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FlashFlash

tylko w ciągu czterech pierwszych miesięcy tego roku z 
nocnej i świątecznej opieki medycznej skorzystało prawie 
5600 pacjentów. łatwo więc można policzyć, ile osób 
przyjmowanych jest w ciągu jednej nocy. teraz możemy 
świadczyć usługi medyczne przez całą dobę – mówi anna 
Górska, dyrektor samodzielnego publicznego pogotowia 
ratunkowego w pruszczu Gdańskim

Markowe prezenty dla dzieci 
W Arenie Przywidz odbyła się kolejna odsłona „Markowego 
malucha”, podczas której Marek Zimakowski wspólnie 
z Michałem Jasińskim wręczał dzieciom i ich rodzicom 
gratulacje i upominki, wykonane przez mieszkańców.

4 klub seniora w powiecie gdańskim
Seniorzy w gminy Cedry Wielkie mają w końcu swo-
je „własne” miejsce na ziemi, gdzie mogą spotykać się, 
brać udział w ciekawych przedsięwzięciach, rozmawiać,  
a przede wszystkim cieszyć się jesienią swojego życia.

Nowe zasady naliczania opłat 
Od 1 lipca w mieście Pruszcz Gdański zacznie obowią-
zywać nowy system naliczania opłat za odbiór odpadów 
komunalnych. Dotychczasowe zasady zastąpi jednolita 
stawka liczona od powierzchni nieruchomości. 

Panie rozbiły bank z nagrodami 
Poznaliśmy laureatki loterii podatkowej w Pruszczu 
Gdańskim. Nagroda główna, a więc hybrydowa 
Toyota trafiła do Kamili Kownackiej, a nagrodą w 
wysokości 5 tysięcy złotych cieszy się Anna Nuż.
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Nowa przychodnia zdrowia w Pruszczu gdańskim
CORAZ LEPSZA OFERTA MEDYCZNA 

od 1 czerwca na medycznej mapie powiatu gdańskiego pojawił się nowy 
podmiot świadczący podstawową opiekę medyczną. mowa o przychodni, 
która zostały uruchomiona w budynku pruszczańskiego pogotowia przy ul. 
raciborskiego. Jak mówi nam anna Górska, dyrektor samodzielnego pu-
blicznego pogotowia ratunkowego nowa placówka nie ma być konkuren-
cją dla istniejących przychodni, a zapełnić brakującą lukę.
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ważne telefony

• numer alarmowy      112

• policja        997

• pogotowie ratunkowe     999

• straż pożarna      998 

• straż miejska      986

• pogotowie gazowe      992

• pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• pogotowie ciepłownicze     993

• pogotowie energetyczne     991

• straż Gminna Gminy pruszcz Gdański   664 430 371

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

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

         (58) 775 99 21

• Urząd Gminy cedry wielkie     (58) 683 61 64

• Urząd Gminy kolbudy     (58) 691 05 20

• Urząd Gminy pruszcz Gdański    (58) 692 94 21

• Urząd Gminy przywidz     (58) 682 51 46

• Urząd Gminy pszczółki     (58) 683 91 28

• Urząd Gminy suchy dąb     (58) 682 86 85

• Urząd Gminy trąbki wielkie     (58) 682 83 23

• Gminny ośrodek pomocy społecznej   (58) 691 15 01

• powiatowe centrum pomocy rodzinie   (58) 773 20 86

• komenda powiatowa policji     (58) 785 42 22

• informacja pkp      197 57

• informacja pks      (58) 302 15 32

• polskie centrum informacji medycznej   (58) 301 02 22

• Gdański telefon zaufania     (58) 301 00 00

• zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• centrum medyczne pruszcz Gdański    (58) 682 22 81

• szpital marynarki wojennej     (58) 552 63 26

• Uniwersyteckie centrum kliniczne    (58) 727 05 05

• wojewódzki szpital specjalistyczny    (58) 302 30 31
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Jeszcze w  maju krajowym li-
derem w  szczepieniach prze-
ciwko covid-19 było Pomo-
rze. W naszym województwie 
wykonano najwięcej iniekcji 
w  przeliczeniu na 10 tysięcy 
mieszkańców. Dziennie na 
Pomorzu wykonuje się po-
nad 14 tys. szczepień. Część 
z  nich realizowanych jest 
w  Punkcie Szczepień Po-
wszechnych przy ul. Woj-
ska Polskiego 2 w  Pruszczu 
Gdańskim. Będzie on działał 
tylko                                   do 
końca sierpnia.
Punkt, który został utworzo-
ny przez Starostwo Powiato-
we, działa od początku maja. 
Na potrzeby szczepień za-
adaptowano pomieszczenia 
Zespołu Szkół Ogrodniczych 

i  Ogólnokształcących. Punkt 
prowadzony jest przez firmę 
MedExpert a współprowadzo-
ny organizacyjno–technicznie 
przez powiat gdański.
 – Podawane są tu trzy szcze-
pionki, czyli Pfizer, Moderna 
i Astra Zeneca. W ciągu mie-
siąca zaczepiono prawie 2500 
osób. Do 22 czerwca liczba ta 
wzrosła do 6800, ponieważ 
zwiększeniu uległa dostęp-
ność dawek – mówi „Panora-
mie” Stefan Skonieczny, staro-
sta gdański. – Otrzymaliśmy 
informacje, że punkt dzia-
łać będzie do końca sierpnia, 
ale myślę, że cała akcja zdała 
egzamin. 
- Chcielibyśmy, aby dane sta-
tystyczne były bardziej opty-
mistyczne, dlatego, korzystając 

z  okazji, namawiamy miesz-
kańców naszego powiatu, 
aby skorzystali z  możliwo-
ści i  zaszczepili się przeciw-
ko wirusowi covid-19. Nie 
tylko w  Punkcie Szczepień 
Powszechnym w  Pruszczu 
Gdańskim, ale w  każdym 
możliwym miejscu – dodaje 
Ireneusz Czernecki, naczel-
nik Wydziału Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Starostwa Powiatowego 
w Pruszczu Gdańskim.
Z danych wynika, że 70 proc. 
mieszkańców Pomorza za-
szczepionych zostało przy-
najmniej jedną dawką. Stefan 
Skonieczny wierzy, że taki 
sam pułap osiągnie niebawem 
także powiat gdański. 

(lubek)

PoWszecHNy PUNKt do KoŃca sierPNia

zaszczepiono blisko 7000 osób 

wYBORY w KOLBuDACH 

krzysztof romańczyk w radzie gminy
Rada Gminy Kolbudy ponow-
nie jest w pełnym składzie. W 
połowie czerwca w Okręgu 
Wyborczym nr 1, a więc Kol-
budach, odbyły się wybory 
uzupełniające. Bezkonkuren-
cyjnym okazał się Krzysztof 
Romańczyk, który zyskał naj-
większe poparcie mieszkańców. 
Przypomnijmy, że wybory uzu-
pełniające musiano przepro-
wadzić w związku z rezygnacją 
radnego Wiesława Rusieckiego. 
O wakat startowali Krzysztof 
Romańczyk, Paweł Nagórski 
oraz Grzegorz Zieliński. Fre-
kwencja wyniosła zaledwie 
17,46 proc. Najwięcej głosów 
zgromadził Krzysztof Romań-
czyk (78 głosów na 174 głosów 
ważnych). Na Pawła Nagór-
skiego zagłosowało 60 osób, 
a Grzegorza Zielińskiego 36 
mieszkańców Kolbud. 

(GR)
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od 1 lipca w mieście pruszcz Gdański zacznie obowiązywać nowy system naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. 
dotychczasowe zasady zastąpi jednolita stawka liczona od powierzchni nieruchomości. 

Przyjęta w  marcu przez Radę 
Miasta uchwała „śmieciowa” 
uwzględniła uwagi Regionalnej 
Izby Obrachunkowej (RIO), któ-
ra zakwestionowała poprzednią 
jej wersję. W  zasadach panują-
cych do tej pory gospodarstwa 
jedno i  dwuosobowe korzystały 
z ulgowych stawek, od momentu 
wejścia w  życie nowych przepi-
sów ulgi będą nadal możliwe, ale 
sposób ich otrzymania się zmieni. 
Dla osób, które do tej pory ko-
rzystały ze zniżkowych stawek, 
miasto przygotowało gminny 
program osłonowy.
– W związku z orzeczeniem RIO, 
które otrzymaliśmy w marcu tego 
roku, zostaliśmy zobowiązani 
do zmiany systemu naliczania 
opłat. Wchodzące w  życie od 1 
lipca przepisy są dostosowane do 
tych wymogów i zawierają także 
nową stawkę, która wynosić bę-
dzie 1,06 zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej nieruchomości. Na 
podniesienie stawki miał wpływ 
z  kolei wzrost cen odbioru od-
padów przez Zakład Utylizacji 
w  Gdańsku tzw. Szadółki, któ-
re to obowiązują nas od stycznia 
tego roku. Należy tu podkreślić, 
iż zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami istnieje ustawowy 
wymóg samofinansowania się 
systemu odbioru odpadów komu-
nalnych, w związku z czym po-
winny być one zbilansowane tak, 
aby nie zachodziła potrzeba ich 
dodatkowego zasilania z  innych 
środków własnych-tłumaczy nam 
Radosław Klaczkowski, Zastępca 

Burmistrza ds. Komunalnych.
Stawki, jakie obowiązywać będą 
w Pruszczu Gdańskim od 1 lipca, 
wyniosą miesięcznie 1,06 zł za 1 
m2 powierzchni lokalu mieszkal-
nego w części nieprzekraczającej 
100 m2 oraz 0,01 zł za 1 m2 po-
wierzchni lokalu mieszkalnego 
w części przekraczającej 100 m2. 
Jednolita zasada naliczania opłaty 
i  jednolita stawka obowiązywać 
będzie wszystkich mieszkańców. 
Jednakże, aby ochronić przed 
nadmiernym obciążeniem finan-
sowym osoby z gospodarstw jed-
no i dwuosobowych pruszczański 
samorząd z dniem wejścia w ży-
cie nowych przepisów „śmiecio-
wych” wdraża również gminny 
program osłonowy. 
- Każdy z nas niechętnie patrzy 
na podwyżkę opłat, stąd nie jest 
to zadanie łatwe do wdrożenia. 
Niemniej jednak zmiany te muszą 
nastąpić. Przepisy, które nieba-
wem wejdą w życie, mają szcze-
gólne znaczenie dla osób o  niż-
szych dochodach mieszkających 
w gospodarstwach jedno i  dwu-
osobowych. To właśnie ta gru-
pa mieszkańców naszego miasta 
korzystała dotychczas z ulg przy 
obliczaniu opłat za gospodarowa-
nie odpadami. Aby chronić ich 
budżet, postanowiliśmy wdrożyć 
gminny program osłonowy, na 
podstawie którego osoby speł-
niające łącznie określone w regu-
laminie programu kryteria będą 
mogły liczyć na pomoc finan-
sową miasta – mówi nam Jerzy 
Kulka, Zastępca Burmistrza ds. 

Społecznych.
Gminny program osłonowy dla 
mieszkańców Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański w zakresie 
zmniejszenia odpłatności za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi zbieranymi w sposób 
selektywny rusza od 1 lipca. Oso-
bami uprawnionymi do przyzna-
nia wsparcia w ramach programu 
są osoby, które łącznie spełnią na-
stępujące kryteria:
1. są właścicielami nieruchomo-
ści położonej na terenie Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański,
2. prowadzą jednoosobowe lub 
dwuosobowe gospodarstwo do-
mowe, w którym zużycie wody 
nie przekracza 4 m3 miesięcznie 
na osobę w gospodarstwie,
3. złożyli deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi,
4. wysokość dochodu w gospo-
darstwie domowym w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc złoże-
nia wniosku nie przekracza kwo-
ty 3505 zł (dochód netto w gosp. 
jednoosobowym) lub kwoty 5280 
zł (łączny dochód netto w gosp. 
dwuosobowym),
5. nie otrzymują dodatku 
mieszkaniowego,
6. uiszczają w terminie opłaty za 
gospodarowanie odpadami, nie 
posiadają zaległości z tego tytu-
łu oraz zbierają odpady w sposób 
selektywny.
Po złożeniu wniosku i  jego po-
zytywnej weryfikacji pomoc fi-
nansowa w  ramach gminnego 
programu osłonowego wynosić 

będzie:
1. w  przypadku gospodarstw 
jednoosobowych:
- w  zabudowie jednorodzinnej 
do 50% wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi pod warunkiem, że po 
uwzględnieniu pomocy finanso-
wej w  ramach programu opłata 
za odpady w danym miesiącu nie 
będzie niższa niż 54 zł, 
- w  zabudowie wielorodzinnej 
do 50% wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi pod warunkiem, że po 
uwzględnieniu pomocy finanso-
wej w  ramach Programu opłata 
za odpady w danym miesiącu nie 
będzie niższa niż 29 zł,
2. w  przypadku gospodarstw 
dwuosobowych:
- w  zabudowie jednorodzin-
nej do 25% wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi pod warunkiem, że 
po uwzględnieniu pomocy finan-
sowej w ramach programu opłata 
za odpady w danym miesiącu nie 
będzie niższa niż 79 zł,
- w  zabudowie wielorodzinnej 
do 25% wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi pod warunkiem, że po 
uwzględnieniu pomocy finanso-
wej w  ramach Programu opłata 
za odpady w danym miesiącu nie 
będzie niższa niż 53 zł.
Aby usprawnić składanie wnio-
sków, miasto uruchomiło dodat-
kowo 4 punkty, w których osoby 
mieszkające w zabudowie wielo-
rodzinnej mogą złożyć wniosek 
o  pomoc w  ramach programu. 
W  okresie 1-30 lipca 2021 r., 
w pon., śr. 9:00-17:00, wt., czw., 
pt. 9:00-15:30 wnioski będzie 

można składać w:
• Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 1 przy ul. Niemcewicza 1,
• Szkole Podstawowej nr 2 przy 
ul. Tysiąclecia 5,
• Szkole Podstawowej nr 3 przy 
ul. Matejki 1,
• Szkole Podstawowej nr 4 przy 
ul. Kasprowicza 16.
Osoby mieszkające w zabudowie 
jednorodzinnej, a  także wszyscy 
ci, którzy mają pytania lub wąt-
pliwości proszeni są o  kontakt 
z pracownikami Referatu Gospo-
darki Komunalnej ul. Krótka 4, 
w pon. 9:00-17:00, wt.-pt. 7:30-
15:30. Z  pracownikami referatu 
można kontaktować się także pod 
nr tel. +48 58 775 99 88, +48 58 
775 99 31, +48 58 775 99 18 lub 
za pośrednictwem adresu e-mail: 
smieci@pruszcz-gdanski.pl.

