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FlashFlash

staramy się łączyć wspaniałe tradycje szkoły  
z nowoczesnością, korzystając przy tym  
z doświadczenia i mądrości ludzi, którzy ją 
tworzyli i do dziś wspierają jej rozwój – mówi 
robert aszyk, dyrektor zespołu szkół rolniczych 
centrum kształcenia praktycznego w rusocinie. 

Gmina Kolbudy z certyfikatem WHO
Gmina Kolbudy otrzymała prestiżowy certyfikat nadawany 
przez WHO. To ogromne wyróżnienie, biorąc pod uwagę 
fakt, że w tym elitarnym gronie znajduje się zaledwie dziewięć 
miast i gmin z Polski.

Gmina Przywidz z nagrodą główną 
Gmina Przywidz kolejny raz została doceniona za 
innowacyjną działalność w wykorzystywaniu od-
nawialnych źródeł energii. Nominowanych zosta-
ło kilkadziesiąt samorządów. 

Marian Cichon nowym starostą
Wielkie zmiany nastąpiły w zarządzie powiatu gdań-
skiego. Z byłych jej członków została Barbara Bie-
drzycka i Marian Cichon, którego radni wybrali na 
starostę gdańskiego.

Film o życiu Zdzisława Czerwińskiego 
Zdzisław Czerwiński opowiada o swoim życiu. Z Warszawy 
przejechał do Gdańska, skończył studia, osiadł w Żuławce, 
został oddanym wsi społecznikiem, mającym duży wpływ na 
rozwój miejscowości. 
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50 lat budowania tradycji edukacji rolniczej
JUBILEUSZ SZKOŁY W RUSOCINIE

zespół szkół rolniczych centrum kształcenia praktycznego w ru-
socinie świętuje w tym roku 50-lecie istnienia. na jubileuszowej 
uroczystości nie brakowało gości, wśród których znaleźli się ci naj-
ważniejsi – uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele, którzy uczyli 
albo nadal uczą naszą młodzież.
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PRUSZCZANIE SPRZED 2000 LAT 

zostań Małym 
Antropologiem 
Dom Wiedemanna to jedno 
z  nielicznych kulturalnych 
miejsc w  Pruszczu Gdań-
skim, które tętni życiem. 
Ciekawe wystawy czy warsz-
taty przyciągają starszych, 
ale – co chyba najważniej-
sze – także młodzież. 9 i 10 
października zapraszamy na 
wykłady i  warsztaty eduka-
cyjne towarzyszące wysta-
wie „Mieszkańcy Pruszcza 
Gdańskiego sprzed dwóch 
tysięcy lat”. – Jest to wysta-
wa antropologiczna i  do-
tyczy dawnych pruszczan. 
Może nie wszyscy wiedzą, 
ale Pruszcz Gdański jest 
niezwykłym miejscem, po-
nieważ pod koniec lat 60. 
odkryto właśnie tu trzy 
ważne cmentarzyska z okre-
su wpływów rzymskich na 
Pomorzu, które stanowią 
ważny element poznawania 
tych dziejów – mówi „Pano-
ramie” dr Aleksandra Pudło 
z  Muzeum Archeologicz-
nego w  Gdańsku, która po-
prowadzi warsztaty w Domu 
Wiedemanna. – Badania 
antropologiczne umożliwia-
ją poznanie, jak kiedyś żył 
człowiek, jak wyglądał, na 
co chorował, a  nawet skąd 
przybył. Można powiedzieć, 
że szkielet jest swego rodzaju 
dziennikiem życia codzien-
nego. Odkrycia w  Pruszczu 
Gdańskim umożliwiły po-
znanie dawnych mieszkań-
ców tego miasta, którzy żyli 

i  rozwijali się przez 600 lat. 
Warto wiedzieć, że Pruszcz 
Gdański jest o  kilka stule-
ci starszy od Gdańska, ale 
okazało się, że pruszczanie 
z początków naszej ery zwią-
zani są ze średniowieczny-
mi gdańszczanami. O  tym  
i o wielu innych rzeczach do-
wiedzieć się można w Domu 
Wiedemanna. Pomysłodaw-
cą wydarzenia jest Bartosz 
Gondek, szef pruszczań-
skiego Domu Wiedemanna. 
– Podczas warsztatów będzie 
można zapoznać się z  pracą 
antropologa. Można powie-
dzieć, że będzie do zabawa 
w  antropologa na wykopa-
liskach i  potem w  pracowni 
antropologicznej. Jest to nie-
zwykle ciekawa praca i  liczę 
po cichu, że podczas zajęć 
zarazimy naszą pasją niektó-
re dzieciaki. Za dobrze wy-
konane zadania będzie moż-
na otrzymać odznakę Młod-
szego Antropologa – dodaje 
Bartosz Gondek. Warsztaty 
odbędą się 9 i  10 paździer-
nika (godz. 12.00 – wykład 
z  oprowadzaniem kurator-
skim, godz. 13.30 – antro-
pologiczne warsztaty eduka-
cyjne dla dzieci i młodzieży). 
Uczestnictwo w  zajęciach 
jest bezpłatne, ale wymaga 
wcześniejszego zapisania się. 
Zgłoszenia przyjmowane są 
pod adresem mailowym: ko-
pec@pruszcz-gdanski.pl.

(KL)

wielkie zmiany nastąpiły w zarządzie powiatu gdańskiego. z byłych jej członków została 
barbara biedrzycka i marian cichon, którego radni wybrali na starostę gdańskiego. 
wicestarostą została marzena biernacka, a etatowym członkiem zarządu – natalia 
błońska. skład zarządu uzupełnia zygmunt  rzeniecki.

Przypomnijmy, że Stefan Sko-
nieczny zrezygnował z  dalszej 
pracy na stanowisku starosty 
i przeszedł na emeryturę. Radni 
przyjęli jego rezygnację, ale nie 
wybrali jedynego kandydata na 
stanowisko starosty – Mariana 
Cichona. Po kilkunastu dniach 
zwołano kolejną sesję, podczas 
której ponownie miano głosować. 
Tym razem kandydatów było 
dwóch: Marian Cichon i Jarosław 
Karnath. Zdecydowanie większe 
poparcie uzyskał dotychczasowy 
wicestarosta i to właśnie on kiero-
wać będzie powiatem gdańskim 
co najmniej do przyszłych wybo-
rów samorządowych. 
 – Chcemy ciężko, ale co naj-
ważniejsze dobrze pracować, 
żeby zadowoleni byli mieszkań-
cy powiatu gdańskiego. Jesteśmy 
zespołem, który zmierza w  tym 
samym kierunku – mówi krótko 
Marian Cichon, którego sylwetki 
nie trzeba chyba przedstawiać na-
szym Czytelnikom.
Wakujące miejsce wicestarosty 
zajęła Marzena Biernacka, która 
jeszcze do niedawna kierowała 
szkołą w Pszczółkach.
 – Zdaję sobie sprawę, iż obejmu-
jąc funkcję wicestarosty, otrzy-
muję szeroki zakres obowiązków 
oraz kompetencji kierowania pra-
cą podległych komórek organiza-
cyjnych. Chcę więc wykorzystać 
zdobyte wcześniej doświadczenie  
w kierowaniu zespołem ludzi zo-
rientowanych na osiąganie okre-
ślonych celów, na szeroko zakro-
joną współpracę. W  dziedzinie 
oświaty zamierzam, wspólnie                 
z  dyrektorami podległych nam 
placówek, dołożyć wszelkich 
starań, aby szkoły były przyjazne 

zarówno dla uczniów, rodzi-
ców jak i  pracowników. By były 
otwarte na ich potrzeby, propo-
zycje a także oczekiwania – mówi 
„Panoramie” Marzena Biernacka.
Nowa wicestarościna zamierza 
stworzyć warunki wszechstron-
nego, harmonijnego rozwoju 
uczniów. Chce także zwrócić 
uwagę na promocję zdrowia, 
działalność proekologiczną, 
a  także przygotowanie uczniów 
do uczestnictwa w kulturze i ści-
słą współpracę z rodzicami. 
 – Propozycja starosty była dla 
mnie dużym zaskoczeniem. 
Przyjęcie jej to wielki zaszczyt, 
szczególnie że jestem pierw-
szą kobietą na tym stanowisku 
w  powiecie gdańskim. Lubię 
wyzwania i  postaram się spro-
stać nowym obowiązkom. Rad-
nym dziękuję za obdarzenie mnie 
ogromnym zaufaniem – dzięku-
je Marzena Biernacka. – Chcę 
kontynuować działania dotyczą-
ce realizacji dwóch zadań, któ-
re postanowiłam sobie, idąc do 
wyborów w roku 2018. Mam tu 
na myśli utworzenie w  naszym 
powiecie Poradni Psychologiczno
-Psychiatrycznej oraz uaktualnie-
nie oferty kształcenia w szkołach 
ponadpodstawowych zgodnie                 
z zapotrzebowaniem pomorskie-
go rynku pracy. Związane jest 
to z moim zawodem nauczyciela 
i zajmowanym przez 17 lat stano-
wiskiem dyrektora szkoły, a  wy-
nika ściśle z  aktualnych potrzeb 
dzieci i młodzieży. 
Marzena Biernacka to nie jedy-
na kobieta w  zarządzie powiatu 

gdańskiego. Etatowym członkiem 
zarządu została Natalia Błońska.
 – Dwa lata temu, kiedy rozpo-
czynałam pracę w radzie powia-
tu, nie spodziewałam się takiej 
propozycji, ale podjęłam wy-
zwanie i  zamierzam nie zawieść 
starosty, radnych, ale przede 
wszystkim mieszkańców powiatu 
gdańskiego, którzy wybrali mnie 
w minionych wyborach samorzą-
dowych. To dla nich pracujemy – 
podkreśla Natalia Błońska, która 
zajmować się będzie sprawami 
społecznymi i  organizacją staro-
stwa. – Obejmując to stanowisko, 
postawiłam sobie kilka celów. Do 
najważniejszych należy pozyski-
wanie środków zewnętrznych na 
realizację projektów – szczegól-
nie poświęconych aktywizacji 
społecznej, profilaktyce zdrowia 
w  tym psychicznego, rozwijaniu 
programów zawodowych, edu-
kacyjnych i społecznych. Zamie-
rzam też mocno zaangażować 
się w  promocję regionu poprzez 
zwiększenie ilości koncertów, 
konkursów, imprez kulturalnych 
dla mieszkańców z  terenu całe-
go powiatu. Ważnym zadaniem 
będzie pozyskanie zagranicznych 
partnerów, dzięki czemu będzie-
my mogli organizować wymia-
ny młodzieżowe i  kulturalne. 
Chciałabym także zwiększyć za-
kres współpracy ze stowarzysze-
niami i  fundacjami z  terenu po-
wiatu gdańskiego. 
Zupełnie nową twarzą zarządu 
powiatu gdańskiego jest Zyg-
munt Rzaniecki, który jeszcze do 
niedawna reprezentował w radzie 

