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FlashFlash

– myślę, że wielu mieszkańców miasta czy też 
odwiedzających nas gości nie znalazłoby czasu na wizytę 
w gdańskim teatrze my stwarzamy im taką szansę i – jak 
obserwujemy po frekwencji – jest ona bardzo chętnie 
wykorzystywana - mówi piotr pułkowski, dyrektor centrum 
kultury i sportu w pruszczu Gdańskim.

Będzie więcej miejsc w przedszkolu
Gmina Przywidz ma otrzymać blisko 1 milion złotych 
na stworzenie dodatkowych miejsc dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. Będę one utworzone przy obecnym 
przedszkolu – w Przywidzu, przy ulicy Cisowej.

Wzrasta prestiż mariny 
Podpisano umowę na rozbudowę przystani że-
glarskiej w Błotniku. Inwestycja już ruszyła, a 
wszystkie prace mają być zrealizowane do końca 
kwietnia przyszłego roku.

Absolutorium nagrodą dla całego zespołu 
Na przedwakacyjnej sesji radni miasta Pruszcz Gdań-
ski udzielili absolutorium oraz wotum zaufania burmi-
strzowi Januszowi Wróblowi. Za uchwałami głosowali 
wszyscy radni. 

W nowych i komfortowych warunkach 
Od lat władze powiatu gdańskiego czynią starania, 
aby Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu była 
nowoczesna i funkcjonalna. Właśnie zakończył się 
kolejny etap jej rozbudowy.
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gwiazdy znów świecą na letniej scenie Faktorii kultury
TEATR I MUZYKA Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI 

po rocznej przerwie pruszczański amfiteatr znów tętni życiem. 
tysiące osób miało już przyjemność uczestniczenia w wyda-
rzeniach organizowanych w ramach Faktorii kultury. przed 
nami kolejne atrakcje, które zapowiadają się równie ciekawie.
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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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nasze kalendarium
•	30 lipca (piątek), Krzysztof Zalewski, 
godz. 20.30,  Faktoria w Pruszczu 
Gdańskim;

•	30 lipca (piątek), Fisz Emade Tworzywo, 
godz. 20.00, Plac Zebrań Ludowych 
w Gdańsku;

•	31 lipca (sobota), Ewa Bem i goście, 
godz. 20.00, Teatr Muzyczny w Gdyni, pl. 
Grunwaldzki 1;

•	6 sierpnia (piątek), Muniek i przyjaciele, 
godz. 20.30, Faktoria w Pruszczu 
Gdańskim;

•	6 sierpnia (piątek), Kuba Badach, godz. 
20.00, Plac Zebrań Ludowych w Gdańsku;

•	6–9 sierpnia (piątek – poniedziałek), Enea 
Ironman Gdynia;

•	8 sierpnia (niedziela), Polska Noc 
Kabaretowa (K2, Kabaret Skeczów 
Męczących, Igor Kwiatkowski, Kabaret 
Smile, Kabaret Nowaki, Kabaret Młodych 
Panów), godz. 18.00, Opera Leśna 
w Sopocie;

•	13 sierpnia (piątek), Big Cyc, godz. 20.30, 
Faktoria w Pruszczu Gdańskim;

•	15 sierpnia (niedziela), Hania Rani, godz. 
20.00, Plac Zebrań Ludowych w Gdańsku;

•	16–21 sierpnia (poniedziałek – sobota), II 
Festiwal Sportów Plażowych w Gdańsku, plaża 
w Gdańsku-Brzeźnie między wejście 53–54;

•	17–19 sierpnia (wtorek – czwartek), Top 
Of The Top Sopot Festival, Opera Leśna;

•	20 sierpnia (piątek), Nocny Kochanek, 
godz. 20.30, Faktoria w Pruszczu 
Gdańskim;

•	21–22 (sobota – niedziela), Lotos Gdynia 
Aerobaltic Airshow;

•	27 sierpnia (piątek), kabareton (Zbigniew 
Zamachowski, Bartosz Gajda i Łukasz 
Rybarski), godz. 19.00, Faktoria w Pruszczu 
Gdańskim; 

•	28 sierpnia (sobota), Kortez, godz. 20.00, 
Opera Leśna w Sopocie; 

•	28 sierpnia (sobota), Łydka Grubasa, godz. 
20.30, Faktoria w Pruszczu Gdańskim;

•	2–5 września (czwartek – niedziela), 
Międzynarodowe Zawody WKKW 
Eventing Sopot Horse Show;

•	4 września (sobota), Natalia Przybysz, 
godz. 20.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. 
Elektryków ;

•	5 września (sobota), Biegowe Grand Prix 
Dzielnic Gdańska – GP Orunia Górna, 
godz. 8.00; 

•	5 września (niedziela), Richard Bona, 
godz. 20.00, Filharmonia Bałtycka 
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1;

•	10 września (piątek), Cezary Pazura, godz. 
19.00, sala koncertowa Portu Gdynia, ul. 
Rotterdamska 9;

•	21–24 września, XIII Międzynarodowe 
Targi Kolejowe Trako, Amberexpo 
w Gdańsku, ul. Żaglowa 11.
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TEATR I MUZYKA Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI 

po rocznej przerwie pruszczański amfiteatr znów tętni życiem. tysiące osób miało już przyjemność uczestniczenia 
w wydarzeniach organizowanych w ramach Faktorii kultury. przed nami kolejne atrakcje, które zapowiadają się 
równie ciekawie.

Tegoroczny rozkład jazdy Fak-
torii Kultury jest zróżnicowany 
i  każdy – nawet wybredny widz 
– powinien znaleźć coś dla sie-
bie. W  pruszczańskim amfite-
atrze rozbrzmiał głos znanego 
i  lubianego artysty – Grzegorza 
Turnaua czy Ani Rusowicz, któ-
rej sławę przyniosły piosenki jej 
mamy Ady Rusowicz.
Tradycyjnie już sobotnie wieczo-
ry zarezerwowane są na teatr. Za 
nami trzy przedstawienia wysta-
wiana przez gdański Teatr Wy-
brzeże („Emigrantki”, „Inteligen-
ci” i „Sztuka”). 
 – Jak co roku pamiętamy również 
o  najmłodszych. Specjalnie dla 
nich w każdą niedzielę odbywa-
ją się przedstawienia, które przy-
gotowuje także Teatr Wybrzeże. 
Dzieci miały okazję obejrzeć trzy 

spektakle, ale w sierpniu czekają 
na nie kolejne atrakcje – mówi 
Piotr Pułkowski, dyrektor Cen-
trum Kultury i Sportu w Prusz-
czu Gdańskim. – Myślę, że wielu 
mieszkańców miasta czy też od-
wiedzających nas gości nie zna-
lazłoby czasu na wizytę w gdań-
skim teatrze my stwarzamy im 
taką szansę i – jak obserwujemy 
po frekwencji – jest ona bardzo 
chętnie wykorzystywana. 
Przed nami jeszcze cztery ty-
godnie imprez organizowanych 
przez Centrum Kultury i  Spor-
tu w  ramach Faktorii Kultury. 
W  imieniu organizatorów ser-
decznie zapraszamy do odwie-
dzenia Pruszcza Gdańskiego. Na 
pewno nie pożałujecie. 

(GR)

gwiazdy znów świecą na letniej scenie 
Faktorii kultury
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   niedawno wybudowano ulicę aliny   tu powstaną zbiorniki retencyjne

życie Powiatu

W RAdZIE MIASTA WSZYScY MYŚlĄ o PRUSZcZU GdAŃSKIM

na przedwakacyjnej sesji radni miasta pruszcz Gdański udzielili absolutorium oraz wotum zaufania burmistrzowi Januszowi 
wróblowi. za uchwałami głosowali wszyscy radni. o wykonaniu budżetu za 2020 rok, zrealizowanych tegorocznych 
inwestycjach i planach na ten rok z Januszem wróblem rozmawia krzysztof lubański.

 – Na początku gratuluję 
zdanego egzaminu, bo za taki 
niektórzy samorządowcy 
uważają sesję absolutoryjną. 
Myślę jednak, że nie wszyscy 
nasi czytelnicy wiedzą, co 
tak naprawdę oznacza stwier-
dzenie „wykonanie budżetu”.
 – Jest to nic innego jak zreali-
zowanie zaplanowanych wcze-
śniej zadań. W przypadku na-
szego miasta kosztowały nas 
one niemal 200 milionów zło-
tych, które musieliśmy jednak 
wydać oszczędnie, gospodar-
nie i  co najważniejsze – zgod-
nie z przepisami prawa. Miesz-
kańców najbardziej interesują 
oczywiście inwestycje. Zazwy-
czaj w  ciągu roku realizujemy 
kilkadziesiąt różnych zadań 
inwestycyjnych, a każde z nich 
kosztuje od kilkudziesięciu ty-
sięcy do nawet kilkudziesięciu 
milionów złotych. Ich realiza-
cja to ogrom pracy, która zwią-
zana jest też z  przygotowa-
niem procedury przetargowej, 
odbiorami, rozwiązywaniem 
różnego rodzaju problemów na 
budowie. 
Nie możemy zapominać o bie-
żącym funkcjonowaniu magi-
stratu. Są to działania, o  któ-
rych na co dzień głośno nie 
mówimy. Ich lista jest bardzo 
długa, a  na niej znajduje się 
chociażby obsługa programu 
500+, realizowana przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. Jest to wielka machina, 
która w  naszym mieście funk-
cjonuje bardzo sprawnie.
Bez zakłóceń, mimo pande-
mii koronawirusa, pracowały 
wszystkie nasze referaty. Wirus 

ułatwił nam jedynie działania 
remontowe w  szkołach, po-
nieważ przez covid-19 zajęcia 
prowadzono też zdalnie, dzię-
ki czemu niektóre prace mo-
gliśmy wykonać w  ciągu roku 
szkolnego.

 – Wspomniał Pan o co-
VId-19. czy miał on zna-
czący wpływ na wykonanie 
budżetu?
 – Był to bardzo trudny okres. 
Nie mogliśmy przerwać pracy 
urzędu, żeby nie stracić kon-
taktu z  mieszkańcami, którzy 
chcieli załatwić swoje sprawy. 
Patrząc z  perspektywy czasu, 
śmiało mogę powiedzieć, że 
z  tego zadania wywiązaliśmy 
się dobrze.
Zdarzało się, że niemal z  go-
dziny na godzinę musieliśmy 
podejmować decyzje. Dotyczy-
ło to chociażby basenu, który 
nie funkcjonował przez wiele 
miesięcy. Musieliśmy być bo-
wiem w ciągłej gotowości, aby 
po zluzowaniu obostrzeń na-
tychmiast uruchomić basen, 
co wiązało się z dodatkowymi 
kosztami. 
Jeśli zaś chodzi o  inwestycje, 
to nie zrealizowano dwóch za-
dań, ale trudno określić jed-
noznacznie, czy miał na to 
wpływ covid-19.

 – Za udzieleniem absolu-
torium głosowali wszyscy 
radni. co czuje się w takim 
momencie?
 – Jest to piękny moment. 
Mam wtedy wrażenie, że 
moja praca ma sens. Absolu-
torium formalnie udzielono 

burmistrzowi, ale w rzeczywi-
stości zapracował na nie cały 
zespół ludzi. Z takiego głoso-
wania czuję też ogromną ra-
dość. Cieszy mnie to, ponie-
waż wspólnie – bez względu 
na zapatrywania polityczne 
– działamy na rzecz naszego 
miasta, aby nadal się rozwi-
jało. Nie ma w  naszej radzie 
wielkiej polityki. Sam sku-
piam się na tym, aby dobrze 
zarządzać miastem, ponieważ 
zależy mi, aby Pruszcz Gdań-
ski należał do najdynamiczniej 
rozwijających się miejscowości 
już nie tylko na Pomorzu, ale 
i w kraju. Mam w tym zrozu-
mienie u  wszystkich radnych. 
Wiem, że nie możemy liczyć 
na przychylność władz cen-
tralnych, ale nie narzekamy 
i radzimy sobie sami.

 – W takim razie przypo-
mnijmy raz jeszcze, jakie 
najważniejsze inwestycje 
zostały zrealizowane w roku 
ubiegłym?
 – Na wszystkie działania in-
westycyjne w 2020 roku wyda-
liśmy ok. 24 milionów złotych. 
Zdecydowanie najważniej-
szym zadaniem była budowa 
węzłów integracyjnych i odda-
na w tym roku do użytku uli-
ca Skalskiego. Warto jeszcze 
wspomnieć o  budowie most-
ków na Raduni i przebudowie 
Domu Młynarza przy ul. Woj-
ska Polskiego, w którym swoją 
siedzibę znajdzie Urząd Stanu 
Cywilnego. 
Na pewno przedłuży się rozbu-
dowa Powiatowej i  Miejskiej 
Biblioteki i  Publicznej oraz 

budowa terenu rekreacyjnego 
na Osiedlu Bursztynowym.