Nowe zasady naliczania opłat za śmieci i pomoc 
finansowa dla pruszczan

Dyrekcja i Społeczność Zespołu Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Praktycznego imienia Macieja Rataja w Rusocinie
serdecznie zaprasza wszystkich absolwentów na uroczystości 

Plan uroczystości zamieścimy na stronie szkoły oraz na facebooku
Patronat honorowy: Starosta Powiatu Gdańskiego

Jubileuszu 50-lecia szkoły 
17 września 2021
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PomoGĄ zNaleŹĆ Pracę

Miliony na społeczne 
projekty

Powiat gdański otrzymał kil-
kumilionowe dofinansowanie 
ze środków unijnych na reali-
zację dwóch programów spo-
łecznych. Mieszkańcy powia-
tu będą mogli wziąć udział 
w  projekcie, dzięki któremu 
jego uczestnicy mają znaleźć 
zatrudnienie i podnosić swoje 
kwalifikacje zawodowe. Z sa-
mych kursów oraz płatnych 
staży skorzystać będzie mogło 
230 osób.
 – Realizacja tego projektu 
będzie możliwa dzięki unij-
nym środkom, które powiat 
gdański otrzymał wspólnie 
z Towarzystwem Pomocy im. 
Św. Brata Alberta. Jest on 
skierowany przede wszystkim 
do osób bezrobotnych, uza-
leżnionych, niepełnospraw-
nych czy też wykluczonych 
bądź zagrożonych wyklucze-
niem społecznym – informuje 
Stefan Skonieczny.
Osoby, które zdecydują się 
wziąć udział w  przedsię-
wzięciu, otrzymają wsparcie 
społeczne. Organizowane 
będą spotkania z  psycholo-
giem, trenerem, a  także do-
radcą zawodowym. Z  myślą 
o  uczestnikach odbędą się 
również warsztaty integru-
jące. W  ramach projektu ma 
powstać Centrum Integracji 
Społecznej, którego siedziba 
ma znajdować się w Pruszczu 
Gdańskim. Specjaliści pomo-
gą bezrobotnym przygotować 
się do szukania pracy. Będzie 
można liczyć na wsparcie 
pośredników pracy i  wziąć 
udział w  organizowanych 
specjalnie dla nich kursach 
i stażach zawodowych. 
 – Często zwracamy uwa-
gę na te projekty, które do-
tyczą inwestycji takich jak 
kolej czy budowa dróg. Ale 
niedocenionymi projektami 
są te, które mają służyć pod-
niesieniu kwalifikacji czło-
wieka. Takim projektem jest 
między innymi aktywizacja 

zawodowa – mówi marszałek 
województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk. – Chcemy, 
by osoby będące długotrwale 
bezrobotne mogły podnieść 
swoje kwalifikacje i  znaleźć 
pracę. Osoby, które chcą wró-
cić do pracy po długiej prze-
rwie, borykają się z  wieloma 
problemami, np. ze zbyt ni-
skimi kwalifikacjami lub ni-
ską samooceną i tutaj właśnie 
potrzebne jest wsparcie eks-
pertów, psychologów i dorad-
ców zawodowych.
W  połowie czerwca starosta 
Stefan Skonieczny wspólnie 
z  Mieczysławem Strukiem 
podpisali umową (o  wartości 
prawie 2,5 mln zł) na dofi-
nansowanie kolejnego pro-
jektu, dzięki któremu osoby 
pozostające bez pracy otrzy-
mają kompleksowe wspar-
cie. Pomoc będzie polegać 
na zdobyciu odpowiednich 
kwalifikacji niezbędnych do 
podjęcia zatrudnienia zgod-
nie z  potrzebami rynku pra-
cy. Poza tym osoby biorące 
udział w  projekcie mogą li-
czyć na wsparcie ekspertów 
takich jak doradca zawodowy, 
psycholog czy couch.
 – Jest to już trzecia odsło-
na tego projektu, w  którym 
będzie mogło uczestniczyć 
50 osób. Tylko w  dwóch 
pierwszych jego edycjach 
zatrudnionych zostało 120 
osób. Tym razem do udziału 
w  przedsięwzięciu zaprasza-
my również obcokrajowców. 
Zdarza się bowiem, że do 
Polski przyjeżdżają całe ro-
dziny, mimo, że pracę znaj-
dzie tylko jedna osoba. Po-
stanowiliśmy więc dać szansę 
także pozostałym członkom 
rodziny, aby dostosowały się 
do rynku pracy w  powiecie 
gdańskim – podkreśla Stefan 
Skonieczny.

(lubek)

CORAZ LEPSZA OFERTA MEDYCZNA 

od 1 czerwca na medycznej mapie powiatu gdańskiego pojawił się nowy podmiot 
świadczący podstawową opiekę medyczną. mowa o przychodni, która została uruchomiona 
w budynku pruszczańskiego pogotowia przy ul. raciborskiego. Jak mówi nam anna Górska, 
dyrektor samodzielnego publicznego pogotowia ratunkowego nowa placówka nie ma być 
konkurencją dla istniejących przychodni, a zapełnić brakującą lukę.

Nowa przychodnia zdrowia  
w Pruszczu gdańskim

życie Powiatu
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 starosta stefan skonieczny wspólnie z mieczysławem strukiem podpisali umową (o wartości 
prawie 2,5 mln zł) na dofinansowanie kolejnego projektu socjalnego 

Idea stworzenia Podstawowej 
Opieki Medycznej przy ul. Ra-
ciborskiego pojawiła się w mo-
mencie tworzenia projektu no-
wej siedziby pogotowia. 
 – Powiat gdański jest rejonem, 
który niezwykle szybko rozwi-
ja się pod kątem demograficz-
nym. Przeprowadzone ana-
lizy dotyczące liczby pacjen-
tów przyjmowanych w  czasie 
nocnej i  świątecznej obsługi 
chorych utwierdziły nas je-
dynie w  przekonaniu, że uru-
chomienie podstawowej opieki 
medycznej jest jak najbardziej 
wskazane. Liczby są bowiem 
zatrważające. Tylko w  ciągu 
czterech pierwszych miesięcy 
tego roku z nocnej i  świątecz-
nej opieki medycznej skorzy-
stało prawie 5600 pacjentów. 
Łatwo więc można policzyć, 
ile osób przyjmowanych jest 
w  ciągu jednej nocy. Teraz 
możemy świadczyć usługi me-
dyczne przez całą dobę – mówi 
„Panoramie” Anna Górska. 
Prace związane z  uruchomie-
niem POZ trwały stosunko-
wo długo. Jednym z większych 
problemów było bowiem pozy-
skanie lekarzy. Warto w  tym 
miejscu zauważyć, że z  takimi 
problemami boryka się sporo 
medycznych placówek, ponie-
waż lekarzy brakuje niemal 
w  każdej specjalizacji, łącznie 
z  ratownikami medycznymi 
i pielęgniarkami. 
 – Pacjenci mogą korzystać 
z  usług internisty i  pediatry 
w  godzinach rannych i  popo-
łudniowych. Przypomnę, że 
działa u  nas także poradnia 

chirurgii ogólnej oraz urucho-
miona kilka tygodni temu pra-
cownia rentgenodiagnostyki 
ogólnej, dzięki czemu wszel-
kie niezbędne badania można 
wykonać na miejscu – dodaje 
dyrektor Górska. – Do wy-
brania naszej placówka zachę-
cam szczególnie te osoby, które 
jeszcze nie zadeklarowały, kto 
będzie ich lekarzem pierwsze-
go kontaktu, ale także nowych 
mieszkańców naszego miasta 
i  najbliższych okolic. W  ciągu 
3 pierwszych tygodni do przy-
chodni przy Raciborskiego za-
pisało się … osób. Działamy 
w  nowym budynku, więc wa-
runki przyjmowania pacjentów 
są dobre. Do dyspozycji pozo-
staje duży – i co ważne – bez-
płatny parking, który znajduje 
się przed obiektem. Bez proble-
mu można też do nas dotrzeć 
komunikacją publiczną, po-
nieważ przystanki autobusowe 
znajdują się zaledwie kilkadzie-
siąt metrów od placówki.
Większość mieszkańców mia-
sta i  okolicznych wsi posiada 
już swoich lekarzy pierwszego 
kontaktu. Jednak są i tacy, któ-
rzy jeszcze nie zadeklarowali, 
w której przychodni chcą się le-
czyć. Taką możliwość daje od 1 
czerwca POZ przy ul. Racibor-
skiego 2A. Być może rozwiąże 
to też kolejki w  pozostałych 
pruszczańskich przychodniach 
i  dostęp do lekarza pierwsze-
go kontaktu będzie łatwiej-
szy. W  razie czego, w  ramach 

pomocy doraźnej, można sko-
rzystać też z nocnej i świątecz-
nej opieki zdrowotnej. Trze-
ba jednak mieć na uwadze, że 
wtedy lekarze nie mogą wysta-
wiać skierowań na badania dia-
gnostyczne. Wielu pacjentów 
tego właśnie nie rozumie, ale 
nocna i świąteczne opieka me-
dyczna ma służyć tylko pomocy 
doraźnej.
 – Przy Raciborskiego chcieli-
byśmy stworzyć swego rodzaju 
centrum medyczne. Ograni-
czają nas niestety warunki lo-
kalowe. Plany mamy bardzo 
ambitne, ale musimy pozyskać 
działkę, aby rozbudować bu-
dynek. W tej kwestii od dłuż-
szego czasu prowadzimy roz-
mowy z Krajowym Ośrodkiem 
Wsparcia Rolnictwa – dodaje 
Stefan Skonieczny, starosta 
gdański.
Anna Górska wyjaśnia, że 
być może udałoby się zmia-
nowo z  poradnią chirurgicz-
ną uruchomić także poradnię 
ortopedyczną. 
 – Nie spoczywamy na laurach. 
Chcemy się dalej rozwijać. Dla 
mieszkańców powiatu gdań-
skiego zamierzamy poprawić 
dostępność do lekarzy specja-
listów, dzięki czemu nie trzeba 
byłoby jeździć do Trójmiasta – 
podkreśla Anna Górska. 
Starosta gdański raz jeszcze 
przypomina, że placówka przy 
ulicy Raciborskiego nie pełni 
roli pogotowia. 
 – U  nas stacjonują karetki, 

które są w dyspozycji Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego 
w Gdańsku. Owszem, ich wła-
ścicielem jest Samodzielne Pu-
bliczne Pogotowie Ratunkowe, 
którego organem założyciel-
skim i  nadzorującym jest po-
wiat gdański. Placówka tylko 
nazywa się pogotowiem, ale nie 
spełnia roli pogotowia i to mu-
szą zapamiętać mieszkańcy po-
wiatu. Jest to medycyna ratow-
nicza, a  to znaczy, że ratowni-
cy muszą wyjechać karetką do 
nagłego zdarzenia lub chorego 
i ewentualnie zawieźć pacjenta 
do szpitala, gdzie zajmą się nim 
specjaliści – tłumaczy Stefan 
Skonieczny.
Dorota Bąk, przewodniczą-
ca Komisji Ochrony Zdrowia, 
Polityki Społecznej i  Proro-
dzinnej Rady Powiatu Gdań-
skiego mówi „Panoramie”, że 
uruchomienie Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej przy uli-
cy Raciborskiego na pewno 
ucieszy przede wszystkim no-
wych mieszkańców Pruszcza 
Gdańskiego i  tych, którzy nie 
są zapisani do żadnego ośrodka 
zdrowia. 
 – Wiem, że dużo osób z miasta 
i okolic korzysta z nocnej opieki 
medycznej, ponieważ ma trud-
ności z dostaniem się do swojego 
lekarza rodzinnego. Dzięki nowej 
placówce takie problemy powinny 
przynajmniej częściowo zniknąć 
– mówi nam Dorota Bąk.

Krzysztof lubański

  Dorota Bąk, przewodnicząca Komisji 
Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej 
i Prorodzinnej Rady Powiatu Gdańskiego.
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zWycięŻczyNie loterii PodatKoWej

poznaliśmy laureatki loterii podatkowej w pruszczu Gdańskim. nagroda główna, a więc hybrydowa toyota trafiła do kamili 
kownackiej, a nagrodą w wysokości 5 tysięcy złotych cieszy się …anna nuż.

