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FlashFlash

nie spodziewałem się takiej sytuacji. Jestem ogromnie 
zaskoczony. owszem, nie sądziłem, że opozycja zagłosuje 
za kandydaturą mariana cichona, ale dziwię się naszym 
kolegom, którzy głosowali przeciw wicestaroście – mówi 
nam bogdan dombrowski, przewodniczący rady powiatu 
Gdańskiego

Historyczne chwile w Sobowidzu
Na ten dzień mieszkańcy Sobowidza czekali lata. W miniony 
piątek w garażu miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej 
zaparkował nowiutki wóz bojowy. Jego zakup sfinansowany 
został m.in. przez Urząd Gminy Trąbki Wielkie.

Ponad tysiąc uczniów w ZSOiO 
1 września uczniowie ponownie wrócą do szkół. 
Sprawdziliśmy, jak do nowego roku szkolnego 
przygotowały się placówki oświatowe, których or-
ganem prowadzącym jest powiat gdański.

Stań przed „komisją poborową” 
Już od 6 września do 21 października mieszkańcy naszego 
powiatu stawać będą przed Powiatową Komisją Lekarską 
w Pruszczu Gdańskim. Imienne wezwania na kwalifikację 
wojskową w powiecie otrzymało 1075 mężczyzn oraz kobiet.

Atrakcyjne nagrody dla zaszczepionych  
Od miesięcy prowadzone są szczepienia przeciw COVID-19. 
Prowadzone są też akcje, które mają zachęcić niezdecydowanych 
do szczepienia. W gminie Cedry Wielkie działa mobilny punkt 
szczepień, ale prowadzona jest też loteria fantowa.
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Dziwna decyzja radnych powiatu
STEFAN SKONIECZNY ODSZEDŁ NA EMERYTURĘ

po kilkudziesięciu latach pracy w samorządzie lokalnym na eme-
ryturę odszedł stefan skonieczny. Jego rezygnację z funkcji sta-
rosty gdańskiego przyjęła rada powiatu. podczas piątkowej sesji 
na nowego starostę zgłoszono jedną kandydaturę – wicestarosty  
mariana cichona. radni nie przyjęli jednak jego kandydatury. 
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PORADY WETERYNARZA

Uwaga kleszcze!
Sezon grzybowy w  pełni. 
Chętnie zabieramy swoich 
pupili do lasu, by towarzy-
szyli nam podczas wędró-
wek. W ukryciu czekają tam 
na nas małe, sprytne i  nie-
zwykle cierpliwe krwiopijne 
pajęczaki.
Kleszcze, o  których mowa, 
mogą być szczególnie nie-
bezpieczne, przenosząc wie-
le patogenów wywołujących 
choroby niebezpieczne za-
równo u  ludzi jak i  zwie-
rząt. Przebywają na spodzie 
liści, gałęziach krzewów 
i roślin do wysokości 1,5 m. 
Występują zarówno w  la-
sach, na łąkach, działkach, 
w  miejskich parkach czy 
nad brzegami jezior i  rzek. 
Ich aktywność rozpoczyna 
się wiosną i kończy się, gdy 
średnia temperatura powie-
trza spadnie poniżej 5 stop-
ni Celsjusza. Niestety, pa-
trząc na zmienność pogody 
w  naszym kraju, możemy 
je spotkać nawet w  środ-
ku zimy (po krótkotrwa-
łym ociepleniu). Kleszcze 
świetnie radzą sobie pod-
czas polowania, wyczuwając 
drgania i  zbliżający się cie-
pły kształt pełen krwi – po-
tencjalną ofiarę. Są w stanie 
przetrwać długi czas w nie-
sprzyjających warunkach 
środowiska.
Patogeny przenoszone przez 
kleszcze mogą powodować 
u  zwierząt m.in. borelio-
zę, erlichiozę, anaplazmozę 
i  babeszjozę. To właśnie ta 
ostatnia choroba spędza sen 
z  powiek zarówno właści-
cielom jak i  lekarzom wete-
rynarii, gdyż jest szczegól-
nie groźna dla psa i  atakuje 
czerwone krwinki. Niele-
czona może doprowadzić 
do śmierci zwierzaka za-
ledwie w  ciągu kilku dni. 
Objawy, które powinny nas 
zaniepokoić, są bardzo nie-
specyficzne, są to m.in.: 
wysoka gorączka, senność, 
brak łaknienia, wymioty, 
zmiana barwy moczu na 
ciemniejszy. 
Z kolei Anaplasma spp. ata-
kuje neutrofile, eozynofile 
lub płytki krwi. Tutaj rów-
nież możemy mówić o  wy-
soce niespecyficznych obja-
wach – senność, gorączka, 
bladość, nagłe kulawizny, 
wymioty i  biegunki, po-
większenie węzłów chłon-
nych, wybroczyny. 
Natomiast Ehrlichia canis to 
riketsja, która atakuje głów-
nie limfocyty i monocyty. 
Podczas ostrej fazy choroby 
psy mogą wykazywać rów-
nież bardzo niespecyficzne 
objawy, podobnie jak przy 
babeszjozie. Są to: apatia, 
senność, spadek apetytu, 
podwyższona temperatura, 
powiększone węzły chłon-
ne, wybroczyny na skórze 

i  błonach śluzowych, wy-
mioty oraz krwotoki z nosa.
Z kolei krętki Borrelia burg-
dorferii początkowo mogą 
nie dawać żadnych obja-
wów i  przebiegać w  sposób 
utajony. Charakterystyczne 
objawy boreliozy u  psów, 
jeśli się pojawią, to gorącz-
ka, kulawizna i obrzęki sta-
wów, objawy neurologiczne, 
jak drgawki, a także zmiany 
zachowania. Coraz częściej 
mówi się o  kłębuszkowym 
zapaleniu nerek na tle im-
munologicznym (tzw. nefro-
patia z  Lyme). To, o  czym 
należy pamiętać, to kwestia 
ostrożnego usuwania klesz-
czy z ciała zwierząt, aby za-
pobiec przeniesieniu kręt-
ków na człowieka.
W  każdym z  tych przy-
padków należy zgłosić się 
z  pupilem do lekarza wete-
rynarii, który zleci odpo-
wiednie badania i  wdroży 
leczenie.
Jak możemy zabezpieczyć 
się przed kleszczami? 
Przede wszystkim zadbaj-
my o  odpowiednie ubranie, 
które będzie chroniło całe 
ciało. Jasne kolory ułatwia-
ją dostrzeżenie wędrujące-
go „pasażera na gapę”. Poza 
tym zastosujmy preparaty 
odstraszające kleszcze, a  po 
powrocie do domu obejrzyj-
my starannie swoje ciało. 
Podobnie jest z  naszymi 
pupilami – profilaktycz-
ne zwalczanie kleszczy jest 
najlepszą metodą w  celu 
zapobiegania powyższym 
chorobom. Należy stosować 
odpowiednie preparaty na 
skórę lub obroże czy tablet-
ki. Pamiętajmy, by po spa-
cerze przejrzeć sierść i skórę 
naszego zwierzaka. Zwróć-
my szczególną uwagę na 
uszy, pysk, okolicę między-
palcową oraz miejsca, gdzie 
skóra jest delikatna, np. na 
brzuchu, pod pachami czy 
w pachwinach. Pomocne bę-
dzie użycie rolki do ubrań – 
chodzące po sierści pajęcza-
ki przykleją się do klejącego 
papieru. 
Jeśli jednak zdarzy się sytu-
acja, że znajdziemy kleszcza 
na skórze psa czy kota, na-
leży go delikatnie wykręcić 
specjalnymi kleszczołapka-
mi, a  miejsce zdezynfeko-
wać. Jeśli nie jesteście pew-
ni, czy uda nam się usunąć 
kleszcza lub w skórze pozo-
stała jego część, a także jeśli 
nie wiecie, jaki wybrać pre-
parat przeciwko kleszczom, 
to koniecznie skontaktujcie 
się z lekarzem weterynarii. 

Lek. wet. Anna Buczek  
Family Vet Gdynia,  

ul. Gryfa Pomorskiego 48c 
FMT VET

zdecydujmy 
na co wydać

tys. zł600
Wspólnie

na 2022 rok

MIASTO PRUSZCZ GDAŃSKI
BUDŻET OBYWATELSKI

Czas na Ciebie! 
ZAGŁOSUJ

więcej na bo.pruszcz-gdanski.pl

13-27 września 2021 r.23

kliknij lubię to 
i bądź na bieżąco!
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to media mają patrzeć na ręce władzy, a nie władza na ręce mediów, jak chciałby J. kaczyński: podporządkować 
sobie wszystkie media. zrobić z nich tubę propagandową. Jak na węgrzech.

Marszałek Witek praktycznie 
zakneblowała debaty w Sejmie. 
Jesteśmy Sejmem niemym. Po 
nocach procedujemy ważne 
ustawy – zmęczeni, czyli mniej 
uważni, ale najważniejsze dla 
PiS, że nie ma wtedy kamer te-
lewizyjnych. Nocą przechodzą 
projekty największego sprzeci-
wu obywatelskiego. 

Zabroniła zadawania pytań 
w  3-cim czytaniu procedowa-
nych ustaw, a  przecież np. ws. 
podatku cukrowego czy osób 
niepełnosprawnych popra-
wiliśmy projekty właśnie w  3 
czytaniu.

Czas zadawania pytań ograni-
czono do 1 minuty, co nie za-
wsze wystarcza, by przekonać 
posłów do swoich racji. 

W  interesie Polaków jest, że-
byśmy debatowali i  ustalali jak 
najlepsze prawo. Pani Marsza-
łek Witek powołuje się na Re-
gulamin Sejmu, a sama go łamie 
w świetle kamer. 

W sposób haniebny 11 sierpnia 
br. zarządziła reasumpcje (po-
nowne głosowanie) tylko dlate-
go, że PiS przegrało głosowanie 
ws. odroczenia obrad Sejmu, 
co by skutkowało opóźnieniem 
głosowania nad lex TVN.