 – A jakie zadania inwesty-
cyjne wykonano już w pierw-
szych sześciu miesiącach 
tego roku?
 – Największą i najbardziej wi-
doczną inwestycją była prze-
budowa wspomnianej już uli-
cy Skalskiego. Kontynuowane 
są prace przy Domu Młynarza 
i  parku Wita Stwosza, gdzie 
stanie Pomnik Katyński. Mam 
nadzieję, że park będzie goto-
wy w ciągu dwóch najbliższych 
miesięcy. Bardzo duże inwe-
stycje przeprowadzamy tak-
że w  szkołach. Część z  nich, 
jak chociażby przygotowanie 
zespołu szatniowego w  Szko-
le Podstawowej nr 4, dobiega 

końca. Remontowane są sa-
nitariaty w  „czwórce” i  „małej 
jedynce”. W  tym roku przygo-
towany będzie projekt budowy 
hali sportowej wraz z  salami 
lekcyjnymi przy Szkole Podsta-
wowej nr 2. Sama budowa ruszy 
w 2022 roku. W przyszłym roku 
gotowy będzie natomiast pro-
jekt hali sportowej przy „trój-
ce”. Rozpoczęła się rozbudowa 
cmentarza, budowa zbiornika 
retencyjnego w  okolicach ulicy 
Stolarskiej. Budowanych jest 
sporo dróg, a  wśród nich Spo-
kojna, Aliny, przy której znajdu-
je się z kolei powstający właśnie 
budynek TBS. Mam nadzieję, 
że już we wrześniu będzie moż-
na odebrać klucze do nowych 
mieszkań.
Niebawem ruszy też długo 

wyczekiwana przez mieszkań-
ców budowa zbiornika reten-
cyjnego i  kanalizacji deszczo-
wej oraz układu drogowego 
ulic: Komara, Sidły i  Herber-
ta. Dodam, że na oba zadania 
związane z  przeciwdziałaniem 
powodziowym otrzymaliśmy 
dofinansowanie unijne w  wy-
sokości niemal 17 milionów 
złotych. 
W  tym roku na wszystkie in-
westycje wydamy ponad 60 
milionów złotych. Tak duża 
różnica w  porównaniu w  ro-
kiem poprzednim wynika m.in. 
z  faktu, że w  tym roku otrzy-
maliśmy duże unijne dofinan-
sowanie właśnie na zbiorniki 
retencyjne.  

 – dziękuję za rozmowę.

absolutorium nagrodą dla całego zespołu 
pracowników urzędu 
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  rozbudowaną szkołę w warczu mogli już oglądać członkowie zarządu i radni powiatu gdańskiego 
wraz radnymi gminy trąbki wielkie 
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życie Powiatu

PIERWSZY ETAP RoZBUdoWY JUŻ ZAKoŃcZoNYWYŚWIETlAcZE RAdARoWE ZdAJĄ EGZAMIN

od lat władze powiatu gdańskiego czynią starania, aby 
szkoła podstawowa specjalna w warczu była nowoczesna 
i funkcjonalna. właśnie zakończył się kolejny etap jej 
rozbudowy, dzięki czemu placówka będzie mogła przyjąć 
jeszcze więcej dzieci.

od lat władze powiatu gdańskiego, wspólnie z samorządami 
gmin, prowadzą działania, które mają poprawić stan 
bezpieczeństwa na naszych drogach. remontowane są nie tylko 
ulice i chodniki, ale również doświetlane przejścia dla pieszych 
i montowane znaki – radarowe wyświetlacze prędkości.

od września w nowych 
i komfortowych warunkach 

Bezpieczniej na 
powiatowych drogach 

 – Podjęliśmy decyzję o współ-
pracy z  dziećmi autystyczny-
mi, dlatego też musieliśmy 
zapewnić im lepsze warunki 
nauki. Uczniowie autystyczni 
nie mogą przechodzić terapii 
w  grupach większych niż 5–6 
osób. Takie dzieci muszą pra-
cować indywidualnie i poświę-
camy im zdecydowanie więcej 
czasu niż w  szkole publicznej. 
Stąd też rozbudowa szkoły. 
Jeszcze przed rozpoczęciem 
inwestycji w Warczu uczyło się 
około 90 uczniów, co i  tak na 
ówczesne warunki było dużą 
liczbą. Dzięki tej rozbudowie 
będzie się mogło uczyć bli-
sko 120 uczniów. Myślimy nie 
tylko o  poprawie warunków 
nauczania, ale także o  jakości 
świadczonych usług edukacyj-
nych, które z  każdym rokiem 
są coraz lepsze. Nie są to czcze 
słowa. Świadczą o  tym opinie 

rodziców, którzy coraz chęt-
niej myślą o tym, by ich pocie-
chy uczyły się w  naszej szkole 
w Warczu – mówi „Panoramie” 
Stefan Skonieczny, starosta 
gdański.
Niedawno zakończyła się bu-
dowa jednego ze skrzydeł szko-
ły w Warczu. Nowy obiekt mo-
gli podziwiać także samorzą-
dowcy z  gminy Trąbki Wiel-
kie. Dzięki budowie powstało 
pięć zupełnie nowych, dużych 
pomieszczeń, ale też niewielka 
salka gimnastyczna. 
 – Już od września do dyspo-
zycji uczniów zostaną oddane 
gabinety lekcyjne z  zapleczem 
kuchennym, gdzie dzieci będą 
mogły uczyć się przystosowa-
nia do życia. Dotychczasowa 
rozbudowa szkoły kosztowa-
ła nas ok. 3 milionów złotych 
i  wszystko musieliśmy sfinan-
sować z  własnych środków. 

Mam nadzieję, że zrealizowa-
ne zadanie jest dobitnym do-
wodem na to, że nie zmitręży-
liśmy czasu i dobrze wydaliśmy 
publiczne pieniądze – dodaje 
Stefan Skonieczny.
W drugim etapie inwestycji za-
rząd powiatu gdańskiego prze-
widział budowę sali gimna-
stycznej z pomieszczeniami na 
wiejską świetlicę. Budowa mia-
łaby ruszyć jeszcze w  obecnej 
kadencji rady powiatu, a  więc 
w ciągu dwóch najbliższych lat. 
Inwestycja na pewno nie bę-
dzie tania, ale starosta wierzy, 
że uda się pozyskać zewnętrz-
ne dofinansowanie. Przy oka-
zji budowy sali miałaby też być 
przeprowadzona modernizacja 
ogrzewania w starym budynku.

(lubek)

 – Nade wszystko stawiamy 
bezpieczeństwo mieszkańców 
powiatu gdańskiego oraz gości, 
którzy odwiedzają nasz region. 
W  tej chwili powiat zarządza 
blisko 100 kilometrami chod-
ników, ale każdego roku bu-
dujemy kolejne odcinki w róż-
nych miejscowościach powia-
tu gdańskiego. Od dwóch lat 
doświetlamy także przejścia 
dla pieszych i montujemy spe-
cjalne znaki, które informują 
kierowców o  prędkości. Rada-
rowe wyświetlacze instalujemy 
w  porozumieniami z  wójtami 
poszczególnych gmin. Są to 
przede wszystkim miejsca czę-
sto uczęszczane, a więc okolice 
szkół, przedszkoli, sklepów czy 
kościołów. Z  otrzymywanych 

informacji wynika, że są one 
skuteczne, ponieważ wielu kie-
rowców zdejmuje nogę z  gazu 
właśnie w  tych miejscach – 
mówi Marian Cichon, wicesta-
rosta gdański.
W  latach 2019–2020 wyświe-
tlacze radarowe zainstalowa-
no w  Pszczółkach, Pruszczu 
Gdańskim, Pręgowie, Sobo-
widzu, Bielkówku, Giemli-
cach, Nowej Wsi Przywidzkiej, 
Lublewie Gdańskim, Suchym 
Dębie, Juszkowie, Żukczynie, 
Rusocinie, Koźlinach i Wiślin-
ce. Z  kolei w  ubiegłym roku 
doświetlono 8 przejść dla pie-
szych (Przywidz, Straszyn, 
Bielkówko, Pruszcz Gdański, 
Rębielcz, Sobowidz, Suchy 
Dąb i Miłocin).

Na ten rok tablice mierzące 
prędkość zaplanowano zain-
stalować w: Wiślince, Goszy-
nie, Wiślinie, Bystrej, Prusz-
czu Gdańskim (ul. Obrońców 
Wybrzeże w  okolicy skrzyżo-
wania z  ul. Niepodległości), 
Wocławach, Przywidzu (ul. 
Egiertowska)  i  Pszczółkach 
(ul. Sportowa, przy szkole), na-
tomiast przejścia dla pieszych 
zostaną doświetlone w: Wocła-
wach, Pruszczu Gdańskim (ul. 
Raciborska i  na rondzie przy 
skrzyżowaniu z ul. Cichą), Że-
lisławkach, Skowarczu, Prę-
gowie, Bielkowie, Koźlinach, 
Sobowidzu i  Przywidzu (ul. 
Szkolna).

(Kl)

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

Plan uroczystości zamieścimy na stronie szkoły oraz na facebooku
Patronat honorowy: Starosta Powiatu Gdańskiego
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Miniony rok nie był najła-
twiejszy. W  opinii Starosty 
Gdańskiego Stefana Skoniecz-
nego rok 2020 był trudny nie 
tylko dla pracowników staro-
stwa, ale również dla miesz-
kańców powiatu.
 – Mimo to wielu inwestorów 
wykorzystało czas i  zaczę-
ło realizację różnego rodza-
ju projektów, które kierowa-
no potem do naszego urzędu. 
Spraw do załatwienia nie mie-
liśmy mniej, ale zdecydowa-
nie więcej. Myślę jednak, że 
z  tym wyzwaniem poradzili-
śmy sobie dosyć dobrze. Nasze 
wskaźniki finansowe są coraz 
lepsze i z niecierpliwością cze-
kam na ogłoszenie Rankingu 
Finansowego Samorządu Te-
rytorialnego w  Polsce orga-
nizowanego przez Europej-
ski Kongres Samorządowy. 
W  roku ubiegłym na 314 po-
wiatów sklasyfikowani zostali-
śmy na 8. miejscu – najwyżej 
w  województwie pomorskim. 
Mam nadzieję, że w tym roku 
uda nam się przeskoczyć 2–3 
miejsca – mówi starosta. – Ko-
rzystając z  okazji, raz jeszcze 
dziękuję radnym za zaufanie, 
którym obdarzyli Zarząd Po-
wiatu, co jest też dla nas do-
wodem na to, że nasze dzia-
łania są słuszne i  zmierzają 
w dobrym kierunku.
Takiego samego zdania jest 
Izabela Adamowicz, Prze-
wodnicząca Komisji Rewizyj-
nej Rady Powiatu Gdańskiego.
 – Oczywiście w całości udało 
nam się zrealizować zaplano-
wane wcześniej kontrole. Jed-
nak w  większości nasza praca 
ograniczała się do posiedzeń 
zdalnych, które nie są w stanie 
w  pełni zastąpić tradycyjnej 
stacjonarnej formy posiedzeń. 
Dlatego z  nadzieją patrzymy 
w  przyszłość i  szybki powrót 
do „normalności” – mówi nam 
Izabela Adamowicz.

Podstawą gospodarki finanso-
wej powiatu gdańskiego, jak 
i  każdej jednostki samorzą-
du terytorialnego jest budżet 
i  wieloletnia prognoza finan-
sowa. Są to dokumenty, z któ-
rych można wyczytać sytuację 
finansową każdej jednostki. 
 – Jeżeli chodzi o  stan na ko-
niec 2020 roku, to z całą pew-
nością można stwierdzić, że 
sytuacja finansowa powiatu 
jest dobra – zauważa przewod-
nicząca. – Uchwalony przez 
Radę Powiatu budżet, po 
uwzględnieniu zmian w  ciągu 
roku dokonanych przez Radę 
i Zarząd Powiatu przewidywał 

realizację dochodów w  kwocie 
112 840 474 złotych, a  wyko-
nane zostały na kwotę 121 080 
693 zł, co stanowi 107,3 proc. 
wielkości planu. Z kolei wyso-
kość zaplanowanych wydatków 
opiewała na kwotę 121 777 550 
zł, natomiast ich wykonanie na 
kwotę 106 767 149 zł, co stano-
wi z kolei 87,7 proc. wielkości 
planu.
Jak mówi Marian Cichon, Wi-
cestarosta Gdański ubiegły rok 
nie był zbyt dobry w  kwestii 
finansów.
 – Nasze dochody były mniej-
sze o  ok. 2 miliony złotych. 
Mimo tego, że przez większość 
roku panowała pandemia, to 
udało się nam zrealizować nie-
mal wszystkie zaplanowane 
wcześniej inwestycje. Jedynym 
problemem był most w Kolbu-
dach. Jego budowa miała być 
zakończona już w  roku ubie-
głym, ale w  związku z  prze-
dłużającymi się procedurami 
przetargowymi oraz spowol-
nionymi procedurami admi-
nistracyjnymi, prace ruszyły 
później niż zakładaliśmy. Poza 
tym wirus zdziesiątkował ka-
drę pracowników głównego 