 – Już w  tym roku zauważy-
liśmy, że projekt rozwija się. 
Więcej osób wzięło udział 
w  naszej zabawie i  więcej 
pruszczan zarejestrowało się 
po raz pierwszy, co oznacza, że 
coraz większa grupa utożsamia 
się z  Pruszczem Gdańskim. 
Wiadomo, że dzięki takiemu 
zaangażowaniu wpływy z  po-
datków będą trafiać do miej-
skiej kasy, co spowoduje, że bę-
dziemy mogli zrealizować jesz-
cze więcej inwestycji albo za-
pewnić naszym mieszkańcom 
lepsze usługi – mówi „Panora-
mie” Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
W  tym roku drugą nagro-
dą było 5000 zł, a  nie jak 
w  roku ubiegłym hulajnoga 
elektryczna. 
 – Uznaliśmy, że nagroda finan-
sowa jest bardziej uniwersalna. 
Chcemy, żeby z nagród cieszyć 
mogli się wszyscy. 80-letni se-
nior już raczej nie pojeździ na 
elektrycznej hulajnodze i z pre-
zentu cieszyłyby się zapewne 
jego wnuki. Pieniądze zawsze 

można spożytkować na cieka-
wy cel i  taka nagroda ucieszy 
każdego. W  przyszłym roku 
projekt będziemy kontynu-
ować. Mam nadzieję, że pobi-
jemy rekordy, bo wygrane – jak 
można zobaczyć – są na wycią-
gnięcie ręki – dodaje burmistrz. 
Tegoroczna Loteria PIT 
w  Pruszczu Gdańskim cie-
szyła się dużą popularnością. 
Swój udział zgłosiło ponad 
1000 osób więcej niż w  roku 
ubiegłym – 4197 mieszkańców. 
Warto dodać, że 312 osób za-
deklarowało, że rozlicza się 
w naszym mieście po raz pierw-
szy. Nagrodą główną w Loterii 
PIT w  Pruszczu Gdańskim 
była hybrydowa Toyota Yaris 
o wartości 67 232 zł. W skład 
nagrody głównej weszła także 
opłata za rejestrację i  ubezpie-
czenie samochodu oraz kwota, 
która została przeznaczona na 
zapłatę stosownego podatku od 
wygranej. 
Właścicielką auta jest teraz Ka-
mila Kownacka.
 – Informacje o  loterii 

znalazłam na Facebooku. Wy-
syłając PIT, zgłosiłam swój 
akces z zabawie. 12 maja otrzy-
małam informację, że wygrali-
śmy, ale prawdę mówiąc wiado-
mość, że jesteśmy nowymi wła-
ścicielami samochodu, dodarła 
do mnie dopiero teraz, kiedy tu, 
na faktorii odebrałam kluczyki 
do auta – mówi zwyciężczyni. 
– Zastanowię się teraz, czy wy-
rabiać prawo jazdy. Ale mam 
w  domu swojego osobistego 
kierowcę, więc może nie będzie 
takiej potrzeby. W  Pruszczu 
Gdańskim mieszkam od 10 lat 
i  tu płacę podatki. Warto, by 
pieniądze z naszych podatków 
zostały w naszym mieście. 
Oprócz nagrody głównej moż-
na było wygrać także 5000 zł. 
W  tym przypadku także zo-
stała dodana dodatkowa kwo-
ta przeznaczona na zapłacenie 
podatku od wygranej.
 – W  loterii udział wzięłam 
przypadkowo. Wracając z  tre-
ningu syna, zauważyłam ba-
ner wiszący na budynku urzę-
du miasta. Kwestią zgłoszenia 

zajął się już mój mąż i – jak się 
okazało – z sukcesem. Nagroda 
bardzo nas ucieszyła i w całości 
zostanie przeznaczona na wa-
kacyjny wyjazd – dodaje Anna 
Nuż, zdobywczyni drugiej 

nagrody. – Pruszcz Gdański 
rozwija się z  każdym rokiem. 
Widać, że jest to miejsce za-
dbane. Jest to możliwe dzięki 
wpływom również z  naszych 
podatków. Sama zachęcałam 

moich sąsiadów i  znajomych, 
by brali udział w  loterii  
i w Pruszczu Gdańskim płacili 
podatki.

(lubek)

Panie rozbiły bank z nagrodami

 i miejsce - przemysław pancer

 ii miejsce - Jarosław semran  iii miejsce - magdalena tuźnik 

rÓŻNe sPojrzeNia Na Nasze miasto

„Pruszcz zatrzymany w kadrze” 
już w lipcu na wystawie
Znamy już laureatów tegorocznej odsło-
ny fotograficznego konkursu „Pruszcz 
zatrzymany w kadrze”. Zwycięzcą został 
Przemysław Pancer.
 – Celem konkursu jest próba uchwyce-
nia i zatrzymania w obiektywie różnych 
spojrzeń na nasze miasto. Autorzy zdjęć 
pokazują przy okazji Pruszcz Gdański 
takim, jakim widzą go mieszkańcy i tu-
ryści. Oceniając nadesłane prace, zawsze 
mamy trudność z wyborem najlepszych 
fotografii – mówi nam Bartosz Gondek, 
przewodniczący jury, która oceniało pra-
ce fotograficzne. 
Komisja konkursowa zdecydowała, że 
w tym roku 1. miejsce należy się Prze-
mysławowi Pancerowi. Dwie koleje na-
grody przyznano Jarosławowi Semra-
nowi i Magdalenie Tuźnik. Wyróżnio-
no zaś zdjęcia: Katarzyny Wójkowskiej, 
Agnieszki Wieczorek, Andrzeja Tuź-
nika, Norberta Szlachciaka i Bartosza 
Borkowskiego.
 – Już niebawem wszystkie prace będzie 
można obejrzeć na wystawie, która poja-
wi się w centrum miasta przy ul. Waląga 
– dodaje Bartosz Gondek.

(GR)
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seNiorzy z ŻUŁaW majĄ sWoje miejsce 

WÓjt WręczyŁ medale PrezydeNta

4 klub seniora w powiecie gdańskim

od ponad pół wieku wspólnie wędrują przez życie

seniorzy w gminy cedry wielkie mają w końcu swoje „własne” miejsce na ziemi, gdzie mogą spotykać się, brać udział w ciekawych 
przedsięwzięciach, rozmawiać, a przede wszystkim cieszyć się jesienią swojego życia. w uroczystym otwarciu klubu nie zabrakło 
najważniejszych osób – seniorów, którzy stawili się w grupie bardzo licznej, bo liczącej blisko pół setki reprezentantów.

każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale na szczególną uwagę zasługują małżeństwa, które wspólnie przeżyły co najmniej 50 
lat. złote gody to jubileusz wyjątkowy i właśnie z tej okazji spotkali się wczoraj przedstawiciele cedrowskiego samorządu z czterema 
parami, które świętowały 50-lecie pożycia małżeńskiego.

Siedziba klubu, który poświę-
cił ks. Janusz Mathea, mieści się 
w  wyremontowanych pomiesz-
czeniach po byłej Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” 
przy ul. Osadników Wojskowych 
7.
– Tak liczna obecność jest dla nas 
dowodem, że inwestycja ta była 
szczególnie wyczekiwana przez 
seniorów. Pandemia spowodo-
wała, że złaknieni jesteśmy spo-
tkań, potrzebujemy się widzieć 
i rozmawiać ze sobą. Wierzę, że 
posłuży ku temu również klub 
seniora, który właśnie otwiera-
my. Cieszę się, że mieszkańcy 
naszej gminy mają swój „dom”, 
gdzie będą mogli dzielić się swo-
im doświadczeniem i wiedzą, ale 

również zdobywać nowe umiejęt-
ności, a także spędzać czas w to-
warzystwie rówieśników – mówił 
podczas uroczystości Janusz Go-
liński, wójt gminy Cedry Wiel-
kie. – Jesteśmy w miejscu histo-
rycznym, które na pewno wielu 
seniorów pamięta. Jeszcze 20 lat 
temu znajdowały się tu biura GS, 
z  którymi współpracowali nasi 
mieszkańcy. Gmina zakupiła ten 
teren i sukcesywnie będziemy go 
rewitalizować, żeby w niedalekiej 
przyszłości stał się on wizytówką 
Cedrów Wielkich.
Justyna Słowińska, przewodni-
cząca Rady Gminy Cedry Wiel-
kie zauważyła, że żuławska gmi-
na wyróżnia się na tle innych 
wiejskich samorządów.

– Słyszymy o  powstawaniu no-
wych klubów seniora przede 
wszystkim na terenach miej-
skich. Teraz i my możemy cieszyć 
z miejsca, które dedykowane jest 
osobom starszym. Myślę, że na 
tym nie poprzestaniemy i będzie-
my realizować kolejne działania, 
które skierowane będą właśnie 
do seniorów – dodaje Justyna 
Słowińska.
Obecny na uroczystości Ireneusz 
Szweda, doradca wojewody po-
morskiego przyznał, że takiego 
miejsca naszym seniorom mogą 
pozazdrościć mieszkańcy sąsied-
niego Pruszcza Gdańskiego.
– Myślę, że samorządy będę mo-
gły pozyskać kolejne rządowe 
środki finansowe nie tylko na 
tworzenie klubów seniora, ale 
także na ich funkcjonowanie. 
Trzymam też kciuki za realizację 
planów włodarzy gminy, którzy 
chcą zmienić centrum Cedrów 
Wielkich. Już teraz odbywają się 
tu imprezy o charakterze między-
narodowym, dzięki czemu mówi 
się o Was głośno nie tylko w po-
wiecie gdańskim, ale i  za grani-
cami naszego kraju – zauważył 
Ireneusz Szweda.
Dodajmy w  tym miejscu, że na 
uruchomienie klubu seniora nasza 
gmina pozyskała 150 tys. zł z rzą-
dowego programu „Senior+” oraz 
680 tys. zł ze środków unijnych, 
które przydzielił nam Samorząd 
Województwa Pomorskiego.

– Jest to czwarty klub seniora na 
terenie powiatu gdańskiego i 33. 
na Pomorzu. W  Regionalnym 
Programie Strategicznym bar-
dzo mocno zaznaczyliśmy wątki 
dotyczące polityki senioralnej. 
Z  kolei w  Funduszach Euro-
pejskich dla Pomorza znajdą się 
środki na infrastrukturę społecz-
ną, po które – mam nadzieję – 
sięgać będzie także gmina Cedry 
Wielkie. Przy okazji zachęcam 
do utworzenia rady senioralnej 
– mówi Agnieszka Zabłocka, 
zastępca dyrektora Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Pomorskiego.
Nowego klubu seniorom 

pogratulował także Stefan Sko-
nieczny, starosta gdański.
– Wierzę, że to miejsce będzie 
tętniło życiem. Bardzo dobrze, 
że na terenie gminy powstał klub, 
w  którym będą mogły spotykać 
się osoby starsze wiekiem, bo 
duchem na pewno nie, gdyż wi-
dzę, że drzemie w Państwie jesz-
cze wiele energii – dodał Stefan 
Skonieczny.
Klub zakłada miejsca dla 30 se-
niorów. Oferta placówki obejmu-
je zajęcia dzienne (muzyczne, ku-
linarne, psychologiczne i  rekre-
acyjne, wyjazdy do kina i teatru, 
gimnastykę ruchową).
Kierownikiem klubu została 
Magdalena Kanka.

– Postawiliśmy sobie kilka celów. 
Zależy nam na integrowaniu se-
niorów z lokalnym środowiskiem 
czy rozwijaniu zamiłowań i  za-
interesowań. Będziemy oczywi-
ście pomagać organizować czas 
wolny, ale też wspierać w  naby-
waniu nowych – bardzo często 
– przydatnych w  codziennym 
życiu umiejętności. Wierzę, że 
w naszym klubie będziecie twór-
czo, aktywnie i radośnie przeży-
wać jesień swojego życia – mówi 
Magdalena Kanka.

(lubek)

– Ta uroczystość miała odbyć 
się już w  roku ubiegłym, ale 
pandemia pokrzyżowała na-
sze plany. W  końcu mogliśmy 

spotkać się z  jubilatami, złożyć 
życzenia, przekazać Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
przyznane przez Prezydenta RP 

– mówi Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie. – Raz 
jeszcze życzę wszystkim parom 
kolejnych jubileuszy spędzonym 
w dobrym zdrowiu i miłości.
Jubileusz 50-lecia świętowa-
li: Maria i  Tadeusz Kanieccy 
z  Trutnowych, Natalia i  Ma-
rian Grabowscy z Leszkowych, 
Alina i  Marian Stobierscy 
z Koszwał oraz Jerzy i Marianna 
Słowińscy również z Koszwał.
– Takie momenty zwykle prze-
żywamy podczas Balu Senio-
ra. Tym razem, z  wiadomych 
przyczyn, musieliśmy odstąpić 
od tej formuły. Wierzymy jed-
nak, że niebawem poprawi się 

sytuacja zdrowotna w  naszym 
kraju i  będziemy mogli wró-
cić do naszych balów – dodaje 
obecna na uroczystości Justy-
na Słowińska, przewodnicząca 
Rady Gminy Cedry Wielkie.
Życzenia zacnym jubilatom 
złożył również ks. dziekan Ja-
nusz Mathea. Spotkanie, które 
odbyło się w Cedrowym Dwor-
ku, było też doskonałą oka-
zją do wspomnień sięgających 
czasów młodości, pierwszych 
miłosnych uniesień i  jednego 
z  najważniejszych dni w  życiu 
małżonków – dnia ślubu.

(lubek)

„Pruszcz zatrzymany w kadrze” 
już w lipcu na wystawie
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radzĄ soBie sami i remoNtUjĄ KolejNe Ulice

Nie mają złudzeń, pieniędzy z funduszu dróg 
samorządowych nie będzie 
mimo że za nami dopiero połowa roku, to wykonana została zdecydowana większość zadań na drogach powiatu gdańskiego. 
plan kolejnych działań jest jeszcze długi, a jego realizacja zależy w dużej mierze od tego, czy powiat gdański otrzyma wsparcie 
z Funduszu dróg samorządowych. Jak mówi wicestarosta marian cichon trudno się tego spodziewać, ponieważ wnioski 
znajdują się na liście rezerwowej.