Prawnicy podkreślają, że re-
asumpcja głosowania słu-
ży ponownemu przeliczeniu 

głosów, gdy jest wątpliwość np. 
ze względów usterek technicz-
nych urządzeń, a  nie ponow-
nemu głosowaniu, bo przegrali. 
To bezprawne. Nawet jeśli (jak 
twierdzi p. Marszałek), brako-
wało podczas tego głosowania 
terminu odroczenia, można 
było uzupełnić tę uchwałę o ten 
termin, bez tzw. reasumpcji.

11 SIERPNIA 2021

11 sierpnia br. w Sejmie zaczę-
ły się dziać rzeczy zaskakujące. 
Kiedy po godzinie 17:00 wzno-
wiono obrady, PiS przegrał po 
kolei trzy głosowania. Czterech 
posłów Kukiz’15 tez poparło 
wnioski opozycji o:

1.informacje Mariana Bana-
sia, szefa NIK o  wyborach 
kopertowych

2. informacje min. zdrowia A. 
Niedzielskiego o  Narodowym 
Programie Szczepień, 

3.premiera M. Morawieckiego – 
o Krajowym Planie Odbudowy.

4. Opozycja zgłosiła  tez wnio-
sek o  odroczenie posiedzenia 
Sejmu (żeby nie głosować tzw. 
ustawę Lex TVN), co Sejm 
przegłosował ze zwycięstwem 
opozycji!

Zdezorientowana marszałek Wi-
tek zarządziła kwadrans przerwy, 
który zmienił się w 2 godziny. 

W tym czasie byłam świadkiem 
na Sali Sejmowej jak różni po-
słowie PiS (w tym poseł Kacper 
Płażyński z Gdańska) dużo roz-
mawiali z Pawłem Kukizem…

Po przerwie P. Marszałek po-
wiedziała cyt.: „Po zasięgnię-
ciu opinii 5 prawników pod-
jęłam decyzję o  reasumpcji 
głosowania”! 

Zwyczajnie skłamała, bo były 
to opinie z  2018 r. i  dotyczy-
ły zupełnie innej sytuacji re-
asumpcji. Na dodatek podała 
nazwiska profesorów, którzy już 
dnia następnego się od tego od-
cięli mówiąc, że nikt z nimi nie 
konsultował…

Pani Marszałek oszukała po-
słów i  to jest ostatecznym po-
wodem naszego wniosku o  jej 
odwołanie. Takiego zachowania 
w  Parlamencie demokratycz-
nym nie było i nie powinno być.

Jeśli takie rzeczy są tolerowane, 
pewnie na polecenie J. Kaczyń-
skiego, to jak mamy wierzyć 
w uczciwe przeprowadzenie naj-
bliższych wyborów parlamen-
tarnych??? Bo w  gruncie rze-
czy co różni głosowanie w Sej-
mie od głosowania wyborców 
przy urnach? To tylko kwestia  
skali.

Przypominam, ze Rząd Pre-
mier Hanny Suchockiej w 1993 
r. upadł 1 głosem, bo poseł 

zatrzasnął się w  toalecie. Jakoś 
nie proponowano reasumpcji 
głosowania…

W  wyniku „rozmów” z  grupą 
P. Kukiza, którzy, jak twier-
dziła p. Marszałek „pomylili 
się”, w  ponownym głosowa-
niu przeszli na stronę rządzą-
cych i  wygrali głosowanie.  
Pytam za co?

Obrady wiec zostały wznowio-
ne. Głównie celem przepchnię-
cia ustawy lex TVN, która wg. 
posła M. Suskiego z  PiS ma 
spowodować, że „większość 
rządząca będzie miała większy 
wpływ na to co pokazuje telewi-
zja TVN”.

Reasumpcja umożliwiła uchwa-
lenie lex TVN, czyli ustawy 
o  radiofonii i  telewizji. Tra-
fi teraz ona do Senatu, który 
rozpatrzy ją  9 – 10 września.  
Mam nadzieję, że odrzuci ją  
w całości.

Następnie ustawa wróci na pos. 
Sejmu. Jesteśmy zmobilizowani 
i  czujni. Pewnie będziemy gło-
sować nad odrzuceniem weta 
senackiego.  Gdyby nam się nie 
udało z braku większości, liczy-
my na veto Prezydenta….

Niezależnie kto którą telewizję 
lubi oglądać, powinny być różne, 
z  różnymi punktami widzenia. 
Informacja jest rzetelną tylko 

wtedy, gdy mamy możliwość jej 
weryfikowania w  różnych me-
diach. Na tym polega wolność 
wyboru, wolność słowa, zwy-
czajna wolność człowieka. Na 
wolności podejmowania decyzji 
co chcemy oglądać i kiedy.

A  ustawa lex TVN może spo-
wodować, że będzie to następ-
na tuba propagandowa Rządu. 
Wolne Media po to są, żeby pa-
trzeć każdej władzy na ręce, a nie 
żeby to władza im patrzyła na 
ręce. Na tym polega demokracja. 

z poważaniem 
Małgorzata Chmiel 

poseł na sejm rp

WIADOMOśCI Z SEjMU 

„wolne, czyli niezależne od wpływu 
polityków media”
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STEFAN SKONIECZNY ODSZEDŁ NA EMERYTURĘ

ĆWIERĆ WIEKU PRACY W SAMORZĄDZIE 

po kilkudziesięciu latach pracy w samorządzie lokalnym na emeryturę odszedł stefan skonieczny. Jego rezygnację z funkcji 
starosty gdańskiego przyjęła rada powiatu. podczas piątkowej sesji na nowego starostę zgłoszono jedną kandydaturę – 
wicestarosty mariana cichona. radni nie przyjęli jednak jego kandydatury. 

na piątkowej sesji rady powiatu Gdańskiego przyjęto rezygnację z funkcji starosty gdańskiego stefana skoniecznego, 
który w dalszym ciągu pozostaje radnym powiatu.

O odejściu Stefana Skoniecznego 
na emeryturę mówiło się już od 
dawna. 
 – Zdecydowałem się w  końcu 
odpocząć. Odchodzę na emery-
turę, ale nie złożyłem mandatu 
radnego i w dalszym ciągu będę 
pracował na rzecz mieszkańców 
Pruszcza Gdańskiego. Myślę, że 
odchodzę z  podniesioną głową. 
W  czasie, kiedy byłem starostą, 

zrealizowaliśmy wiele niezwykle 
istotnych inwestycji dla miesz-
kańców powiatu gdańskie-
go – mówi „Panoramie” Stefan 
Skonieczny.
Lista osób, które typowane 
były do objęcia funkcji staro-
sty gdańskiego, nie była długa. 
Murowanym kandydatem był 
Marian Cichon, wicestarosta  
gdański.

 – Pracowaliśmy przez wiele lat 
i myślę, że wspólnie udało nam 
się bardzo wiele osiągnąć. Długa 
jest lista zrealizowanych zadań 
i inwestycji. Warto jednak zwró-
cić uwagę na jeden fakt. Nasz 
urząd stał się bardziej przyjazny 
petentom, a przy okazji poprawi-
liśmy komfort pracy urzędników 
starosty powiatowego. Na pewno 
nie będziemy zmieniać obrane-
go przez nas kursu. W dalszym 
ciągu będziemy dążyć do tego, 
abyśmy byli najprężniej rozwija-
jącym się powiatem w  Polsce – 
mówi nam Marian Cichon.
Piątkowe głosowanie było wiel-
kim zaskoczeniem. Za kandy-
daturą Mariana Cichona gło-
sowało 10 radnych, jedna osoba 
wstrzymała się od głosu i 10 było 
przeciwnych. 
- Nie spodziewałem się takiej 
sytuacji. Jestem ogromnie za-
skoczony. Owszem, nie sądzi-
łem, że opozycja zagłosuje za 
kandydaturą Mariana Cichona, 
ale dziwię się naszym kolegom, 

którzy głosowali przeciw wice-
staroście – mówi nam Bogdan 
Dombrowski, przewodniczący 
Rady Powiatu Gdańskiego, który 
tłumaczy jednocześnie, że zarząd 

będzie pracował w  niezmienio-
nym składzie ze Stefanem Sko-
niecznym na czele. – Taka sy-
tuacja może panować przez trzy 
miesiące. W tym czasie musimy 

wybrać nowego starostę i zarząd 
powiatu. Mam nadzieję, że na-
stąpi to już na wrześniowej sesji.

(lubek)

 – Przygoda z samorządem 
lokalnym trwała długo. My-
ślę, że niejedno małżeństwo 
mogłoby pozazdrościć Panu 
takiego stażu pracy w samo-
rządzie terytorialnym.
 – Faktycznie – w  samorzą-
dzie terytorialnym działam już 
ćwierć wieku, więc można po-
wiedzieć, że mamy srebrne we-
sele. Pierwsze podejście mia-
ło miejsce w  1990 roku, kiedy 
ubiegałem się o  stanowisko 
burmistrza miasta. Cztery lata 
później zostałem radnym mia-
sta Pruszcz Gdański, a rok póź-
niej zastępcą burmistrza. Przez 
trzy lata zajmowałem się spra-
wami społecznymi, by potem 
zająć się tworzeniem Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzi-
nie, którego przez pewien czas 
byłem też dyrektorem. Zawo-
dowo związałem się też z  re-
gionalnym oddziałem KRUS 
w  Gdańsku, gdzie byłem za-
stępcą dyrektora, a  od 2014 
roku ponownie pracowałem 
jako starosta gdański. W koń-
cu nastał ten dzień, w  którym 
stwierdziłem, że należy mi się 

odpoczynek. Stąd też decyzja 
o przejściu na emeryturę. 
 – jest Pan zadowolony 
z działań, które przeprowa-
dzono w ciągu minionych 
lat? Odchodzi Pan z głową 
podniesioną?
 – Jeszcze 10 lat temu nie przy-
puszczałbym, że na emeryturę 
będę odchodził jako starosta 
gdański. Nie żałuję żadnego 
dnia przepracowanego na tym 
stanowisku. Myślę, że był to 
dobry czas dla powiatu gdań-
skiego. Cieszę, że była dobra 
atmosfera pracy w  starostwie. 
Z kolei w działaniach rady po-
wiatu udało się pogodzić ogień 
i  wodę, bo tak należy określić 
panujące tam stosunki. Dzięki 
temu mogli zrealizować wiele 
zadań. Na długiej liście inwe-
stycji szczególne miejsce zaj-
muje wybudowany niedawno 
budynek pogotowia przy uli-
cy Raciborskiego w  Prusz-
czu Gdańskim czy rozbudowę 
szkoły w  Warczu albo kom-
pleksowe remonty pozostałych 
dwóch placówek, które znaj-
dują się w  zarządzie powiatu, 

a  więc Zespołu Szkół Ogrod-
niczych i  Ogólnokształcących 
oraz Zespołu Szkół Rolniczych 
CKP w  Rusocinie. Nie może-
my zapomnieć o  inwestycjach 
drogowych. Były i są nadal re-
alizowane w różnych miejscach 
naszego powiatu, bez względu 
na zapatrywania polityczne. 
Nigdy nie podejmowaliśmy de-
cyzji ze względu na politykę. 