wykonawcy, co również mia-
ło znaczący wpływ na termin 
zakończenia robót – tłumaczy 
Marian Cichon.
Mówiąc o liczbach, warto jesz-
cze dodać, że poziom zadłu-
żenia powiatu, który w  2020 
roku wyniósł 1,6 mln zł zmalał 
w  stosunku do roku poprzed-
niego o prawie 1,5 mln zł, da-
jąc tym samym możliwość za-
ciągnięcia nowych zobowiązań 
w razie konieczności np. wkła-
du własnego w  programach 
unijnych czy realizacji więk-
szych inwestycji. 
 – Kolejnym ważnym wskaźni-
kiem świadczącym o  stabilno-
ści i  płynności finansowej po-
wiatu jest nadwyżka operacyj-
na, która za rok 2020 wyniosła 
nieco ponad 18 milionów zło-
tych. Tym samym bez wahania 
można uznać sytuację finanso-
wą powiatu za dobrą i stabilną 
– dodaje Izabela Adamowicz, 
w  ocenie której zarząd doło-
żył wszelkich starań, aby mimo 
pandemii zrealizować powie-
rzone mu zadania.
Jednak bez problemów się nie 
obyło. W  różnych okresach 
pandemii nie wszystkie prze-
targi dochodziły do skutku 
ze względu na brak ofert albo 
ze względu na istotny wzrost 
cen i  to nie tylko materiałów 
budowlanych. 
 – Zarząd musiał unieważniać 
postępowania przetargowe 
z  powodu wartości ofert istot-
nie przekraczających wartość 
kosztorysów inwestorskich, 
a  tym samym posiadanych 
i  przewidywanych środków fi-
nansowych przeznaczonych 

na realizację konkretnej inwe-
stycji. Pandemia miała wpływ 
na terminowość realizacji za-
dań i dotyczyło to wykonywa-
nych dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowych, ale przede 
wszystkim ostatecznej reali-
zacji zadań po rozstrzygnię-
tych przetargach. Znacząco 
wydłużył się czas uzyskiwania 
wszelkiego rodzaju uzgodnień 
– w  tym szczególnie terminu 
realizacji map do celów pro-
jektowych. Firmy realizujące 
zadania skarżyły się na sporo 
zachorowań wśród swoich pra-
cowników i wynikających stąd 
przerw w  pracy – przypomina 
Izabela Adamowicz.
Pandemia nie oszczędziła tak-
że pracowników starostwa. 
Zdziesiątkowana momenta-
mi kadra miała nawał pra-
cy. Świadczą też o  tym liczby. 
W 2020 roku ilość spraw, która 
wpłynęła, wzrosła w porówna-
niu z rokiem 2019 o ok. 61 proc. 
(w 2019 r. – 39 000 wniosków, 
a 2020 r. już 63 000).
Pandemia miała, jak już 
wspomniano, wpływ na ter-
min zakończenia niektórych 
inwestycji.
 – Pomimo wirusa i rozszerze-
nia prac w  terminie udało się 
przebudować drogę powiatową 
w  miejscowości Ostrowite. To 
oczywiście jedna z wielu inwe-
stycji drogowych, która wspól-
nie z  samorządami gminnymi 
realizowana była w  ubiegłym 
roku. Ich zakres byłby na pew-
no większy, gdybyśmy tylko 
otrzymali finansowe wsparcie 
z  rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych. Niestety 

w  roku ubiegłym musieliśmy 
obejść się smakiem, ale my-
ślę, że sami poradziliśmy sobie 
dość dobrze, dzięki czemu ko-
lejne kilometry powiatowych 
dróg zostały wyremontowane. 
Mówiąc o inwestycjach powia-
towych, warto jeszcze wspo-
mnieć, że planowo realizowana 
była również rozbudowa szkoły 
w Warczu. Nie możemy zapo-
mnieć o adaptacji pomieszczeń 
budynku pogotowia na potrze-
by pracowni rentgenowskiej. 
Były to kluczowe inwestycje 
minionego roku, ale pamiętać 
należy, że zrealizowano także 
szereg mniej spektakularnych 
inwestycji, które miały wpływ 
na komfort życia mieszkańców 
powiatu gdańskiego – dodaje 
Natalia Błońska, Przewodni-
czą Komisji Budżetu i Polityki 
Gospodarczej Rady Powiatu 
Gdańskiego. 

Krzysztof lubański 

cYfRoWY SYSTEM WYPoŻYcZEŃ

Publikacje teraz i u nas
Za pośrednictwem Powia-
towej i  Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Pruszczu Gdań-
skim można korzystać za 
darmo z  zasobów cyfrowych 
udostępnianych przez Biblio-
tekę Narodową.
 – Academica to administro-
wany przez Bibliotekę Na-
rodową polski system cyfro-
wych wypożyczeń międzybi-
bliotecznych pełniący także 
funkcję biblioteki cyfrowej.  
Celem Academiki jest za-
stąpienie tradycyjnej formy 
wypożyczeń międzybiblio-
tecznych, polegającej na prze-
syłaniu pocztą publikacji dru-
kowanych, wypożyczeniami 
cyfrowymi. System opiera 
się na zasobach Repozyto-
rium Cyfrowego Biblioteki 

Narodowej – informuje Ani-
ta Kotwa-Kąkol z  Powiatowej 
i  Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Pruszczu Gdańskim.
ACADEMICA umożliwia 
czytelnikom bezpłatny dostęp 
do ponad 3 441 458 publikacji: 
artykułów, monografii, całych 

życie Powiatu

ZdEcYdoWANA WIęKSZoŚĆ ZAdAŃ ZoSTAŁA WYKoNANA

rada powiatu Gdańskiego udzieliła absolutorium i wotum zaufania zarządowi powiatu. miniony rok nie należał do łatwych, 
ale mimo wszystko udało się zrealizować niemal wszystkie zaplanowane zadania.

Bardzo dobre wskaźniki finansowe powiatu gdańskiego

numerów czasopism, współ-
czesnego piśmiennictwa na-
ukowego ze wszystkich dzie-
dzin, najnowszych wydań, 
podręczników akademickich, 
tekstów źródłowych i  litera-
tury pięknej.

(GR)

Natalia Błońska,
przewodnicząca Komisji 

Budżetu i Polityki 
Gospodarczej

Izabela Adamowicz,
radna Powiatu 

Gdańskiego
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WIęKSZA PRZYSTAŃ W BŁoTNIKU

wzrasta prestiż 
mariny 
Podpisano umowę na rozbu-
dowę przystani żeglarskiej 
w  Błotniku. Inwestycja już 
ruszyła, a  wszystkie pra-
ce mają być zrealizowane do 
końca kwietnia przyszłego 
roku.
Już teraz marina w  Błotniku 
rozpoznawalna jest wśród że-
glarzy północnej Polski. Każ-
da kolejna inwestycja sprawia, 
że wzrasta prestiż przystani.
– Coraz większa ranga przy-
stani w  Błotniku sprawia, 
że interesują się tym miej-
scem nie tylko żeglarze. Co-
raz chętniej zaglądają do nas 
przedsiębiorcy, którzy chcą 
inwestować w  najbliższej 
okolicy, a najlepiej w sąsiedz-
twie mariny. Taki fakt cieszy, 
a  co najważniejsze zapewnia 
kolejne wpływy do gminnej 
kasy – zauważa Janusz Go-
liński, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
Wszystkie roboty kosztować 
będą nieco ponad 4 mln zł, 
ale dużą część z nich pokry-
je dofinansowanie, które na-
sza gmina otrzymała z  Unii 
Europejskiej.
– W  tej chwili w  naszej 

marinie może cumować bli-
sko 120 jednostek. Po zakoń-
czeniu inwestycji znajdzie się 
miejsce dla kolejnych 60 łodzi. 
Warto jeszcze powiedzieć, że 
przygotowane będzie także 
stanowisko do obsługi tram-
waju wodnego albo najwięk-
szych łodzi – dodaje Łukasz 
Żarna, dyrektor Żuławskie-
go Ośrodka Kultury i Sportu 
w Cedrach Wielkich.
Część obiektów przystoso-
wana będzie na kawiarnię 
z tarasem.
– Błotnik, a w tym także gmi-
na Cedry Wielkie są oknem 
na Żuławy. Gdyby udało się 
uruchomić tramwaj wodny 
turyści lub mieszkańcy Trój-
miasta będą mogli przypłynąć 
do Błotnika i  stąd dalej wy-
brać się chociażby rowerem 
w  podróż po całym regionie 
przy wykorzystaniu kilku-
dziesięciu kilometrów tras 
rowerowych o  znaczeniu lo-
kalnym i  międzynarodowym 
(R-10, R-9), które zostały 
wybudowane w  gminie Ce-
dry Wielkie – dodaje Janusz 
Goliński.

(GR)
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To BYŁ JEdEN Z NAJTRUdNIEJSZYcH oKRESÓW

wójt Janusz goliński z absolutorium i wotum zaufania
ostatnia sesja egzaminacyjna przed sezonem urlopowym została zaliczona. wójt gminy cedry wielkie Janusz Goliński na dzisiejszej sesji rady gminy 
otrzymał jednogłośnie absolutorium i wotum zaufania. pozytywnie o jego pracy wypowiedzieli się wszyscy obecni na sesji radni.

W niemal 20-letniej pracy Janu-
sza Golińskiego na stanowisku 
wójta cedrowskiej gminy, był to 
jeden z najtrudniejszych okresów. 
Nie mamy tu na myśli realizacji 
budżetu, ale sytuację, jaka się wy-
tworzyła w całym kraju po wybu-
chu pandemii covid-19.

JUSTYNA SŁoWIŃSKA W PoMoRSKIM ZESPolE dS. KoBIET

Powiat gdański ma swoją reprezentantkę 
Swoją działalność zainaugu-
rował Pomorski Zespół ds. 
Kobiet, który będzie organem 
doradczo-konsu ltacy jnym 
Zarządu Województwa Po-
morskiego. W  skład zespołu 
wchodzą przedstawicielki po-
morskiego biznesu, instytucji, 
ale też działaczki społeczne, 
prawniczki. W  tym niewiel-
kim gronie znalazła się rów-
nież Justyna Słowińska, prze-
wodnicząca Rady Gminy Ce-
dry Wielkie – jedyna przedsta-
wicielka powiatu gdańskiego. 
Nominacje do zespołu wręczył 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 
– Nasz zespół ma działać prze-
ciwko dyskryminacji kobiet, 
przede wszystkim na rynku 
pracy, ale też zajmować się wy-
równywaniem ich szans zawo-
dowych i ekonomicznych, po-
nieważ zdarza się, że kobiety 
traktowane są gorzej od męż-
czyzn. Moim zdaniem w  obu 
materiach jest jeszcze wiele 
do zrobienia, więc mamy bar-
dzo szerokie pole do popisu – 
mówi nam Justyna Słowińska.
Pomorski Zespół do spraw 
Kobiet jest organem dorad-
czo-konsultacyjnym, który 
będzie proponować różne ini-
cjatywy. Najważniejszym jego 
zadaniem będzie podnoszenie 

świadomości dotyczącej równe-
go traktowania w zakresie pracy, 
płacy i awansu zawodowego ko-
biet. Ma monitorować i  anali-
zować potrzeby związane z wy-
równywaniem szans zawodo-
wych i  ekonomicznych kobiet. 
Zespół będzie analizować ak-
tywność organizacji, samorzą-
dów i innych podmiotów w za-
kresie praktyk równościowych. 

Ma opracowywać informacje 
o  sytuacji w  regionie w  zakre-
sie równości praw kobiet i męż-
czyzn oraz diagnozować barie-
ry oraz rekomendować system 
promowania praktyk i  polityk 
równościowych w  tym zakre-
sie. Ponadto, praca zespołu 
będzie polegać na nawiązywa-
niu współpracy i wymianie do-
brych praktyk z innymi ciałami 

i  instytucjami prowadzącymi 
podobną aktywność w  Polsce 
i za granicą.
Na koniec warto jeszcze po-
wiedzieć, że Justyna Słowiń-
ska jest jedyną osobą, która 
reprezentuje środowisko lo-
kalnego samorządu.