inne barwy.
 – Nasz klub został utworzony 
przez stowarzyszenie, które dzia-
łało na arenie powiatowej. Jed-
nak nie do końca umożliwiało 
współpracę z władzami powiatu. 
Znajdowaliśmy się w  opozycji, 
ale nie należeliśmy do zagorza-
łych przeciwników ówczesnego 
starosty i  jego współpracowni-
ków. Każdy z  moich kolegów 
sam zdecydował, czy chce przejść 
do klubu „Wspólny powiat”. Pod 
tym wspólnym szyldem będziemy 
chcieli iść do kolejnych wyborów 
samorządowych – mówi „Pano-
ramie” Zygmunt Rzaniecki. – Za-
rząd postawił sobie do realizacji 
wiele ważnych celów. Dzięki mo-
jemu wieloletniemu doświadcze-
niu będę służył pomocą w  kwe-
stiach oświatowych. Zależy mi też 
na usprawnieniu pomocy medycz-
nej na terenie powiatu gdańskiego.
Piątym członkiem zarządu – już 
od dwóch kadencji – jest Barbara 
Biedrzycka.
 – Jestem pełna optymizmu, że 
w  zarządzie znalazły się zupeł-
nie nowe osoby, ponieważ daje to 
nadzieję na ich świeże spojrzenie, 
a  to z kolei może przyczynić się 
do jeszcze sprawniejszych działań 
starostwa. Jestem przekonana, że 
na efekty nie przyjdzie nam dłu-
go czekać. Moja rola polega na 
wspomaganiu prac zarządu, dla-
tego zawsze bardzo chętnie służę 
pomocą. Jeśli mam coś robić, to 
chcę to robić dobrze – podkreśla 
Barbara Biedrzycka. 

Krzysztof Lubański 

RADNI POWIATU WYBRALI NOWY ZARZĄD

Marian cichon nowym starostą, 
a zarząd powiatu z trzema paniami
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  zarząd powiatu Gdańskiego. od lewej stoją  marian cichon, barbara biedrzycka,marzena biernacka, 
natalia błońska i zygmunt  rzeniecki
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w połowie września polskie sieci elektroenergetyczne wznowiły po wakacyjnej przerwie konsultacje społeczne z mieszkańcami gmin 
województwa pomorskiego. konsultacje są związane z budową dwóch stacji i ponad 250 kilometrów nowych linii najwyższych napięć, którymi 
popłynie prąd z morskich farm wiatrowych na bałtyku. inwestycje której zakończenie przewidziane jest w 2028 roku, rozpoczyna się od 
rozmów z mieszkańcami terenów, na których ma powstać nowoczesna sieć.

Pierwsze spotkania organizowane 
przez Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne na Pomorzu odbyły się już 
w  maju. Po wakacyjnej przerwie 
inwestor spotkał się z mieszkańca-
mi gmin Trąbki Wielkie, Pruszcz 
Gdański, Suchy Dąb, Cedry 
Wielkie i Tczew. 27 i 28 września 
spotkania zaplanowano w  gmi-
nach Kolbudy i  Przywidz. Są to 
gminy, na terenie których projek-
towana jest jedna z  linii najwyż-
szych napięć 400 kV, przebiegająca 
między nową stacją elektroenerge-
tyczną  w gminie Choczewo (pow. 
wejherowski), a istniejącą linią re-
lacji Gdańsk Błonia – Grudziądz 
Węgrowo w  gm. Cedry Wielkie 
(pow. gdański).

KONSULTACJE SPOŁECZNE 
Inwestor prowadzi spotkania 
w  formule indywidualnych roz-
mów z mieszkańcami. Każdy za-
interesowany może spotkać się 
osobiście z przedstawicielami PSE 
i zapoznać z proponowanym prze-
biegiem linii, a  także sposobem 

i harmonogramem budowy. 
Właściciele nieruchomości poten-
cjalnie objętych inwestycją otrzy-
mają listowne zaproszenia na te 
spotkania. A wszyscy mieszkańcy 
gmin i miejscowości, przez które 
przejdzie nowa linia, informacje 
znajdą w  lokalnych mediach i na 
stronach urzędów gmin, a  także 
na stronie internetowej pomorze-
dajemoc.pse.pl.
- Zależy nam na jak największym 
udziale społeczności lokalnych 
w procesie konsultacyjnym. Jeste-
śmy na początku prac projekto-
wych, a to najlepszy moment żeby 
mieszkańcy zapoznali się z plano-
waną lokalizacją naszych inwesty-
cji, uzyskali odpowiedzi na pyta-
nia i przekazali sugestie dotyczące 
planowanych przebiegów infra-
struktury PSE  – wyjaśnia Józef 
Strojny, odpowiedzialny w PSE za 
proces konsultacyjny planowanych 
inwestycji.
Ze względu na utrzymujące się 
zagrożenie epidemiczne, inwe-
stor zadbał o  bezpieczeństwo 

uczestników. Każda osoba od-
wiedzająca punkt informacyjny 
otrzyma środki ochronne. Istnieje 
również możliwość wcześniejsze-
go umówienia się na konkretną 
godzinę.

GDZIE POWSTANĄ LINIE 
- Projektowanie nowych stacji 
i linii energetycznych to duże wy-
zwanie społeczne, środowiskowe 
i  inżynierskie. Dla PSE bardzo 
istotny jest dialog z mieszkańcami 
i  poznanie lokalnych uwarunko-
wań – wyjaśnia Józef Strojny.
Projektanci starają się wytyczyć 
trasy przede wszystkim z dala od 
zwartej zabudowy mieszkaniowej. 
Linie prowadzi się często przez te-
reny leśne oraz działki rolne. 
- Im linia znajduje się bliżej aglo-
meracji i  silnie zurbanizowanych 
przedmieść dużych miast, tym 
większym wyzwaniem jest jej pro-
jektowanie – dodaje Józef Strojny. 
Podczas konsultacji mieszkańcy 
zapoznają się z  wcześniej przy-
gotowanymi przez projektantów 

propozycjami przebiegów li-
nii. Wszystkie uwagi zgłaszane 
przez władze samorządowe oraz 
mieszkańców zostaną szczegóło-
wo przeanalizowane pod kątem 
możliwości ich uwzględnienia. 
Efektem będzie wytyczenie osta-
tecznych przebiegów linii, dla któ-
rych inwestor będzie się ubiegał 
o tak zwaną decyzję środowisko-
wą. W kolejnym etapie wystąpi do 
wojewody o decyzję lokalizacyjną 
i pozwolenie na budowę. 

ENERGETYCZNE POMORZE 
Zgodnie z  założeniami Polity-
ki Energetycznej Polski do 2040 
roku, morskie farmy wiatrowe 
na Bałtyku dostarczą aż 11 GW 
mocy. Inwestycja jest ważnym ele-
mentem transformacji energetycz-
nej kraju. Ma zapewnić Polsce co-
raz większy udział odnawialnych 
źródeł energii. Potencjał morza 
Bałtyckiego jest w  tym zakresie 
ogromny. Żeby jednak energia 
trafiła do obiorców, konieczne 
jest wybudowanie nowych stacji 

elektroenergetycznych i  linii naj-
wyższych napięć, dzięki którym 
możliwy będzie przesył zielonej 
energii w głąb kraju. 

***
Polskie Sieci Elektroenergetycz-
ne S.A. są operatorem systemu 
przesyłowego energii elektrycznej 
w Polsce. Odpowiada za bilanso-
wanie i bezpieczną pracę krajowe-
go systemu elektroenergetycznego 
oraz niezawodne działanie sieci 
przesyłowej. Spółka zarządza li-
niami najwyższych napięć 400 

kV oraz 220 kV o łącznej długości 
ponad 15 tysięcy kilometrów oraz 
109 stacjami elektroenergetyczny-
mi, służącymi do przetwarzania 
i  rozdziału energii elektrycznej. 
PSE S.A. aktywnie uczestniczą 
w  transformacji rynku energii 
i  wdrażają nowoczesne rozwią-
zania odpowiadające na wyzwa-
nia przyszłości. Spółka należy do 
największych operatorów sieci 
przesyłowej w  Europie i  uczest-
niczy w  zarządzaniu wspól-
nym, synchronicznym systemem 
elektroenergetycznym.

trwają konsultacje dotyczące rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej na Pomorzu

kup bilet  z Pruszczańską kartą Mieszkańca i otrzymaj zniŻkĘ! 
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  marian cichon, starosta Gdański

Życie Powiatu

 – Co czuł Pan, kiedy podczas 
pierwszego głosowania radni 
nie wybrali Pana na starostę 
gdańskiego?
 – Czułem się całkiem normal-
nie. Wynik głosowania nie był 
dla mnie żadnym zaskocze-
niem, ponieważ tuż przed se-
sją czwórka radnych z Pruszcza 
Gdańskiego podjęła decyzją 
o  opuszczeniu naszego klu-
bu „Wspólny powiat”. Mimo 
wcześniejszych ustaleń grupa 
osób nie chciała, abym został 
starostą. Okazało się, że nie 
przystaję do ich oczekiwań. 
Myślę jednak, że w ciągu tych 
13 lat, kiedy pełniłem funkcję 
wicestarosty, udowodniłem, że 

jestem odpowiednim kandyda-
tem do tego, aby przez kolejne 
lata kierować pracą starostwa. 
Szereg zadań i inwestycji w po-
wiecie gdańskim zrealizowa-
nych zostało tylko dlatego, że 
byłem ich inicjatorem, a  póź-
niej realizatorem. W ostatnich 
latach powiat gdański rozwijał 
się szczególnie szybko i myślę, 
że jest to odpowiedni dowód 
na to, jak ciężko pracowaliśmy. 
Jest to sukces całej rady powia-
tu, a nie tylko Mariana Cicho-
na. Jestem tylko wynajętym 
człowiekiem, który zgodnie 
z przepisami prawa realizować 
ma budżet i  podejmować de-
cyzje, które służą wszystkim 

mieszkańcom powiatu gdań-
skiego. Jesteśmy radnymi, wy-
brali nas mieszkańcy nasze-
go powiatu i  właśnie dla nich 
mamy pracować. 
 
– Po odejściu z klubu czterech 
radnych straciliście przewagę 
w  radzie powiatu. Co poczy-
niliście, aby ją odzyskać?
 – Ponieważ jestem szefem tego 
klubu, mam obowiązek myśleć 
o  jego przyszłości, budowie 
silniejszego komitetu wybor-
czego, który z  powodzeniem 
wystartuje w  najbliższych wy-
borach samorządowych, które 
odbędą się za 2 lata. Stąd moje 
rozmowy z  trzema radnymi 

z  innych klubów działających 
w  radzie powiatu. Udało się 
namówić ich do zmiany barw. 
Nie tylko ja miałem na to 
wpływ, ale także sytuacja i po-
dejmowane decyzje w  ich śro-
dowiskach politycznych, któ-
re nie były po myśli radnych. 
Zgłosili akces przystąpienia 
do naszego klubu, a co ciekawe 
największymi przeciwnikami 
poszerzenia i zarazem wzmoc-
nienia naszego klubu byli wła-
śnie miejscy radni. Członkowie 
klubu „Wspólny powiat” przy-
jęli nowych członków, dzięki 
czemu odzyskaliśmy przewagę 
w radzie powiatu.
 