Myślę, że bez wstydu i zażeno-
wania mogę pojechać do każdej 
miejscowości naszego powiatu, 
by rozmawiać o sprawach waż-
nych i trudnych. Jestem w sta-
nie obronić swoje stanowisko 
i przekonać tych, którzy nie są 
zadowoleni.
 – Myślę, że są rzeczy, któ-
rych nie udało się zrobić.
 – Są to kwestie związane 

z pomocą społeczną. Z różnych 
względów nie udało się wcze-
śniej rozpocząć budowy budyn-
ku na potrzeby domu dziecka. 
Istnieje problem z  brakiem 
chętnych do tworzenia rodzin 
zastępczych. W  tym przy-
padku nie stanowimy jakiegoś 
szczególnego wyjątku. Na te-
renie powiatu gdańskiego dzia-
ła bardzo dużo rodzin zastęp-
czych, ale mają one podpisane 
umowy z  sąsiednimi jednost-
kami, które proponują znacznie 
lepsze warunki finansowe. 
Nie udało nam się też podnieść 
poziomu szkół średnich, któ-
rych organem prowadzącym 
jest powiat. Wprawdzie poczy-
niliśmy pierwsze kroki, wypo-
sażając szkoły w  odpowiedni 
sprzęt do nauki zawodu, ale 
poziom edukacyjny pozostał 
na tym samym poziomie. Mam 
nadzieję, że z czasem nasze wy-
siłki zaoczną przynosić efekty, 
a  szkoły będą cieszyły się du-
żym zainteresowaniem absol-
wentów podstawówek. 
 – Czy w ciągu 7 lat, pełniąc 
funkcję starosty, podjął 

Pan decyzję, której potem 
żałował?
 – Nie rozpamiętywałem zbyt 
długo źle podjętych decyzji. 
Było ich niewiele i  nie doty-
czyły zapewne zbyt ważkich 
spraw, które miałyby znaczenie 
dla rozwoju czy funkcjonowa-
nia powiatu.
 – Czym zatem zajmował się 
teraz będzie Stefan Sko-
nieczny?
 – Będę odpoczywał. Ale mó-
wiąc już nieco poważniej: dalej 
będę pracował jako radny po-
wiatu gdańskiego. Chcę rzetel-
nie wykorzystać dwa ostatnie 
lata tej kadencji. Mam też spo-
ro zaległości związanych z  re-
montem domu. Trudno teraz 
o  odpowiednich fachowców, 
więc niektórymi robotami będą 
musiał zająć się osobiście. Poza 
tym wrócę do sportu. Będę, 
tak jak do niedawna, wspierał 
organizacyjnie naszych prusz-
czańskich rugbistów. 
 – Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański 

Dziwna decyzja radnych powiatu

emeryturę wykorzysta na odpoczynek i pomoc sportowcom
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życie Powiatu

Czas na ostatni etap konsul-
tacji realizowanych w  ramach 
Budżetu Obywatelskiego. Za-
praszamy wszystkich miesz-
kańców miasta Pruszcz Gdań-
ski do udziału w  głosowaniu. 
Głosowanie rozpocznie się 
w  poniedziałek 13 września 
2021 r. i  potrwa do dnia 27 
września 2021 r. Łącznie zgło-
szonych zostało 35 projektów, 
natomiast etap weryfikacji po-
zytywnie przeszły 23 projek-
ty i  tylko one wezmą udział 
w głosowaniu.

Poniżej znajduje się lista pro-
jektów, które poddane będą 
głosowaniu. Pełny opis moż-
na znaleźć na stronie https://
bo.pruszcz-gdanski.pl.

• Doposażenie Parku Krainy 
Polodowcowej. | projekt nr 3
• Oświetlenie płyty głównej 
boiska Stadionu Miejskiego 
w  Pruszczu Gdańskim. | pro-
jekt nr 4
• Oświetlenie boiska trenin-
gowego Stadionu Miejskiego 
w  Pruszczu Gdańskim. | pro-
jekt nr 5
• Elektroniczna tablica wyni-
ków z  dwustronnym zegarem. 
| projekt nr 6
• Doposażenie obecnego placu 
zabaw w  urządzenia dla osób 
niepełnosprawnych. | projekt 
nr 7
• Zakup drona do analizy skła-
du dymu kominowego, celem 
poprawy skuteczności „wal-
ki” z  zatruwaniem powietrza 
w  Pruszczu Gdańskim. | pro-
jekt nr 10
• Park muzyczny na terenie 
faktorii. | projekt nr 12
• Reflektory lub światła na bo-
isku. | projekt nr 14

• Zdroje wody pitnej przy miej-
skich punktach aktywności fi-
zycznej. | projekt nr 16
• Bezpieczne i zadaszone wiaty 
rowerowe w kluczowych punk-
tach miasta Pruszcz Gdański. | 
projekt nr 17
• Doświetlenie drogi dla rol-
karzy nowoczesnymi lampami 
LED. | projekt nr 19
• Miejska strefa relaksu i odpo-
czynku. | projekt nr 20
• Wybieg dla psów na terenie 
Faktorii. | projekt nr 21
• Ławki solarne z możliwością 
ładowania urządzeń mobil-
nych. | projekt nr 23
• Zakup trzech fotopułapek. | 
projekt nr 25
• Uporządkowanie skarpy przy 
alejce od ul. Wojska Polskiego 
do ul. Olszewskiego. | projekt 
nr 27
• Modernizacja przy ul. Żuław-
skiej polegająca na wybudowa-
niu oświetlenia. | projekt nr 29
• Likwidacja słupków drogo-
wych oraz miejsc nadmiernie 
zabetonowanych poprzez sa-
dzenie drzew. | projekt nr 30
• Ogrody deszczowe w mieście 
Pruszcz Gdański. | projekt nr 
31
• Jeż na swoim - stwarzamy do-
bre warunki dla jeży. | projekt 
nr 32
• Zakup i  montaż 5 w  pełni 
zautomatyzowanych defibry-
latorów AED stanowiących 
uzupełnienie istniejącej bazy 
defibrylatorów, służącej do ra-
towania życia ludzkiego. | pro-
jekt nr 33
• „Złap deszcz!” - wyposaże-
nie placówek użyteczności pu-
blicznej w  zbiorniki naziemne 
na deszczówkę. | projekt nr 34
• Utworzenie naturalnych 
skupisk leśnych na obrzeżach 

Pruszcza Gdańskiego wraz 
z  rewitalizacją lasu na osiedlu 
Komarowo. | projekt nr 35

jAK ODDAĆ GŁOS?
-  za pomocą internetowego for-
mularza (! dostępny wyłącznie 
od 13 do 27 września na stro-
nie: https://bo.pruszcz-gdan-
ski.pl/),
- za pomocą papierowego for-
mularza/karty głosowania 
(wypełnioną kartę do głoso-
wania wrzucamy do urny, któ-
ra będzie wystawiona w Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu 
Miasta lub wysyłamy pocztą na 
adres ul. Grunwaldzka 20, 83-
000 Pruszcz Gdański – liczy 
się data stempla pocztowego).

GDZIE ZNAjDĘ DRUK KARTY 
DO GŁOSOWANIA?
- w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miasta,
- w  wersji elektronicznej na 
stronie https://bo.pruszcz
-gdanski.pl/.

Gdzie znajdę opis projektów?
Wszystkie opisy projektów 
znajdują się na dedykowanej 
stronie internetowej https://
bo.pruszcz-gdanski.pl/

PAMIĘTAjMY!
- Głosujemy jeden raz.
- Na karcie do głosowania 
możemy wybrać do pięciu za-
dań, przyznając im punkty 
z 5-stopniowej skali (od 1 do 5 
punktów).
- Głosowanie trwa od 13 do 27 
września 2021 r. W przypadku 
wysyłki kart pocztą liczy się 
data stempla pocztowego.
- Wyniki głosowania ogło-
szone zostaną 14 października 
2021 r.

Budżet obywatelski, 
głosowanie 
od 13 do 27 września!

 w ramach budżetu obywatelskiego zakupionow 5 w pełni zautomatyzowanych 
defibrylatorów aed

Przed nami zapowiadana 
czwarta fala koronawirusa. 
Specjaliści radzą, aby szcze-
pić się, by w  miarę łagodnie 
przejść chorobę, a może nawet 
nie zachorować. W  gminie 
Trąbki Wielkie działa mo-
bilny punkt szczepień, dzięki 
czemu mieszkańcy nie muszą 
pokonywać kilometrów, aby 
zaszczepić się.
Na terenie trąbeckiej gmi-
ny przeprowadzono już kilka 

akcji szczepień, ale przed nami 
kolejne. Mobilny punkt szcze-
pień dostępny będzie także na 
gminnych dożynkach, któ-
re odbędą się… oczywiście 
w Trąbkach Wielkich.
 – Gorąco namawiam wszyst-
kich niezaszczepionych, aby 
zmienili zdanie. Chrońmy się 
przed chorobą, która ataku-
je znienacka i  w niektórych 
przypadkach wyrządza nie-
wyobrażalne szkody – mówi 

Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie, który rów-
nież zaszczepił się przeciwko 
COVID-19.
Dodajmy, że blisko 230 miesz-
kańców gminy Trąbki Wiel-
kie skorzystało z  mobilnych 
punktów szczepień w  Paw-
łowie i w Sobowidzu. Gmina 
planuje uruchomienie kolej-
nych takich punktów.