(Kl)

 marszałek mieczysław stuk nominację do pomorskiego zespołu ds. kobiet wręczył m.in.  
Justynie słowińskiej, przewodniczącej rady Gminy cedry wielkie

 wszyscy obecni na sesji radni udzielili absolutorium i wotum zaufania  
wójtowi Januszowi Golińskiemu

– Warunki, w  jakich przyszło 
nam pracować, były wyjątkowe, 
a  przy tym niezwykle trudne. 
Moim zdaniem pandemia odci-
snęła piętno na nas wszystkich, 
na naszej psychice i  aktywności 
zawodowej, ale też życiu pry-
watnym – komentuje Janusz 

Goliński. – W  minionym roku, 
z  różnych względów, ucierpiały 
również nasze gminne finanse. 
Przyczyniła się do tego nie tylko 
pandemia, ale również mniejsze 
wpływy z podatków. Szacujemy, 
że tylko z tego tytułu straciliśmy 
ok. 1 miliona złotych. 
Na szczęście wszystkie potężne, 
a przy tym niezwykle kosztowne 
inwestycje, na które należało za-
ciągnąć zobowiązania, aby uzy-
skać unijne dofinansowania (bu-
dowa kanalizacji sanitarnej, dróg, 
hali sportowej czy Wiślanej Trasy 
Rowerowej) zostały już zrealizo-
wane. Tylko te zadania kosztowa-
ły żuławską gminę ok. 40 mln zł.
– Wszystkie te inwestycje były 
niezwykle oczekiwane przez 
mieszkańców, dlatego też mu-
sieliśmy zaciągnąć zobowiązania 
potrzebne na wkład własny, aby 
otrzymać unijne dofinansowania. 
Miniony rok był okresem, w któ-
rym chcieliśmy nabrać oddechu 
przed następnymi wyzwaniami 
i zmniejszyć nasze zobowiązania 
– tłumaczy Janusz Goliński.
Nie oznacza to jednak, że w tym 

czasie nic nie robiono. Kontynu-
owane są inwestycje drogowe, bu-
dowana jest kanalizacja sanitarnej 
w Cedrach Małych Kolonii. Po-
wstał Klub Seniora. 
– Zrealizowanych zostało kilka 
mniejszych inwestycji, które zo-
stały wykonane w 2020 roku – do-
daje Janusz Goliński, który dość 
spokojnie przeprowadził naszą 
gminę przez morze wzburzone 

przez pandemię koronawirusa. 
– Przyznam, że z lekkim niepo-
kojem patrzę w  przyszłość, po-
nieważ zauważam, że drożeją 
koszty inwestycyjne. Mimo to 
wierzę, że i te przeszkody uda się 
pokonać. W naszym zespole nie 
ma gwiazd. Jesteśmy jedną, zgra-
ną drużyną, która się rozumie, 
dzięki czemu możemy zdziałać 
znacznie więcej. Indywidualiści 

osiągnęliby niewiele. W  naszym 
zespole są radni, sołtysi, pracow-
nicy urzędu i jednostek organiza-
cyjnych, a na końcu wójt. Dzięki 
temu osiągamy sukcesy. A korzy-
stając z okazji, raz jeszcze dziękuję 
za zaufanie i zrozumienie dla po-
dejmowanych decyzji.

(lubek)



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  LiPiEc 20218

6000 oSÓB W MIEJSKIM PRoJEKcIE

nowości w Pruszczańskiej karcie Mieszkańca
Jak informuje Janina Wil-
kos-Gad, kierownik Referatu 
Współpracy i Promocji Urzę-
du Miasta Pruszcz Gdański, 
Pruszczańska Karta Miesz-
kańca poszerzyła się o  Pakiet 
Seniora oraz Pakiet Dużej 
Rodziny. 
W związku z tym jeszcze przez 
jakiś czas ważne będą Prusz-
czańska Karta Dużej Rodziny 
oraz Karta Seniora, które nie 
są już wydawane. Pruszczań-
ska Karta Dużej Rodziny waż-
na będzie do 30 kwietnia 2022 
r., a  Pruszczańska Karta Se-
niora tylko do końca tego roku.
 – Mieszkańców, którzy chcą 
nadal korzystać z  ulg i  zni-
żek, zapraszamy do składania 
wniosku o  Pruszczańską Kar-
tę Mieszkańca. Obecnie 5968 
mieszkańców miasta posiada 
już Pruszczańską Kartę Miesz-
kańca, a liczba ta wciąż rośnie 
– mówi Janina Wilkos-Gad.
Do otrzymania pakietu niepo-
trzebne są żadne dodatkowe 
dokumenty. Wszyscy zwery-
fikowani użytkownicy Prusz-
czańskiej Karty Mieszkań-
ca w  wieku 60+, posiadający 
aktywny Pakiet Mieszkańca 
w dniu 1 lipca otrzymali Pakiet 
Seniora automatycznie. Każ-
demu nowemu użytkownikowi 

spełniającemu kryteria Pakiet 
Seniora zostanie dodany wraz 
z Pakietem Mieszkańca.
Pakiet Seniora uprawnia do 
zniżki w wysokości 50 proc. na 
korzystanie z  krytej pływalni 
oraz sauny przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 i  na korzysta-
nie z  krytej pływalni, jacuzzi, 
sauny, kortów do squasha oraz 
siłowni przy Szkole Podstawo-
wej nr 4 oraz lodowiska przy 
Szkole Podstawowej nr 3.
 – Poza tym seniorzy mogą li-
czyć na bezpłatny odbiór zuży-
tego, ale kompletnego dużego 
sprzętu elektrycznego, czyli 
pralki, kuchenki, zmywar-
ki czy lodówki, gdzie jeden 

z wymiarów przekracza co naj-
mniej 60 cm. Dotyczy to rów-
nież odpadów wielkogabaryto-
wych, z  miejsca zamieszkania 
do Gminnego Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych – informuje Ja-
nina Wilkos-Gad. 
Wniosek o  Pakiet Dużej Ro-
dziny można złożyć w  wersji 
papierowej lub elektronicz-
nej, wypełniając wniosek na 
koncie mieszkańca. Składając 
wniosek w  wersji papierowej, 
mieszkaniec okazuje orygina-
ły wymaganych dokumentów 
do wglądu w  celu weryfikacji 
uprawnień. Składając wniosek 
elektronicznie, mieszkaniec 

proszony jest o dołączenie ska-
nów lub – jeśli nie chce załą-
czać skanów – może złożyć 
wniosek online, a  dokumen-
ty przedstawić do weryfikacji 
w  Autoryzowanym Punkcie 
Obsługi.
 – Pakiet Dużej Rodziny 
uprawnia do zniżki w wysoko-
ści 50 proc. na zakup biletów 
wstępu na kryte pływalnie, do 
saun, na korty do squasha, si-
łownię i lodowisko przy Szko-
le Podstawowej Nr 4 i  Szkole 
Podstawowej Nr 3 – dodaje Ja-
nina Wilkos-Gad.

(GR)

UcZESTNIcZĄ W PRoJEKTAcH KUlTURAlNYcH oRAZ SPoŁEcZNYcH 

działają przeciw wykluczeniu i dyskryminacji 
osób niepełnosprawnych
szkoła podstawowa specjalna w warczu w zakończonym niedawno roku szkolnym uczestniczyła w kilku projektach, akcjach 
ogólnopolskich oraz  projekcie unijnym erasmus +.

 – Od 2019 roku nasza szkoła 
bierze udział w projekcie Era-
smus+ ,, Powiedz NIE  prze-
mocy i dyskryminacji poprzez 
gry”. Celem tego projektu jest 
międzykulturowy dialog w celu 
zwiększenia współpracy mię-
dzy krajami biorącymi udział 
w projekcie, by wyeliminować 
przemoc i dyskryminację w 
środowisku szkolnym. W ra-
mach tego projektu odbywają 
się spotkania uczestników pro-
jektu z Polski, Rumunii, Mace-
donii, Turcji, Łotwy i Chorwa-
cji – informuje Iwona Neubauer 
ze szkoły w Warczu. 
Do tej pory odbyły się dwa spo-
tkania krajów partnerskich: 
w Rumunii w 2019 oraz onli-
ne, którego gospodarzem była 
szkoła w Warczu. Uczestnicy 
projektu opracowują materia-
ły dydaktyczne na temat dys-
kryminacji oraz walki ze ste-
reotypami. Przygotowują gry 
edukacyjne, broszury, filmy, 
przedstawienia oraz plaka-
ty, które mają ułatwić przekaz 
dotyczący walki z przemocą i 
dyskryminacją w szkołach Unii 
Europejskiej. 
 – Ta wymiana międzynaro-
dowa umożliwia też pozna-
nie nowych kultur, rozwijanie 
umiejętności językowych jak i 
zawarcie nowych znajomości. 
Dzięki współpracy z krajami 
partnerskimi uczniowie szko-
ły specjalnej mają możliwość 
wyjazdu za granicę, rozwija-
nie swoich kompetencji spo-
łecznych i kształcenie wiary we 
własne siły. Udział w tym pro-
jekcie dla niepełnosprawnych 
uczniów  nie tylko jest dosko-
nałą formą przeciwstawienia 
się dyskryminacji, przemocy i 
stereotypom, ale i możliwością 
sprawdzenia się w spotkaniu z 
mieszkańcami innych krajów – 
dodaje Iwona Neubauer
Dzięki Związkowi Harcerstwa 
Polskiego oraz Państwowemu 
Funduszowi Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych jedenastu 
uczniów mogło uczestniczyć 
w tym wyjątkowym projekcie 
„Survival życia”. Inicjatorem 
realizacji programu na terenie 
szkoły była Natalia Błońska. 
 – Projekt zakładał, że poprzez 
praktyczne działanie, aktyw-
ność twórczą i indywidual-
ne zaangażowanie niepełno-
sprawnych uczestników zmie-
rzać będziemy do rozwijania, 
podtrzymywania i nabywania 
przez młodzież umiejętności 
niezbędnych do samodzielne-
go funkcjonowania, rozwija-
nia umiejętności sprawnego 

komunikowania się z otocze-
niem; usprawniania i wspie-
rania funkcjonowania ich w 
różnych rolach społecznych i 
w różnych warunkach środo-
wiskowych. Uczniowie naszej 
szkoły mieli możliwość uczest-
niczyć w sześciodniowym wy-
jeździe integracyjnym do bazy 
harcerskiej, gdzie uczestni-
czyli w warsztatach artystycz-
nych i praktycznych, pokazach 
oraz wycieczkach w okolicach 
Olsztyna – informuje Natalia 
Błońska.
W trudnej dla dzieci sytuacji 
związanej z nauką hybrydową, 
udział w tym projekcie oka-
zał się doskonałą odskocznią 
i panaceum na pandemiczną 
rzeczywistość. 
Kolejnym  projektem, w które-
go realizację włączyła się nasza 
szkoła, była   druga edycji ogól-
nopolskiego projektu „EKO
-SZKOŁA”. Realizując ten 
projekt, nasza szkoła przygo-
towała szereg działań proeko-
logicznych. Dzieci brały udział 
w warsztatach ekologicznych, 
zbiórce żywności dla zwierząt 
ze schroniska, lekcjach w te-
renie, aktywnie włączyły się 
w sprzątanie okolicy szkoły. 
Koordynatorzy przygotowali 
oraz rozpowszechnili materia-
ły edukacyjne o tematyce eko-
logicznej. Zorganizowali rów-
nież imprezę szkolną ,,Dzień 
Pszczoły”. Dzięki udziałowi w 
tej akcji uczniowie zdobyli wie-
dzę ekologiczną pozwalającą 
na świadome i odpowiedzialne 
funkcjonowanie w środowisku 
naturalnym. 
 – Współpraca naszej szkoły z 
Fundacją Zabawa i Poznanie 
oraz Fundacją PZU pozwo-
liła uzyskać prawie 15 tysię-
cy złotych w ramach projektu 
,,Coolturalni”. Celem projek-
tu ,,Coolturalni” było upo-
wszechnianie kultury wyso-
kiej wśród dzieci i młodzieży. 
Dzięki temu nasi uczniowie 
mogli, często po raz pierwszy, 
pojechać do Teatru Muzyczne-
go w Gdyni. Podczas realizacji 
tego projektu uczniowie brali 
udział w warsztatach teatral-
nych prowadzonych przez ak-
torów, przedstawieniach, two-
rzyli kukiełki oraz przygoto-
wały i zaprezentowały bajkowe 
przedstawienie. ,,Coolturalni” 
uczniowie z Warcza mieli moż-
liwość obcować ze sztuką oraz 
poczuć radość tworzenia – do-
daje Iwona Neubauer.
Szkoła zaangażowała się po 
raz kolejny w akcje ,,Szlachet-
na Paczka” oraz ,,13 dla 13”, 

rozMaitości

których koordynatorami byli 
psycholog i pedagog szkolny. 
 – Analizując potrzeby uczniów 
szkoły oraz obserwując środo-
wisko zewnętrzne, dostrzegli-
śmy, że duża część osób znaj-
duje się w trudnej sytuacji eko-
nomicznej. Z tego też powodu 
postanowiliśmy po raz trzeci 
zorganizować w szkole ogólno-
polską akcję „Szlachetna Pacz-
ka”, która również wpisała się 
już  w kalendarz szkoły. Każ-
dy z wolontariuszy, z których 
większość stanowili pracowni-
cy szkoły, przeszedł specjali-
styczne szkolenie, dzięki które-
mu mógł prowadzić spotkania 
z rodzinami. W ciągu trzech lat 
udało się nam pomóc 65 rodzi-
nom z terenu powiatu. W mi-
nionym roku największą gru-
pę docelową stanowili senio-
rzy. Akcja ta spowodowała, że 
szkoła pozyskała dodatkowych 
partnerów ze środowiska lokal-
nego, którzy chętnie wspierają 
naszą placówkę.  Z inicjatywny 

pracowników szkoły została 
zorganizowana po raz drugi 
akcja ,,13 dla 13”, dzięki któ-
rej trzynastu uczniów naszej 
szkoły znajdujących się w pie-
czy zastępczej (rodzinne domy 

dziecka, stowarzyszenia, rodzi-
ny zastępcze) otrzymało wy-
marzony, świąteczny prezent 
od trzynastu przedszkolaków i 
ich rodzin z gdańskich przed-
szkoli Marchewka. Podczas 

pierwszej edycji prezenty fun-
dowali pracownicy Interreg 
South Baltic z Gdańska – in-
formuje Iwona Neubauer.