– Spore roszady nastąpiły 
również w  zarządzie powiatu 
gdańskiego. Dlaczego znala-
zło się w nim miejsce na trze-
ciej osoby na etacie? 
 – Dostrzegam potrzebę lepszej 
kontroli realizowanych projek-
tów. Poza tym chcemy znacznie 
większy nacisk położyć na po-
zyskiwania środków zewnętrz-
nych, co między innymi będzie 
spoczywało na barkach nowe-
go, stałego członka zarządu – 
Natalii Błońskiej, do obowiąz-
ków której będzie też należało 
przygotowanie naszych projek-
tów do nowego okresu finan-
sowania w  Unii Europejskiej. 
Szeroko rozumianą oświatą 
zajmować się będzie – mają-
ca bardzo duże doświadczenie 
w pracy edukacyjnej – wicesta-
rosta Marzena Biernacka. Ona 
też będzie nadzorować dzia-
łania naszych jednostek spo-
łecznych, a  więc Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
czy Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. To nie wszyst-
ko, ponieważ przymierzamy 
się do tego, by powiat był or-
ganem prowadzącym placówki 
opiekuńczo-wychowawczych. 
Prawdopodobnie w  przyszłym 
roku, w  Pruszczu Gdańskim 
rozpocznie się budowa pierw-
szej z  nich. Myślę, że na tym 
nie poprzestaniemy, gdyż ist-
nieje duża potrzeba funkcjo-
nowania takich placówek, po-
nieważ brakuje chętnych, żeby 
tworzyć rodziny zastępcze. 

 – Czy w ślad za zmianami oso-
bowymi w  zarządzie powiatu 
spodziewać należy się kadro-
wych zmian w starostwie?
 – Nie sądzę. Jestem dum-
ny z  naszych pracowników. 
Mamy świetnych fachowców. 

Nie widzę potrzeby, aby cokol-
wiek zmieniać i reorganizować. 
Owszem, musimy podjąć kilka 
decyzji, które jeszcze bardziej 
usprawnią i  tak dobrze funk-
cjonujący urząd. Zadań, które 
stoją przed naszymi pracowni-
kami, jest coraz więcej, a  eta-
tów nie przybywa. Mam na-
dzieję, że nowe osoby w zarzą-
dzie powiatu będą miały świeże 
spojrzenie na pracę starostwa, 
co może wpłynąć na poprawę 
jakości świadczonych przez nas 
usług. 

- Naszych Czytelników naj-
bardziej interesują zapewne 
pieniądze, a  jak one – to i  in-
westycje. Czy ma Pan już ja-
kieś konkretne plany?
 – W  dalszym ciągu naszym 
priorytetem będzie poprawa 
bezpieczeństwa na naszych 
drogach. Poza tym chce-
my kontynuować inwestycje 
oświatowe, by wspomnieć cho-
ciażby o  rozbudowie szkoły 
w  Warczu. Mamy też przygo-
towany plan zagospodarowania 
szkoły w Rosucinie. Szacujemy, 
że będzie to inwestycja rzędu 

ok. 20 milionów złotych, dla-
tego będziemy realizować ją 
etapami. W  Rusocinie chce-
my wyremontować istniejącą 
salę gimnastyczną i  wybudo-
wać halę widowiskowo-sporto-
wą z  łącznikiem do internatu, 
który mógłby być wykorzysty-
wany na obozy sportowe. Do 
tego planujemy budowę boiska 
z pełnowymiarową bieżnią lek-
koatletyczną, wraz z rzutniami 
i skoczniami. W nowym miej-
scu wybudowane będzie boisko 
piłkarskie. Swoje położenie 
zmieni także autodrom, z któ-
rego oczywiście nie zrezygnuje-
my. Remontowany będzie cały 
pion dydaktyczny i  budowane 
dodatkowe sale na potrzeby 
technika mechanika.
Ogromny potencjał ma też 
Zespół Szkół Ogrodniczych 
i Ogólnokształcących w Prusz-
czu Gdańskim, który trze-
ba odpowiednio wykorzystać. 
Myślimy o  unowocześnieniu 
„ogrodnika”, ale o  konkretach 
nie będziemy jeszcze mówili. 
 
– Dziękuję za rozmowę.

JESTEŚMY RADNYMI I MAMY PRACOWAĆ DLA MIESZKAŃCÓW

za drugim podejściem radni powiatu gdańskiego wybrali mariana cichona na starostę gdańskiego. roszady w zarządzie 
powiatu spowodowały, że z klubu „wspólny powiat” odeszło kilku radnych miejskich. o obecnej sytuacji politycznej  
w powiecie, planach na przyszłość z nowym starostą rozmawia krzysztof lubański.

zgrany zespół, który chce kolejnych sukcesów 
powiatu gdańskiego
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  w tym miejscu wybudowany będzie chodnik do nowego cmentarza 

  pierwsze automaty do wkładów do zniczy stanęły na 
pruszczańskich cmentarzach

Życie Miasta

NAGRODZONO 211 UCZNIÓW – TAKŻE SPOZA MIASTA

MAMY AUTOMATY DO WKŁADÓW DO ZNICZY

w amfiteatrze miejskim w pruszczańskiej faktorii burmistrz Janusz wróbel i małgorzata czarnecka-szafrańska, 
przewodnicząca rady miasta pruszcz Gdański wręczyli stypendia najlepszym uczniom. wśród stypendystów znalazły się 
osoby, które osiągnęły bardzo dobre wyniki w nauce albo sporcie co najmniej na poziomie wojewódzkim albo osiągnęli 
sukcesy artystyczne. w tym roku po stypendium sięgnęło ponad 200 osób.

Już niebawem wszystkie cmentarze zapełnią się osobami, które będą chciały odwiedzić groby swoich bliskich. mamy kilka 
dobrych wiadomości dotyczących pruszczańskich nekropolii.

Aby otrzymać stypendium, 
trzeba spełnić odpowiednie 
kryteria. Nagrodzeni zostali 
wszyscy uczniowie, którzy uczą 
się na terenie Pruszcza Gdań-
skiego. Od tego roku miasto 
musi przyznawać stypendia 
nawet osobom spoza miasta i 
tym, które uczą się w szkołach 
prywatnych albo zarządzanych 
przez powiat.
 – Jestem przekonany, że na-
grodzeni uczniowie odpowied-
nio spożytkują otrzymane sty-
pendia – być może przeznaczą 
je na realizację swoich pasji 
lub rozwój zainteresowań. Je-
stem przekonany, że z Waszych 
osiągnięć dumni są rodzice, 
dziadkowie i nauczyciele. Ży-
czę, abyście z jeszcze większą 
pasją angażowali się w naukę 
czy też uprawianie sportu – ży-
czy Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.

Tego roku stypendia odebrało 
211 osób. Uczniowie kl. IV–VI 
szkół podstawowych – 500 zł, 
kl. VII–VIII po 1000 zł, a po 
2000 zł uczniowie szkół po-
nadpodstawowych i tegoroczni 
absolwenci.

Stypendia zostały przyznane w 
trzech głównych kategoriach:

za wyniki w nauce, uczniom:
• szkół podstawowych kl. IV–
VI – dla 60 osób,
• szkół podstawowych kl. VII–
VIII – dla 40 osób,
• szkół ponadpodstawowych – 
dla 42 osób;

za osiągnięcia sportowe, 
uczniom:
• szkół podstawowych kl. IV–
VI – dla 37 osób,
• szkół podstawowych kl. VII–
VIII – dla 21 osób,

• szkół ponadpodstawowych – 
dla 3 osób;

za osiągnięcia artystyczne, 
uczniom:
• szkół podstawowych kl. IV–
VI – dla 7 osób,
• szkół ponadpodstawowych – 
dla 1 osoby.

(lubek)

 – Systematycznie stara-
my się unowocześniać miej-
skie cmentarze i  podno-
simy komfort korzystania 
z  pruszczańskich nekropo-
lii. Na starym cmentarzu 

dobiega końca przebudowa 
ulicy Spokojnej wraz z  bu-
dową obszernego parkingu. 
Zamontowane będą nowe 
bramy, regały umożliwiające 
wielokrotne wykorzystanie 

zniczy – informuje Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego. 
Warto jeszcze dodać, że 
zdecydowanie najważniej-
szą sprawą jest rozbudowa 
cmentarza. 
 – Inwestycja została już 
ukończona. Osoby odwie-
dzające mogiły swoich naj-
bliższych mogą zobaczyć 
ogrodzony teren, który po-
zwoli nam spokojnie my-
śleć o  kolejnych pochów-
kach przez następne 10 lat. 
Wkrótce wybudujemy także 
nowy chodnik prowadzący do 
nowego cmentarza. Ma być 
on gotowy tuż przed końcem 
roku. Uważam, że z  punktu 
rozwoju miasta jest to bardzo 
ważna inwestycja – dodaje 
Janusz Wróbel.
Dodajmy przy okazji, że 
na pruszczańskich cmenta-
rzach stanęły się automaty 
do wkładów do zniczy, tzw. 
wkładomaty. Dwa automaty 
znajdują się przy cmentarzu 

przy ul. Cichej, jeden nato-
miast przy cmentarzu przy 
ul. Spokojnej. Wkładomaty 
umożliwiają zakup wkładów 
do zniczy przez 24 godziny, 

7 dni w  tygodniu. Można 
wybrać między wkładami 
olejowymi i  paraf inowymi. 
Warto podkreślić, że auto-
mat przyjmuje tylko monety 

o  nominale 2 zł i  5 zł oraz 
nie wydaje reszty. 

(GR)

Dla najlepszych – stypendia burmistrza 

Pruszcz gdański ma większy cmentarz 
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Zdzisław Czerwiński opowia-
da o  swoim życiu z  charaktery-
styczną dla siebie swadą, a nawet 
humorem. Z  Warszawy przeje-
chał do Gdańska, skończył stu-
dia, osiadł w  Żuławce, został 
oddanym wsi społecznikiem, 

mającym duży wpływ na rozwój 
miejscowości. 
W produkcji OKSiBP wykorzy-
stano zdjęcia z prywatnego archi-
wum Zdzisława Czerwińskiego 
oraz 9-sekundowe nagranie (na 
prawach cytatu) filmu „Korczak” 

w reżyserii Andrzeja Wajdy. „Za-
pomniałem Wam powiedzieć, że 
widziałem, jak Korczak prowa-
dził dzieci swoje (…). W  filmie 
dobrze to odtworzyli. Ja to wi-
działem na własne oczy”.
Film „Skrawki pamięci” został 

wyświetlony słuchaczom Aka-
demii Seniora Gminy Pruszcz 
Gdański. Po seansie na seniorów 
czekała niespodzianka – spotka-
nie z głównym bohaterem. Zdzi-
sław Czerwiński kontynuował 
opowieści z  czasów powstania 

warszawskiego. Przy okazji oka-
zało się, że wśród słuchaczy 
mamy kilka osób pochodzących 
ze stolicy i  znających dokładnie 
miejsca, o których opowiadał po-
wstaniec. Miejsca, a także historie 
usłyszane od członków rodzin. Ze 

słuchaczami akademii spotkali się 
również twórcy dokumentu: Grze-
gorz Antoni Cwaliński, Magda-
lena Świerczyńska – Dolot, Grze-
gorz Haasa i Wiesław Zbroiński. 