Kilka tygodni temu zakoń-
czył się remont fragmentu uli-
cy Przemysłowej w Kolbudach 
(do granic powiatu). Naprawić 
należy także środkową część tej 
drogi, a  więc od budowanego 
właśnie mostu do skrzyżowa-
nia z drogą do Łapina. 
- Sporo czasu zajęło nam upo-
rządkowanie podziemnych sie-
ci, które kolidowały z  budową 
mostu. Okazało się bowiem, 
że inaczej sieć przebiegała na 
mapach, a  inaczej w rzeczywi-
stości. W związku z tym zmia-
nę trasy sieci, jak i  materiał, 
z  jakiego została ona wykona-
na, musieliśmy uzgadniać ze 
spółką Reknica. To wszystko 
spowodowało, że rzeczywi-
ste roboty budowlane istotnie 
zostały opóźnione. Po drodze 
wystąpiły problemy z  dostawą 
stali, potrzebnej do budowy 
konstrukcji. W  końcu udało 
się pokonać wszelkie problemy 

i  na placu budowy zaroiło się 
od pracowników, dlatego za-
kładamy, że na koniec wakacji 
most powinien być już gotowy 
– mówi „Panoramie” Marian 
Cichon.
Przypomnijmy, że cała inwe-
stycja (remont Przemysłowej 
z  budową mostu) kosztować 
będzie niespełna 6 mln zł, 
a  pieniądze na ten cel pocho-
dzą z rezerwy celowej Budżetu 
Państwa, powiatu gdańskiego 
i gminy Kolbudy.
Również w  maju zakończono 
remont najbardziej zniszczo-
nego fragmentu (1600 m) drogi 
powiatowej Sobowidz – Rę-
bielcz. Inwestycja kosztowała 
1,5 mln zł.
 – Ulica nie była naprawiana 
od kilkudziesięciu lat. Jestem 
przekonany, że kierowcy od-
czują różnicę podróżowania 
tym odcinkiem drogi. W  tym 
wypadku w kosztach inwestycji 

partycypowały gminy Trąbki 
Wielkie i  Pszczółki – dodaje 
wicestarosta. – Ta droga wy-
maga remontu na wielu od-
cinkach, a  przypomnę że jej 

początek zaczyna się w Olszan-
ce, a kończy w Kiezmarku. Nie-
dawno wyremontowaliśmy jej 
fragment w  Ełganowie, a  po-
winniśmy jeszcze podjąć się 
naprawy jezdni w kierunku Ol-
szanki. Niestety brak środków 
z  Funduszu Dróg Samorządo-
wych ogranicza nasze działa-
nia. Chcielibyśmy także zacząć 
remontować ok. 6-kilometrowy 
odcinek drogi w  Czerniewie. 
Koszt jest niebagatelny i  bez 
dofinansowania ze środków 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych nie jesteśmy w  stanie 
sami wykonać tego zadania. 
Taka sama sytuacja dotyczy 
przebudowy drogi z  Błotnika 
do Trzciniska, co szacunkowo 
może kosztować nawet 7 mi-
linów złotych. Robimy tyle, na 
ile nas stać, a jeżdżąc po powie-
cie gdańskim, zauważyć moż-
na, że zrobiliśmy bardzo dużo 
ale to niestety i  tak zawsze za 
mało w  stosunku do potrzeb 
bardzo szybko rozwijającego 
się naszego powiatu – podkre-
śla wicestarosta Cichon.

Lada dzień powinien zakończyć 
się remont mostu w Sobowidzu. 
We Wróblewie zaś remontowany 
ma być ok. 600-metrowy odci-
nek drogi powiatowej, co koszto-
wać będzie ok. 800 tys. zł. Nim 
jednak ruszy inwestycja, należy 
umieścić w projekcie kanał tech-
nologiczny. Nie jest to niestety 
wyjątek, ponieważ przy wszyst-
kich remontowanych drogach 
powiat musiał dorobić kanały 
technologiczne, co według wy-
liczeń projektantów i  wykonaw-
ców o ok. 20 proc. podraża koszty 
inwestycji. 
 – Musimy wykonać pomysły po-
lityków z  Warszawy. Nigdy nie 
wiadomo, czy kanał technolo-
giczny będzie wykorzystywany. 
Związek Gmin Pomorski czyni 
starania, aby rządzący zmienili 
ustawę. Czas pokaże, czy prze-
niesie to skutek. Moim zdaniem 
jest to mało prawdopodobne – 
zauważa Marian Cichon.
Wczoraj (24 czerwca) rad-
ni podjęli uchwałę w  sprawie 
remontu ulicy Gałczyńskie-
go w  Pruszczu Gdańskim. 

Inwestycja ma być współfinan-
sowana także z  budżetu mia-
sta, a  stosowną uchwałę w  tej 
sprawie radni Pruszcza Gdań-
skiego mają podjąć na najbliż-
szej sesji, którą zaplanowano na 
30 czerwca. Cała inwestycja ze 
względu na jej koszt podzielona 
zostanie na dwa etapy. W  tym 
roku zaplanowano wyremonto-
wać zaledwie 400 metrów drogi 
na odcinku od ulicy Kasprowi-
cza do Korzeniowskiego. Koszt 
zadania to…. 3,5 mln zł!!! Dru-
gi, 600-metrowy odcinek wyce-
niono na ponad 6 mln zł.
 – Remont miejskiej ulicy jest 
horrendalnie drogi. Średnio 100 
metrów kosztuje 1 milion zło-
tych. Składa się na to budowa: 
całej podziemnej infrastruktury, 
chodników, wyniesionych skrzy-
żowań, ścieżek rowerowych, 
wjazdów na posesje, zatok auto-
busowych, montaż oświetlenia. 
Na terenach wiejskich koszt ten 
jest zdecydowanie niższy – za-
uważa wicestarosta. 

Krzysztof lubański

życie Powiatu 
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o dynamicznie rozwijającej się sytuacji na białorusi, pomorskiej kolei metropolitalnej oraz polskim ładzie mówi ryszard 
Świlski, senator rp, wiceprzewodniczący pomorskiego zespołu parlamentarnego.

W sobotę 12 czerwca na 
granicy polsko - białoruskiej 
zakończył się tygodnio-
wy protest Białorusinów 
mieszkających w Polsce, 
którzy w ramach akcji „dla 
wolnej Białorusi” domaga-
ją się zaostrzenia sankcji 
wobec reżimu aleksandra 
Łukaszenki. co sądzi Pan 
o działaniach osób protestu-
jących? czy wpłyną oni na 
decyzję Ue w sprawie sankcji 
i na powstrzymanie działań 
Łukaszenki?
Protesty na Białorusi wybuchły 
w  sierpniu ubiegłego roku po 
wyborach prezydenckich, które 
w  przekonaniu wielu osób na-
leżałoby powtórzyć. Protesty 
w  dalszym ciągu są odpowie-
dzią ludzi na liczne doniesienia 
o  oszustwach wyborczych na 
korzyść Aleksandra Łukaszen-
ki. Od maja 2020 r. zatrzyma-
no ok. 35 tys. osób. Znaleźli się 
wśród nich przeciwnicy poli-
tyczni oraz uczestnicy prote-
stów. Protest „Dla wolnej Bia-
łorusi” pokazał ogromną deter-
minację Białorusinów. Manife-
stacje odbywają się w wielu pol-
skich miastach min. Gdańsku, 
Warszawie czy Białymstoku. 
Ludzie wspierają się i jednoczą 
ze sobą w jednym celu – w wal-
ce o  wolność, wolne wybory 
i  demokrację. W  XXI wieku 
nie ma miejsca na dyktaturę 
i  łamanie praw obywatelskich. 
Unia Europejska zdecydowa-
ła zakazać korzystania z  euro-
pejskiej strefy powietrznej dla 
białoruskich samolotów potę-
piając zatrzymanie przez wła-
dze dziennikarza Romana Pro-
tasiewicza. Zamrożony został 
również pakiet inwestycyjny 

do chwili, gdy Białoruś nie 
stanie się państwem demokra-
tycznym. Miejmy nadzieję, że 
naciski ze strony UE oraz licz-
ne protesty zmienią sytuację 
na Białorusi i  zakończą reżim 
wprowadzony przez urząd 
Aleksandra Łukaszenki.

Pomorska Kolej metropo-
litalna podpisała umowę 
na przygotowanie studium 
techniczno- ekonomiczno- 
Środowiskowego (steŚ) dla 
projektu PKm Południe. W jaki 
sposób ten projekt wpłynie 
na polepszenie transportu 
kolejowego na Pomorzu? 

Studium Techniczno – Eko-
nomiczno - Środowiskowe to 
pomysł na transport kolejowy 
nie tylko dla Gdańska, ale rów-
nież dla poszczególnych gmin - 
Gminy Pruszcz Gdański, Kol-
budy czy Żukowo. Prace mają 
na celu rozwój poszczególnych 
obszarów. Planowana linia 
PKM Południe będzie kolejną 
nitką systemu Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej. Tory połączą 
Śródmieście Gdańska z  szyb-
ko rozwijającymi się połu-
dniowymi dzielnicami miasta. 
W  2020r. wskaźnik korzysta-
nia z  kolei w  naszym regionie 
wyniósł 15,9. Jest on najwyższy 

w Polsce co świadczy o tym, że 
mieszkańcy pomorza preferują 
transport kolejowy co bardzo 
mnie cieszy. Zależy nam na 
tym, aby mieszkańcy w  wy-
godny i  jak najszybszy sposób 
mogli przemieszczać się mię-
dzy miastami. 

W sobotę 15 maja rząd 
przedstawił plan nazwany 
„Polskim Ładem” - program 
przedstawiający propozycje 
dotyczące życia społeczne-
go i gospodarczego na czas 
po pandemii. czy w Pana 
opinii proponowane zmiany 
przysłużą się wszystkim po-

lakom? czy to tylko kolejne 
obietnice Pis-u składane 
po to, aby zdobyć większe 
poparcie wśród obywateli?
Program „Polski Ład” mający 
na celu naprawę gospodarki po 
czasie pandemii w  mojej opi-
nii jest po prostu programem 
wyborczym partii rządzącej. 
Rząd liczy na powiększenie się 
grona swoich wyborców. Na-
kłady finansowe na program 
nie będą pokryte ze środków 
unijnych co oznacza, że oby-
watel będzie musiał ponieść 
koszty tego programu. Zmia-
ny najbardziej uderzą w  oso-
by prowadzące działalność 

gospodarczą. Partia rządząca 
ma w  planach wprowadze-
nie składki zdrowotnej dla 
działalności gospodarczych 
proporcjonalnie do dochodu, 
a  nie jak jest to tej pory, czy-
li ryczałtowo. Polski Ład nie 
przyczyni się do polepszenia 
sytuacji finansowej emerytów. 
Prawdą jest to, iż zniknie po-
datek, ale w zamian trzeba bę-
dzie zapłacić wyższą składkę 
zdrowotną. Jest to niezmiernie 
mylące, szkoda, że nikt głośno 
o tym nie mówi. Wprowadze-
nie programu przyczyni się też 
do wzrostu deficytu, który do 
tej pory wynosi miliardy.

 „Pomorze jest jednym z najlepiej rozwijających się regionów  
w Polsce i europie. Jestem dumny widząc jak nasze działania 
przynoszą oczekiwane efekty”
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PierWsze testy jUŻ ByŁy

oszczędNoŚci jUŻ się PojaWiŁy 

oczyszczalnia już prawie gotowa

Największy pomorski projekt 
ukończony 

Szybkimi krokami dobiega 
końca budowa oczyszczalni 
ścieków w  Piekle Dolnym. 
Pierwsze próby już przepro-
wadzono, ale wszystko wska-
zuje na to, że ścieki popłyną 
do nowej oczyszczalni już 
w lipcu.
Przypomnijmy, że budowa 
oczyszczalni ścieków i  ka-
nalizacji sanitarnej jest naj-
większą inwestycją w historii 
gminy Przywidz i jedną z naj-
większych tego typu przed-
sięwzięć, które w  ostatnim 
czasie realizowano na Pomo-
rzu. Przypomnijmy, że cała 
inwestycja kosztować będzie 
blisko 30 mln zł., a unijne do-
finansowanie sięgnęło prawie 
60 proc.
 – Trwają jeszcze prace przy 
budowie sieci kanalizacji sa-
nitarnej. Roboty prowadzo-
ne są też w  miejscach, które 

Zakończył się kolejny projekt 
realizowany na terenie gmi-
ny Przywidz, który dostał 
dofinansowanie ze środków 
unijnych. W tej chwili trwają 
ostatnie odbiory, a mieszkań-
cy już cieszą się z pierwszych 
oszczędności, które przynosi 
im energia odnawialna. 
 – Same prace instalacyj-
ne trwały stosunkowo krót-
ko. Rozpoczęły się bowiem 
w  listopadzie ubiegłego roku 
i  zakończyły w  pierwszych 
dniach czerwca. Chciałbym 
jednak przypomnieć, że pro-
jekt musimy zakończyć do 
października, więc trochę 
czasu jeszcze pozostało, ale 
jest to okres, który przezna-
czony jest wyłącznie na roz-
liczenie projektu – mówi nam 
Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz.
Dodajmy, że dzięki projekto-
wi instalacje fotowoltaiczne 
znajdują się na 253 budyn-
kach mieszkańców i  10 bu-
dynkach publicznych. Z kolei 
przy budynku urzędu gminy 
znajduje się mini carpark, na 
dachu którego umieszczono 
panele fotowoltaiczne.

pierwotnie nie były objęte do-
finansowaniem. Mam tu na 
myśli ulicę Wierzbową i Zdro-
jową w Piekle Dolnym, ale też 
miejscowość Ząbrsko Górne 
oraz Pomlewo (ul. Kasztanowa 
i Leśna). Cały projekt musimy 
zakończyć do końca tego roku 
– mówi Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.
Po zakończeniu tej inwestycji 
cała aglomeracja przywidzka 
skanalizowana będzie w  100 
procentach. Dodajmy, że w  jej 
skład wchodzą wszystkie 

„Słońce od Somonina aż po 
Przywidz” jest największym 
na Pomorzu projektem OZE 
z  udziałem mieszkańców. 
Koszt projektu to prawie 10 
mln. zł z  czego 7 650 069,12 
zł stanowi dofinansowanie ze 
środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014–2020.
 – Osoby, które uczestniczyć 
będą w  projekcie, otrzymywać 

miejscowości leżące w  są-
siedztwie drogi wojewódzkiej 
nr 221.
 – Mieszkańcy pozostałych 
miejscowości pytają o  ka-
nalizację, ale nie wiemy, czy 
otrzymamy jakiekolwiek 
wsparcie na tego typu przed-
sięwzięcia. Sami nie jesteśmy 
w stanie sfinansować tak po-
tężnej inwestycji – dodaje 
Marek Zimakowski. 