(IN)
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 w przywidzu zagrają czerwone Gitary

życie gMiny Przywidz

cHęTNIE oSIEdlAJĄ SIę, AlE o MEldUNKU ZAPoMINAJĄ 

AKTYWNE WAKAcJE oRGANIZoWANE PRZEZ GoK

Będzie więcej miejsc w przywidzkim przedszkolu

czerwone gitary zagrają na festiwalu rockBlu w Przywidzu

Gmina przywidz ma otrzymać blisko 1 milion złotych na stworzenie dodatkowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
będę one utworzone przy obecnym przedszkolu – w przywidzu, przy ulicy cisowej. władze gminy kolejny raz aplikowały także 
o rządowe środki, które byłyby przeznaczone na budowę sal sportowych przy szkołach w trzepowie i pomlewie. wiadomo już 
niestety, że wnioski nie otrzymały wsparcia.

o wakacjach na pewno nie można mówić w przypadku Gminnego ośrodka kultury w przywidzu, który działa bez ustanku 
i przygotowuje dla dzieci i młodzieży ciekawe zajęcia na czas letniej kanikuły. 

Mamy informację, że do Rzą-
dowego Programu „Nowy Ład”, 
urząd gminy złożył już wnio-
ski w  tym na rozbudowę szkół 
w Trzepowie i Pomlewie.
Na stworzenie dodatkowych 
miejsc w przedszkolu przywidzki 
samorząd ma otrzymać pienią-
dze z Unii Europejskiej. Decyzja 
władz samorządu województwa 
pomorskiego, który zajmuje się 
podziałem unijnych środków, jest 
pozytywna. Kwestią formalną są 
już tylko podpisy na umowie na 
dofinansowanie projektu.
Projekt polegać będzie na utwo-
rzeniu 15 miejsc przedszkolnych 
dla dzieci w  Przywidzu. Na ten 
cel zostaną zaadaptowane: sala 
dydaktyczna, łazienka i  szatnia. 
Przy okazji zostanie zakupione 
niezbędne wyposażanie. Utwo-
rzenie zostanie również bezpiecz-
ny plac zabaw.
Jak mówi nam Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz, zain-
teresowanie miejscami w  przed-
szkolach jest bardzo duże.
 – Nie mamy jeszcze podpisanej 
umowy na dofinansowanie inwe-
stycji, a chętnych dzieci do przed-
szkola jest tak dużo, że stworzo-
no nawet listę rezerwową. Przy 
szkołach w  Pomlewie i  Trze-
powie nie ma warunków, aby 
uruchomić dodatkowe oddziały 

przedszkolne. Złożyliśmy wła-
śnie wnioski o  rządowe środki, 
które chcemy przeznaczyć na 
rozbudowę obu szkół. Pozyska-
ne środki chcemy przeznaczyć na 
budowę sal gimnastycznych oraz 
kilku sal lekcyjnych. Szczególnie 
zależy nam na inwestycji w  Po-
mlewie, ponieważ właśnie w  tej 
miejscowości przybywa miesz-
kańców, a  tym samym dzieci – 
zauważa  Marek Zimakowski.
Rozbudowa szkół może ruszyć 
jedynie w przypadku otrzymania 
zewnętrznego dofinansowania, 
ponieważ gminy Przywidz nie 
stać na samodzielne finansowanie 
tak dużych przedsięwzięć. Gdyby 
gmina nie pozyskiwała środków 
zewnętrznych, to pieniędzy wła-
snych wystarczyłoby co najwyżej 
na doraźne remonty dróg. Kon-
cepcja rozbudowy szkół istnieje 
już od kilku lat, ale brak odpo-
wiednich środków wstrzymuje 
samorząd rozpoczęcia inwestycji. 
W Pomlewie, poza salą sportową 
i klasami, zaplanowano także bu-
dowę stołówki, sanitariatów i po-
koju nauczycielskiego. 
Wójt Zimakowski zwraca uwagę 
na jeszcze jeden istotny fakt.
 – Dużo pieniędzy pochłania tak-
że utrzymanie nowo wybudowa-
nej infrastruktury. Dlatego za-
biegamy o kolejnych inwestorów, 

którzy chcieliby działać na na-
szym terenie. W ostatnim czasie 
pojawiło się kilku przedsiębior-
ców, którzy nabyli już działki, 
na których prowadzić będą swo-
ją działalność. Dzięki temu do 
gminnej kasy trafią pieniądze 
z  tytułu podatków, ale też poja-
wią się nowe miejsca pracy. Takie 
firmy rozpoczynają działalność 
chociażby w Pomlewie czy Przy-
widzu – mówi wójt.
Od kilku lat w gminie Przywidz 

zauważany jest wzrost liczby 
mieszkańców. Najwięcej inwe-
stycji mieszkaniowych realizo-
wanych jest w  Pomlewie i  – co 
ciekawe – w  Suchej Hucie. Ma 
na to wpływ bliskość Trójmiasta, 
ale również atrakcyjność terenu, 
gdzie nie brakuje miejsc zielonych 
czy jezior. Wpływ mają także 
kwestie ekonomiczne, gdyż jak 
uważa Marek Zimakowski, ta-
niej jest wybudować dom w gmi-
nie Przywidz i  dojeżdżać do 

pracy w  mieście niż inwestować 
w mieszkanie w Trójmieście. 
 – W związku z budową nowych 
mieszkań rosną też oczekiwania 
mieszkańców, którzy niemal na-
tychmiast oczekują nowej drogi, 
wodociągów, kanalizacji. Kolej-
ny problemem jest fakt, że wie-
le osób nie chce meldować się 
na terenie naszej gminy, przez 
co kolejne środki nie wpływają 
do gminnej kasy. Niektóre mia-
sta organizują loterię podatkową 

z  bardzo atrakcyjnymi nagroda-
mi. W związku z tym niektórzy 
kalkulują, gdzie bardziej opłaca 
się rozliczyć z podatku. Małe sa-
morządy nie mają szans w rywa-
lizacji, dlatego moim zdaniem 
powinno odstąpić się od takich 
konkursów i  ustawowo uregulo-
wać kwestię miejsca rozliczania 
się z podatku PIT – zauważa wójt 
przywidzkiej gminy.

Krzysztof lubański 

– Można powiedzieć, że letnią 
działalność rozpoczęliśmy już 
pod koniec czerwca. Chętni mo-
gli wysłuchać koncertu „Nieza-
pomniane lata 20. i 30.” w wyko-
naniu młodych artystów ze Sto-
warzyszenia Teatralnego „Inge-
nium”. Wydarzenie przyciągnęło 
do przywidzkiej hali wielu miło-
śników muzyki, również spoza 
naszej gminy – mówi nam Anna 
Zulewska, dyrektor Gminnej 
Ośrodka Kultury w Przywidzu. 
Dla dzieci organizowane są tak-
że półkolonie oraz zajęcia pły-
wackie i koszykarskie. Odbywają 
się warsztaty malarskie. Chętni 
mogą wziąć udział w różnego ro-
dzaju turniejach sportowych. 
 – Dla dzieci, które nie wyjecha-
ły na wakacje, przygotowaliśmy 
naprawdę ciekawe propozycje ak-
tywnego spędzenia wolnego cza-
su – dodaje Anna Zulewska. – Już 

teraz wszystkich miłośników do-
brego filmu zapraszamy do kina 
pod chmurką, które zorganizu-
jemy na boisku przy przywidzkiej 
szkole. Nasze poczynania śledzić 
można na facebooku, gdzie za-
mieszczamy też zaproszenia na 
różnego rodzaju wydarzenia or-
ganizowane przez nasz ośrodek.
Przed nami jeszcze jedno wielkie 
wydarzenie – Rockblu Przywidz 
Festiwal, który w tym roku orga-
nizowany jest w nieco odmiennej 
formie. Impreza odbędzie się 8 
sierpnia. Bilety w cenie 20 zł do-
stępne są jeszcze w  Punkcie In-
formacji Turystycznej ul. Gdań-
ska 15 w  Przywidzu (budynek 
GOK) od poniedziałku do nie-
dzieli w  godz.11.00–17.00 (kon-
takt telefoniczny pod numerem 
533 661 119). W festiwalu wezmą 
udział jako głowna Gwiazda  - 
zespół Czerwone Gitary oraz 

tacy wykonawcy jak OBRASQi 
i The Blue Willmingtons. Będzie 
to połączenie nowych brzmień 
z  klasykami rocka, młodych ze-
społów z  doświadczonymi arty-
stami. Dodajmy, że Czerwone 
Gitary w  ubiegłym roku ob-
chodziły 55-lecie działalności 
artystycznej.
– Koncerty odbędą się w Arenie 
Przywidz oczywiście z zachowa-
niem wszelkich zasad sanitar-
nych. W tym roku festiwal będzie 
można oglądać na żywo w inter-
necie na stronach internetowych 
Gminnego Ośrodka Kultury. 
Mam nadzieję, że wszystkie bi-
lety zostaną wyprzedane – szcze-
gólnie, że ich cena jest symbolicz-
na – dodaje Marek Zimakowski.

(Kl)
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JAGAToWo

Prace na żurawiej zakończone

Dobiegł końca pierwszy etap 
inwestycji o  wartości ponad 
1,7 mln zł (z  dofinansowa-
niem z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w  wy-
sokości 800 tys. zł), który 
obejmował w głównej mierze 
kompleksową przebudowę 
ronda oraz budowę fragmen-
tu Żurawiej.
Zarówno droga, jak i ścieżka 
pieszo-rowerowa zyskały na-
wierzchnię asfaltową. Poja-
wiło się również oświetlenie 
oraz nasadzenia. W  ramach 
tego wielowymiarowego za-
dania została też wykona-
na kanalizacja deszczowa 
z przepompownią i wodociąg.

(MB)

PodSUMoWANIE AKcJI

ich pierwsze uprawnienia

Już ponad 200 uczniów 
z  gminnych szkół zdało 
w tym roku egzamin na kar-
tę rowerową.  
Egzamin w  Szkole Pod-
stawowej w  Rotmance stał 
się okazją do podsumowa-
nia akcji „Rowerowy maj 
w  gminie Pruszcz Gdań-
ski”. Na ręce dyrekcji tra-
fiły rowerowe gadżety dla 
uczniów, którzy zdecydo-
wali się na dojazd do szkoły 
rowerem lub hulajnogą.
„Rowerowy maj” w  gmi-
nie Pruszcz Gdański 
w liczbach:
1151 uczestników
22 296 przejazdów
8 placówek (w  tym 3 
przedszkola)
113 klas/grup 
przedszkolnych

RANKING

SZKoŁY
1. Wiślinka
2. Przejazdowo
3. Borkowo
4. Rotmanka
5. Łęgowo

PRZESZKolA
1. Straszyn
2. Borkowo
3. Rotmanka

(MB)
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życie gMiny Pruszcz gdański

ZWIERZAKI NAd PoToKIEM

kilkudziesięciu słuchaczy akademii seniora Gminy pruszcz Gdański wzięło udział 
w spotkaniu wyjazdowym do zoo-azylu „zwierzaki nad potokiem” w Żukczynie.

akademia seniora pierwszy raz od pandemii

Była okazja, by nakarmić 
alpakę, pogłaskać stru-
sia i  wziąć na ręce małą 
gąskę. Przede wszystkim 
jednak była sposobność 

GMINA PRUSZcZ GdAŃSKI

wójt z absolutorium

Radni gminy Pruszcz Gdań-
ski zatwierdzili sprawozdanie 
finansowe oraz sprawozda-
nie z  wykonania budżetu za 
2020 roku, a  także zapoznali 
się z pozytywnym wnioskiem 
Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Pruszcz Gdański 
i  z  pozytywną opinią Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej. 
Następnie udzielili wójt Mag-
dalenie Kołodziejczak „abso-
lutorium z  tytułu wykonania 
budżetu za 2020 rok”. 

Słowa uznania za racjonal-
ne i  gospodarne zarządza-
nie gminą oraz symboliczne 
kwiaty z  rąk przewodniczą-
cego Marka Kowalskiego 
i  wiceprzewodniczącej Mał-
gorzaty Osowskiej, poza 
wójt i  wicewójtem Danie-
lem Kulkowskim, otrzymały 
również skarbnik Mirosława 
Lica i  sekretarz Małgorzata 
Grzegorczyk.

(MB)

do wyczekiwanego przez 
wszystkich seniorów spotka-
nia się i porozmawiania.
Chętnych do udziału w bez-
płatnych zajęciach (w  tym 

wyjazdowych) Akademii Se-
niora Gminy Pruszcz Gdań-
ski zapraszamy do kontaktu 
(tel. 883 290 600 lub mail: 
mbiel icka@pruszczgdanski.
pl).
Najbliższe spotkanie odbę-
dzie się w sierpniu. O szcze-
gółach każdy ze słuchaczy 
zostanie poinformowany 
telefonicznie. 
W  celu wsparcia działań na 
rzecz społeczności lokal-
nej, we współpracy z  gminą 
Pruszcz Gdański, Lokalna 

Grupa Działania „Trzy Kra-
jobrazy” ze środków Unii 
Europejskiej w  ramach LE-
ADER 2014–2020 sf inanso-
wała bilety wstępu dla grupy 
seniorów z  obszaru działa-
nia. Wydarzenie realizowa-
ne jest w ramach działań za-
wartych w Lokalnej Strategii 
Rozwoju na lata 2014–2020 
LGD „Trzy Krajobrazy”.