(MB)

wydarzenia

WIDZIAŁ, JAK PŁONIE NIEBO NAD WARSZAWĄ 

„wyprowadzili nas na wolską, ustawili w czwórki, mojej matce zabrał kolczyki (…...) mi latarkę (...…) popędzili nas do kościoła 
Św. wojciecha (...…). na przedłużeniu karolkowej był szpital zakaźny. stosy ludzi się paliło (...…). miałem kanarka to go 
wypuściłem (...) do dzisiaj mi się śni. tam w suterenie mieszkała taka niewidoma. i nie widziałem, czy ją wyprowadziła 
młodzież. zawsze mi się śni, że ona tam została spalona (...…). daliśmy się załadować (…...) ludzie rzucali chleb (…...)”.  
te przejmujące cytaty, opisujące pierwsze dni powstania warszawskiego w 1944 r. pochodzą z filmu o życiu 87-letniego 
dziś zdzisława czerwińskiego z Żuławki – „najpiękniejszej z wsi”, której przez wiele lat był sołtysem.

film o niezwykłym życiu zdzisława czerwińskiego z Żuławki 
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Ul.: Rataja 12, 83-031 Rusocin
tel.: 58 301 00 61, 58 301 00 78

www.wsa.edu.pl/rusocin

Punkt Rekrutacyjny
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Starostami tegorocznych do-
żynek byli Anna van der Bur-
g-Czekała i  Mirosław Barczak. 
Ich wybór nie był przypadkowy. 
Pani Anna wraz z mężem prowa-
dzi gospodarstwo rolne, specjali-
zujące się w  uprawie tulipanów, 
ziemniaków frytkowych, rzepa-
ku i pszenicy. To właśnie miesz-
kańcy Trzciniska są inicjatorami 
projektu „O rany tulipany!”, który 
był realizowany przy współpracy 
z Żuławskim Ośrodkiem Kultu-
ry i  Sportu w  Cedrach. Z  kolei 
Pan Mirosław z  żoną Krystyną 
prowadzi Gospodarstwo Ekolo-
giczne w Cedrach Wielkich. Jest 
to jedno z pierwszych 176 gospo-
darstw ekologicznych w  Polsce. 
Od 1993 r. posiada atest nadany 
początkowo przez Stowarzysze-
nie Ekoland, a później nadawany 
przez niezależna jednostkę certy-
fikującą posiadającą uprawnienia 
państwowe Agro Bio Test. 
 – Serdecznie dziękujemy za ten 
zaszczyt, jakim jest reprezento-
wanie wszystkich rolników jako 
starostowie dożynek. Szanowni 
gospodarze gminy Cedry Wiel-
kie, w  tym wyjątkowym dniu 
składamy na Wasze ręce ten tra-
dycyjny, symboliczny bochen 
chleba, który został upieczony 
z  ziaren zbóż z  tegorocznych 
plonów. Życzymy Wam, abyście 
dzielili nim sprawiedliwie, ale też 
tak, aby nie zabrakło tego chleba 

do przyszłych – miejmy nadzie-
ję – owocnych zbiorów – życzyli 
władzom gminy Cedry Wielkie 
starostowie dożynek.
Wójt Janusz Goliński wspólnie 
z Justyną Słowińską, przewodni-
czącą Rady Gminy Cedry Wiel-
kie podziękowali za symbolicz-
ny dar, obiecując jednocześnie, 
że zrobią wszystko, aby nikomu 
nie brakowało chleba na naszych 
stołach.
 – Witamy wszystkich gości, ale 
przede wszystkich rolników, sa-
downików i  pszczelarzy, bo to 
właśnie oni pracują na to, żeby 
na naszych stołach nie brakowało 
tego przysłowiowego chleba. Cie-
szymy się, że po rocznej przerwie 
możemy znów spotkać się w tak 
licznym gronie – mówili włoda-
rze cedrowskiej gminy. – Jesteśmy 
wspólną rodziną i  raduje nasze 
serca, że jest nas tak dużo.
Podczas imprezy zorganizowa-
no konkurs sołectw. W tym roku 
bezkonkurencyjne okazało się 
Trzcinisko, które wywalczyło sta-
tuetkę „Złotego kłosa”. Kolejne 
miejsca na podium zajęły Leszko-
wy i Trutnowy. Dodajmy, że so-
łectwa rywalizowały w  czterech 
konkurencjach: ujeżdżaniu byka, 
wbijaniu ćwieka, wyścigu taczek 
oraz iście męskiej dyscyplinie… 
ubijaniu piany.
W konkursie na dożynkowy wie-
niec zwyciężyły Cedry Małe. 

 – Trzeba się cieszyć z  plonów, 
które osiągnęliśmy. Trudne wa-
runki pogodowe sprawiły, że te-
goroczne zbiory okazały się niż-
sze niż początkowo zakładaliśmy. 
W  najbliższych latach będziemy 
chcieli utrzymać jakość naszych 
produktów, ale i  rozwijać park 
maszynowy, aby praca była ła-
twiejsza. Rolnik to chyba jedyny 
zawód, który nie może wycenić 
swojej pracy, która w  większości 
przypadków uzależniona jest od 
pogody. Wiadomo, jakie ponie-
siemy koszty, ale rzadko wiemy, 
jaka będzie ostateczna cena na-
szych produktów – mówią nam 
starostowie dożynek.
Imprezę uświetniła Pstrong 
Orkiestra oraz Stowarzyszenie 
Motorowe ze Starogardu Gdań-
skiego i Szkółki Jeździeckiej Zło-
ta Podkowa z  Giemlic, którzy 
wspólnie poprowadzili dożynko-
wy korowód. Z  kolei w  ramach 
akcji Narodowe Czytanie 2021 
czytano fragmenty „Moralności 
pani Dulskiej”. Na scenie swoje 
umiejętności prezentowały dzie-
ci z  miejscowych szkół i  artyści 
ze strefy chillout ŻOKiS. Nie 
brakowało też piosenek niezapo-
mnianego Zbigniewa Wodeckie-
go w wykonaniu Stanisława Wi-
tomskiego i  pokazu ratownicze-
go, który zaprezentowali druho-
wie z OSP w Cedrach Wielkich. 
Gwiazdą wieczoru była Urszula, 

która po koncercie rozdawała au-
tografy swoim licznym fanom.
Warto na sam koniec dodać, 
że jednym z  wielu gości, wśród 
których była poseł Małgorzata 
Chmiel i  senator Ryszard Świl-
ski, był także Stefan Skonieczny, 
który przeszedł na emeryturę. 
Okazję wykorzystali Janusz Go-
liński i Justyna Słowińska, którzy 
podziękowali za dotychczasową 
współpracę ze starostą gdańskim.

(lubek)

Życie gMiny cedry wieLkie

Fo
t.

 U
G

 C
ed

ry
 W

ie
lk

ie

TRZEBA SIĘ CIESZYĆ Z OSIĄGNIĘTYCH PLONÓW

sierpień i wrzesień to dla rolników okres świętowania. na gminne dożynki w cedrach wielkich czekano z niecierpliwością, 
szczególnie że w minionym roku  – w związku z pandemią – odwołano imprezę, a gwiazdą tegorocznej imprezy była Urszula. 

w cedrach wielkich świętowano wspólnie z urszulą 

JESTEŚMY WINNI IM PAMIĘĆ

82. rocznica pierwszego 
transportu do stutthofu 
Wójt gminy Cedry Wielkie 
Janusz Goliński wziął udział 
w  uroczystościach upamięt-
niających 82. rocznicę pierw-
szego transportu więźniów do 
Obozu Stutthof.
24 godziny od wybuchu II 
wojny światowej do Stuffho-
fu trafili pierwsi więźniowie. 
Był on pierwszym i  zarazem 
najdłużej działającym obozem 
koncentracyjnym na terenie 
Polski – funkcjonował przez 
całą wojnę. Przez 2077 dni 
przez Stutthof przeszło ok. 
125 tys. więźniów z blisko 30 
państw. Według szacunków – 
z  różnych przyczyn – zginąć 
mogło nawet 65 tys. osób.
W  pierwszym transporcie 
jeńców, który trafił do obozu 
koncentracyjnego w  Stuttho-
fie, znaleźli się: duchowni, 
nauczyciele, ale i  członkowie 
Związku Zachodniego, Ligi 
Morskiej i Kolonialnej czy re-
prezentanci polskich partii po-
litycznych, urzędnicy i  osoby 
działające na rzecz polskości 
w  Wolnym Mieście Gdańsk 
i Pomorzu Gdańskim. Pierw-
szy transport liczył ok. 150 
osób, z  których wiele zginęło 

podczas egzekucji wykonanych 
w styczniu i marcu 1940 roku.
Warto też wiedzieć, że wielu 
więźniów zmarło podczas ewa-
kuacji obozu. Każdego roku, 
w styczniu odbywają się w Ce-
drach Wielkich uroczystości 
upamiętniające tragiczny Marsz 
Śmierci w styczniu 1945 roku.
 – Były to niezwykle trauma-
tyczne wydarzenia. Lata wojny 
pamięta jeszcze wielu miesz-
kańców naszej gminy, którzy 
drżącym głosem i  ze łzami 
w oczach opowiadają o tamtych 

czasach. Polska poniosła wiel-
ką ofiarę, abyśmy dziś żyli 
w  wolnym kraju. Teraz jeste-
śmy winni wszystkich walczą-
cym i poległym pamięć o  ich 
heroicznej postawie. Niech 
to będzie przestroga na przy-
szłość. O  tych wydarzeniach 
muszą wiedzieć następne po-
kolenia, by nasze wnuki albo 
prawnuki nie doświadczyły 
podobnej tragedii – komentuje 
Janusz Goliński.

(KL)
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JUBILEUSZ SZKOŁY W RUSOCINIE

50 lat budowania tradycji edukacji rolniczej
zespół szkół rolniczych centrum kształcenia praktycznego w rusocinie świętuje w tym roku 50-lecie istnienia. na 
jubileuszowej uroczystości nie brakowało gości, wśród których znaleźli się ci najważniejsi – uczniowie, absolwenci oraz 
nauczyciele, którzy uczyli albo nadal uczą naszą młodzież.