(GR)

SKORZYSTAj Z OKAZjI

Mobilne punkty szczepień

 wójt błażej konkol został już zaszczepiony przeciwko coVid-19

MOBILNE PUNKTY SZCZEPIEŃ
MIERZESZYN 03.09.2021  
Świetlica Wiejska, ul. Kasztanowa 4, od godz. 16:00, 

->szczepionka Johnson & Johnson - BEZ wcześniejszej rejestracji
->szczepionka Pfizer (także dla osób 16+) -  po rejestracji:693-277-248 

do 02.09.2021 do godz.14:00. 
 

TRĄBKI WIELKIE 12.09.2021  
STADION, ul. Sportowa 2 

Od 14:00 podczas biesiady dożynkowej 
->szczepionka Johnson & Johnson - BEZ wcześniejszej rejestracji

 
 

Zapraszamy na szczepienie przeciwko COVID-19:
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Powiatowa Komisja Lekarska 
w  Pruszczu Gdańskim zloka-
lizowana będzie w  Centrum 
Kultury i Sportu przy ul. Cho-
pina 34 w Pruszczu Gdańskim. 
Komisja pracować będzie w dni 
powszednie w  godz. 8.00 – 
15.00 (tel. 669 481 669).
Osoby stawiające się do kwali-
fikacji wojskowej po raz pierw-
szy obowiązane
są przedstawić: dowód osobisty 
lub inny dokument pozwalają-
cy na ustalenie tożsamości albo 
też dokument potwierdzają-
cy przyczyny niestawienia się. 
Natomiast jeśli stawienie się do 
kwalifikacji wojskowej w  ter-
minie określonym w  wezwa-
niu nie było możliwe, to należy 
przedłożyć dokumentację tłu-
maczącą przyczynę nieobecno-
ści. Osoba chora musi przedło-
żyć komisji dokumentację me-
dyczną, w  tym wyniki badań 
specjalistycznych, przeprowa-
dzonych w  okresie dwunastu 
miesięcy przed dniem stawie-
nia się do kwalifikacji wojsko-
wej. Potrzebna też będzie ak-
tualna fotografia o  wymiarach 
3 x 4 cm bez nakrycia głowy 
i  dokumenty potwierdzające 
poziom wykształcenia lub po-
bieranie nauki oraz posiadane 
kwalifikacje zawodowe.
 – Należy pamiętać, że nie-
otrzymanie wezwania imien-
nego nie zwalnia osób, o  któ-
rych mowa w  obwieszczeniu, 
od dopełnienia obowiązku 
stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej – informuje Irene-
usz Czernecki, naczelnik Wy-
działu Bezpieczeństwa i  Za-
rządzania Kryzysowego Staro-
stwa Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim, który dodaje, że 
w  tym samym czasie będzie 
można zapoznać się z  ofertą 

Policji, Wojsk Obrony Teryto-
rialnej oraz 49. Bazy Lotniczej 
w Pruszczu Gdańskim.
Ewa Dacewicz z Wydziału Za-
rzadzania Kryzysowego doda-
je, że stawiennictwo na komisji 
jest obowiązkowe.
 – Zdarzają się przypadki, że 
wezwany nie stawi się. Doty-
czy to przede wszystkim osób, 
które przebywają za granicą. 
W  takim wypadku należy po-
wiadomić organ zawiadamia-
jący, a więc wójta bądź burmi-
strza – w zależności od miejsca 
zamieszkania. Nie wszyscy 
zdają sobie sprawę, że do woj-
ska nie trzeba iść, ale należy 
stanąć przed „komisją pobo-
rową”, żeby potem nie mieć 
problemów. Przy rozmowie 
kwalifikacyjnej pracodawca za-
pyta, czy został uregulowany 
stosunek do służby wojskowej. 
Podobnie może być w  ban-
ku przy zaciąganiu kredytu 
hipotecznego
Dodajmy na sam koniec, że 
obowiązywać będzie reżim sa-
nitarny, dlatego wszystkie oso-
by, które mają stawić się przed 
komisją poborową, muszą być 
w  maseczkach, zakrywających 
usta i nos.
Pierwsi na komisji staną miesz-
kańcy gminy Trąbki Wielki 
(6 – 9 września), a następnych 
dniach mężczyźni z gmin: Su-
chy Dąb (10 – 13 września), 
Przywidz (14 – 16 września), 
Pszczółki (16 – 21 września), 
Cedry Wielkie (21 – 22 wrze-
śnia), Kolbudy (23 – 30 wrze-
śnia), miasta Pruszcz Gdański 
(1 – 12 października), gminy 
Pruszcz Gdański (13 – 20 paź-
dziernika). Kobiety będą przyj-
mowane 21 października. 

(GR)

życie Powiatu

OBOWIĄZEK KAŻDEGO MŁODEGO MĘŻCZYZNY 

Już od 6 września do 21 października mieszkańcy naszego powiatu stawać będą przed powiatową komisją lekarską 
w pruszczu Gdańskim. imienne wezwania na kwalifikację wojskową w powiecie otrzymało 1075 mężczyzn oraz kobiet. przed 
komisję wzywani będą przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2002 roku, a także panowie z rocznika 2001. dlaczego? 
Ubiegłoroczna kwalifikacja wojskowa – ze względu na pandemię koronawirusa – została przerwana. 

stań przed „komisją poborową” i nie rób sobie 
kłopotów na przyszłość
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  wójt Janusz Goliński wręcza voucher kindze miselis

 posiadaczką nowego roweru stała się też Hanna karnat

 z roweru cieszy się także dorota zwolak 
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SZCZEPIĄ SIĘ I WYGRYWAjĄ 

Atrakcyjne nagrody dla zaszczepionych 
od miesięcy prowadzone są szczepienia przeciw coVid-19. prowadzone są też różne akcje, które mają zachęcić 
niezdecydowanych do szczepienia. w gminie cedry wielkie działa mobilny punkt szczepień, ale prowadzona jest też loteria 
fantowa, w której mogą uczestniczyć tylko osoby zaszczepione. 

 – Wszystkich niezdecydo-
wanych zachęcam, aby za-
szczepili się przeciwko wiru-
sowi, który tak bardzo zmie-
nił w  ostatnim roku nasze 
życie. Możliwości jest wiele. 

Kolejki zniknęły. Wystarczą 
tylko chęci – zachęca Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie. – Myślę, że każ-
dy jest już zmęczony i  ma 
też dość obostrzeń, zakazów 

i  nakazów, które funkcjo-
nują od ponad roku. Tylko 
przy zbiorowej odporności 
będziemy mogli ponownie 
normalnie żyć. Ale tylko od 
nas zależy, czy zaszczepimy 

się przeciwko wirusowi co-
vid-19, czy też będziemy 
obojętni i  znów będziemy 
zmuszeni żyć według narzu-
conych restrykcji.
Na terenie żuławskiej gminy 

organizowane są loterie fan-
towe wśród osób zaszcze-
pionych. Główną nagrodą 
są rowery. Pierwsze loteria 
została zorganizowana pod-
czas festynu w  Trutnowach. 
Tam główną nagrodę – rejs 
po Wiśle – wygrała Kinga 
Miselis, natomiast rower tra-
f ił do rąk Aleksandry Pry-
kowskiej. Kolejne losowanie 
nagród przeprowadzono na 
festynie wieńczącym Żuław-
ski Rajd Rowerowy. Tym ra-
zem szczęśliwą posiadaczką 

roweru została Hanna Kar-
nat. Kolejną właścicielką no-
wego roweru stała się Dorota 
Zwolak z  Cedrów Wielkich, 
której szczęście dopisało 
podczas losowania zorgani-
zowanego na zakończenie 
Cyklo Cedry Wielkie.
Następne losowanie nagród 
odbędzie się na gminnych 
dożynkach, które 4 wrze-
śnia odbędą się w  Cedrach 
Wielkich.

(lubek)

życie gMiny cedry wieLkie 
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  rozbudowana szkoła podstawowa specjalna w warczu

  Uczniowie ze szkoły w rusocinie mają do dyspozycji 
nowoczesny sprzęt rolniczy 

 Uczniowie ze szkoły w rusocinie 
na zajęciach z mechatroniki

 w czasie wakacji prace remontowe prowadzono w pruszczańskim „ogrodniku”
 nowe sale lekcyjne czekają na uczniów zsoio 

w pruszczu Gdańskim

życie Powiatu

CZAS ZACZĄĆ NOWY ROK SZKOLNY

Ponad tysiąc uczniów w zsoio 
w Pruszczu gdańskim
1 września uczniowie ponownie wrócą do szkół. sprawdziliśmy, jak do nowego roku szkolnego przygotowały się placówki 
oświatowe, których organem prowadzącym jest powiat gdański.

1 września dla uczniów Szkoły 
Podstawowej Specjalnej w War-
czu zadzwoni pierwszy dzwo-
nek w  nowo wybudowanym 
panelu szkoły. Ten nowoczesny, 
przestronny budynek posiada 
5 klas lekcyjnych, pracownię 
chemiczno–fizyczną, pracow-
nię plastyczno-techniczną oraz 
bibliotekę, czytelnię, gabinet 
pedagoga i psychologa, logope-
dy oraz salę gimnastyczną. Bu-
dynek przystosowany jest dla 
uczniów z niepełnosprawnością 
ruchową. Winda ułatwi korzy-
stanie ze wszystkich pomiesz-
czeń w nowej szkole.
 – Inwestycja ta pozwoliła szko-
le zwiększyć liczbę uczniów 
w nowym roku szkolnym. W 20 
oddziałach klasowych będzie 
się kształcić 105 uczniów, ale 
rekrutacja wciąż trwa – mówi 
Marian Cichon, wicestarosta 
gdański.
W  czasie wakacji bardzo dużo 
działo się w Zespole Szkół Rol-
niczych Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Rusocinie.