(GR)

będą rachunki zawierające je-
dynie koszty stałe i  przesyłu 
energii. Dzięki temu będą one 
niższe od dotychczasowych 
rachunków nawet o  90 pro-
cent – szacuje Marek Zima-
kowski, który przypomina, że 
przywidzki samorząd przy-
stąpił do kolejnego projektu, 
umożliwiającego tworzenie 
wspólnot energetycznych. 

(KL)
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  w tym roku na imprezie „markowy maluch” pojawiło się 21 maluchów wraz ze swoimi rodzicami

  w tym roku na imprezie „markowy maluch” pojawiło się 21 
maluchów wraz ze swoimi rodzicami

WyjĄtKoWa PamiĄtKa dla malUcHÓW

Markowe prezenty dla dzieci w gminie Przywidz
w arenie przywidz odbyła się kolejna odsłona „markowego malucha”, podczas której wójt marek zimakowski wspólnie z michałem Jasińskim, 
przewodniczącym rady Gminy przywidz wręczał dzieciom i ich rodzicom gratulacje i upominki, wykonane przez mieszkańców.

To już 2. edycja „Markowego 
malucha” – wydarzenia, które 
powstało z myślą o nowonaro-
dzonych mieszkańcach gminy 
Przywidz. 
 – Pierwsze gratulacje wraz 
z  kocykiem, na którym został 
wyszyty herb Przywidza, nowe 
rodziny otrzymały siedem lat 
temu. Od tego czasu takich 
prezentów wójt Marek Zima-
kowski przekazał ponad 450 

życie gMiNy Przywidz

 panele fotowoltaiczne na przywidzkim carparku wytwarzać 
będą energię, w którą zasilany będzie urząd gminy

maluszkom, a  każdym rodzi-
com złożył serdeczne życzenia 
i  gratulacje. Warto dodać, że 
do dziś w  naszej gminie uro-
dziło się dokładnie 501 dzieci. 
Dodam, że w  ubiegłym roku 
przyszło na świat 66 dzieci, 
w  tym 36 dziewczynek, a  rok 
wcześniej przeważali chłop-
cy, którzy przyszło na świat 
35, a  dziewczynek 32 – mówi 
Aleksandra Ciecholewska, 

kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Przywidzu.
W ubiegłym roku postanowio-
no iść krok dalej i do gratulacji 
dołączać prezent, który byłby 
prawdziwą pamiątka na lata. 
Stąd też pomysł, by w prezen-
cie znalazły się rzeczy przy-
gotowane własnoręcznie przez 
mieszkańców przywidzkiej 
gminy.
 – Sądziłyśmy, że realizacja 
tego szalonego pomysłu nie 
będzie możliwa. Czas poka-
zał jednak, że myliłyśmy się, 
ponieważ na naszej drodze 
spotkaliśmy osoby, które mają 
wielkie serce i  charytatywnie, 
poświęcając swój wolny czas, 
z  ogromnym zapałem wyko-
nują prezenty, które potem 
znajdują się w paczkach „Mar-
kowy maluch”. Wszystkich na-
zwisk nie sposób wymienić, ale 
o tym, że nasze przedsięwzięcie 
poruszyło serce młodego i du-
żego mieszkańca gminy niech 
świadczy fakt, że skarpetki 
dla dzieci robi 97-letnia He-
lena Knopa z  Trzepowa – do-
daje Karolina Chociej, podin-
spektor ds. promocji i turystyki 

Urzędu Gminy Przywidz. 
W  magicznych boxach znala-
zły się m.in. robione na drutach 
dziecięce skarpetki, aniołki czy 
zabawki. Dodajmy, że w przy-
gotowaniu prezentów pomogła 
także firma Ziaja. W pierwszej 
odsłonie „Markowego malu-
cha” uczestniczyło 14 malu-
chów wraz z rodzicami, a na te-
gorocznej imprezie było ich już 
21. Organizatorzy akcji liczą, 
że z każdym rokiem liczba no-
wonarodzonych dzieci będzie 
wzrastać. 
 – Przyjście na świat dziecka 
jest czymś wyjątkowym. My 
również w  sposób wyjątkowy 

chcemy je przywitać w  naszej 
społeczności. „Markowy ma-
luch” też dopiero raczkuje, bo 
impreza organizowana jest po 
raz drugi. Ale nie moglibyśmy 
przekazywać tak wspaniałych 
prezentów, gdyby nie pomoc 
i  zaangażowanie wielu miesz-
kańców naszej gminy, za co 
im serdecznie dziękuję. Ko-
rzystając z  okazji, maluchom 
i  ich rodzicom życzę spokoju 
i dużo zdrowia. Mam nadzieję, 
że dzieci obecne na tej impre-
zie będą tworzyć nową, cieka-
wą historię gminy Przywidz – 
mówi Marek Zimakowski.
Najlepsze życzenia młodym 

mieszkańcom przywidzkiej 
gminy oraz ich rodzicom zło-
żył również przewodniczący 
Rady Gminy Przywidz Michał 
Jasiński. 
 – Dla nas rodziców jest to bar-
dzo miłe wydarzenie. Cieszy-
my się, że ktoś pamięta o  nas 
i  o naszych dzieciach. Zdecy-
dowanie miłym prezentem jest 
rękodzieło wykonane niemal 
przez naszych sąsiadów. Jest to 
znakomita pamiątka, którą bę-
dziemy pamiętać przez długie 
lata – Paulina Plichta, mama 
Leo.

(lubek)
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alicja ŚcierzyŃsKa odcHodzi Na emerytUrę

po 50 latach pracy ze szkołą podstawową nr 3 w pruszczu Gdańskim żegna się jej dyrektor alicja Ścierzyńska,  
z którą rozmawia krzysztof lubański.

 – może najpierw cofnijmy 
się o te kilkadziesiąt lat, do 
czasów Pani dzieciństwa. czy 
wtedy, biegając po jednym 
z biskupieckich podwórek, ma-
rzyła Pani o pracy nauczyciela?
 – Jeśli mnie pamięć nie myli, to 
jednym z zawodów, które chcia-
łam wykonywać, była właśnie 
praca nauczyciela. W  Biskupcu 
kończyłam szkołę podstawową, 
w  Olsztynie średnią. W  związ-
ku z  tym, że zakochana byłam 
w sporcie, to postanowiłam prze-
nieść się do Trójmiasta, gdzie 
kontynuowałam naukę w  Stu-
dium Nauczycielskim Wychowa-
nia Fizycznego, a więc dzisiejszą 
AWFiS w  Oliwie. Znajdowa-
łam również czas na treningi, 
dzięki czemu występowałam 
w  ekstraklasowej drużynie piłki 
ręcznej Start Gdańsk. Moja ka-
riera zawodowa nauczyciela roz-
poczęła się pod  koniec  lat 60.  
i zaczęła się w Szkole Podstawowej  
nr 3 w Pruszczu Gdańskim, kiedy 
kierownikiem był pan Stanisław 
Groth, a  zastępcą kierownika 
pani Genowefa Komkowska. To 
właśnie nieodżałowana Pani Ge-
nowefa była dla mnie autorytetem 
i na niej w pewnym stopniu wzo-
rowałam się. Uczyłam wychowa-
nia fizycznego, ale byłam też wy-
chowawcą klasy.
 – czy wśród Pani uczniów zna-
lazły się osoby, które osiągały 
wybitne wyniki w sporcie?
 – Nie sukcesy były dla mnie naj-
ważniejsze. Nie oznacza to jed-
nak, że nie walczyliśmy o dobre 
wyniki. Owszem osiągaliśmy 
duże sukcesy w  rozgrywkach 
koszykarskich. O  naszej szkole 
mówiono „szkoła sportowa”, ale 
zwracałam przede wszystkim 
uwagę na rozwój sportu szkol-
nego dzieci i  młodzieży, a  nie 
działania wyczynowe. Myślę, że 
wśród wielu moich wychowan-
ków, ale również uczniów, są oso-
by, które dziś amatorsko uprawia-
ją sport, spotykają się po pracy, by 
pograć w koszykówkę, piłkę noż-
ną czy siatkówkę. Nasza szkoła – 
jeśli chodzi o sferę sportową – za-
wsze tętniła życiem i z tego jestem 
dumna. Nasi uczniowie od wielu 
lat chętnie uczestniczą w  orga-
nizowanych specjalnie dla nich 
letnich i  zimowych obozach re-
kreacyjno-sportowych. Reklamą 
samą w  sobie niech będzie fakt, 
że niektórzy uczestniczą w  nich 
nawet kilka lat pod rząd. Kiedy 
miałam więcej czasu, organizo-
wałam dzieciom pozalekcyjne 
zajęcia sportowe i nigdy nie bra-
kowało na nie chętnych. 
 – Przez 30 lat pełniła Pani 
funkcję dyrektor pruszczań-
skiej „trójki”. co udało się 
osiągnąć w ciągu tych trzech 
dekad?

kończy się pewna historia pruszczańskiej „trójki”

607 Pojedzie do soBieszeWa

zmieniona trasa linii 200
Od soboty 26 czerwca zmia-
nie ulegnie trasa autobu-
sowej linii 200 w  Pruszczu 
Gdańskim. Autobusy będą 
wjeżdżały z  ul. Powstań-
ców Warszawy w  ul. Emi-
lii Plater, a  następnie pojadą 
nowym odcinkiem ul. Dą-
browskiego do skrzyżowania  
z ul. Gałczyńskiego. 
 – Dalsza trasa autobu-
sów linii 200 nie zmie-
ni się. Dzięki tej zmianie 
mieszkańcy południowej 
części Osiedla Wschód, 
w  tym przede wszyst-
kim mieszkańcy zabudo-
wy wielorodzinnej w  rejonie  
ul. Emilii Plater i  Dąbrow-
skiego będą mieli bliżej do 
przystanków. W dni powsze-
dnie rano autobusy linii 200 
wyjeżdżają z Pruszcza Gdań-
skiego do Gdańska szyb-
szą drogą – przez ul. PCK 
i NSZZ Solidarność. Powrót 
następuje przez centrum. Po 
godzinach porannego szczytu 

życie Powiatu

ocalĄ?

Narodziny 
oryksa 
– Gdańskie ZOO, podobnie 
jak inne licencjonowane ogrody 
zoologiczne spełnia ważną mi-
sję – ratuje gatunki zagrożone 
wygięciem w  naturze – mówi 
Malwina Spandowska z gdań-
skie ZOO. – Oryksy szablo-
rogie kiedyś powszechnie wy-
stępowały na terenach pustyn-
nych i  półpustynnych Afryki 
Północnej. Na skutek polowań 
dla ich pięknych wygiętych ro-
gów, skóry i mięsa pod koniec 
XIX wieku, gatunek został 
uznany za wymarły w naturze. 
Wówczas ogrody zoologiczne 
i  prywatne hodowle podjęły 
działania reintrodukcji – czyli 
przywracania do naturalnego 
środowiska osobników żyją-
cych w hodowlach. 
To bardzo skomplikowany, 
powolny proces, wymagający 
cierpliwości, specjalistycznej 
wiedzy, a także dużego zaanga-
żowania sztabu ludzi i środków 
finansowych. 
 – Także gdańskie ZOO mia-
ło swój udział w tym ważnym 
procesie. Nasze dwie najpięk-
niejsze samice zasiliły stado 
w  przejściowym ośrodku re-
habilitacyjnym w  Arabii Sau-
dyjskiej, a ich dzieci wyjechały 
do naturalnego środowiska, 
rezerwatu OROA w  Czadzie 
– opowiada Michał Targowski, 
dyrektor gdańskiego ZOO. 