Szkoła w Rusocinie powstała 
w 1971 roku i początkowo były to 
tylko dwie klasy zasadniczej szko-
ły zawodowej, a już po 2 latach 
uruchomiono 3-letnie Techni-
kum Hodowlane na podbudowie 
zasadniczej szkoły zawodowej. 
Przez 50 lat szkoła przechodziła 
wiele reorganizacji, ale cały czas 

rozwija się, zapewniając uczniom 
jak najwyższy poziom kształcenia 
zawodowego. Lista absolwentów 
zacnej jubilatki jest bardzo długa, 
a znaleźć na niej można chociaż-
by nazwisko senatora Ryszarda 
Świlskiego.
 – Jestem dumny, że jestem absol-
wentem tej wspaniałej placówki 

edukacyjnej. Nie możemy zapo-
mnieć o swoim pochodzeniu oraz 
miejscu, w którym się uczyliśmy 
i wychowaliśmy. Dziś z senty-
mentem przekroczyłem mury 
mojej szkoły. Z wielką radością 
spotkałem się z ludźmi, których 
znam od wielu lat. Te słowa pod-
szyte są wielką tremą, ponieważ 

jest wśród nas moja pani profe-
sor od języka polskiego i moja 
pani profesor od historii. Jest to 
też odpowiedni moment, aby po-
dziękować tym wszystkim, któ-
rym nigdy nie podziękowałem 
za to, że przez pięć lat prowadzili 
mnie za rękę. Życzę – szczególnie 
młodym ludziom – aby szanowa-
li miejsce, w którym się znajdują, 
ale też szanowali ludzi, którzy są 
dla was dobrzy – przyznaje Ry-
szard Świlski.
Od roku dyrektorem Zespo-
ły Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Ru-
socinie jest Robert Aszyk.
 – Każdy jubileusz jest okazją 
do wspomnień, a przez minio-
ne 50 lat szkoła w Rusocinie 
była świadkiem wielu wydarzeń 
w dziejach powiatu gdańskiego, 
Pomorza i kraju. Przez te wszyst-
kie lata pełniliśmy, ale i nadal peł-
nimy ważną rolę edukacyjną, wy-
chowawczą i społeczną w życiu 
regionu. Nasze tegoroczne święto 
jest dobitnym dowodem na to, że 
mimo upływu lat szkoła w Ruso-
cinie jest ważnym miejscem na 
edukacyjnej mapie województwa 
pomorskiego. Staramy się łączyć 

wspaniałe tradycje szkoły z no-
woczesnością, korzystając przy 
tym z doświadczenia i mądrości 
ludzi, którzy ją tworzyli i do dziś 
wspierają jej rozwój – mówi Ro-
bert Aszyk.
Wśród wielu urodzinowych pre-
zentów największe wrażenie zro-
bił na pewno projekt starostwa 
powiatowego, dotyczący rozbu-
dowy bazy sportowej i dydaktycz-
nej. Inwestycja ma być realizowa-
na etapami, a jej bardzo szacun-
kowy koszt ocenia się na ponad 
20 mln zł.
 – Szkoła w Rusocinie to jedna 
z trzech placówek oświatowych, 
których organem prowadzącym 
jest powiat gdańskim. Dołożymy 
wszelkich starań, aby szkoła była 
nowoczesna, by uczniowie i na-
uczyciele pracowali w jak najlep-
szych warunkach. Mam nadzieję, 
że wpłynie to na coraz wyższe 
wyniki w nauce i kształceniu za-
wodowym – dodaje Marian Ci-
chon, starosta gdański.
Beata Kowalczyk, dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pruszczu Gdań-
skim podziękowała zaś za szcze-
gólną opiekę uczniów, którzy 

przebywają w pieczy zastępczej. 
 – Oddając do rusocińskiej szkoły 
– można powiedzieć – nasze dzie-
ci będące w placówkach czy ro-
dzinach zastępczych, zawsze wie-
my, że zdobędą tu odpowiednie 
wykształcenie, ale będą też przy-
gotowane do samodzielnego życia 
– zauważa Beata Kowalczyk. 
Wśród licznych gości nie bra-
kowało również przedstawicie-
li Wyższej Szkoły Agrobizne-
su w Łomży, z którą placówka 
w Rusocinie współpracuje już od 
6 lat.
 – Właśnie w Rusocinie szko-
limy wszystkich, którzy chcą 
zdobyć wykształcenie rolnicze 
na poziomie studiów podyplo-
mowych. Korzystając z okazji, 
gratulujemy 50 lat budowania 
tradycji edukacji w kierunku rol-
niczym. Wierzymy, że praca ta 
będzie kontynuowana, a my li-
czymy na rozwój naszej współ-
pracy – podkreśla Piotr Jakubiak, 
pełnomocnik rektora Wyższej 
Szkoły Agrobiznesu w Łomży ds. 
międzynarodowych. 

(lubek)

ogłoszenie rsM „BudowLani” 
RSM „Budowlani” w Gdańsku – Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569 posiada lokale użytkowe do wynajęcia:

1. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
20,05 m2 ze stawką 3,50 zł/m2

2. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
144,40 m2 ze stawką 3,74 zł/m2

3. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609C
94,80 m2 ze stawką 6,60 zł/m2

4. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609A
15,10 m2 ze stawką 8,50 zł/m2

Stawki powyższe nie obejmują opłat z tytułu centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, wywozu 
nieczystości, wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości itp. Stawki do negocjacji.

Bliższych informacji udziela się pod nr 58 552-00-08 w.50 , w dniach: 
Pon. od 8.00 do 15.00  |  Wt.-Pt. od 7.15 do 13.00
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA

w ramach konsultacji nowego programu Fundusze europejskie dla pomorza 2021-2027 w piątek, 10 września 2021 
r. odbyła się specjalna konferencja. Uczestniczyli w niej  między innymi marszałek województwa pomorskiego 
mieczysław struk, przedstawiciele komisji europejskiej, ministerstwa Funduszy i polityki regionalnej, 
samorządowcy, parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

W  konferencji on-line uczest-
niczyli tez mieszkańcy, którzy 
dzięki czatowi mogli zadawać 
pytania. 

CZYM JEST FEP

Projekt programu Fundusze 
Europejskie dla Pomorza 2021-
2027 Zarząd Województwa 
Pomorskiego przyjął 3 sierpnia 
2021 r. Nowy program jest na-
stępcą regionalnego programu 
operacyjnego na lata 2014-2020 
oraz jednym z  narzędzi reali-
zacji Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Pomorskiego 2030. 
- To kluczowy dokument, który 
decyduje o  tym, w  jaki sposób 
zainwestujemy środki unijne 
w  ramach Polityki Spójności. 
W  trzeciej edycji programu re-
gionalnego będziemy mieli do 
wydania niemal 1,7 mld euro, 
które otrzymamy na rozwój 
dzięki obecności w  Unii Euro-
pejskiej- mówił rozpoczynając 
konferencje marszałek Struk. 
Marszałek podkreślał, że wspar-
cie unijne w nowej perspektywie 
skupi się przede wszystkim na 
gospodarce, cyfryzacji, energe-
tyce, środowisku, transporcie 
oraz edukacji. Dotyczyć będzie 
również rynku pracy i włączenia 
społecznego. 
Podczas konferencji podkreśla-
no, że perspektywa finansowa 
2021- 2027 wyznacza nowe ramy 
wydatkowania środków unij-
nych, które trzeba uwzględnić 
przy planowaniu działań. Będzie 
też trudniejsza, bo trzeba wziąć 
pod uwagę różne oczekiwania, 

wynikające zarówno z  unijnych 
dokumentów i rozporządzeń, jak 
i  krajowych uwarunkowań wy-
nikających z  Umowy Partner-
stwa, czy kontraktu programo-
wego. Europoseł Janusz Lewan-
dowski zwrócił też uwagę  na to, 
że w tej perspektywie finansowej 
musimy uwzględnić pandemię 
i Brexit, Wielka Brytania wno-
siła sporą część do unijnego bu-
dżetu, która została usunięta. 
Budżet środków unijnych w pro-
gramie wyniesie 1,67 mld euro, 
z  czego 1,25 mld euro z  Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i prawie 420 mln 
euro z Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus.

WYZWANIA DLA POMORZA

Wśród wyzwań stojących przed 
województwem pomorskim 
w  nowej perspektywie najważ-
niejsze to m.in. wzmacnianie in-
nowacyjności pomorskich przed-
siębiorstw, zaawansowane roz-
wiązania cyfrowe w administracji 
publicznej i biznesie. 
– Musimy zwiększać bezpieczeń-
stwo energetyczne, a  także da-
lej rozwijać połączenia drogowe 
i  kolejowe. Będziemy dążyć do 
neutralności klimatycznej oraz 
przekształcenia naszego regio-
nu w krajowego lidera produkcji 
zielonej energii i technologii eko-
efektywnych. – mówił marszałek 
Struk. W  sferze społecznej sa-
morząd województwa skupi się  
na zwiększaniu dostępu do wy-
sokiej jakości edukacji, poprawie 
warunków rozwoju zawodowego 

pracujących i  szukujących pra-
cy mieszkańców Pomorza oraz 
wsparciu osób zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem spo-
łecznym.- dodał marszałek.
Agnieszka Krasicka z  Dyrekcji 
Generalnej ds. Polityki Regio-
nalnej i Miejskiej Komisji Euro-
pejskiej zaznaczyła, że nasz kraj 
pozostaje w tyle jeśli chodzi o in-
nowacyjność w gospodarce i biz-
nesie. Jedynie Małopolska i Ma-
zowsze radzą sobie w tym obsza-
rze. Pomorze ma jeszcze sporo 
do zrobienia, chodź i  tak dużo 
się dzieje. Trzeba się też skupić 
na przeciwdziałaniu zmianom 
klimatycznym i dążeniu do neu-
tralności klimatycznej. Chodzi 
tu m.in. o zmianę przyzwyczajeń 
konsumpcyjnych.  

Marszałek Struk na zakoń-
czenie podkreślił, że ostatecz-
ny kształt programu regional-
nego będzie musiał uwzględ-
niać szereg ograniczeń, które 
będą wyznaczały kierunki 
wsparcia. - Jednakże mimo 
tego „gorsetu”, chciałbym go-
rąco zachęcić do uczestnictwa 
konsultacjach społecznych i w 
dalszych pracach nad progra-
mem.- zachęcał Struk. Kon-
sultacje społeczne FEP po-
trwają do 30 września 2021. 
Cały czas odbywają się spo-
tkania konsultacyjne w całym 
regionie. 
Relację z  konferencji można 
zobaczyć pod adresem:
h t t p s : / / v i m e o . c o m /
event/1265471/embed

gospodarka, innowacyjność, cyfryzacja, 
klimat – to nasze wyzwania
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INNOWACYJNY ENERGETYCZNIE SAMORZĄD

gmina Przywidz z ogólnopolską 
nagrodą główną 
Gmina przywidz kolejny raz została doceniona za innowacyjną działalność w wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. nominowanych 
zostało kilkadziesiąt samorządów. w tym gronie nie brakowało reprezentantów pomorza, ale najwyżej oceniono przywidz. 