(MB)
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PRIoRYTETEM ModERNIZAcJA dRÓG GMINNYcH

w gminie kolbudy wakacje pod znakiem 
inwestycji i rekreacji
pod znakiem inwestycji i szeroko pojętej rekreacji upływają wakacje w Gminie kolbudy. w kolbudach, otominie, lublewie Gdańskim 
i czapielsku realizowane są aktualnie prace drogowe, których łączna wartość opiewa na niemal 11,5 mln zł. na początku lipca do użytku 
oddano zmodernizowany układ drogowy w sołectwie babidół. wkrótce rozpocznie się budowa czterech kolejnych dróg, w tym ulicy Glazurowej 
w kowalach, którą każdego dnia podróżują tysiące mieszkańców gminy. wakacyjna przerwa, to również doskonały moment do remontów 
szkół. największa inwestycja rozpoczyna się właśnie w bielkówku, gdzie w miejscu starej sali gimnastycznej wybudowana zostanie nowa 
hala sportowa, a wraz z nią dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne.

- Czas wakacji to bardzo in-
tensywny okres dla naszego 
samorządu – mówi wójt An-
drzej Chruścicki. – Chyba 
nigdy w Gminie Kolbudy nie 
realizowano tak wielu waż-
nych przedsięwzięć w jednym 
czasie. Priorytetem są dla nas 
inwestycje drogowe, bo wie-
le gminnych ulic wymaga 
natychmiastowego remontu. 
Dzięki funduszom pozabu-
dżetowym jesteśmy w  stanie 
systematycznie poprawiać 
ich jakość. Niedawno odda-
liśmy do użytku zmodernizo-
wany układ drogowy we wsi 
Babidół. Dokonaliśmy już 
symbolicznego otwarcia ulic 
Adama Ważnego i  Skrzatów 
w  Kolbudach. Jeszcze tego 
lata nowymi drogami poja-
dą mieszkańcy ulic Bukowej 
i  Wojska Polskiego w  Lu-
blewie Gdańskim. Wcze-
sną jesienią powinna zostać 

też ukończona ul. Fiołkowa 
i  Jezuicka w Czapielsku oraz 
Jagodowa i  Mandarynkowa 
w  Otominie. Na przełomie 
lipca i sierpnia rozpocznie się 
natomiast remont ulicy Gla-
zurowej w Kowalach. 
Na początku lipca Gmina 
Kolbudy otrzymała kolejne 
dofinansowanie, tym razem 
w  kwocie ponad 1,055 mln 
zł, z  Rządowego Programu 
Rozwoju Dróg. Środki zo-
staną wykorzystane na budo-
wę ulic Bratek i Jarzębinowej 
w  Czapielsku oraz Okrężnej 
w  Otominie. Łączny koszt 
tych zadań wyniesie ponad 
2,11 mln zł.
- Aktualnie przygotowuje-
my dokumentację, a  jesz-
cze w  lipcu chcemy ogłosić 
przetarg, który wyłoni wy-
konawców wspomnianych 
zadań – mówi wójt Andrzej 
Chruścicki. 

BUdoWA NoWEJ HAlI 
SPoRToWEJ W BIElKÓWKU

Jednak inwestycje drogowe to 
nie jedyne zadania realizowane 
latem w Gminie Kolbudy. Prace 
budowlane i remontowe prowa-
dzone są również w szkołach. 
- W  Bielkówku rozpoczyna-
my właśnie budowę nowej hali 
sportowej w tamtejszej szkole – 
mówi wójt Andrzej Chruścic-
ki. – Powstanie też nowy łącz-
nik i pomieszczenia dydaktycz-
ne. Szkoła potrzebuje dodatko-
wych pomieszczeń, gdyż liczba 
mieszkańców wsi systematycz-
nie wzrasta. W większości są to 
młode rodziny z dziećmi. Pra-
ce budowlane potrwają około 
roku, a koszt inwestycji wynie-
sie blisko 7 mln. zł.
Prace modernizacyjne trwają 
również w Zespole Kształcenia 
i  Wychowania w  Kolbudach, 
gdzie jedno skrzydło budynku 
adaptowane jest aktualnie na 
oddział przedszkolny, do które-
go uczęszczać będą już wkrótce 
dzieci sześcioletnie. 
- Do dyspozycji przedszkola-
ków będą dwa piętra budynku 
z  przestronnymi salami dydak-
tycznymi, nową szatnią i osob-
nym wejściem – mówi wójt 
Andrzej Chruścicki. – Cały 
czas szukamy rozwiązań, któ-
re umożliwią zwiększenie licz-
by miejsc w  przedszkolach, bo 
tych, jak w każdej gminie, bra-
kuje również u  nas. Od wrze-
śnia sześciolatki rozpoczną więc 
naukę w nowych, przebudowa-
nych pomieszczeniach szkoły. 

JESIENIĄ oTWARcIE „AqUA 
cENTRUM KolBUdY”

Okres wakacji, to również czas 
intensywnych prac przy naj-
większej aktualnie inwestycji 
kubaturowej jaką jest basen. 
Oddanie inwestycji do użytku 
planowane jest na jesień bieżą-
cego roku. Aktualnie w budyn-
ku układana jest glazura i mon-
towane są specjalistyczne urzą-
dzenia niezbędne do obsługi 
tego rodzaju obiektu.
- Prace postępują zgodnie 
z  harmonogramem, a  miesz-
kańcy z  niecierpliwością cze-
kają na otwarcie basenu, które-
go powstanie obiecywano już 
w  latach 80. minionego wieku 

– mówi Andrzej Chruścicki. 
– Niedawno, z  pomocą inter-
nautów, dokonaliśmy wyboru 
nazwy pływalni. Głosowanie 
przeprowadzone w  mediach 
społecznościowych wygrało 
„Aqua Centrum Kolbudy”.

PÓŁKoloNIE dlA dZIEcI I… 
„SŁAWoMIR” PRZY GMINNEJ 
PRZYSTANI

Od lat Gmina Kolbudy po-
strzegana jest jako samorząd, 
który dużą wagę przywiązuje 
do rekreacji. Przystań Żeglar-
ska i Gminne Kąpielisko w po-
rze letniej przyciągają nie tylko 
mieszkańców, ale również gości 
z  ościennych miejscowości. Jak 
co roku nad brzegiem jeziora or-
ganizowany jest letni wypoczy-
nek pod żaglami dla młodych 

mieszkańców, który dofinanso-
wuje Gmina Kolbudy. Podczas 
tegorocznych wakacji z  Półko-
lonii Żeglarskich w  Kolbudach 
skorzysta 300 uczniów. We 
współpracy z  urzędem, w  po-
mieszczeniach gminnych orga-
nizowane są również inne formy 
półkolonii, jak np. warsztaty ar-
tystyczne. Swoją ofertę przygo-
towały również kluby sportowe 
działające na terenie gminy. 
Po długiej przerwie - z  zacho-
waniem reżimu sanitarnego 
i  obowiązujących obostrzeń 
– w  Gminie Kolbudy ponow-
nie realizowane są wydarzenia 
kulturalno – rekreacyjne dla 
mieszkańców. 
- Organizujemy plenerowe kino, 
regaty żeglarskie czy turnieje 
sportowe dla naszych miesz-
kańców – mówi wójt Andrzej 

Chruścicki. – Za nami dwa dni 
koncertów pod hasłem „Letnie 
granie”. Była to pierwsza duża 
impreza plenerowa po długiej 
przerwie. Dla naszych miesz-
kańców zagrali m.in. „Sławo-
mir”, „Golden Life” czy „Cza-
doman”. Przez dwa dni publicz-
ność bawiła się świetnie.
Do udziału w „Letnim graniu” 
zaproszono przedstawicieli 
partnerskiego miasta Uffen-
heim, którzy w Gminie Kolbu-
dy spędzili kilka dni. 
- Bardzo się cieszę, że wresz-
cie mogliśmy spotkać się z na-
szymi zagranicznymi przyja-
ciółmi – mówi wójt Andrzej 
Chruścicki. – Mogliśmy po-
rozmawiać o  rozwoju naszej 
współpracy w  dalszej perspek-
tywie. Mamy kilka fajnych  
pomysłów.

życie gMiny koLBudy
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fESTYN KlIMATYcZNY

edukacja przez zabawę 

Informacje o  tym, czym ogrze-
wamy nasze mieszkanie, muszą 
złożyć właściciele albo zarządcy 
nieruchomości. Deklaracje można 
składać w dwóch formach: elektro-
nicznej i papierowej. Trzeba jednak 
wiedzieć, że na ich złożenie mamy 
tylko rok – termin upływa 1 lipca 
2022 roku.
Nowy obowiązek związany jest 
z nowelizacją ustawy termomoder-
nizacyjnej, której autorzy założyli 
utworzenie Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków, mającej 
pomóc w  identyfikowaniu źródeł 
niskiej emisji z  budynków. Zgło-
szenie muszą złożyć nie tylko wła-
ściciele domów jednorodzinnych, 
ale również zarządcy budynków 
wielorodzinnych oraz właścicie-
le lub zarządcy lokali usługowych 

We wrześniu na terenie Parku 
Miejskiego przy ul. Mickie-
wicza planowane jest kolejne 
wydarzenie edukacyjne, pod-
czas którego będzie można 
debatować, bawić się i kształ-
tować wspólnie politykę kli-
matyczną miasta.
 – Problemy związane ze 
zmianami klimatu, czyli co-
raz częściej występujące eks-
tremalne zjawiska pogodo-
we: fale upałów, obfite desz-
cze, huraganowe wiatry i 
silne burze, niski stan wody 
w rzekach wpływają na nas 
wszystkich: mieszkańców 
miast, wsi, przedsiębiorców, 
stanowiących prawo oraz ele-
menty środowiska przyrod-
niczego: rośliny i zwierzęta. 
W wyniku rosnących emisji 
do atmosfery gazów cieplar-
nianych i zmniejszenia się 
zdolności powierzchni Ziemi 
do pochłaniania dwutlenku 
węgla, zmiana klimatu po-
stępuje z roku na rok – mówi 
nam Anna Mrówka z Refe-
ratu Gospodarki Komunal-
nej Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański. 

ZWolNIENIE ZE SKŁAdEK

zatrudnianie studentów 
się opłaca
Wakacje to doskonała okazja 
dla studentów, żeby sobie doro-
bić. Przedsiębiorcy w takiej sy-
tuacji chętnie proponują umo-
wę zlecenie. To dlatego, że do 
ukończenia 26. roku życia stu-
denci zatrudnieni w  tej formie 
nie podlegają ubezpieczeniom 
społecznym. Nie trzeba też za 
nich opłacać składki na ubez-
pieczenie zdrowotne.
Zwolnienie ze składek dotyczy 
osób, które mają status studen-
ta. Przysługuje on od dnia przy-
jęcia w  poczet studentów do 
dnia złożenia egzaminu dyplo-
mowego bądź skreślenia z listy 
studentów. Obywatelstwo, kraj 
w którym odbywają się studia, 
a  także to, czy szkoła jest pu-
bliczna czy prywatna nie mają 
znaczenia.
Jeśli ktoś skończył studia lub 
chwilowo nie ma statusu stu-
denta (np. obronił licencjat i od 
października rozpocznie uzu-
pełniające studia magisterskie), 

powinien poinformować o tym 
swojego zleceniodawcę. Będzie 
on musiał zgłosić go do ubez-
pieczeń społecznych i  ubez-
pieczenia zdrowotnego oraz 
opłacać składki. Ubezpiecze-
nie chorobowe jest natomiast 
dobrowolne. 
Jeżeli student ukończy 26 lat 
w  trakcie wykonywania takiej 
umowy, to tego dnia ubezpie-
czenia emerytalne, rentowe 
i wypadkowe stają się dla niego 
obowiązkowe. 
Studentami, według przepisów 
ubezpieczeniowych, nie są oso-
by na studiach doktoranckich 
oraz podyplomowych, nawet 
jeśli mają mniej niż 26 lat. Ze 
zwolnienia w  opłacaniu skła-
dek nie skorzysta także student, 
który podpisuje umowę zlecenia 
z własnym pracodawcą (u któ-
rego pracuje już na umowę 
o pracę). 

Krzysztof cieszyński/ZUS

rozMaitości

ogłoszenie PsM
Administracja Osiedla Nr 4 PSM "Przymorze"  

wynajmie:

Lokal użytkowy o pow. 187,00 m2, usytuowany na parter-
ze przy ulicy Kołobrzeskiej 59 w Gdańsku.

Lokal wyposażony jest w instalację  
wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

Informację udzielane są  od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7 – 15,  pod nr tel. 58 553-04-13  

wew. 41 lub  667-629-555.