 – Od września uczyć się będzie 
w  naszej szkole 450 uczniów. 
Podczas nabory największym 
zainteresowaniem cieszyła się 
szkoła branżowa o  profilu me-
chanik pojazdów samochodo-
wych. Wśród naszych uczniów 
dominują mieszkańcy powia-
tu gdańskiego. Dla tych, któ-
rzy będą zainteresowani, udo-
stępniamy internat, który w  tej 
chwili przechodzi gruntowny 
remont. Mam nadzieję, że już 
w  październiku, po jego za-
kończeniu dostępne będą 24 
miejsca noclegowe – informuje 
Robert Aszyk, dyrektor szkoły 
w Rusocinie.
Warto w  tym miejscu powie-
dzieć, że ostatnia kondygnacja 
internatu adaptowana jest w tej 
chwili na potrzeby Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
o  specjalności psychiatrycznej. 
Drugie piętro to baza noclego-
wa, która w wolnych terminach 
służyć na wynajem dla osób, 
czy podmiotów zewnętrznych, 
dzięki czemu będzie można 

zarobić dodatkowe pieniądze 
na utrzymanie budynku. Na 
pierwszym piętrze nadal będzie 
funkcjonować Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie, a  par-
ter przeznaczony zostanie na 
pracownie, stołówkę i  kuchnię 
szkolną. Wszystkie prace kosz-
tować będą ok. 4 mln zł., a ca-
łość finansowana jest ze środ-
ków powiatu.
 – Od października startujemy 
także ze studiami podyplomo-
wymi, ale prowadzę rozmowy 
z  władzami Wyższej Szko-
ły Agrobiznesu w  Łomży, aby 
w przyszłości można było zdo-
być w naszej szkole także tytuł 
licencjata na kierunku rolnic-
two – dodaje Robert Aszyk. 
– Przede wszystkim będziemy 
skupiali się procesie edukacyj-
nym, aby poziom kształcenia 
naszych uczniów był coraz lep-
szy. Chcielibyśmy, aby nasi wy-
chowankowie osiągali wysokie 
oceny na egzaminach zawodo-
wych i maturalnych.
Najważniejszym wydarzeniem 
rozpoczynającego się właśnie 
roku szkolnego będą obchody 
50-lecia szkoły w  Rusocinie. 
Zaplanowano je na 17 września. 
Serdecznie zapraszamy absol-
wentów, rodziców i  przyjaciół 
szkoły.
Działo się też wiele w  Zespole 
Szkół Ogrodniczych i  Ogól-
nokształcących w  Pruszczu 
Gdańskim. 
  – Część administracyjna naszej 
szkoły została przeniesiona do 
innego budynku, a pozostawio-
ne pomieszczenia zaadaptowa-
ne na pracownię ekonomiczną 
i  logistyczną. Ten drugi kie-
runek cieszy się niesłabnącym, 
ogromnym zainteresowaniem 
uczniów. Poza tym, w  czasie 
wakacji wymieniliśmy zdecydo-
waną większość umeblowania 
szkoły. W  budynku głównym 
rozbudowana została pracownia 
doradztwa zawodowego, która 
została przy okazji wyposażona 
w nowoczesny sprzęt. Powstała 
portiernia i szatnia, dzięki cze-
mu poprawiliśmy bezpieczeń-
stwo i komfort naszych uczniów 
– mówi „Panoramie” Artur 
Drabiuk, dyrektor pruszczań-
skiej szkoły.
W  tym roku największą po-
pularnością w  pruszczańskim 
„ogrodniku” cieszyły się klasy 
licealne i  technika. Praktycz-
nie wszystkie klasy mają kom-
plet uczniów. Największe za-
interesowanie nadal wzbudza 

logistyka i  technikum archi-
tektury krajobrazu. W szkołach 
branżowych najbardziej popu-
larne kierunki to: magazynier, 
logistyk i fryzjer. 
 – W  tym roku naukę w  na-
szej szkole rozpocznie o  100 
uczniów więcej niż 12 mie-
sięcy temu, a  ich łączna licz-
ba przekroczy 1000. Z  kolei 
naukę w  klasach pierwszych 
rozpocznie 260 uczniów. Są 
to oczywiście dane dotyczące 
szkoły dziennej, a  pamiętajmy, 
że w naszej szkole działa także 
liceum dla dorosłych – wylicza 
dyrektor Drabiuk.
O  najważniejszych wydarze-
niach organizowanych we 
wszystkich trzech szkołach bę-
dziemy na bieżąco informować 
na naszych łamach.

Krzysztof Lubański
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GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI

Prace oświetleniowe 
Dzięki kolejnym inwesty-
cjom w  budowę lub moder-
nizację oświetlenia w  gminie 
Pruszcz Gdański będzie jaśniej 
i bezpieczniej.
Do jesieni potrwa wymiana 150 
opraw sodowych na LED-owe 
przy ul. Głównej w  Przejazdo-
wie. Zakres prac jest spory, bo 
dotyczy całej ul. Głównej – od 
węzła obwodnicy południowej 
Gdańska do hurtowni MA-
KRO. Realizacji zadania o war-
tości ponad 139 tys. zł dokona 
wyłoniona w  przetargu firma 
ESAND. 
Podpisano umowę na roczną 

 rekreacja w Juszkowie podczas gminnych półkolonii

 zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

  w ramach kolonii dzieci spędziły 12 dni w górach

 szkolenie nauczycieli klas i–iii

 Ulica Główna w przejazdowie
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bieżącą konserwację 27 lamp 
hybrydowych na terenie gminy 
Pruszcz Gdański. Umowa opie-
wa na 25 tys. zł. 
Jeszcze w tym roku przy ul. Le-
śnej w Żuławce stanie lampa so-
larna o wartości 15 tys. zł. Obec-
nie trwają prace projektowe.
Do połowy stycznia przyszłego 
roku potrwa budowa oświetlenia 
w Lędowie (przy ul. Jesionowej; 
za kwotę ok. 33 tys. zł), w Mo-
krym Dworze (droga gminna; 
ponad 30 tys. zł) oraz w Cieple-
wie (ul. Przemysłowa; ponad 64 
tys. zł).

(MB)

CHĘTNIE KORZYSTALI Z WAKACYjNYCH PROPOZYCjI

Profilaktyka poprzez sport, 
zabawę i integrację
zajęcia w świetlicach, nauka gry w tenisa stołowego, wycieczki, pełne przygód półkolonie i kolonie – dzięki wsparciu z Gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 w sumie ponad 300 dzieci (z gminy 
pruszcz Gdański) w różnym wieku skorzystało z wybranych form wypoczynku, rekreacji i edukacji.

Jeszcze w  czerwcu zostały 
wznowione (po okresie loc-
kdownu) bezpłatne zajęcia 
z  tenisa stołowego dla dzie-
ci i  młodzieży. Odbywały się 
przez trzy miesiące w  dwóch 
gminnych szkołach (Straszy-
nie i Borkowie), każdorazowo 
przyciągając po kilkanaście 
osób. Podczas lekcji tenisa or-
ganizowane były quizy i  po-
gadanki na temat profilaktyki 
uzależnień.
W  lipcu wystartowały zapisy 
na półkolonie. Zainteresowa-
nie było bardzo duże. Osta-
tecznie z  wypoczynku sko-
rzystały 144 osoby podczas 4 
turnusów. Na dzieci czekały 
zajęcia żeglarskie na terenie 
stanicy w  Wiślince, kajakar-
skie w  Centrum Rekreacji 
w  Juszkowie, artystyczno–te-
atralne w  Mediatece w  Stra-
szynie oraz wycieczki. Połowę 
uczestników półkolonii wska-
zał Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 
W sierpniu 50 dzieci w wieku 
od 8 do 15 lat wyjechało na 
12-dniowe kolonie profilak-
tyczno-sportowe do Murza-
sichle koło Poronina. Wiele 
dzieci po raz pierwszy zoba-
czyło góry. Uczestnicy kolo-
nii zdobyli Gubałówkę i  No-
sal, wybrali się nad Morskie 
Oko, wjechali na Wielką 
Krokiew, a  ponadto wyszale-
li się w aqua parku i zwiedzili 
Muzeum Figur Woskowych 
w Zakopanem. 
Również w  sierpniu wystar-
towały zajęcia socjoterapeu-
tyczne i  psychoedukacyjne 
w  świetlicach wiejskich, któ-
re potrwają do 10 listopada. 

życie gMiny Pruszcz gdański

STRASZYN

Boisko coraz bliżej 
Warunki pogodowe pozwalają 
na kontynuację budowy boiska 
w  Straszynie. Obecnie mają 
miejsce prace wykończeniowe. 
Zlokalizowane przy nowym 
wielofunkcyjnym komplek-
sie boisko do piłki nożnej jest 
obiektem pełnowymiarowym 
(61 x 105 m) o nawierzchni ze 
sztucznej trawy, która obecnie 
wypełniania jest specjalnym 
granulatem. Na terenie boiska 
zostało wykonane odwodnie-
nie. Inwestycja objęła rów-
nież montaż bramek, w  tym 

bramek mobilnych, trybun, 
zadaszonych wiat, tablicy wy-
ników oraz piłkochwytów.
Boisko zostało ogrodzone 
i  oświetlone lampami typu 
LED. Prowadzi do niego 
ścieżka z  kostki betonowej. 
Pojawiła się tu również mała 
architektura w  postaci ławek 
i koszy na śmieci. Koszt zada-
nia to blisko 2,5 mln zł. 
 – Przed nami jeszcze pra-
ce wykończeniowe, uzyska-
nie certyfikatu FIFA QU-
ALITY PRO oraz uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie 
obiektu – zapowiada wicewójt 
Daniel Kulkowski. – O termi-
nie oddania boiska do użytku 
będziemy informować. Mamy 

także nadzieję na rozegranie 
meczu na jego otwarcie.

(MB)

Uczestnicy zajęć, kierowani 
przez pedagogów i  psycholo-
gów szkolnych w  porozumie-
niu z  Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, biorą 
udział w warsztatach, ćwicze-
niach i  dyskusjach o  charak-
terze terapeutycznym i  moty-
wacyjnym. Prowadzący poru-
szają, m.in. tak ważne obecnie 
tematy jak: samotność, zabu-
rzenia odżywania, samoocena, 

presja rówieśnicza i  uzależ-
nienia od substancji psy-
choaktywnych oraz mediów 
społecznościowych. 
We wrześniu, również w ra-
mach gminnego progra-
mu profilaktycznego, zo-
staną uruchomione zajęcia 
opiekuńczo–wychowawcze 
w świetlicach wiejskich.
Jednocześnie w ostatnim cza-
sie miały miejsce szkolenia 

nauczycieli klas 1–3 gminnych 
szkół. Projekt pn. „Spójrz ina-
czej” miał wymiar zarówno 
teoretyczny, jak i  praktyczny, 
a dotyczył komunikacji z dzieć-
mi, rozwiazywania problemów 
w  pracy z  grupą i  profilaktyki 
uzależnień. Z uwagi na duże za-
interesowanie, jesienią odbędzie 
się druga tura tego typu szkoleń.