Wójt przywidzkiej gminy Ma-
rek Zimakowski uczestniczył 
w  Edycji 2021  -  Konferencji 
Naukowej „Bezpieczeństwo 
energetyczne – filary i perspek-
tywa rozwoju, którą Instytut 
Polskiej Energetyki im. Igna-
cego Łukasiewicza zorgani-
zował w  Rzeszowie. Podczas 
konferencji uhonorowano lau-
reatów Ogólnopolskiego Kon-
kursu dla Jednostek Samorządu 
Terytorialnego na Najbardziej 
Innowacyjny Energetycznie 

Samorząd w Polsce.
 – Jest to dla nas ogromne wy-
różnienie. Cieszymy się, że do-
ceniono nasze wieloletnie dzia-
łania w dziedzinie OZE – mówi 
„Panoramie” Marek Zimakow-
ski, który przy okazji zwraca 
uwagę, że na Pomorzu brakuje 
wydarzeń, dzięki którym samo-
rządowcy mogliby dowiedzieć 
się od specjalistów, jak wykorzy-
stywać odnawialne źródła ener-
gii. – Takiej konkretnej, spe-
cjalistycznej wiedzy nam brak. 

Poza tym tego typu wydarzenia 
mogłyby zachęcać pomorskich 
samorządowców do aktywniej-
szego działania w  tej materii. 
Bez specjalistycznej wiedzy nie 
da się dla przykładu utworzyć 
klastra energetycznego. 
Ideą organizatorów rzeszow-
skiej konferencji było zbudowa-
nie instrumentu wspomagające-
go rozwój określonych obsza-
rów wiedzy, powiązanych z bez-
pieczeństwem energetycznym. 
Już od kilku lat samorządowcy 

z  Przywidza widzą ogromny 
potencjał w  odnawialnych źró-
dłach energii, dlatego z  chęcią 
przystępują do kolejnych eko-
logicznych projektu. Właśnie 
w gminie Przywidz, jako pierw-
szy, realizowano projekt doty-
czący montażu instalacji solar-
nych, by w  dalszej kolejności 
zająć się termomodernizacją bu-
dynków użyteczności publicz-
nej czy montażem pomp cie-
pła. Ostatnim, spektakularnym 
i  ważnym, przedsięwzięciem 

była instalacja paneli fotowolta-
icznych na budynkach publicz-
nych i prywatnych. 
 – Na tym nie poprzestaliśmy, 
ponieważ rozpoczęliśmy współ-
pracę z  Instytutem Maszyn 
Przepływowych, spółką Energa 
Obrót i firmą STAY-ON, z któ-
rymi chcemy – m.in. na jednym 
z przywidzkich osiedli – wypra-
cować model wspólnoty energe-
tycznej, w ramach którego poja-
wi się mobilny magazyn energii. 
Dzięki temu energia nie będzie 

wysyłana do sieci, ale maga-
zynowana i  wykorzystywana 
w sytuacjach, kiedy występować 
będzie awaria sieci – tłumaczy 
Marek Zimakowski.
Dodajmy, że oprócz nagrody 
w postaci statuetki oraz dyplo-
mu, gmina Przywidz otrzymała 
nagrodę rzeczową – inteligent-
ną wiatę przystankową.

(lubek)

Życie gMiny Przywidz

W KOLBUDACH SADZILI ŻONKILE – SYMBOL NADZIEI 

nieocenioną przysługę spełnia przywidzka fundacja Hospicyjna 
niecodzienna akcja miała miejsce przed kolbudzkim urzędem gminy. przedstawiciele Fundacji Hospicyjnej im. św. Franciszka 
ksawerego w przywidzu wspólnie z samorządowcami sadzili żonkile – symbolizujące nadzieję.  

Podstawowym celem projektu 
„Pola nadziei” jest wspólne sadze-
nie cebulek  żonkili, które mają 
przypominać, ale i zwracać nam 
uwagę na tematykę hospicyjną. 
Ogromną, ale też niedocenianą 
rolę grają w tej materii ośrodki 
specjalistyczne, które w ramach 
idei hospicyjnej funkcjonują. One 
zapewniają nie tylko profesjonal-
ne wsparcie medyczne, ale także 
wsparcie duchowe. To właśnie 
przywidzka fundacja prowadzi 
hospicjum, które świadczy wszech-
stronną opiekę domową nad pa-
cjentami w terminalnej fazie cho-
roby nowotworowej. Działania te 
prowadzone są na terenie powia-
tów gdańskiego oraz kościerskiego. 
Dziś hospicja to miejsca, w których 
osoby nieuleczalnie chore żyją god-
nie do ostatnich chwil.
 – Coraz więcej łączy nas z gminą 
Przywidz. Tym razem – wspól-
nie w fundacją Hospicyjną, która 
opieką otacza także mieszkańców 

gminy Kolbudy – włączamy się 
w akcję „Pola nadziei”. Niech żół-
ty kolor i te żonkile będą symbo-
licznym elementem łączącym 
nas wszystkich – mówi Andrzej 
Chruścicki, wójt gminy Kolbudy.
Senator Ryszard Świlski przy-
pomniał, że seniorzy są spoiwem 
i sensem tego, co robimy.
 – Mówimy o tym, aby końcówka 
naszego życia była godna – taka, 
jaką każdy z nas sobie wymarzył. 
Naszym obowiązkiem jest wpro-
wadzanie młodzieży do praw-
dziwego życia, gdzie mowa jest 
o życiu i śmierci. Powinniśmy jak 
najwięcej oddawać z siebie, licząc 
po cichu – może samolubnie, że 
ktoś kiedyś poda nam tę szklankę 
wody. Dziś cieszmy się tą inicjaty-
wą i zastanówmy się, co zrobić i jak 
najlepiej – dodaje senator.
Z kolei Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz przyznał, że po-
mysł stworzenia Fundacji Hospi-
cyjnej powstał w jego gabinecie.

 – Zaczęło się, od jednej z rodzin 
z naszej gminy, której członkowie 
zachorowali. Pomagaliśmy im. 
Potem pojawiły się następne oso-
by, które potrzebowały wsparcia. 
Dlatego też musieliśmy założyć 
formalną organizację, która wzię-
łaby na swoje barki pomoc po-
trzebującym. W 2013 roku grupa 
fundatorów złożyła wniosek do 
KRS o rejestrację fundacji. Korzy-
stając z okazji, dziękuję serdecznie 

wszystkim lekarzom i pielęgniar-
kom, ponieważ bez nich nie mo-
glibyśmy pomóc tak wielu cho-
rym. Mam nadzieję, że dzięki 
tej akcji zmieni się spojrzenie na 
przywidzką Fundację Hospicyjną, 
której jedynym celem jest pomoc 
osobom chorym na choroby no-
wotworowe. Lepiej pomagać niże 
samemu tej pomocy potrzebować 
– mówi Marek Zimakowski.
Zasadzenie żonkili było 

symbolicznym włączeniem się 
gminy Kolbudy oraz przywidzkiej 
fundacji do akcji „Pola nadziei” za-
inicjowanej w Polsce 25 lat temu 
przez krakowskie Towarzystwo 
Przyjaciół Chorych „Hospicjum 
im. św. Łazarza”.
Marian Kujawski, nowy prezes 
fundacji podkreślił niemałe zna-
czenie młodzieży, która wspiera 
działania organizacji.
 – Nasi młodzi wolontariusze 

zawsze służą nam pomocą pod-
czas różnego rodzaju imprez or-
ganizowanych na rzecz fundacji. 
Cieszę się z tego faktu, bo od mło-
dych lat uczą się pomagać. Admi-
nistracja naszej fundacji pracuje non 
profit. Wynagrodzenie otrzymują 
jedynie lekarze i pielęgniarki. Nie 
zdarzyło się jeszcze, żeby organi-
zacja albo przedstawiciele służby 
zdrowia odmówili nam pomocy. 
W takich sytuacjach dusza się ra-
duje – komentuje prezes Kujawski. 
 – Staram się pomagać już od 3 
lat. Jest to praca piękna. Zachę-
cam wszystkich, którzy chcieli-
by się zaangażować w działania 
naszej fundacji. Byłoby mi miło, 
gdybym każdego dnia miała takie 
wsparcie, jak dzisiaj – dodaje Anna 
Ingielewicz, dyrektor fundacji. 
Dodajmy, że już 12 października 
podobna akcja odbędzie się przy 
szkole w Przywidzu.

(lubek)
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DOCENIONO PRACĘ, DECYZJE ORAZ INICJATYWY

gmina kolbudy z certyfikatem światowej organizacji zdrowia wHo
Gmina kolbudy otrzymała prestiżowy certyfikat nadawany przez wHo (Światową organizację zdrowia) samorządom przyjaznym 
starzeniu się. to ogromne wyróżnienie, biorąc pod uwagę fakt, że w tym elitarnym gronie znajduje się zaledwie dziewięć miast 
i gmin z polski, a nasz samorząd jest w tym gronie jedyną gminą wiejską. Światowa organizacja zdrowia szczegółowo przyjrzała się 
działaniom i doceniła różnorodność, charakter oraz strategię działań podejmowanych przez gminę kolbudy na rzecz osób starszych. 