(GR)

 – Nasza szkoła to pierwsza tzw.
Tysiąclatka wybudowana w  po-
wiecie gdańskim. Przez wiele lat 
uważano ją za jedną z najlepszych 
w powiecie. Nie jest to oczywiście 
moja zasługa, ale całego zespołu, 
w  skład którego wchodzi grono 
pedagogiczne oraz kadra admi-
nistracyjno-socjalna. To też efekt 
dobrej współpracy z samorządem 
i  instytucjami działającymi na 
tym terenie. Niewiele osiągnęła-
bym w pojedynkę. Mogę jedynie 
powiedzieć, że zawsze byłam i je-
stem szczera wobec siebie i osób, 
z  którymi współpracuję, ale też 
jestem punktualna i  rzeczowa. 
Myślę, że udało się nam zrealizo-
wać wszystkie postawione cele za 
wyjątkiem jednego – nowej hali 
sportowej. Ale i  ona niebawem 
stanie, bo wiem, że jeszcze w tym 
roku powstać ma jej projekt, 
który zakładać ma też dodatko-
we sale dydaktyczne, renowację 
fontanny i  podziemny śmietnik. 
Nieskromnie jest mówić, ale to 
właśnie między innymi z  mojej 
inicjatywy przy naszej „trójecz-
ce” już w 1987 roku wybudowa-
no pierwszy w  powiecie gdań-
skim kryty basen pływacki, który 
kompletnie przebudowano ponad 
10 lat temu. Pierwsi w powiecie 
mieliśmy także białego orlika, 
czyli lodowisko.
 Do dyspozycji uczniów pozo-
staje też boisko wielofunkcyjne 
– „orlik 2005”, patio oraz Mia-
steczko Ruchu Drogowego. 
Poza tym we wszystkich klasach 
korzystać można z  tablic mul-
timedialnych, dwóch pracowni 
komputerowych, sali językowej 
oraz profesjonalnej pracowni 

fizyczno-chemicznej.
Ale nie samymi dobrami świata 
doczesnego żyje podstawówka. 
Myślę, że już od samego wejścia 
do budynku czuć atmosferę na-
szej szkoły. Od samego początku 
kładliśmy duży nacisk na wycho-
wanie patriotyczne. Od ponad 
20 lat współpracujemy chociażby 
z Sybirakami, z którymi wspólnie 

organizujemy okolicznościo-
we wydarzenia. W  naszej szko-
le uczyła pani Józefa Krośnicka 
i właśnie z myślą o niej przygo-
towaliśmy miejsce pamięci, gdzie 
można obejrzeć zdjęcia i  doku-
menty związane z tym wyjątko-
wym nauczycielem historii.     
 – mówi się o trzech modelach 
dyrektora: menadżer, admini-
strator i nauczyciel. jaki z nich 
jest najbliższy dyrektor alicji 
Ścierzyńskiej?
 – Był czas prosperity, gdzie dy-
rektor faktycznie uchodził za 
menadżera, ale nasza szkoła nie 
miała zbyt wielu takich okresów. 
Raczej radziliśmy sobie sami na 
miarę możliwości. Kolektyw za-
wsze odnajdzie się w trudnej sy-
tuacji. Często powtarzam, że: 
osobno tak, ale zawsze razem. 
Jeśli jest tylko nić porozumienia 
w środowisku szkolnym, to prze-
nosić można niemal góry. Na-
uczycieli nie musiałam namawiać 
do współpracy, bo sami chętnie 
włączali się w  różne przedsię-
wzięcia. W  pojedynkę możemy 
tylko walczyć bez sukcesów. 
 – czego życzy Pani swojemu 
następcy, panu Piotrowi Kaliń-
skiego, który wygrał konkurs 
na dyrektora trójki?
 – Życzę panu Piotrowi, aby 
utrzymał dotychczasowy, wysoki 
poziom edukacyjny naszej szko-
ły, a może nawet podniósł nieco 
wyższej poprzeczkę. Aby w dal-
szym ciągu mury tej podstawówki 

tętniły życiem, a jest to możliwe 
z tak doskonałą kadrą, która w tej 
chwili pracuje w tej szkole.
 – Proszę jeszcze powiedzieć na 
koniec, jak zamierza Pani spędzać 
wolny czas na emeryturze? 
 – Nie zastanawiałam się. Sama 
jestem zaskoczona, że minęło już 
tak wiele lat, kiedy objęłam stano-
wisko dyrektora szkoły. Mam tu 
jednak jeszcze kilka spraw do za-
łatwienia. Do 31 sierpnia pracuję, 
a pod koniec wakacji jako wolon-
tariusz z grupą nauczycieli naszej 
szkoły tradycyjnie od ponad 30 
lat jadę z dziećmi na obóz rekre-
acyjno-sportowy, który odbędzie 
się w Beskidach. Mam nadzieję, 
że obozy, które mają już 30-letnią 

historię, będzie organizował mój 
następca. Przez te wszystkie lata 
zgromadziłam bardzo dużo zdjęć 
i pomyślałam, że być może będę 
mogła zająć się uzupełnieniem 
szkolnej kroniki. 
 – dziękuję za rozmowę.

Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego, uczeń 
Alicji Ścierzyńskiej
 – Była to bardzo wymagająca 
nauczycielka. Dzięki Pani Ali-
cji Ścierzyńskiej nauczyłem się 
grać w koszykówkę i to ona za-
raziła mnie pasją do tej dyscy-
pliny sportu. Jeśli tylko czas po-
zwala, to nadal staram się grać. 
Alicja Ścierzyńska na pewno 

jest historią tej szkoły. Nie ma drugiej takiej osoby, która 
przepracowałaby tu tyle lat. Można powiedzieć, że wycho-
wała całe pokolenia mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. 
Nie ma chyba absolwenta Szkoły Podstawowej nr 3, który 
nie znałby dyrektor Alicji Ścierzyńskiej. 

komunikacyjnego sytuacja od-
wraca się – dojazd do Osie-
dla Wschód realizowany jest 
przez ul. NSZZ Solidarność 
i PCK, a powrót przez centrum 
– informuje Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego. 

Zmiany wprowadzone zosta-
ną jednocześnie z uruchomie-
niem wakacyjnej linii 607 do 
Sobieszewa, która także star-
tuje 26 czerwca. 

(BG)
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PrzyByli z PoŁUdNia

Powitano trzydziestotysięcznego 
mieszkańca! 
Bardzo zaskoczona była 
pani Barbara Duma, która 
przyszła do Urzędu Gminy 
Pruszcz Gdański, by dokonać 
zameldowania na pobyt stały. 
Okazało się bowiem, że jest 
trzydziestotysięczną miesz-
kanką gminy (do tej liczby nie 
wlicza się osób zameldowa-
nych na pobyt czasowy). 
Podczas, gdy pani Barbara, 
niczego nie podejrzewając, 
wypełniała wniosek, za jej 
plecami zgromadzili się już 
pracownicy Referatu Spraw 
Obywatelskich, a wraz z nimi 
wójt Magdalena Kołodziej-
czak z  koszem słodkości, 
upominkiem i  dyplomem. 
Dla pani Barbary tak miłe 
powitanie było szokiem i, jak 
przyznała, bardzo radosną 
niespodzianką. 
- Przyjechaliśmy tu z południa 

Polski – mówiła. - Można po-
wiedzieć, że za pracą męża. 
Właśnie kupiliśmy mieszka-
nie w  Borkowie i  stąd meldu-
nek na pobyt stały. W  gminie 
Pruszcz Gdański bardzo nam 
się podoba. Najbardziej cenimy 

zasady BezPieczNej KĄPieli zWycięŻyŁ WrocŁaWiaNiN

Bezpiecznie 
na wakacjach 

chińczyk zagrał 
trąbecki hejnał

Upragnione wakacje rozpo-
częły się, a wraz z nimi licz-
ne wypady nad morze i  je-
ziora. Trzeba jednak pamię-
tać o  zachowaniu szczegól-
nej ostrożności nad wodą. 
Policjanci przypominają 
o  podstawowych zasadach, 
które obowiązują podczas 
pobytu nad wodą. Z kąpieli 
należy korzystać w  sposób 
bezpieczny i rozsądny.  
Zasady bezpiecznej kąpieli:
• Nigdy nie wchodźmy do 
wody ani nie pływajmy po 
spożyciu alkoholu.
• Pamiętajmy o  tym, że 
bezpieczna kąpiel to kąpiel 
w  miejscu do tego prze-
znaczonym, które jest od-
powiednio oznakowane, 
w  którym nad bezpieczeń-
stwem czuwa ratownik. 
„Dzikie kąpieliska” mają 
nieznane dno i  głębokość. 
Nie wolno pływać też na 
odcinkach szlaków żeglugo-
wych oraz w  pobliżu urzą-
dzeń i budowli wodnych.
• Przestrzegajmy regulami-
nu kąpieliska, na którym 
przebywamy. Stosujmy się 
do uwag i zaleceń ratownika.
• Nie pływajmy w  wodzie 
o  temperaturze poniżej 14 
stopni (optymalna tempera-
tura to 22–25 stopni).
• Nie pływajmy w czasie bu-
rzy, mgły (kiedy widoczność 
wynosi poniżej 50 metrów), 
gdy wieje porywisty wiatr.
• Nie skaczmy rozgrzani do 
wody. Przed wejściem do 
wody ochlapmy nią klat-
kę piersiową, szyję, kark, 
krocze i  nogi – unikniemy 
wstrząsu termicznego, któ-
rego nasz organizm bardzo 
nie lubi.
• Nie pływajmy w miejscach, 
gdzie jest dużo wodorostów 
lub wiemy, że występują za-
wirowania wody lub zimne 
prądy.
• Nie skaczmy do wody 
w  miejscach nieznanych. 
Może to się skończyć po-
ważnym urazem, kalec-
twem, a  nawet śmiercią. 
Absolutnie zabronione są 
w  takich miejscach skoki 
„na główkę”, dno naturalne-
go zbiornika może się zmie-
nić w ciągu kilku dni.
• Pamiętajmy, że materac 
dmuchany nie służy do wy-
pływania na głęboką wodę, 
podobnie jak nadmuchiwa-
ne koło.
• Nie przystępujmy do pły-
wania na czczo – wzmożona 
przemiana materii osłabia 
nasz organizm. Nie pływaj-
my również bezpośrednio 
po posiłku – zimna woda 
może doprowadzić do bole-
snego skurczu żołądka, co 

może nieść za sobą bardzo 
poważne konsekwencje.
• Nie przeceniajmy swoich 
umiejętności pływackich. 
Jeśli chcemy wybrać się na 
dłuższą trasę pływacką, 
płyńmy asekurowani przez 
łódź lub przynajmniej w to-
warzystwie jeszcze jednej 
osoby. Można także użyć 
bojki na szelkach. Na głowie 
powinniśmy mieć założony 
czepek, aby być widocznym 
dla innych w wodzie.
• Dzieci powinny bawić się 
w  wodzie tylko pod opie-
ką dorosłych, dobrze, żeby 
miały złożone na siebie 
dmuchane rękawki, które 
pomogą dziecku utrzymać 
się na wodzie.
• Zażywając kąpieli słonecz-
nych, zwracajmy uwagę na 
osoby obok nas. Może się 
okazać, że ktoś będzie po-
trzebował naszej pomocy. 
Jeśli będziemy w  stanie mu 
pomóc, to zróbmy to, ale 
w  granicach swoich moż-
liwości. Jeśli nie będziemy 
czuli się na siłach, to za-
alarmujmy natychmiast inne 
osoby.
• Pływając żaglówkami, łód-
kami czy kajakami pamię-
tajmy o założeniu kapoka.
• Nie pływajmy żaglówkami, 
łódkami, czy kajakami, bę-
dąc pod wpływem alkoholu 
czy innych środków działa-
jących podobnie do alkoholu 
– za naruszenie tego zakazu 
grozi nam kara grzywny, 
a  ponadto jest to niebez-
pieczne zarówno dla nas sa-
mych, jak i dla innych ama-
torów sportów wodnych.
• Wypływając na dłuższy 
rejs, pamiętajmy, żeby wcze-
śniej sprawdzić prognozę 
pogody. Przed wypłynię-
ciem poinformujmy najbliż-
szych lub znajomych dokąd, 
z kim i  jakim sprzętem wy-
pływamy oraz o  przewidy-
wanej porze powrotu.
• Nie zapominajmy, że 
należy zadbać o  porzą-
dek w  miejscu, w  którym 
odpoczywamy.
• Pamiętajmy, że podczas 
naszego urlopu złodzieje nie 
próżnują. Zwracajmy uwagę 
na rzeczy osobiste, które za-
bieramy ze sobą na plażę.
 
Tylko przestrzegając tych 
podstawowych zasad, mo-
żemy sprawić, że nasz wy-
poczynek nad wodą będzie 
bezpieczny. Pamiętajmy, że 
bezpieczna kąpiel zależy 
przede wszystkim od nas 
samych!

(KGP)

141 osób zgłosiło się do 6. 
Międzynarodowego Kon-
kursu Trąbkowego „Mały 
Trębacz w  Trąbkach Wiel-
kich” im. prof. Szymona 
Pawłowskiego. Jego tradycją 
stał się już fakt, że z roku na 
rok liczba jego uczestników 
rośnie. Podobnie było i tym 
razem, gdyż w  ubiegłym 
roku uczestników było 132. 
W 2020 roku po raz pierw-
szy wystąpili trębacze z  za-
granicy: pięciu Włochów 
i  jeden Szwajcar. Do tego-
rocznego konkursu przystą-
piło także sześciu trębaczy 
z zagranicy, ale już nie tylko 
z Europy, ale i Azji.
 – Byli to czterej Chińczycy, 
którzy – tak jak wszyscy na 
nadesłanych filmach – za-
prezentowali się, grając Hej-
nał Gminy Trąbki Wielkie 
i  utwory dowolne. Oprócz 
nich zagranicę reprezen-
towali jeszcze Hiszpan 
i Słoweniec.
Jeśli chodzi o  osoby z  Pol-
ski, to pochodzą one aż z 12 
województw – informuje nas 
Leszek Orczykowski, dy-
rektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i  Rekreacji 
w Trąbkach Wielkich.
Uczestnicy konkursu kla-
syfikowani byli w  trzech 
kategoriach wiekowych. 
Werdyktem jury, któremu 
przewodniczył dr Kamil 
Kruczkowski (Polska), ty-
tuł Grand Prix przyznano 
14-letniemu Franciszkowi 
Kaczyńskiemu (Ogólno-
kształcąca Szkoła Muzyczna 
nr 3 we Wrocławiu). 
W  grupie pierwszej (rocz-
nik 2011 i  młodsi) pierw-
sze trzy miejsca zajęli ko-
lejno: Gabriela Schmidt 
(Gdańsk) i  Artur Rudnicki 
(Wrocław), Jan Pięta (Tu-
rek) i  Milena Kluba (So-
bolowo) oraz Tomasz Ster-
czała (Wrocław) i  Kalina 
Stawska (Lębork). 1. miejsce 
w  grupie drugiej (roczniki 
2010–2009) zajęli ex aequo 
Michał Zabłocki (Głucho-
łazy) i  Franciszek Kuciński 
(Kwidzyn). Drugie nagro-
dy przyznano: Szymonowi 

Serwie (Będzin), Mateuszo-
wi Wilkoszowi (Wrocław), 
Mikołajowi Słomińskiemu 
(Malbork) i  Nikodemowi 
Katarzyniakowi (Malbork), 
a  trzecim miejscem musie-
li zadowolić się: Franciszek 
Stempniak (Poznań), Kacper 
Paś (Tychy), Jonathan Ryś-
Peijen (Krzeszowice), Natalia 
Goleniowska (Tychy), Igna-
cy Kapica (Gdańsk) i Łukasz 
Steczek (Tychy).
W  najstarszej grupie wieko-
wej (2007–2008) bezkonku-
rencyjny okazał się Ao Dong 
(Chiny). Piotr Pałka (Żego-
cin), Zhenqin Peng, Aoming 
Yu (Chiny) otrzymali dru-
gą nagrodę, a  trzecie miej-
sca przydzielono Kamilo-
wi Skrzyniarzowi (Tychy), 
Wiktorowi Nowakowi (Zgo-
rzelec), Haoyang Yu (Chi-
ny), Anastazji Baranowskiej 
(Szczecin) i Antoninie Dudek 
(Gdańsk).