W tym roku organizatorzy 
serdecznie zapraszają wszyst-
kich do Dżungli, której serce 
11 września będzie biło w cen-
trum Pruszcza Gdańskiego, na 
terenie Parku Miejskiego przy 
ul. Mickiewicza.

Dodajmy, że impreza dofinan-
sowana będzie ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku.
Szczegóły już wkrótce! War-
to jeszcze wspomnieć, że 

organizacja imprezy uzależ-
niona będzie też od sytu-
acji pandemicznej w naszym 
kraju.

(GR)

NA ZŁoŻENIE dEKlARAcJI JEST TYlKo 12 MIESIęcY 

zmiany w dotacjach na wymianę pieca węglowego 
od 1 lipca musimy podać, czym ogrzewamy nasze mieszkania. nastąpiły również zmiany w programie rządowym „czyste powietrze”.

i  handlowych. Można to uczynić 
zdalnie za pośrednictwem stro-
ny zone.gunb.gov.pl oraz posiadać 
profil zaufany bądź elektroniczny 
dowód osobisty. Deklaracje można 
składać również w formie papiero-
wej w  Referacie Gospodarki Ko-
munalnej przy ul. Krótkiej.
Wnioski należy składać do 1 lip-
ca 2022 roku. Jeśli zaś dom będzie 
miał nowe źródło ogrzewania 
i  zostało ono zainstalowane wraz 
z  uruchomieniem po 1 lipca tego 
roku, to należy to zgłosić w ciągu 
14 dni.
Dodajmy, że nastąpiły też zmiany 
w  rządowym programie „Czyste 
powietrze”. Tylko do końca tego 
roku będzie można uzyskać do-
finansowanie na zakup i  montaż 
kotła węglowego. To nie wszystko, 

ponieważ zwiększył się próg do-
chodów uprawniających do uzy-
skania dotacji do 37 tys. zł.
Od nowego roku nie otrzymamy 
już dotacji na zakup kotła węglo-
wego. Wpływ na to miały wytycz-
ne Komisji Europejskiej, ale też 
zapisy Krajowego Planu Odbudo-
wy i  obowiązujące uchwały anty-
smogowe, które nakazują wymianę 
starych kołów węglowych i  tym 
samym ograniczają możliwość sto-
sowania węgla. Wszyscy, którzy 
złożą wniosek o  dofinansowanie, 
zakupią i zamontują kocioł na wę-
giel do 31 grudnia 2021 roku, będą 
mieli ten koszt zakwalifikowany do 
dotacji. Muszę jednak spełnić trzy 
warunki: 
 – wniosek o dofinansowanie obej-
mującego kocioł na węgiel musi być 
złożony do 31 grudnia 2021 r.,
 – do 31 grudnia 2012 r. musi być 
zakupiony kocioł na węgiel,
 – faktura musi być wystawiona do 
31 grudnia 2021 r.
Dodajmy jeszcze tylko, że aby 
otrzymać dotację, osoby z  gospo-
darstw jednoosobowych nie mogą 
posiadać dochodu większego niż 
2189,04 zł, natomiast w gospodar-
stwach wieloosobowych próg do-
chodowy na osobę nie może być 
wyższy od kwoty 1563,60 zł. Takie 
progi finansowe mają obowiązy-
wać od 1 lipca. 
W  dalszym ciągu pruszcza-
nie mogą ubiegać się o  miejskie 

pieniądze, które mogą wydać na li-
kwidację starych pieców – kopciu-
chów. Przypomnijmy, że stare piece 
węglowe typu 1 i 2 mają być zlikwi-
dowane do września 2024 roku.
 – W okresie od 1 stycznia do koń-
ca czerwca przyjęto 52 wnioski 
o  udzielenia dotacji na wymianę 
węglowego źródła ciepła. Siedem 
osób zakończyło już zadanie. Do tej 
pory wypłacono 46 000 zł – mówi 
nam Marta Rauchfleisch z Refera-
tu Gospodarki Komunalnej Urzę-
du Miasta Pruszcz Gdański.
W  Pruszczu Gdańskim, o  czym 
niejeden raz informowaliśmy na 
naszych łamach, od wielu lat moż-
na skorzystać z dotacji miejskich na 
likwidację ogrzewania opartego na 

paliwie węglowym i  zastąpieniu 
go innym źródłem ciepła, bardziej 
przyjaznym dla środowiska. Liczyć 
też można na zwolnienie z podatku 
od nieruchomości, w którym doko-
nano wymiany źródła ciepła. 
W zależności od wybranego źródła 
ciepła wysokość dotacji jest różna. 
Dla przykładu przy wymianie pieca 
węglowego na gazowy w tym roku 
możemy otrzymać do 6000 zł oraz 
całkowite zwolnienia z podatku od 
nieruchomości, w  którym doko-
nano wymiany pieca przez okres 
3 lat począwszy od 1 stycznia 2022 
roku. Ulgi przysługiwać będą wy-
łącznie w latach 2021 i 2022. 

(Kl)

Referat Gospodarki 
Komunalnej Urzędu 

Miasta Pruszcz Gdański

ul. Krótka 4, 
Pruszcz Gdański
+48 58 775 99 12, 
+48 58 775 99 31

gk@pruszcz-gdanski.pl
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PAMIęcI ŻoŁNIERZY WYKlęTYcH

Pobiegną tropem wilczym
Już po raz piąty w  gminie 
Trąbki Wielkie odbędzie się 
wydarzenie „Tropem Wil-
czym. Bieg Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych”. W tym roku 
bieg odbędzie się w  dniu 15 
sierpnia w  Trąbkach Wiel-
kich, a start i meta będą usy-
tuowane przy leśniczówce 
Leśnictwa Trąbki.
Dystans rodzinny, obligato-
ryjny, wynosić będzie 1963 

metry. Wskazuje on datę śmier-
ci ostatniego Żołnierza Wy-
klętego Józefa Franczaka ps. 
„Lalek”.
Jednak chętni będą mogli po-
biec także na dłuższych dy-
stansach: 3,5 km (jedna pętla), 
6,4 km (dwie pętle) lub 9,7 km 
(trzy pętle). Trasy będą prze-
biegać leśnymi drogami (patrz 
mapka)
Zarejestrować do biegu można 

się w  Bibliotece Publicznej 
w  Trąbkach Wielkich przy 
ulicy Sportowej 2 (nr tel. 
58 683 71 15, 512 005 144). 
Więcej na temat projektu 
„Tropem Wilczym. Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych” 
można się dowiedzieć na stro-
nie tropemwilczym.org.

(GR)
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NABÓR WcIĄŻ TRWA

do komendy powiatowej policji w pruszczu Gdańskim wcielono 
siedmiu nowych funkcjonariuszy. Jednak rekrutacja wciąż trwa. 

więcej policjantów w powiecie gdańskim

 – Młodzi ludzie są zachwyce-
ni, że będą mogli z godnością 
nosić mundur.  Spełnili swo-
je marzenia. Niektórzy z  nich 
zrezygnowali z  dotychczaso-
wej pracy, żeby zacząć służyć. 
Pamiętaj, cały czas możesz  zo-
stać policjantem – mówi sierż. 
szt. Karol Kościuk, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszczu Gdańskim.
Nowy narybek w  pruszczań-
skiej komendzie pojawił się 
w połowie lipca. To już kolejni 

śmiałkowie, którzy chcą słu-
żyć. Niektórzy z nich niedawno 
skończyli szkołę lub studia, inni 
zrezygnowali z  dotychczaso-
wego zatrudnienia, żeby nosić 
mundur. Każdy z nowych funk-
cjonariuszy ma swoją oddzielną 
historię. Wśród nich jest cho-
ciażby reprezentant Pułku Uła-
nów Pomorskich. Przed nimi 
uroczyste ślubowanie i odbycie 
szkolenia w szkole policji.   
 – W  województwie pomor-
skim wciąż trwa nabór do 

służby w Policji. Niemalże każ-
dego dnia zgłaszają się osoby, 
które chcą służyć i przechodzą 
kolejne etapy rekrutacji – doda-
je rzecznik. 
Aby wstąpić w  szeregi Poli-
cji, należy zacząć od złożenia 
niezbędnych dokumentów, do 
czego serdecznie zachęcamy – 
więcej szczegółów na stronie 
https://dobor.pomorska.policja.
gov.pl.

(GR)
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NIE dAJMY NABRAĆ SIę NA KIEPSKĄ lEGENdę 

 – policjanci po raz kolejny ostrzegają przed oszustami, próbującymi wyłudzić oszczędności od osób starszych. tym razem komendant 
wojewódzki policji w Gdańsku – nadinsp. andrzej łapiński oraz wojewoda pomorski postanowili nawiązać poprzez jednostki terenowe 
policji współpracę z jak największą liczbą placówek bankowych, żeby dotrzeć z informacją do osób, które mogą stanowić cel przestępców 
– informuje sierż. szt. karol kościuk, rzecznik prasowy pruszczańskiej policji.

Policjanci i bankierzy ostrzegają przed oszustami

Przestępcy, którzy próbują 
wyłudzić pieniądze od osób 
starszych, nadal szukają osób, 
które są podatne na oszustwo. 
Modyfikują swoje metody, 
żeby wykorzystując niewie-
dzę swoich ofiar, okraść ich 

z  oszczędności. Obok znanej 
metody „na wnuczka” i „na po-
licjanta” pojawiły się „na funk-
cjonariusza CBŚP”, „na inka-
senta”, „prokuratora”.
 – Legendą, którą posługu-
ją się oszuści, jest podanie się 

za funkcjonariusza pracują-
cego nad sprawami kradzieży 
pieniędzy z  kont bankowych. 
W takim przypadku nakłaniają 
oni osobę, do której dzwonią, 
do wypłacenia środków i prze-
kazania ich pod pretekstem, że 

to jedyny sposób, aby uchronić 
oszczędności. W  innej wersji 
tej historii oszust prosi o  po-
danie danych do logowania 
do systemu bankowego lub 
wykonanie przelewu na poda-
ny przez przestępcę rachunek 

bankowy – mówi rzecznik. 
Jak podaje Policja, zdarzyły 
się też sytuacje, gdzie prze-
stępca namówił osobę starszą 
do wzięcia kredytu w  banku 
i przekazania środków.
 – Kolejną legendą, którą po-
sługują się przestępcy, to hi-
storia od wypadku, w  którym 
ktoś bliski brał udział. Oszu-
ści dzwonią do wytypowanej 
przez siebie osoby i  przedsta-
wiają przygotowaną historię. 
Najczęściej podają się za funk-
cjonariuszy policji i  informują, 
że rzekomo doszło do wypad-
ku, którego sprawcą jest osoba 
bliska osoby starszej. Następnie 
przedstawiają możliwość „po-
lubownego załatwienia” sprawy 
lub wpłacenie kaucji dla unik-
nięcia aresztowania bliskiej 
osoby – kontynuuje sierż. szt. 
Karol Kościuk.
Z  obserwacji policjantów wy-
nika, że przestępcy zarzucają 

osoby, do których dzwonią, 
informacjami i  naciskają na 
szybkie podejmowanie decyzji, 
argumentując to rozwijającą się 
dynamicznie sytuacją w prowa-
dzonym przez nich „śledztwie”. 
Jeżeli znajdziemy się w  takiej 
sytuacji, najlepiej spróbować 
ocenić na chłodno sytuację, 
rozłączyć połączenie i  zawia-
domić policję.
 – Oczywiście na terenie po-
wiatu gdańskiego munduro-
wi włączyli się w  opisywane 
działania. Policjanci odwie-
dzili liczne placówki bankowe, 
gdzie przypomnieli pracow-
nikom tych instytucji o  me-
todach oszustów i  przekazali 
ulotki informacyjne, w których 
w przejrzysty sposób wskazano, 
jak działają oszuści oraz w jaki 
sposób postępować, aby nie dać 
się oszukać przestępcom – do-
daje rzecznik.

PolIcJANcI PRZYPoMINAJĄ! 