– Polityka senioralna jest dla 
nas jednym z  priorytetów – 
mówi wójt Andrzej Chru-
ścicki. – Starzenie się społe-
czeństwa to dziś wyzwanie 
dla większości samorządów. 
W miastach i gminach zwięk-
sza się liczba mieszkańców, 
którzy zakończyli już aktyw-
ność zawodową i  szukają no-
wych przestrzeni dla swojej 
aktywności i wciąż dużej ener-
gii. Od kilku lat aktywnie sta-
ramy się budować atrakcyjną 
ofertę rekreacyjną, ale również 
wdrażamy rozwiązania służą-
ce wspieraniu osób starszych. 
Nasze działania oraz obrana 
strategia zostały pozytywnie 
ocenione w  procesie certyfi-
kacji przeprowadzonej przez 
WHO. Zostaliśmy jednym 
z  1114 samorządów z  całe-
go świata uznawanych przez 
Światową Organizację Zdro-
wia za przyjazne seniorom.   
Światowa Organizacja Zdro-
wia doceniła działania gminy 
Kolbudy na rzecz aktywizacji 

seniorów, wkład w  rozwój in-
frastruktury dedykowanej tej 
grupie mieszkańców, ale rów-
nież projekty służące wspie-
raniu osób starszych w  ich 
codziennym życiu. Organ cer-
tyfikujący pozytywnie ocenił 
inicjatywy naszego samorzą-
du sprzyjające budowaniu po-
zytywnego wizerunku osób 
starszych, jako mieszkańców 
aktywnych, wszechstronnie 
uzdolnionych, chętnych do 
zdobywania nowych umiejęt-
ności oraz spędzania wolnego 
czasu w  gronie rówieśników. 
Nie bez znaczenia pozostały 
również przedsięwzięcia słu-
żące międzypokoleniowej in-
tegracji społeczności lokalnej.
 – Certyfikat Światowej Or-
ganizacji Zdrowia potwier-
dza, że polityka senioralna 
gminy zmierza we właściwym 
kierunku – mówi zastępczyni 
wójta Anita Richert–Kaźmier-
ska. – To docenienie pracy, 
decyzji oraz inicjatyw, któ-
re poprzedzone były wieloma 

szczegółowymi diagnozami. 
Nie udałoby się tego osią-
gnąć bez współpracy z  na-
szymi partnerami, jak choćby 
Gdańską Fundacją „I Ty Mo-
żesz Wszystko”, z którą od lat 
realizujemy wiele projektów. 
Ale ludzi przyjaznych naszym 
działaniom jest znacznie wię-
cej. Mamy sporo pomysłów 
i  wspaniałych mieszkańców, 
którzy chcą korzystać z oferty 

i  chętnie wychodzą ze swoich 
domów, aby podejmować ko-
lejne wyzwania. 
Gmina Kolbudy jest niewąt-
pliwie jedną z  niewielu gmin 
wiejskich w Polsce, na terenie 
której działają aż dwa Kluby 
Senior+, a  także Koła Senio-
ra. Samorząd realizuje rów-
nież bogatą ofertę rekreacyj-
ną. Zajęcia i  warsztaty orga-
nizowane przez gminę cieszą 

się ogromną popularnością 
wśród starszych mieszkańców 
gminy. Samorząd, korzystając 
z  zewnętrznych dotacji, uru-
chomił również usługę dar-
mowego transportu dla osób 
starszych i mających trudności 
w  poruszaniu się. Projekt do-
or-to-door służyć ma głównie 
aktywizacji osób, które mają 
utrudniony dostęp do oferty 
kulturalnej, rekreacyjnej czy 
dojazdem do urzędu bądź na 
badania lekarskie. W tym roku 
w  Kolbudach zorganizowano 
też drugą edycję Kolbudy Se-
nior Challenge, czyli zawo-
dów sportowych dla seniorów. 
W  wydarzeniu udział wzięło 
ponad stu uczestników. Jesz-
cze we wrześniu odbędzie się 
duży bal dla starszych miesz-
kańców. Weźmie w nim udział 
około 300 osób. 
Jak informuje Anita Richer-
t-Kaźmierska, przyzna-
nie certyfikatu nie wiąże się 
z  żadnymi wydatkami obcią-
żającymi samorządową kasę. 

Wyróżnienie przyznawane jest 
wyłącznie na podstawie obiek-
tywnej oceny kilku obszarów 
działania w  zakresie polityki 
senioralnej samorządu. 
 – Certyfikat przyznawany jest 
bezterminowo – mówi Anita 
Richert–Kaźmierska. – Zna-
lezienie się w tak zaszczytnym 
gronie z  pewnością pomoże 
nam w realizacji kolejnych pla-
nów dotyczących działań na 
rzecz osób starszych. W  śro-
dowisku instytucji i  organiza-
cji działających na rzecz senio-
rów zyskujemy duży atut i sta-
jemy się cenionym partnerem, 
który stanowi wzór dla innych 
samorządów. 
Proces certyfikacji trwał oko-
ło czterech miesięcy. Na pod-
danie się samorządu ocenie 
Światowej Organizacji Zdro-
wia zgodę wyraziła Rada 
Gminy Kolbudy, która wiosną 
tego roku przyjęła w  tej spra-
wie stosowną uchwałę. 

(RN)

AMBITNE PLANY INWESTYCYJNE W GMINIE KOLBUDY

„road Map” po niespełna trzech latach bieżącej kadencji samorządu
krótko po wyborach samorządowych 2018 roku wójt gminy kolbudy andrzej chruścicki przedstawił szczegółowy plan dotyczący 
realizacji inwestycji drogowych. program budowy poszczególnych ulic, które od wielu lat czekały na remonty, rozpisano na dwie 
kadencje samorządu, czyli na lata 2018–2028. w zestawieniu określanym mianem „road map” ujęto 74 inwestycje drogowe. szacowany 
łączny koszt realizacji wymienionych zadań wyniósł ponad 83 miliony złotych. dziś, po niespełna trzech latach kadencji samorządu 
2018–2023, prezentujemy stan realizacji „road map”.

Biorąc pod uwagę inwestycje już 
zrealizowane oraz te, w  przy-
padku których trwa właśnie wy-
łanianie wykonawcy i niedługo 
powinny rozpocząć się prace 
budowlane, można powiedzieć, 
że wykonanie programu bu-
dowy gminnych dróg wygląda 
obiecująco. 
 – Za kilka tygodni będziemy 
mogli powiedzieć, że po trzech 
latach kadencji jesteśmy w trak-
cie budowy bądź już zrealizo-
waliśmy niemal połowę inwe-
stycji drogowych, które w  2018 
roku zaplanowaliśmy na okres 
dziesięciu lat – mówi Andrzej 
Chruścicki. – To dobre tempo, 
którego nie bylibyśmy w  stanie 
narzucić bez zewnętrznego do-
finansowania. Dzięki temu mo-
żemy budować dwa razy więcej 
i dwa razy szybciej. Aktualnie na 
terenie gminy trwa budowa kilku 
dróg, a szereg kolejnych zaplano-
wanych inwestycji znajduje się 
w fazie procedur przetargowych. 

Po ich zakończeniu rozpoczynać 
się będą kolejne prace.
Największe ze zrealizowanych 
dotąd zadań ujętych w  „Road 
Map” to choćby budowa ko-
lejnych etapów ulic Podgór-
nej i  Straszyńskiej w  Jankowie 
Gdańskim oraz ulic Przed-
szkolnej i  Ważnego w  Kolbu-
dach. Wykonano również uli-
ce Bukową i  Wojska Polskiego 
w Lublewie Gdańskim, a także 
gruntownie zmodernizowano 
układ drogowy w sołectwie Ba-
bidół. Zrealizowano inwestycje 
na ulicach Polnej, Górnej i Ko-
lonia w Bielkówku czy Żurawiej 
w  Otominie. Przebudowano 
też ulicę Marii Konopnickiej 
w Ostróżkach. 
 – Jest też wiele inwestycji z listy 
Road Map, dla których mamy 
już przygotowaną dokumentację 
projektową – mówi wójt Chru-
ścicki. – To działania, których 
z  punktu widzenia mieszkańca 
nie widać, ale które wymagają 

wiele pracy i  całkiem sporych 
nakładów finansowych. Stale 
też aplikujemy o kolejne środki 
zewnętrzne. Gdy tylko otrzy-
mamy finansowanie, będziemy 
w  stanie przystąpić do realiza-
cji tych inwestycji. Myślę, że 
mamy powody do zadowolenia. 
Po niespełna trzech latach uda-
ło nam się zrealizować napraw-
dę sporo przedsięwzięć ujętych 
na mapie drogowej. W  kilku 
przypadkach zadania dzielone 
są na etapy. Nie da się jednak 
zrobić wszystkiego od razu, 
a  lista oczekiwań mieszkańców 
stale się wydłuża. Mówię o tym 
podczas zebrań sołeckich, a  lo-
kalna społeczność chyba to ro-
zumie i dostrzega, ile dróg uda-
ło się nam wykonać w bieżącej 
kadencji. 
Sześć pozycji ujętych na mapie 
inwestycji drogowych znajdu-
je się aktualnie w  fazie realiza-
cji. Niektóre z  nich np. w  so-
łectwach Czapielsk i  Otomin 

zostaną niebawem oddane do 
użytku. Mowa o ulicach Fiołko-
wej, Jezuickiej, Mandarynkowej 
i  Jagodowej. Inne, jak budowa 
ulicy Glazurowej w  Kowalach 
niedawno się rozpoczęły i  po-
trwają jeszcze kilka miesięcy.
 – Na liście Road Map znajdu-
ją się zarówno duże inwestycje 
drogowe, których wartość li-
czona jest w milionach złotych, 
jak i  te drobniejsze, polegające 
na utwardzeniu gminnych dróg 
płytami yomb – mówi Adam 
Babkiewicz, kierownik Refera-
tu Inwestycji i Remontów. – Dla 
mieszkańców poszczególnych 
sołectw są one tak samo ważne. 
Jest też lista zadań ujętych 
w  mapie inwestycji drogowych, 
które wciąż czekają na swoją ko-
lej. Pamiętajmy jednak, że zawar-
te w „Road Map” projekty prze-
widziano na dziesięć lat realiza-
cji. Samorząd ma zatem jeszcze 
ponad 7 lat na wykonanie planu 
budowy dróg, który ogłoszono 

przed niespełna trzema laty. 
 – Sądzę, że jeżeli uda się nam 
utrzymać dotychczasowe tem-
po, a nasze projekty tak jak do-
tychczas otrzymywać będą dofi-
nansowanie zewnętrzne, uda się 
nam nie tylko wykonać wszyst-
kie inwestycje drogowe, które 
zaplanowaliśmy, ale znacznie 

więcej – podsumowuje wójt An-
drzej Chruścicki. – Chciałbym 
też podkreślić, że realizujemy 
mniejsze lub większe inwesty-
cje we wszystkich gminnych 
sołectwach.
 

(RN)
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DOŻYNKI ARCHIDIECEZJALNO-SAMORZĄDOWE 

Podsumowano i święcono roczną pracę rolników
za nami dożynki archidiecezjalno-samorządowe w trąbkach wielkich. to święto rolników, ich rodzin i osób 
współpracujących z nimi zgromadziło w tym roku wielu gości, a wśród nich gości z niemiec z burmistrzem partnerskiego 
miasta Uehlfeld – wernerem stoeckerem oraz gości z gminy leżajsk z wójtem krzysztofem sobejko na czele. 