(MB)
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życie gMiny trąBki wieLkie

STRAŻACY OTRZYMALI NOWY WÓZ 

Historyczne chwile w sobowidzu
na ten dzień mieszkańcy sobowidza czekali lata. w miniony piątek w garażu miejscowej ochotniczej straży pożarnej zaparkował 
nowiutki wóz bojowy. Jego zakup sfinansowany został przez: Urząd Gminy trąbki wielkie, starostwo powiatowe w pruszczu 
Gdańskim, państwową straż pożarną oraz osp sobowidz. było to historyczne wydarzenie w dziejach osp sobowidz.

Nowy samochód jest bez wąt-
pienia najlepszym prezentem 
dla strażaków z  jednostki, któ-
ra w  tym roku świętuje 75-lecie 
istnienia. Po 34 latach służby na 
zasłużoną emeryturę przechodzi 
Jelcz, który brał udział w  aka-
cji ratowniczej w czasie powodzi 
Gdańsku czy pożarze Aeroklubu 
Gdańskiego w  Pruszczu Gdań-
skim. Strażacy nie ukrywają, że 
z  łezką w  oku żegnają się z  ich 
wysłużonym „Jelonem”, ale z no-
wego wozu będą bardziej zado-
woleni, szczególnie że jednostka 
działa w Krajowym Systemie Ra-
townictwa Gaśniczego.
 – Strażaków nie brakuje w So-
bowidzu. Do seniorów dołącza 

powoli nowe pokolenie, z którego 
w przyszłości na pewno będziemy 
mieli pożytek. W naszej gminie 
niekwestionowanym liderem pod 
kątem wyjazdów do akcji ratun-
kowych jest jednostka z  Rości-
szewa. Myślę, że OSP Sobowidz 
i OSP Trąbki Wielkie odnotowu-
ją podobną liczbę zdarzeń w cią-
gu roku – mówi „Panoramie” 
Błażej Konkol, wójt gminy Cedry 
Wielkie.
Tabor samochodowy jednost-
ki w gminie Trąbki Wielkie jest 
na dobrym poziomie. Na zakup 
wozu dla OSP Sobowidz trąbecki 
samorząd przeznaczył 400 tys. zł. 
Niemałą cegiełkę dorzuciły wła-
dze powiatu gdańskiego.

 – W miarę możliwości staramy 
się wspierać jednostki ochotniczej 
straży, które są zazwyczaj pierw-
sze w akcjach ratunkowych. Mam 
nadzieję, że wyjazdów będzie jak 
najmniej, by wóz mógł jedynie 

cieszyć oko – dodaje Marian Ci-
chon, wicestarosta gdański. 
Kupno nowego samochodu to 
koszt rzędu ponad 800 tys. zł. 
Nie każdy samorząd stać, by wy-
dać prawie pół miliona złotych na 

taki zakup. Zdaniem samorzą-
dowców na takie zadania znacz-
nie większe dofinansowanie po-
winno pochodzić ze środków 
centralnych. 
 – Zdarzeń, a  szczególnie 

wypadków drogowych, jest coraz 
więcej, dlatego strażacy potrzebu-
ją odpowiedniego sprzętu – pod-
sumowuje Błażej Konkol.

(lubek)
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NOWA FORMUŁA MUZYCZNEGO FESTIWALU

rock and roll po rocznej przerwie w Przywidzu
przywidz to nie tylko stoki narciarskie i jeziora, ale także rock and roll. za nami kolejna odsłona rockblu przywidz Festiwal, 
który od tego roku zmienił nieco swoją formułę. 

Historia przywidzkiego festi-
walu jest stosunkowo krótka, 
bo liczy zaledwie sześć lat, ale 
o  sierpniowej rockandrollowej 
imprezie zawsze jest głośno nie 
tylko na Pomorzu. W tym roku 
gwiazdą wieczoru były „Czer-
wone Gitary”, które świętowały 
swoje 55-lecie. Co prawda o rok 
spóźnione, ale jednak urodziny. 
Przypomnimy, że zespół ob-
chodził swoje 50-lecie założe-
nia również w Przywidzu, gdzie 
jest Bulwar Zespołu Czerwone 
Gitary. Według lidera zespołu 
Jerzego Skrzypczyka to zapew-
ne jedyny na świecie bulwar wy-
różniający zespoły rockowe. 
Przed nimi na przywidzkiej sce-
nie zagrały jeszcze wschodzące 
gwiazdy, a  więc Obrasqi oraz 
The Blue Willmingtons. Cała 
impreza odbyła się zaś w Arenie 
Przywidz.
 – Obserwując nieprzewidy-
walną w ostatnich latach pogo-
dę oraz możliwości finansowe, 
musieliśmy nieco zweryfikować 
plany organizacyjne Rockblu 
Przywidz Festiwal. To nie tyl-
ko moja opinia, ale zmieniona 
formuła festiwalu sprawdziła 

się. Z  niektórych elementów 
imprezy, które miały miejsce 
w  latach wcześniejszych, zre-
zygnowaliśmy i  okazało się, że 
był to strzał w  przysłowiową 
dziesiątkę – mówi „Panoramie” 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz. 
Zmiany zawsze się pojawiają i w 
przypadku RockBlu również. 
Nie jest jednak przesądzone, czy 
w przyszłości festiwal nie będzie 
rozszerzony o  swego rodzaju 
jarmark rzemiosła rękodziel-
niczego oraz inne wydarzenia, 
ponieważ na Pomorzu mieszka 
wielu uzdolnionych artystów, 
których warto promować.
 – W czasie COVID-19, kiedy 
w  budżecie mamy mniej środ-
ków finansowych, a  do tego 
wprowadzono pewne obostrze-
nia, taka formuła festiwal jest 
najbardziej optymalna. Obec-
ni na imprezie goście nie żało-
wali wizyty w  Przywidzu, bo 
przede wszystkim przyjechali 
do nas posłuchać dobrej muzy-
ki – komentuje wójt Zimakow-
ski. – Na pewno tego typu wy-
darzenie można zorganizować 
z wielką pompą, ale trzeba mieć 

odpowiednie zaplecze finanso-
we. Do tej pory to właśnie na 
barkach naszej gminy spoczy-
wał obowiązek finansowania 
imprezy. Jesteśmy otwarci na 
propozycję producentów, którzy 
zagwarantują pełną organizację 
wydarzenia, razem z  zabezpie-
czeniem odpowiedniego budże-
tu na ten cel.
Póki co poza pojedynczymi 
sponsorami takiego wsparcia 
nie otrzymaliśmy.
Za rok, mamy nadzieję, kolejny 
Festiwal RockBlu. Kto będzie 
jego gwiazdą? Wójt Zimakow-
ski przyznaje, że ta kwestia jest 
jeszcze analizowana, ale dosko-
nale wie, kto wystąpi za 4 lata…
- Czerwone Gitary – odpowia-
da. – Już teraz mogę powie-
dzieć, że właśnie w  Przywidzu 
zespół świętować będzie swoje 
60-lecie. 
Dodajmy na sam koniec, że 
organizatorami tegorocznego 
festiwalu był Gminny Ośro-
dek Kultury w Przywidzu oraz 
Urząd Gminy Przywidz.

(lubek)
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NIE CZEKAj DO 30 WRZEśNIA

spisz się już dziś!
Do 30 września trwa Naro-
dowy Spis Powszechny Lud-
ności i Mieszkań 2021. Spisz 
się jak najszybciej samodziel-
nie przez internet na spis.gov.
pl lub poprzez infolinię dzwo-
niąc na numer telefonu 22 279 
99 99. Jest to twój obowiązek. 
Pamiętaj masz na to czas tyl-
ko do momentu, gdy skontak-
tuje się z tobą rachmistrz. 
Rachmistrzowie spisowi 
przeprowadzają wywiady 
bezpośrednie oraz wywiady 

telefoniczne. Kontaktu ze stro-
ny rachmistrza mogą spodzie-
wać się osoby, które dotychczas 
nie wypełniły obowiązku spi-
sowego za pomocą jednej w po-
wyższych metod. 
W  przypadku wywiadów te-
lefonicznych, rachmistrzowie 
dzwonią z  numerów: 22 828 
88 88 lub 22 279 99 99. Rach-
mistrz może również zapukać 
do drzwi naszego mieszkania 
w  celu przeprowadzenia wy-
wiadu bezpośredniego.

Czy wiesz, że zgodnie z  art. 
17a ust. 1-3 ustawy  o  naro-
dowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r., 
nie można odmówić przeka-
zania danych rachmistrzowi 
kontaktującemu się z  osoba-
mi fizycznymi objętymi spi-
sem? Oznacza to, że czas na 
samospis mamy do momentu, 
gdy skontaktuje się z  nami 
rachmistrz.

(AN)

wydarzenia/rekLaMa
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WARSZTATY Z PIERWSZEj POMOCY

Mobilne punkty szczepień w mieście
tuż pod koniec wakacji odbyły się w pruszczu Gdańskim dwa ciekawe wydarzenia. 