(GR)

 ao dong zajął 1. miejsce w grupie najstarszej

tylKo do 2 liPca

Przedwojenna 
oświata na wystawie 
100 lat temu rozpoczęła swoją 
działalność na terenie Wol-
nego Miasta Gdańska Polska 
Macierz Szkolna. Z  tej oka-
zji w  imieniu organizatorów 
zapraszamy do obejrzenia 
wystawy „Macierz Szkolna. 
Przedwojenna oświata polska 
w  dzisiejszej Gminie Trąbki 
Wielkie”, poświęconej dzia-
łalności Polskiej Macierzy 
Szkolnej na terenie dawnego 
Powiatu Gdańskie Wyżyny. 
Ekspozycję można oglądać 
tylko do 2 lipca w  Bibliote-
ce Publicznej w  Trąbkach 
Wielkich.
Na 13 tablicach autorzy 

wystawy, Bartosz Gondek 
oraz Marek Kozłow, przed-
stawili zarys historyczny 
tworzenia się i  działalności 
polskich placówek szkolnych 
w Trąbkach Wielkich i Ełga-
nowie. Najcenniejszym eks-
ponatem wystawy jest sztan-
dar Szkoły Polskiej Gdańskiej 
Macierzy Szkolnej w Ełgano-
wie. Poza tym w  dwóch ga-
blotach zaprezentowane zo-
stały przedwojenne pamiątki, 
np. Biuletyn wydany z okazji 
15-lecia Macierzy Szkolnej 
w  Gdańsku czy świadectwa 
szkolne. 

(GR)

sobie dostęp do dobrej edu-
kacji dla naszego dziecka, 
a  także świetną komunikację 
z Trójmiastem.

(MB)
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NadmorsKie ParKiNGi

800 miejsc 
w 4 lokalizacjach 
26 czerwca uruchomiono 
parkingi nadmorskie, któ-
re funkcjonować będą do 5 
września. Osoby dojeżdża-
jące na plażę samochodem 
zapłacą 10 zł za wjazd nieza-
leżnie od czasu postoju. 
Parkingi nadmorskie nie-
zmiennie funkcjonować 
będą w  czterech lokaliza-
cjach w  pobliżu gdańskich 
kąpielisk. W Jelitkowie przy 
ul. Błękitnej (220 miejsc) 
i  ul. Kaplicznej (60 miejsc). 
W Brzeźnie parking zlokali-
zowany jest przy ul. Czarny 
Dwór (340 miejsc), a na Sto-
gach przy ul. Nowotnej (180 
miejsc). 
 – Parking na Stogach ma 
charakter parkingu społecz-
nie odpowiedzialnego i  jest 
prowadzony przez Fundację 
Społecznie Bezpieczni. Wy-
pracowany zysk przezna-
czany zostanie na potrzeby 
schroniska dla osób bez-
domnych w  Gdańsku – in-
formuje Magdalena Kiljan, 
rzecznik prasowy Gdańskie-
go Zarządu Dróg i Zieleni.
Na parkingach nadmorskich 
opłata w wysokości 10 zł za 
każdorazowy wjazd pobie-
rana będzie przez siedem 
dni w tygodniu w godzinach 
9.00–17.00 i  będzie nieza-
leżna od czasu postoju. Wy-
jątkiem będzie postój pojaz-
du do 15 minut. Po wcze-
śniejszym zgłoszeniu obsłu-
dze przez kierującego takiej 
potrzeby pierwszy kwadrans 
będzie bezpłatny. 

(GR)

PozNali Historię sWojej WsiGm. PrUszcz GdaŃsKi

granica wolnego Miasta gdańska Pierwsze bociany z obrączkami

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Koźlinach poznali dzieje 
i  przeszłość swojej miejscowo-
ści. W danych latach przez wieś 
przebiegała granica. W  roku 
1807 podczas ustalania pokoju 
w  Tylży Napoleon i  Aleksan-
der I  powołali do życia pań-
stwo zwane Wolnym Miastem 
Gdańskiem (WMG ). Granica 
tego tworu przebiegała w Koź-
linach. Sama wieś sąsiadowała 

Stowarzyszenie Sołtysów 
Gminy Pruszcz Gdański 
we współpracy ze Stacją 
Ornitologiczną Muzeum 
i  Instytutu Zoologii PAN 
w  Gdańsku oraz Energą 
Operator Rejon Dystry-
bucji w  Tczewie zaobrącz-
kowało pierwsze młode 
bociany.
W  tym roku mamy na te-
renie gminy aż 60 skrzy-
dlatych „maluchów”. Pięć 
z nich – z gniazda w Wiśli-
nie – ma już obrączki.
 – Obrączkowanie służy 
celom badawczym, zwią-
zanym z  ich migracją oraz 
edukacyjnym – wyjaśnia 
ornitolog Sabina Byczyń-
ska, która, zanim założy-
ła miesięcznym bocianom 
obrączki, zmierzyła je 
i zważyła. 
 – Obrączki zostały za-
kupione za pieniądze 

z Królestwem Pruskim. Stan taki 
miał miejsce w latach 1807–1813, 
gdy po porażce wyprawy Napo-
leona na Rosję państewko wokół 
grodu nad Motławą zlikwido-
wano. Ponownie żuławska osa-
da zaistniała na mapach Europu 
podczas obrad Traktatu Wersal-
skiego. Wówczas powrócono do 
pomysłu reaktywacji Wolnego 
Miasta Gdańsk. W 100. artykule 
traktatu opisano przebieg granicy. 

członków naszego stowa-
rzyszenia – wyjaśnia pre-
zes Wiesław Zbroiński 
– Wkrótce zaobrączkuje-
my wszystkie młode boćki. 

Wymieniono wówczas Koźli-
ny, w których ulokowano punkt 
graniczny. Działał on przez cała 
dobę w  latach 1920–1939. Wy-
buch II wojny światowej dopro-
wadził do likwidacji Wolnego 
Miasta Gdańsk. Warto kultywo-
wać pamięć o  dawnym okresie, 
w którym Koźliny istniały na ma-
pach Europy jako punkt graniczy.

(tj)

Bardzo dziękuję za współ-
pracę pani ornitolog oraz 
pracownikom Energii.

(MB)

KoNKUrs matejKoWsKi rozstrzyGNięty 

koniec roku szkolnego zawsze jest miły i długo wyczekiwany. w pruszczu Gdańskim jest on szczególnie wyjątkowy, 
ponieważ włodarze miasta – już od wielu lat – nagradzają uczniów, którzy w ciągu minionych 10 miesięcy odnosili 
sukces w różnego rodzaju konkursach.

Nagrodzono pruszczańskie perełki 

Nagrody przyznawane są 
pruszczańskim uczniom, któ-
rzy uczą się w  naszym mieście 
albo w  Trójmieście. Burmistrz 
Janusz Wróbel i  Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska, prze-
wodniczący Rady Miasta wrę-
czyli je w  Domu Wiedemanna 
przy ul. Krótkiej 6.
– Osiągnięcia naszej młodzie-
ży są bardzo różne, mają rangę 
krajową i międzynarodową. Ich 
charakter jest nie tylko nauko-
wy, ale także artystyczny czy 
sportowy. Idea uhonorowania 
zdolnej młodzieży to pomysł 
Burmistrza Janusza Wróbla, ale 
wszyscy w Radzie Miasta uwa-
żamy, że należy dostrzegać oso-
by wybitne w swojej dziedzinie,  
Staramy się dowartościowywać 
naszą młodzież, a  jednocześnie 
chcemy się nimi chwalić i  po-
kazywać, że są mieszkańcami 
Pruszcza Gdańskiego i  naszą 
przyszłością – mówi nam Mał-
gorzata Czarnecka-Szafrańska. 

lista NaGrodzoNycH 
OSóB:
Jakub Kotarski, Olga Banasiak, 
Natalia Wiśniewska i  Jakub 
Szymczuk–3. miejsce w  woje-
wództwie w  projekcie „Zwol-
nieni z Teorii Daj Głos”,
Szymon Banakowicz–brązowy 
medal w Mistrzostwa Polski Ju-
niorów Młodszych w Taekwon-
Do ITF,
Marceli Ignaczewski, Gabriel 
Goliński i  Sara Wasilewska 

–udział w konkursie Internatio-
nal Masterclasses Hand on Par-
ticiplePhysics organizowanym 
przez CERN (Szwajcaria),
Patrycja Nowaczyk –wyróżnie-
nie w VI Edycji Ogólnopolskie-
go Wielkiego Maratonu Czy-
telniczego dla uczniów i  szkół 
ponadpodstawowych,
Iga Kryger –finalistka w Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych,
MichałZacharzewski – finalista 
etapu wojewódzkiego Pomor-
skiej Ligii Zadaniowej z Fizyki,
Kinga Kłodnicka, Michał Kur-
dziel– laureatka finału Ogól-
nopolskich Debat Historycz-
nych organizowanych przez 
Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku,
Dominik Smater –finalista 
z  wyróżnieniem etapu central-
nego XXVIII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Informatycznej, 
uczestnik etapu okręgowym 
LXXII Ogólnopolskiej Olim-
piady Matematycznej i  XLV 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Języka Angielskiego, laure-
at Ogólnopolskiego Konkur-
su Matematycznego „Wygraj 
Indeks”,
Konrad Obernikowicz– uczest-
nik etapu centralnego XXVIII 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Informatycznej,
Jakub Bronowski–uczestnik eta-
pu okręgowego XXVIII Ogól-
nopolskiej Olimpiady infor-
matycznej i  LI Ogólnopolskiej 

Olimpiady Literatury i  Języka 
Polskiego,
Maciej Krzyżostanek– laure-
at konkursu Wielki Maraton 
Czytelniczy,
Iga Apanasewicz– uczestnik 
finału VIII Mistrzostw Polski 
w Pisaniu na Klawiaturze „Kla-
wiaturowe wyzwanie”,
Marcel Iwański– finalista Ogól-
nopolskiej Olimpiady Wie-
dzy i  Umiejętności z  Zakresu 
Projektowania i  Wytwarzania 
Odzieży 
Jakub Roszyk– laureat etapu 
powiatowego Pomorskiej Li-
gii Zadaniowej (kompetencje 
społeczne).
Dodajmy przy okazji, że pod-
sumowano także konkurs 

„matejkowski”, który od wie-
lu lat organizowany jest przez 
pruszczańską „trójkę”. W  tym 
roku odbyła się 23. edycja kon-
kursu, do którego zgłoszono 
262 prace. Jury przyznało na-
grody w  dwóch kategoriach: 
„kredka” i  „farba” z  podziałem 
na kategorie wiekowe. 
Wśród uczniów najmłodszych 
(klasy I–III) w kategorii „farba” 
trzy pierwsze miejsce przyzna-
no: Franciszkowi Wawoczne-
mu, Anastasi Venianaki i Nata-
nowi Kulik, natomiast w „kred-
ce” miejsca na podium zajęli 
kolejno: Dominika Awieruszko,  
Zuzanna Zdanowicz i Konstan-
ty Brodnicki.
W  grupie środkowej, a  więc 

uczniów klas IV–VI w  katego-
rii „farba” najładniejszą pracę 
przygotowała Natalia Cydej-
ko. Nagrodę drugą przyznano 
Wiktorii Kamińskiej, a  trzecią 
Matyldzie Kasińskiej. Z  kolei 
z  „kredką” najlepiej radzili so-
bie: Zuzanna Landsberg, Lena 
Rybicai Zuzanna Zaliwska.
Zdaniem jury najlepszą prace 
farbą w grupie najstarszej (kla-
sy VII – VIII) przygotowała 
Martyna Flis. Drugie miejsce 
przyznano Magdalenie… Flis, 
a trzecie – Emilii Stalke. W dru-
giej kategorii trzy pierwsze pozy-
cje zajęli: Wiktoria Szlejf, Karo-
lina Baran i Julia Zubel.