– policjanci NIGDY nie proszą o przekazanie im 
pieniędzy,
– funkcjonariusze nie informują o prowadzonych 
postępowaniach przez telefon,
– nie należy podawać informacji o  posiadanych 
pieniądzach czy to w domu, czy w banku,
– zarówno policja jak i  banki nigdy nie proszą 
o podanie haseł do konta przez telefon czy na ad-
res mailowy,
– w przypadku, gdy dzwoniąca osoba podaje się 
za kogoś bliskiego i  prosi o  pomoc, nie należy 
działać pochopnie. Warto potwierdzić, czy oso-
ba bliska potrzebuje naszej pomocy. W tym celu 
można np. samemu zadzwonić, żeby zweryfiko-
wać wiadomość,
– nie należy wdawać się w rozmowę z oszustem, 
trzeba jak najszybciej przerwać połączenie,
– w przypadku, kiedy nie jesteśmy pewni, jak się 
zachować – poprośmy kogoś bliskiego o pomoc,
– oszuści wywierają presję na swojego rozmów-
cę, chcąc zmusić go do jak najszybszego, często 
pochopnego działania, w tym celu zasypują osobę 
dużą ilością informacji,
- w sytuacji, gdy dzwoni do nas osoba i próbuje 
wyłudzić pieniądze, należy przerwać połączenie 
i zawiadomić policję.
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KIlKANAŚcIE MIlIoNÓW NA EdUKAcJę MoRSKĄ

z udziałem wicemarszałka województwa pomorskiego Józefa sarnowskiego odbyło się spotkanie, podczas którego omawiano 
projekt edukacji morskiej „kompleksowe wsparcie szkół i placówek”.

uczniowie trzech gmin poznają tajniki 
sztuki żeglarskiej

– W  trakcie spotkania roz-
mawialiśmy o  szczegółach 
partnerskiego projektu, 
w  którym uczestniczyć będą 
uczniowie oraz nauczyciele 
z  trzech gmin. W  projekt, 
poza naszą gminą, zaangażo-
wani będą również przedsta-
wiciele gmin Trąbki Wielkie 
i  Suchy Dąb. W  przedsię-
wzięciu uczestniczyć będzie 
270 uczniów i 27 nauczycieli 
– informuje Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie. 
– Benef icjenci projektu będą 
poznawać nie tylko teorię, 
ale również praktykę, dzięki 
czemu poznają tajniki sztuki 
żeglarskiej. Mam nadzieję, 
że posłużą temu łodzie, które 
otrzymaliśmy w ramach pro-
jektu Samorządu Wojewódz-
twa Pomorskiego „100 łodzi 
żaglowych na stulecie zaślu-
bin Polski z morzem”.
Warto jeszcze zauważyć, że 
edukacyjne przedsięwzięcie 
w  całości zostało sf inanso-
wane ze środków Unii Eu-
ropejskiej, a  łączna wartość 
projektu opiewa na kwotę 
blisko 800 000 zł.
Wójt Janusz Goliński na 
przystani z  Błotniku gościł 
także Adama Krawca, dyrek-
tora Departamentu Edukacji 
Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego 
i Janusza Frąckowiaka – spe-
cjalistę od spraw związanych 
z żeglarstwem.
– Przystań w  Błotniku do-
skonale promuje gminę Ce-
dry Wielkie, która z  kolei 
może służyć za wzór do na-
śladowania. Widać, że tutaj 
wiedzą, jak promować, a  co 
najważniejsze – jak zaszcze-
pić żeglarstwo wśród dzie-
ci i  młodzieży. W  projek-
cie uczestniczą gminy, które 

MH AUToMATYKA MTB PoMERANIA MARAToN

ścigali się kolarze 
Czwarta tegoroczna edycja cy-
klu MH Automatyka MTB 
Pomerania Maraton odbyła 
się w  gminie Trąbki Wielkie. 
Start i  meta zlokalizowane 
były w  Domachowie. Udział 
w  zawodach wzięły 274 oso-
by nie tylko z  województwa 
pomorskiego, ale i  Branie-
wa, Bydgoszczy, Chrzanowa, 
Grudziądza, Kowar, Lubawy, 
Łodzi, Olsztyna, Rywałdu, 
Sławna, Solca Kujawskiego, 
Suszu, Szczecinka, Szczyt-
na, Świecia, Torunia, Tucholi 
i Włocławka.
 – Miały one możliwość zmie-
rzenia się z ciekawą technicz-
nie i  błotnistą trasą składają-
cą się z 15-kilometrowej pętli 
wokół Jeziora Przywidzkie-
go, do której prowadził 9 ki-
lometrowy dojazd i  powrót 
z  Domachowa. Startowano 
na dwóch dystansach: z  jed-
ną pętlą wokół Jeziora – 33,5 
km i z dwoma pętlami – 48,5 
km – informuje Leszek Or-
czykowski, dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury i  Sportu 
w Trąbkach Wielkich.
Ten pierwszy dystans najszyb-
ciej pokonał Damian Ciba 
z  Rumi z  czasem 1:21:01, 
a  wśród pań – Katarzyna 
Grochowska z  miejscowości 

Kościelna Jania (53. w  klasy-
fikacji generalnej) z  czasem 
1:37:33. Ten drugi – Artur 
Sowiński z  Gdańska z  cza-
sem 1:57:37, a  wśród pań – 
Justyna Cebula z  Karczemek 
(54. w klasyfikacji generalnej) 
z czasem 2:48:21. 
 – W  zawodach uczestni-
czyło dwóch mieszkańców 
gminy Trąbki Wielkie: Mi-
chał Mejka z  Trąbek Małych 

i  Remigiusz Szczepan z  Trą-
bek Wielkich. Ten pierwszy 
na dłuższym dystansie zajął 
20. miejsce z  czasem 2:18:04, 
a  drugi na krótszym dystan-
sie był 193. uzyskując czas 
2:35:21 – dodaje Leszek Or-
czykowski. – Nagrody naj-
lepszym wręczali wójt gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Kon-
kol, radny gminy Trąbki Wiel-
kie Zbigniew Gębka i  prezes 

Stowarzyszenia Pomerania 
Sports Marek Wróbel. Dzię-
kujemy za pomoc w  przepro-
wadzeniu zawodów: Sołtysowi 
wsi Domachowo Krzysztofowi 
Peplińskiemu i  mieszkańcom 
Domachowa, a  także straża-
kom z Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Mierzeszyna.

(lo)

chciały, ale które też miały do 
tego odpowiednie warunki – 
mówi nam Józef Sarnowski.

Adam Krawiec podkreślił, 
że realizacja tego projektu 
nie byłaby możliwa, gdyby 

nie zaangażowanie władz 
samorządu województwa 
pomorskiego.
– Nie jest to oczywiście jedy-
ny taki projekt realizowany 
na Pomorzu. Łącznie samo-
rząd województwa pomor-
skiego wyasygnował na edu-
kację morską kilkanaście mi-
lionów złotych. Pomorze ma 
odpowiedni klimat do tego, 
aby kluczowe kompetencje 
uczniów rozwijać na wodzie. 
Ważny jest również fakt, że 
będzie wspierać w  tej dzie-
dzinie również nauczycieli – 
dodaje Adam Krawiec.
– Chcielibyśmy, aby dzieciaki 
nauczyły się przede wszyst-
kim pływać, ale również ko-
rzystać z  łodzi. Są to nasze 
marzenia, ale też zadania, 
które będą realizowane w ra-
mach projektu – mówi Janusz 
Frąckowiak.
– W ramach zajęć lekcyjnych 

wprowadzone będą do klas 
IV i  V dodatkowe zajęcia 
z  edukacji morskiej. Przygo-
towane zostaną też skrypty, 
które będą służyły do wple-
cenia w  przedmioty pod-
stawowe – a  więc biologię, 
historię, geograf ię czy f izy-
kę – gotowych materiałów 
z  elementami żeglarstwa – 
tłumaczy nam Łukasz Żar-
na, dyrektor Żuławskiego 
Ośrodka Kultury i  Sportu 
w  Cedrach Wielkich. – Już 
w  lipcu i  sierpniu w  zakre-
sie uzyskania patentów mają 
być przeszkoleni nauczyciele 
szkół biorących udział w pro-
jekcie. Dodam, że jego f ina-
łem będą rejsy, w których bę-
dzie mogło uczestniczyć 180 
dzieciaków.

(lubek)
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ruszyły przetargi na zakup nowych elektrycznych pociągów. 30 nowych 
składów obsłuży linię wejherowo – Gdańsk, a 14 pojedzie zelektryfikowaną 
linią pomorskiej kolei metropolitalnej. zakup realizowany będzie w formie 
dwóch przetargów.

O tym, że Pomorze jest od wie-
lu lat kolejowym liderem, ni-
kogo nie trzeba przekonywać. 
Potwierdzają to m.in. corocz-
ne raporty Urzędu Transportu 
Kolejowego.
– Konsekwentnie inwestuje-
my w  rozwój kolei. Obecnie 
naszym największym zmar-
twieniem jest zapewnienie od-
powiedniego taboru – mówi 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 
Po pomorskich torach jeździ 
już 10 nowoczesnych składów 
Impuls. – Teraz ogłaszamy dwa 
kolejne duże przetargi. Priory-
tetem jest dla nas zakup takie-
go taboru, jakiego potrzebuje 

pasażer w  obszarze aglomera-
cji. Chcemy dysponować, więc 
taborem, który będzie szybki 
i  wygodny w  krótkich, około 
25 minutowych podróżach, bo 
takie właśnie przejazdy domi-
nują w obrębie Trójmiasta – do-
daje marszałek.
Unowocześnienie taboru ko-
lejowego to niezwykle ważne 
sprawa dla regionu i mieszkań-
ców. Pasażerowie i lokalne me-
dia wielokrotnie zwracali uwa-
gę na stan i wiek pociągów.
– Od kilku lat czekaliśmy na 
konkretne działania ze stro-
ny Szybkiej Kolei Miejskiej 
w Trójmieście i spółki PKP do-
tyczące wymiany taboru. Teraz 

widzimy jednak wyraźnie, że 
sami, jako samorząd woje-
wództwa, musimy przejąć ini-
cjatywę. Stąd decyzja o  ogło-
szeniu przetargów – wyjaśnia 
Leszek Bonna, wicemarszałek 
województwa pomorskiego.
W  pierwszym przetargu, tj. 
dla linii aglomeracyjnej plano-
wane jest kupno 30 składów, 
a w drugim, dla linii PKM 14. 
Łącznie do końca 2025 r. na 
Pomorze przyjadą 44 składy. 
Środki na zakup pociągów po-
chodzić będą z nowej perspek-
tywy unijnej. Samorząd woje-
wództwa będzie także zabiegał 
o środki z budżetu państwa.
Zakupione pojazdy odpowiadać 

będą potrzebom kolei aglome-
racyjnej. Pociągi skierowane 
na linię Gdańsk – Wejherowo 
będą posiadać trzy pary drzwi 
w  każdym członie. Powinny 
się również charakteryzować 
dobrym przyśpieszeniem. Na 
ich pokładzie będzie mogło 
podróżować nawet do 500 pa-
sażerów. Z  kolei składy prze-
znaczone do obsługi linii PKM 
mają rozwijać prędkość do 160 
km/h, a w każdym członie mają 
być dwie pary drzwi. Mają za-
bierać do 400 podróżnych. 
Oprócz tego we wszystkich 
składach ma być monitoring, 
sieć wi-fi oraz defibrylatory  
AED.

samorząd województwa kupi  
44 nowe pociągi

Pomorski samorząd kupi 44 nowe pociągi
Pojazdy będą jeździć na trasie Gdańsk – Wejherowo, oraz na linii PKM po jej elektryfikacji

Linia aglomeracyjna 
(Start przetargu – lipiec 2021)

30 nowych pojazdów

Prędkość do 120 km/h

Trzy pary drzwi w każdym członie

Liczba miejsc – 450 – 500

Pociągi dotrą na Pomorze do końca 2025 roku

Linie PKM 
(Start przetargu – lipiec 2021)

14 nowych pojazdów

Prędkość do 160 km/h

Dwie pary drzwi w każdym członie

Liczba miejsc – 350 – 400

Pociągi dotrą na Pomorze do końca 2024 roku

Zależy nam na tym, by pasażerowie przemieszczali 
się szybciej i wygodniej niż obecnie.

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

Ponad pół miliona złotych 
dla strażaków ochotników
Ponad 500 tys. zł z budżetu 
województwa pomorskiego 
trafi do jednostek ochotni-
czej straży pożarnej w  58 
gminach z  całego regionu. 
Dzięki temu kupione zosta-
ną między innymi pompy, 
mundury i  inny niezbęd-
ny w  akcjach ratowniczych 
sprzęt.
Wsparcie, jakie z  budże-
tu województwa otrzymują 
strażacy ochotnicy, to już 
pomorska tradycja. Każdego 
roku samorząd wojewódz-
twa pomorskiego wspiera 
służby ratunkowo-gaśnicze 
w wymianie sprzętu czy sa-
mochodów. Warto pamię-
tać, że strażacy ochotnicy 
bardzo często są pierwsi 
na miejscu zdarzenia i  po-
dejmują działania ratowni-
cze. Jednostki OSP działa-
jące w  ramach Krajowego 
Systemy Ratowniczo-Ga-
śniczego są bardzo spraw-
ne i  dyspozycyjne. Decy-
zją radnych województwa, 

podjętą podczas posiedze-
nia Sejmiku w  czerwcu br., 
strażakom ochotnikom zo-
stanie przekazane 506 tys. 
zł. Łącznie, wsparcie otrzy-
mają 182 jednostki z 58 po-
morskich gmin. Pieniądze 
będą pochodzić ze środ-
ków własnych samorządu 
województwa.
Dzięki przekazanym środ-
kom, strażacy ochotnicy 
będą mogli zakupić nie-
zbędny w  akcjach ratunko-
wych sprzęt. Chodzi tu na 
przykład o  specjalistyczne 
aparaty oddechowe wraz 
z  butlą kompozytową. Ta-
kich zestawów będzie łącz-
nie 38. Strażacy wzboga-
cą się także o  motopompy 
pływające i  piły ratownicze. 
Podczas akcji bojowych bar-
dzo często uszkodzone zo-
stają mundury. Dlatego też, 
dzięki wsparciu, kupionych 
zostanie ponad 200 zesta-
wów specjalnych mundurów.

 