Jednym z  nich były warszta-
ty „Pierwsza Pomoc” zorgani-
zowane w  związku z  realizacją 
zwycięskiego projektu wyło-
nionego w  konsultacjach spo-
łecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego. Spotkania były 
bezpłatne i  każdy mógł wziąć 
w nich udział. W trakcie warsz-
tatów uczestnicy mieli okazję 
zapoznać się z procedurą udzie-
lania pierwszej pomocy oraz 
zasadami korzystania z defibry-
latora. Warto przypomnieć, że 
w Pruszczu Gdańskim, w 2020 
roku w  pięciu różnych lokali-
zacjach zamontowane zostały 
ogólnie dostępne defibrylatory 
zewnętrzne. Pełną listę punk-
tów, gdzie znajdują się defibry-
latory, można znaleźć w serwisie 
miejskim www.pruszcz-gdan-
ski.pl w zakładce „O mieście”. 
Drugie z  wydarzeń związane 
było z organizacją Plenerowych 
Punktów Szczepień. Punkty te 
stanęły w  Pruszczu Gdańskim 
trzykrotnie i  dedykowane były 
osobom dorosłym. Skorzystanie 

z punktu nie wymagało uprzed-
niej rejestracji, wystarczyło 
wziąć ze sobą dokument po-
twierdzający tożsamość i  na 
miejscu przejść przez krótki pro-
ces weryfikacji oraz kwalifikacji 
do szczepienia. Celem, który 
przyświecał organizacji Plenero-
wych Punktów Szczepień, było 
zwiększenie dostępności szcze-
pień i  ułatwienie zaszczepienie 
się wszystkim chętnym, nawet 

tym najbardziej zabieganym.
Oba wydarzenia odbyły się na 
terenie Międzynarodowego 
Bałtyckiego Parku Kulturo-
wego Faktoria i  towarzyszyły 
im atrakcje dla najmłodszych: 
dmuchańce, warsztaty i  ani-
macje balonowe, wielkie bańki 
mydlane, konkursy z  nagroda-
mi oraz gry i  zabawy rodzin-
ne. Dla tych, którzy nie mie-
li możliwości wziąć udziału 

w  tych wydarzeniach w  sierp-
niu, mamy dobrą wiadomość 
– zarówno warsztaty „Pierwsza 
Pomoc”, jak i Plenerowy Punkt 
Szczepień pojawią się podczas 
Festynu Klimatycznego 11 
września w  godz. 10:00-15:00 
w  Parku Miejskim przy ulicy 
Mickiewicza.

(jW-G)

ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino”
 posiada lokal użytkowy o pow. 29,90 m2 

do wynajęcia od dnia 01.09.2021 r. 
(obecnie zagospodarowany pod 

działalność biurową).

Lokal usytuowany jest na parterze 
w budynku mieszkalnym przy 

ul. Czajkowskiego 9 w Gdańsku. 

Lokal wyposażony w instalację 
elektryczną, ogrzewanie CO z sieci 

miejskiej. 

Stawka czynszowa wynosi 12,50 zł/m2, do 
opłaty czynszowej należy doliczyć opłatę 
eksploatacyjną oraz opłaty niezależne od 
spółdzielni (m.in. podatki, media, wywóz 

nieczystości).

Więcej informacji można uzyskać pod nr 
tel. 887 753 136 lub pod adresem e-mail: 

organizacyjny@smsuchanino.pl
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POKONYWALI TRUDNOśCI I RADOśNIE SPĘDZALI CZAS

Lato sprzyja rekreacji i integracji
Lato sprzyja rekreacji i  in-
tegracji – twierdzą seniorzy 
z  gminy Kolbudy, którzy re-
gularnie odwiedzali Gminną 
Przystań Żeglarską. Nad je-
ziorem wypoczywali  zarów-
no młodzi, jak i  ci nieco star-
si mieszkańcy naszej gminy. 
Jedni i  drudzy z  ogromnym 
zapałem zajmowali miejsca 
w  łódkach, kajakach czy ro-
werkach. Zarówno seniorom, 
jak i  uczestnikom półkolonii 
żeglarskich niesforne żagle 
dostarczały niekiedy takich 
samych trudności. Jedni i dru-
dzy dzielnie pokonywali trud-
ności i  radośnie spędzali czas. 
Uczestników zajęć odwiedziła 
Anita Richert-Kaźmierska, 
zastępca wójta gminy Kolbudy.
 – Zobacz, tam na rowerkach 
pływają seniorzy, ale oni to 
wiesz… są starsi i  wiesz… 
potrzebują więcej pomocy 
– mówi do swojej koleżanki 
z  łódki około 8-letnia uczest-
niczka półkolonii żeglarskich. 
Z  tonu jej głosu i  pewności 
siebie wywnioskować można, 
że większość swojego kilku-
letniego życia spędziła na wo-
dzie. Koleżanka przytakuje jej 
ze zrozumieniem.
Tymczasem obok wygodne 
miejsce w rowerku mości sobie 

pani, która mogłaby być bab-
cią dziewczynki. Radzi sobie 
świetnie, a  nawet grzecznie, 
ale stanowczo zaznacza, że nie 
potrzebuje pomocy, którą ofe-
ruje jej obsługa przystani.
Wszyscy mają ogromną fraj-
dę z  warunków atmosferycz-
nych i nie kryją, że nad wodą, 
w łódce czy pod żaglami czują 
się wyśmienicie. Zarówno se-
niorzy, jak i  młodzież podpa-
trują się nawzajem, nie szczę-
dząc komentarzy.
 – Dzieciaki mają tu idealne 
warunki do wypoczynku, ale 
my również nie mamy źle – 
słyszymy od jednej z seniorek.
Czasu na nudę nie ma na pew-
no. Czwartkowe przedpołu-
dnie wypełnia uczestnikom 
zajęć nie tylko pływanie. Przed 
zejściem na wodę, w  cieniu 
rzucanym przez hangar, od-
bywają się zajęcia taneczne. 
Pod okiem profesjonalnego 
instruktora, przy skocznych 
dźwiękach uczestnicy warsz-
tatów poznają nowe kroki. Nie 
zawsze jest równo i w rytmie, 
ale nie o  to tu przecież cho-
dzi. Na wszystkich twarzach 
maluje się radość, a wypowia-
dane raz po raz komentarze, 
w których niepodzielnie królu-
je pan Marek, wywołują salwy 

śmiechu uczestniczek. Zdecy-
dowaną większość stanowią 
bowiem panie.
 – To ważne, że seniorzy czu-
ją się w  swoim towarzystwie 
znakomicie i tworzą naprawdę 
zgraną grupę – mówi zastęp-
ca wójta Anita Richert-Kaź-
mierska. – Gmina Kolbudy 
ma świetną bazę sprzętową, 
którą udostępnia uczestnikom 
zajęć. Te odbywały się latem 

w przystani w każdy czwartek. 
Kotlety z  pieczonego brokułu 
i  szpinaku z  sosem chrzano-
wym nie tylko pomagają od-
zyskać energię, ale również 
świetnie smakują. W ich przy-
gotowaniach aktywnie poma-
gają przedstawiciele Gdańskiej 
Fundacji i Ty Możesz Wszyst-
ko, która realizuje dofinan-
sowany przez samorząd wo-
jewództwa projekt „Seniorzy 

Razem-Silni i Aktywni!”.
 – Fundacja od dawna współ-
pracuje z naszą gminą i wspól-
nie z nami dba o bogatą ofertę 
dla naszych seniorów – mówi 
Anita Richert-Kaźmierska. – 
To profesjonaliści, którzy mają 
wspaniały kontakt z uczestni-
kami zajęć. 

(RN)

ROWERZYśCI OPANOWALI ŻUŁAWSKIE TRASY

cedry wielkie na dwóch kółkach 
w ostatnich tygodniach gminę cedry wielkie opanowali miłośnicy kolarstwa. najpierw ponad 100 osób wzięło udział w Xiii 
Żuławskim rajdzie rowerowym. równie liczna ekipa uczestniczyła w rowerowych Żuławach cyklo cedry wielkie.

Trasa tegorocznego rajdu li-
czyła ok. 90 km i  z Cedrów 
Wielkich wiodła przez Żuław-
kę, Mikoszewo, Jantar, Stegnę, 
Rybinę, Tujsk, Lasowice Wiel-
kie, Ostaszewo, Kiezmark, 
Leszkowy do mety w Cedrach 
Wielkich.
 – Uczestnicy wyprawy pozna-
li zabytki i walory turystyczne 
Żuław, ale i  ich historię. Po-
dziwiać mogliśmy chociażby 
domy podcieniowe, kanały, 
zwodzone mosty i kładki oraz 
średniowieczne świątynie. Są-
dzę, że nikt nie żałował udzia-
łu w  rowerowej wyprawie – 
mówi Łukasz Żarna, dyrektor 
Żuławskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Cedrach Wielkich.
Dodajmy, że w tym roku w wy-
prawie po Żuławach uczestni-
czyło 110 osób.
 – W roku ubiegłym mieliśmy 
przymusową przerwę podyk-
towaną COVID-19. Dwa lata 
temu w  rajdzie uczestniczyło 
ponad 200 osób. Doszliśmy 
do wniosku, że była to zbyt 
liczna grupa, dlatego wprowa-
dziliśmy limit. Chcieliśmy, by 
w  imprezie uczestniczyło 150 
osób. Tyle też zgłosiło swój ak-
ces w  tym roku, ale w  samym 
rajdzie wzięło udział 110 ro-
werzystów – dodaje Łukasz 
Żarna.
Zwieńczeniem imprezy był 
piknik, podczas którego pro-
mowano akcję szczepień prze-
ciwko COVID-19, ale i  wrę-
czono nagrody najstarszym 
i  najmłodszym uczestnikom 
rajdu. Odbył się też koncert 
„Gorączka sobotniej nocy” 
w  wykonaniu Emilii Cyran 
i Dawida Pelowskiego.
W  tym roku na uczestników 
rajdu czekała miła niespo-
dzianka. Sygnał do startu dał 
– wspólnie z wójtem Januszem 
Golińskim – aktor Tomasz 
Stockinger, który zawitał do 
Cedrów Wielkich tylko po 
to, by wziąć udział w  otwar-
ciu XIII Żuławskiego Rajdu 
Rowerowego.
 – O imprezie mogę wypowie-
dzieć się w  samych superlaty-
wach. Mam nadzieję, że takie-
go samego zdania są uczestni-
cy rajdu. Pogoda może nie do 
końca dopisała, bo na trasie 
spotkał rowerzystów deszcz 
i  grad, ale jestem przekonany, 
że zdecydowana większość za 
rok ponownie weźmie udział 
w  kolejnym Żuławskim Raj-
dzie Rowerowym – mówi Ja-
nusz Goliński.
Słowa podziękowania należą 
się także funkcjonariuszom 
z Komend Powiatowych Policji 

w Nowym Dworze Gdańskim 
i  Pruszczu Gdańskim, którzy 
czuwali nad bezpieczeństwem 
rowerzystów.
Uczestnicy Cyklo Cedry Wiel-
kie rywalizowali na dwóch tra-
sach, które liczyły odpowiednio 

55 km oraz 110 km. Start 
i meta zlokalizowane były przy 
marinie w Błotniku. 
 – Obie imprezy cieszyły się 
dużą popularnością, także 
wśród mieszkańców naszej 
gminy. Można powiedzieć, że 

gmina Cedry Wielkie staje się 
powoli pomorską stolicą ko-
larstwa. Nasi mieszkańcy mają 
odpowiednie warunki do jazdy 
na rowerze, ponieważ w prze-
ciągu kilkunastu ostatnich 
lat wybudowaliśmy dziesiątki 

kilometrów ścieżek rowero-
wych. Być może wśród uczest-
ników naszych rowerowych 
imprez znajdzie się perełka na 
miarę Rafała Majki albo Mi-
chała Kwiatkowskiego – mówi 
wójt Janusz Goliński.