(GR)
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iV liGa

koniec 
Końcówka sezonu w  IV 
lidze na pewno nie nale-
ży do piłkarzy GKS Ko-
wale. Podopieczni Ro-
berta Kugla zapomnieli 
już chyba, jak smakuje 
zwycięstwo. Ostatni raz 
komplet punktów wy-
walczyli ponad miesiąc 
temu, wygrywając na 
wyjeździe z  Aniołami 
z Garczegorza.
GKS Kowale walczy 
w  grupie mistrzowskiej 
IV ligi, dlatego trudno 
spodziewać się, że nasz 
rodzynek za każdym ra-
zem zdobywać będzie 3 
punkty. W  przedostat-
nim meczu sezonu ekipa 
Roberta Kugla przegrała 
w  Kościerzynie z  wal-
czącą o  promocję do 
III ligi Kaszubią (1:3). 
W ostatniej serii spotkań 
nasz jedynak ponownie 
podejmować będzie ze-
spół z  czołówki IV ligi. 
Tym razem w  Kowa-
lach gościć będą jaguary 
z Gdańska. Mecz odbę-
dzie się dopiero w  naj-
bliższą sobotę (godz. 
18.00).

(GR)

ola ze styPeNdiUm WÓjta

marek zimakowski, wójt gminy przywidz wręczył aleksandrze miotk, mistrzyni polski w taekwondo 
stypendium sportowe. 

Przywidz ma mistrzynię Polski 

– Bardzo się cieszę, że wśród 
nas są osoby, które rozsławia-
ją gminę Przywidz. Mimo 
że Ola dopiero zaczyna swo-
ją sportową karierę, to z  całą 
pewnością do takich osób się 
zalicza. Jestem przekonany, że 
będzie ona podążała tą drogą 
i  na jej medalowym koncie 
pojawią się następne zdoby-
cze, a my będziemy mogli cie-
szyć się z  jej sukcesów – ko-
mentuje Marek Zimakowski.

Aleksandra Miotk, która ko-
lejny raz otrzymała sporto-
we stypendium wójta gminy 
Przywidz, trenuje w  klubie 
z  Przywidza, a  na co dzień 
uczy się w gdańskim liceum.
 – Korzystając z okazji, zachę-
cam wszystkich do zaintere-
sowania się sztuką walki, jaką 
jest taekwondo albo jakimkol-
wiek sportem, żeby nie spę-
dzać samotnie dni przed ekra-
nem telefonu albo laptopa. 

Uprawianie sportu daje wiele 
możliwości, ale przynosi też 
korzyści – mówi Aleksandra 
Miotk.
Warto jeszcze dodać, że 
w  ostatnim czasie zawod-
niczka z  Przywidza starto-
wała w  Bystrzycy Kłodzkiej, 
gdzie odbywał się krajowy 
championat juniorów i  mło-
dzieżowców. Reprezentantka 
Przywidza startowała w  obu 
grupach wiekowych – w  ka-
tegorii walk aranżowanych, 
technikach specjalnych, wal-
kach i układach.
 – Do domu przywiozłam 
trzy brązowe medale zdoby-
te w  walkach aranżowanych 
w  obu grupach wiekowych 
i walkach do 62kg wśród mło-
dzieżowców. Jednak najcen-
niejszą moją zdobyczą jest ty-
tuł mistrzyni Polski w techni-
kach specjalnych – mówi „Pa-
noramie” Aleksandra Miotk.
Sportem, a  dokładniej rzecz 
ujmując taekwondo młodą 
mieszkankę Przywidza za-
raziła Dorota Walentek-Ka-
linowska. To dzięki niej 

zrodziła się pasja do upra-
wiania właśnie tej sztu-
ki walki, która wywodzi się 
z  Korei, a  od niedawna jest 
też jedną z  dyscyplin igrzysk 
olimpijskich. 
 – Jest to dyscyplina spor-
tu, która pozwala mi wyrazić 
swoje emocje, ale która też 
pozwala trenować silną wolę. 
Regularne treningi mają oczy-
wiście duży wpływ na moją 
kondycję fizyczną oraz dobre 
samopoczucie psychiczne. 

Taekwondo traktuję poważ-
nie i  właśnie z  tą dyscypliną 
sportu chciałabym związać 
swoją przyszłość. Czas poka-
że, czy będę na tyle dobra, by 
bronić barw reprezentacji Pol-
ski i rodzinnego Przywidza na 
mistrzostwa Europy, świata, 
a  może igrzysk olimpijskich 
– dodaje młoda zawodniczka.

(lubek)

 aleksandra miotk (w środku) w swoim dorobku ma już wiele 
medali ze złotego kruszcu

 wójt marek zimakowski wręcza stypendium  
aleksandrze miotk 

zaPraszamy Nad radUNię

Na rowery i kajaki
Dolina rzeki Raduni urzeka 
pięknem krajobrazu i zachęca 
do aktywnego wypoczynku.
Wypożyczalnia sprzętu pły-
wającego na terenie Centrum 
Rekreacji w  Juszkowie ofe-
ruje kajaki i  rowery wodne 
w  kształcie łabędzi. W  lip-
cu i  w sierpniu zaprasza od 
środy do niedzieli (w  środy, 
czwartki i  w piątki w  godz. 

11:00–19:00; w  weeken-
dy od 9:00 do 17:00), zaś 
we wrześniu w  weekendy 
(9:00–11:00).
Opłaty: kajak –10 zł/h, rower 
wodny – 15 zł/h. 
Kontakt z  opiekunem przy-
stani: +48 693 035 544
Adres: Centrum Rekreacji 
w Juszkowie, ul. Sportowa 10, 
83-000 Juszkowo.

(MB)

 Uroki raduni podziwiać można również z pozycji kajaka

ceNNe NaGrody dla NajlePszycH 

Podsumowano „rowerowy maj”
w cedrach wielkich 
Przez cały maj uczniowie, na-
uczyciele, a  w tym roku rów-
nież pracownicy urzędu gmi-
ny uczestniczyli w  cedrow-
skiej odsłonie „Rowerowego 
maja”. Na początku czerwca, 
wspólnie z  przedstawicielami 
Komendy Powiatowej Policji 
w  Pruszczu Gdańskim, pod-
sumowano rowerową imprezę.
W tym roku w rowerowej ak-
cji wzięło udział 521 osób z 35 
klas, które łącznie wykonały 
dokładnie 11 074 przejazdy. 
Najlepszą szkołą okazała się 
Szkoła Podstawowa w  Ce-
drach Wielkich. Zwycięska 
szkoła otrzyma nagrodę w wy-
sokości 5 tys. zł, które prze-
znaczone będą na infrastruk-
turę rowerową. Tytuł wicemi-
strzowski wywalczyli młodzi 
cykliści ze szkoły w  Wocła-
wach, a  na najniższym stop-
niu podium stanęła ekipa 
z  podstawówki w  Cedrach 
Małych. Bezkonkurencyjną 
klasą okazała się klas II B ze 
Szkoły Podstawowej w  Ce-
drach Wielkich, która w  na-
grodę będzie mogła pojechać 
na wycieczkę w wybrane przez 
siebie miejsce w  kraju. Na 2. 
pozycji sklasyfikowano klasę 

VII ze Szkoły Podstawowej 
w  Wocławach, a  tuż za nimi 
finiszowała klasa III ze szkoły 
w Cedrach Małych. 100 % fre-
kwencji, a więc 15 przejazdów, 
odnotowano u  186 uczniów 
i 20 nauczycieli.
 – Serdecznie dziękuję za 
udział w  akcji. Dziękuję nie 
tylko uczestnikom, nauczy-
cielom i  szkolnym koordyna-
torom, ale też pracownikom 
Żuławskiego Ośrodka Kul-
tury i  Sportu oraz strażakom 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych, którzy zawsze służą nam 

pomocą – dziękuje wójt Janusz 
Goliński. – Serce się raduje, 
kiedy widzi się dzieci jeżdżą-
ce rowerem do szkoły. Chcia-
łoby się jednak więcej. Mam 
nadzieję, że za rok pobijemy 
rekord w  liczbie osób uczest-
niczących w  „Rowerowym 
maju” oraz w  liczbie przejaz-
dów. Uważam, że warunki ku 
temu mamy bardzo dobre, bo 
ścieżek rowerowych w  naszej 
gminie nie brakuje.
Dodajmy, że w  kampanii 
wzięło udział również 12 pra-
cowników Urzędu Gminy 

Cedry Wielkie.
 – Wygrała Izabela Klawa, 
która przyjechała we wszyst-
kie 15 dni. Na podium znaleź-
li się także Irena Bogun – 13 
dni, Tadeusz Kollek i  Sylwia 
Makrucka po 12. Tuż za po-
dium Honorata Szarkowska 
– 11. Dla zwycięzcy ufundo-
wany został rejs żaglówką oraz 
bilet do kina – informuje Elż-
bieta Prymaczek, koordynator 
kampanii w  Urzędzie Gminy 
Cedry Wielkie.

(lubek)
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Pruszcz Gdański: dynamicz-
nie rozwijające się kilkudzie-
sięciotysięczne miasto. Każ-
dego dnia tysiące mieszkań-
ców jadą stąd do pracy, szkoły 
i  w  innych sprawach nie tylko 
do Trójmiasta, ale i  do innych 
miejscowości. Teraz podróż ta 
będzie łatwiejsza – w  ramach 
projektu wybudowano parking 
typu park & ride dla ponad 170 
samochodów. Zadbano tak-
że o  użytkowników rowerów, 
którzy będą mieli do dyspozy-
cji 156 stanowisk postojowych. 
Dojazd do węzła umożliwią 
zmodernizowane ulice Dwor-
cowa i Sikorskiego, a także sieć 
chodników i dróg rowerowych. 
Inwestycja w  Pruszczu Gdań-
skim jest elementem projektu 
„Budowa węzłów integracyj-
nych Pruszcz Gdański, Cieple-
wo i  Pszczółki wraz z  trasami 
dojazdowymi”. 
W  projekcie zaplanowano re-
alizację 23 zadań inwestycyj-
nych, realizowanych przez 

samorządypartnerskie z  gmin: 
Pruszcz Gdański, Pszczółki, 
Trąbki Wielkie oraz z  powia-
tu gdańskiego. Łącznie inwe-
stycja kosztowała ok. 49 mln 
zł, a  wsparcie ze środków UE 
wyniosło 26 mln zł. Węzeł 
otwarty w Pruszczu Gdańskim 
to nie jedyna inwestycja komu-
nikacyjna, jaka dzięki dofinan-
sowaniu ze środków Unii Eu-
ropejskiej została przekazana 
mieszkańcom regionu.
– W  całym województwie ta-
kich miejsc będzie 27. Będą in-
tegrować komunikację autobu-
sową, kolejową oraz indywidu-
alne środki transportu. Obec-
nie na różnych etapach budowy 
jest 18 węzłów. Powstają one 
w: Jastarni, Władysławowie, 
Gdyni, Sopocie, Człucho-
wie, Chojnicach, Wejherowie, 
Tczewie, Pucku, Gdańsku, 
Żukowie, Somoninie, Redzie, 
Sierakowicach, Rumi, Koście-
rzynie, Słupsku i  Ustce – wy-
licza marszałek województwa 

pomorskiego Mieczysław 
Struk. – Z kolei w: Kwidzynie, 
Starogardzie Gdańskim, Mal-
borku, Cieplewie, Pszczółkach, 
Gościcinie, Nowym Dworze 
Gdańskim, Gołubiu i  Kar-
tuzach infrastruktura jest już 
gotowa i  służy mieszkańcom. 
Łącznie te wszystkie inwesty-
cje kosztowały ponad 1 miliard 
złotych, z czego około 522 mln 
zł stanowiło unijne dofinanso-
wanie – podkreśla marszałek.
O tym, że dzięki węzłom inte-
gracyjnym podróż jest łatwiej-
sza, a przesiadki wygodniejsze,
nikogo nie trzeba przekonywać. 
– Chciałbym też przypomnieć, 
że Pomorzanie najchętniej  
w  Polsce korzystają z  kolei.  
Ta liczba mówi wprost, jak 
często przeciętny mieszkaniec 
naszego regionu jeździ pocią-
giem. Od paru lat tak zwany 
wskaźnik wykorzystania kolei 
w naszym regionie był najwyż-
szy w kraju. W 2020 roku, po-
mimo pandemii koronawirusa 

i  lockdownu osiągnął wartość 
15,9. To o około 20 proc. więcej 
niż na Mazowszu, które ma
przecież dużo więcej mieszkań-
ców – mówi marszałek Struk. 
Pomorski wynik jest prawie 
trzy razy wyższy od średniej 
ogólnokrajowej. – Również 

jeśli chodzi o  liczbę pasażerów 
Pomorskie jest w krajowej czo-
łówce. Z  pociągów w  regionie 
skorzystało 37,3 mln osób. To 
drugi wynik w  kraju, po wo-
jewództwie mazowieckim, 
a  przed dolnośląskim – dodaje 
marszałek.

Warto też dodać, że uśrednio-
na dopłata do transportu wśród 
pomorskich samorządów wy-
nosi 64,80 zł per capita i  jest 
najwyższą w kraju.

zatoki autobusowe, miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów. teren przy dworcu kolejowym w pruszczu Gdańskim zmienił się 
nie do poznania. z nowego węzła integracyjnego, który został otwarty w maju 2021 roku, skorzysta nawet kilkaset tysięcy podróżnych 
rocznie. inwestycja kosztowała ok. 49 mln zł.

węzeł integracyjny w Pruszczu 
gdańskim otwarty
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Liczba przejazdów na mieszkańca

Liczba pasażerów odprawionych w mln. 
 

Liczba pasażerów odprawionych  

Liczba przejazdów na pojedynczego mieszkańca 

Pomorzanie wybierają kolej
- pomimo pandemii Pomorze nadal z najwyższym wynikiem w Polsce
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