

remis z Pogonią 
Piłkarze niższych lig ponownie 
wrócili na boiska. Przypomnij-
my, że obowiązkową przerwę 
– w związku z ogromnym przy-
rostem chorych na koronawiru-
sa – wprowadził rząd. W  mi-
niony weekend rozegrano ko-
lejną rundę spotkań w IV lidzie, 
gdzie barw powiatu gdańskiego 
broni GKS Kowale.
Podopieczni Roberta Kugla 
w 21. kolejce podejmowali lębo-
rską Pogoń. Pojedynek rozpo-
czął się znakomicie dla gospo-
darzy. W przeciągu zaledwie 17 
minut GKS prowadził już 2:0. 

Jeszcze w pierwszej połowie go-
ście zdobyli gola kontaktowego, 
a do wyrównania doprowadzili 
kwadrans po przerwie. 
Po tym spotkaniu nasi piłkarze 
sklasyfikowani są na 6. pozycji. 
Następny mecz GKS rozegra na 
własnym boisku 1 maja o godz. 
13.00. Ich przeciwnikiem w 19. 
kolejce będą Anioły Garcze-
gorze. Tydzień później zawod-
nicy Roberta Kugla powalczą 
o  punkty w  wyjazdowym me-
czu z Powiślem w Dzierzgoniu. 

(GR)