Dodajmy na koniec, że współ-
organizatorem Cyklo Cedry 
Wielkie był Żuławski Ośrodek 
Kultury i Sportu.

(lubek)
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SAMORZĄD WOjEWÓDZTWA DLA SZPITALI

Pocovidowa pomoc w ramach projektu Pomorskie wspiera 
W  ramach projektu Pomor-
skie Wspiera, w  Szpitalu 
Specjalistycznym w  Koście-
rzynie, 16 lipca uruchomione 
zostało Centrum Informa-
cyjno-Koordynacyjne Volon-
tarius. Kolejnym etapem re-
alizacji projektu jest nawią-
zanie przez szpital współ-
pracy z  podmiotami leczni-
czymi. Dzięki temu zostaną 
zapewnione, szczególnie 
seniorom, osobom z  niepeł-
nosprawnościami i  choroba-
mi przewlekłymi, świadcze-
nia fizjoterapeutyczne oraz 
wsparcie psychologiczne.

Deklarację podpisały 30 lipca 
dwa podmioty – Wojewódz-
ki Szpital Specjalistyczny im. 
Janusza Korczaka w Słupsku 
sp. z  o.o. oraz Pomorskie 
Centrum Reumatologiczne 
im. dr Jadwigi Titz-Kosko 
w  Sopocie sp. z  o.o. Będą 

one wspierać kościerski szpital 
w  zapewnieniu odpowiedniej 
opieki pocovidowej dla co naj-
mniej 3 tys. osób. Samorządo-
we podmioty lecznicze wesprą 
szpital w  Kościerzynie w  re-
alizacji projektu. Taka współ-
praca umożliwi mieszkańcom 
sprawne uzyskanie wsparcia.

Z  pomocy skorzystają oso-
by, które przeszły zakażenie 
COVID-19 (bez względu na 
czas, jaki minął od zakaże-
nia), szczególnie narażone na 
ciężki przebieg COVID-19, 
które jednocześnie zagrożone 
są wykluczeniem społecznym, 
przede wszystkim seniorzy 

w ramach projektu pomorskie wspiera samorząd województwa pomorskiego przeznaczył ponad 7 milionów złotych na 
pomoc dla ozdrowieńców oraz osób narażonych na ciężki przebieg choroby. rozmowa z agnieszką kapałą-sokalską, 
członkinią zarządu województwa pomorskiego.

W Szpitalu Specjalistycznym 
w Kościerzynie powstało 
Centrum Informacyjno-Ko-
ordynacyjne Volontarius. 
Ma pomagać osobom, które 
chorowały na COVID-19. Są 
pierwsi zainteresowani?
- W ciągu niespełna trzech ty-
godni zgłosiło się już ponad 50 
osób. W tej chwili przygotowy-
wane są dla nich indywidualne 
harmonogramy rehabilitacyjne.

Z jakimi problemami najczę-
ściej się borykają?
Większość ma problemy od-
dechowe. Pacjenci potrzebują 
też wsparcia psychologicznego. 
Trzeba pamiętać, że dla wielu 
ozdrowieńców wyjście z choro-
by to dopiero pierwszy krok na 
drodze do pełnej sprawności. 
Według szacunków specjali-
stów co najmniej jedna trzecia 
ozdrowieńców ma powikłania 
pocovidowe. Są to nie tylko 
problemy związane z  układem 
oddechowym, ale również po-
gorszenie ogólnej sprawności 
organizmu, zaburzenia lękowe 
a nawet depresyjne. Takie oso-
by potrzebują konkretnej, sko-
ordynowanej pomocy. Projekt 
Pomorskie Wspiera wychodzi 
naprzeciw tym potrzebom. 

- Na jaką pomoc konkretnie 
mogą liczyć takie osoby?
Wsparcie oferowane w  ramach 
projektu obejmuje usługi i  po-
rady fizjoterapeutów, poradnic-
two psychologiczne, szczepie-
nia przeciwko pneumokokom 
czy edukację zdrowotną. Będzie 
też można skorzystać z  pomo-
cy wolontariuszy. Co ważne, 
dla każdej osoby biorącej udział 
w projekcie, zostanie opracowa-
ny indywidualny plan wsparcia, 
dostosowany do potrzeb uczest-
nika. Chodzi o  liczbę zabie-
gów i  rodzaj wsparcia. Dzięki 
temu osoby po chorobie szyb-
ciej odzyskają sprawność i  siły, 
co umożliwi im powrót do co-
dziennych aktywności, w  tym 
aktywności zawodowych.
- Ile osób będzie mogło sko-
rzystać z pomocy?
- Zakładamy, że ze wsparcia 
skorzysta co najmniej 3 tysią-
ce mieszkańców naszego woje-
wództwa. Koszt całego projektu 
to ponad 7 milionów złotych. 
I  będzie realizowany przez 
najbliższe dwa lata, czyli do 
połowy 2023 roku. Doświad-
czenia zebrane w  tym czasie 
będziemy też na pewno chcieli 
wykorzystać przy realizacji ko-
lejnych projektów, tworzonych 

w  szczególności w  ramach no-
wego programu pod nazwą 
Fundusze Europejskie dla Po-
morza. Jednym z naszych celów 
na najbliższe lata jest to, aby na 
Pomorzu jak najwięcej świad-
czeń udzielanych było w sposób 
spersonalizowany oraz możli-
wie jak najbardziej komplekso-
wy. Ważne jest ponadto zaanga-
żowanie wolontariuszy oraz sty-
mulowanie jeszcze większego 

zaangażowania podmiotów 
leczniczych w  działania zwią-
zane z  prewencją chorób, czyli 
z profilaktyką.

- W Centrum znajdą pomoc 
także osoby, które nie choro-
wały na COVID-19…...
– Zgadza się. Pomorskie Wspie-
ra to projekt skierowany również 
do osób narażonych w  szcze-
gólny sposób na ciężki przebieg 

COVID-19, które są zagrożo-
ne wykluczeniem społecznym. 
Dotyczy to przede wszystkim 
seniorów, osób z  niepełno-
sprawnościami i  chorobami 
przewlekłymi. Już w  tej chwi-
li seniorzy są zainteresowani 
szczepieniami profilaktycznymi 
przeciwko pneumokokom. Na 
pojawienie się tej szczepionki 
trzeba jeszcze chwilę pocze-
kać. Gdy tylko będzie dostępna, 
będziemy o  tym szeroko infor-
mować, w  tym poprzez stronę 
internetową CIK. Proszę tam 
zatem zaglądać.

- jak można dostać się do 
projektu?
- Wystarczy skontaktować się 
z  Centrum Informacyjno-Ko-
ordynacyjnym Volontarius. 
Można zadzwonić, napisać 
e-maila lub zgłosić się osobi-
ście. Centrum jest czynne od 
poniedziałku do piątku w godz. 
7.25-15.00. Znajduje się w blo-
ku A  szpitala w  Kościerzy-
nie. Ważne też, żeby wyraźnie 
podkreślić, że projekt Pomor-
skie Wspiera jest realizowany 
na terenie całego województwa 
pomorskiego, nie tylko w  Ko-
ścierzynie. Pomoc dotrze zatem 
do każdego, kto spełni warunki 

projektu, bez względu na miej-
sce zamieszkania na terenie 
Pomorza.

- Centrum poszukuje też 
wolontariuszy…...
- Tak, to niezwykle istotne. 
Każdy, kto chce pomagać jest 
mile widziany. Chodzi o  po-
moc osobom znajdującym się 
w  trudnej sytuacji społeczno-
gospodarczej, często chorym, 
którym trudno jest zaplanować 
codzienne obowiązki. Pomoc 
wolontariuszy będzie dla nich 
ogromnym wsparciem. Osoby, 
które chciałyby się w  taki spo-
sób włączyć do projektu, prosi-
my o kontakt z Centrum Volon-
tarius. Bardzo zachęcam.

Centrum Informacyjno-Ko-
ordynacyjne Volontarius
telefon 58 686 01 00, w  godz. 
8.00-15.00, 
e-mail: cik@szpital-koscierzy-
na.pl,
kontakt osobisty, od ponie-
działku do piątku w godz. 7.25-
15.00: Centrum Informacyj-
no-Koordynacyjne Volontarius, 
Szpital Specjalistyczny w  Ko-
ścierzynie (Blok A).

chorowałeś na coVid- 19 – zgłoś się 
do fizjoterapeuty i psychologa

(po 60 r.ż.), osoby z  niepeł-
nosprawnościami i  chorobami 
przewlekłymi. Na ten cel prze-
znaczono prawie 7,6 mln zł

Aby wziąć udział w  projek-
cie, należy skontaktować się 
z Centrum Informacyjno-Ko-
ordynacyjnym Volontarius: 

telefonicznie – 58 686 01 00 
w godz. 8.00-15.00, e-mailo-
wo: cik@szpital-koscierzyna.
pl, osobiście – od poniedział-
ku do piątku w  godz. 7.25-
15.00, Centrum Informacyjno
-Koordynacyjne Volontarius, 
Szpital Specjalistyczny w Ko-
ścierzynie (blok A). Centrum 

poszukuje także wolontariu-
szy, którzy chcieliby pomóc 
osobom znajdującym się 
w  trudnej sytuacji społecz-
no-gospodarczej w  ramach 
projektu Pomorskie Wspie-
ra. Takie osoby są proszo-
ne o  kontakt z  Centrum  
Volontarius.

 