W  czasie dożynek odbył się 
Konkurs Koron Żniwnych. 
Oceniano aż 12 wieńców, 
a  wśród nich – wyjątkowo – 
znalazły się także te przygoto-
wane przez mieszkańców za-
przyjaźnionej gminy Leżajsk. 
 – Beata i  Aleksander Bana-
sik z  Mierzeszyna – starosto-
wie dożynek reprezentują całą 
brać rolniczą nie tylko z naszej 
gminy, ale całej archidiecezji. 
Myślę, że w tym roku nasi rol-
nicy mają powody do radości 

i  mogą poświęcić swój czas na 
świętowanie. Życzę im, aby ta-
kie chwile odbywały się każde-
go roku – mówi Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie.
Dożynki to święto, podczas 
którego rolnicy podsumowu-
ją swoją całoroczną pracę. Po-
słanka Magdalena Sroka dodała 
przy okazji, że to także świę-
to ogrodników, sadowników 
i pszczelarzy. 
 – Bóg zapłać Wam rolnicy za 
trud, który wkładacie w Waszą 

codzienną pracę. Nisko się kła-
niamy Waszej pracy – dzięko-
wała posłanka Sroka.
 – Nie zazdrościmy Wam tej 
pracy – mówi Marian Cichon, 
starosta gdański. – Jestem sy-
nem rolnika, więc doskona-
le wiem, na czym ona polega. 
W imieniu rady powiatu gdań-
skiego życzę rolnikom całorocz-
nej, dobrej pogody, byście mogli 
spokojnie pracować na swoich 
gospodarstwach.
Podczas dożynkowej 

uroczystości nie brakowało licz-
nych atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów. Zwieńcze-
niem tegorocznego święta była 
koncert zespołu Long&Junior.
 – Tegoroczna pogoda była ła-
skawa dla naszych rolników. 
Zbiory okazały się dobre. Mam 
nadzieję, że w  równie dobrych 
humorach spotkamy się na na-
szych dożynkach w  przyszłym 
roku – dodaje Błażej Konkol.

(GR)
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WYPŁATA W LISTOPADZIE

Czternastka bez wniosku
Już w  listopadzie do emery-
tów i  rencistów trafią „czter-
nastki”. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych przygotowuje się 
do ich wypłaty. Aby otrzymać 
świadczenie, nie trzeba skła-
dać żadnych wniosków.
„Czternastka” będzie przysłu-
giwała osobom, które w dniu 
31 października 2021 r. będą 
miały prawo do jednego ze 
świadczeń długotermino-
wych wymienionych w  usta-
wie, m.in. emerytury, renty, 
renty socjalnej, świadczenia 
przedemerytalnego. „Czter-
nastki” nie otrzymają osoby, 
które mają zawieszone prawo 
do świadczeń.
„Czternastka” wyniesie do-
kładnie 1250,88 zł brutto. 
Pełną kwotę dostaną emeryci 
i renciści, których świadczenie 
podstawowe nie przekracza 
2900 zł brutto. W pozostałych 
przypadkach „czternastka” 

zostanie pomniejszona zgod-
nie z  zasadą „złotówka za 
złotówkę”. Na przykład jeśli 
emerytura wynosi 3000 zł, 
„czternastka” będzie obniżona 
o 100 zł.
Dodatkowe świadczenie bę-
dzie wypłacane z  urzędu, to 
znaczy, że nie trzeba składać 
żadnego wniosku, aby otrzy-
mać pieniądze. Czternasta 
emerytura będzie podlegała 
opodatkowaniu i  oskładko-
waniu na ogólnych zasadach, 
niezależnie od tego, czy jest 
wypłacana w zbiegu ze świad-
czeniem opodatkowanym czy 
zwolnionym z  podatku. Co 
ważne, „czternastka” nie bę-
dzie podlegała potrąceniom 
i egzekucjom komorniczym.
„Czternastka” trafi do klien-
tów ZUS wraz z listopadowy-
mi świadczeniami.

(GR)
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OFICJALNIE OTWARTE

Boisko z certyfikatem fifa 
Meczem Samorząd versus 
Szkoła otwarto zmoderni-
zowane boisko przy Szkole 
Podstawowej w  Straszynie. 
Na murawę wyszli zarówno 
doświadczeni piłkarze, jak 
i  kompletni amatorzy. Wszy-
scy walczyli jak potrafili, co 
wywoływało powszechne 
rozbawienie. I  właśnie o  to 
chodziło!
Wydarzeniu towarzyszyły 
konkursy i poczęstunek. A na 
koniec na boisko wyszli zawo-
dowcy: GTS Orzeł Straszyn 
i GTS Rotmanka rozegrali to-
warzyski mecz. 
Zlokalizowane przy wie-
lofunkcyjnym kompleksie 
boisko do piłki nożnej jest 
obiektem pełnowymiarowym 
(61 x 105 m) o  nawierzchni 

ze sztucznej trawy. Na tere-
nie boiska zostało wykonane 
odwodnienie. Inwestycja ob-
jęła również montaż bramek, 
w tym bramek mobilnych, try-
bun, zadaszonych wiat, tablicy 
wyników oraz piłkochwytów.
Boisko jest ogrodzone i oświe-
tlone lampami typu LED. 
Prowadzi do niego ścieżka 
z  kostki betonowej. Pojawiła 
się tu również mała architek-
tura w postaci ławek i koszy na 
śmieci. Koszt zadania to blisko 
2,5 mln zł. 
Boisko zostało przekazane 
w  użytkowanie sąsiadują-
cej z  nim szkole podstawo-
wej, która jest gospodarzem 
obiektu.

(MB)

WSPÓLNE DZIAŁANI POLICJI I STRAŻY LEŚNEJ

Bądź ostrożny podczas 
wyprawy na grzyby
sezon grzybowy w pełni. wokół trójmiasta nie brakuje lasów, w których mieszkańcy 
Gdańska, sopotu i powiatu gdańskiego szukają prawdziwych okazów. Jak mówią 
mundurowi, doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że nie wszyscy amatorzy grzybów 
znają lasy, do których się udają. często wybierają się tam w pojedynkę, przeceniając 
swój zmysł orientacji w terenie. policjanci i strażnicy leśni apelują o rozsądek, 
rozwagę i większą wyobraźnię. mundurowi udostępniają również bezpłatną aplikację 
dla grzybiarzy, która działa również w trybie offline.

Policjanci wspólnie ze Strażą 
Leśną pełnią służby na te-
renach leśnych. Mundurowi 
obu formacji działają wspól-
nie w  zakresie przeciwdzia-
łania, wykrywania i  zwal-
czania sprawców przestępstw 
i wykroczeń m.in. w zakresie 
szkodnictwa leśnego i ochro-
ny przyrody. Rozpoczęty 
właśnie sezon na grzyby jak 
co roku skłania munduro-
wych do przeciwdziałania 
przypadkom zagubienia się 
osób w kompleksach leśnych.
Biuro Urządzania Lasu 
i Geodezji Leśnej ze środków 
Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe 
stworzyło portal internetowy 
i aplikację na urządzenia mo-
bilne „Bank Danych o Lasach 
(BDL)”. Można dzięki niej 
w  łatwy sposób ustalić swoje 
położenie w  lesie. Działa na 
platformach Android i  iOS. 
Oprócz mapy podstawowej, 
w  aplikacji dostępne są rów-
nież inne warianty, m.in: 
mapa zagospodarowania 
turystycznego, mapa drze-
wostanowa, mapa form wła-
sności, mapa siedlisk leśnych, 
mapa zbiorowisk roślinnych 
oraz mapa łowiecka. Mecha-
nizm pobierania danych do 
pracy off line umożliwia ko-
rzystanie z  map nadleśnictw 
oraz parków narodowych. 
W  menu Pomoc znajduje się 
instrukcja użytkowania. 
Aby uniknąć niebezpiecznych 
sytuacji, policjanci i  strażni-
cy leśni przypominają o  kil-
ku zasadach bezpieczeństwa 
w czasie grzybobrania:  
• Starajmy się nie wybierać 
się do lasu w pojedynkę. Jeśli 
jednak zdarzy się, że idzie-
my sami na grzybobranie, 
nasi bliscy powinni wiedzieć, 
gdzie się znajdujemy. Podaj-
my im też przybliżony czas 
powrotu;
• Jeśli wybieramy się do lasu 
w towarzystwie, nie oddalaj-
my się od tych osób. Pozo-
stańmy z  nimi w  kontakcie 
wzrokowym;
• Kiedy rezygnujemy 
z  grzybobrania, poin-
formujmy o  tym osoby, 

z którymi jesteśmy, jak i ko-
goś z bliskich;
• Kontrolujmy i  zapamię-
tujmy punkty odniesienia, 
elementy charakterystycz-
ne w danym terenie, aby bez 
problemu znaleźć drogę po-
wrotną do miejsca, z którego 
wyruszyliśmy;
• Zabierzmy ze sobą nała-
dowany telefon komórkowy 
oraz latarkę, które w momen-
cie zagubienia w  lesie mogą 
okazać się bardzo pomocne. 
Telefon możemy wykorzystać 
do wezwania pomocy. Pomo-
że również odczytać naszą 
lokalizację oraz dzięki od-
powiedniej aplikacji wskaże 
naszą lokalizację rodzinie jak 
również wzywanym służbom 
ratunkowym;
• Pamiętajmy, że elementy od-
blaskowe czy jasny strój mogą 
okazać się bardzo pomocne 
w razie akcji poszukiwawczej;
• Jeśli nie znamy terenu, nie 
oddalajmy się zbyt daleko od 
swoich pojazdów, stacji czy 
przystanków kolejowych;
• Wybierajmy wczesną porę 
dnia na wędrówkę po lesie, 
nie po zmierzchu. Okres koń-
czącego się lata i  początek 

jesieni to czas, kiedy w  nocy 
temperatura jest niska i może 
być wtedy zagrożone nasze 
życie lub zdrowie;
• Zachowajmy środki ostroż-
ności – ostrożnie z ogniem;
• Udając się do lasu, dokład-
nie zabezpieczmy pojazd, po-
zamykajmy drzwi, okna, po-
zostawmy auto w  widocznym 
miejscu, aby nie stanowiło ła-
twego łupu dla złodziei;
• Nie pozostawiajmy w pojeź-
dzie wartościowych przed-
miotów (sprzętu do nawiga-
cji, laptopa, telefonu komór-
kowego, torebki, portfela, 
dokumentów);
• Nie nośmy ze sobą rzeczy 
wartościowych, aby uniknąć 
ich zagubienia;
• Warto być przygotowanym 
na zmianę pogody, dlate-
go podczas leśnych spacerów 
nieodzowna będzie kurtka 
przeciwdeszczowa i  odpo-
wiednie obuwie;
• Gdy wybieramy się na dłu-
żej do lasu, zabierzmy ze sobą 
wodę oraz coś do jedzenia;
• Stosujmy się do oznakowań 
i  regulaminów, które moż-
na znaleźć przy wejściach do 
lasu;

• Nie śmiećmy, zabierz-
my z  lasu, to, co ze sobą 
przynieśliśmy;
• Gdy znajdziemy niewy-
buch, niewypał z  czasów 
wojny bądź inne przedmioty, 
nigdy ich nie dotykajmy, tyl-
ko niezwłocznie powiadom-
my Policję;
• Jeśli podejrzewamy, że ktoś 
z  naszych bliskich zgubił się 
w  lesie, natychmiast zaalar-
mujmy policjantów;
• Jeśli zabłądzimy w  lesie, 
nie zwlekając zaalarmuj-
my Policję, starajmy się też 
dojść do najbliższej drogi, 
wtedy jest większa szansa na 
odnalezienie;
• Kiedy odnajdziemy drogę do 
domu, niezwłocznie powia-
dommy Policję, że już nie po-
trzebujemy pomocy. Oszczę-
dzi to czasu i zaangażowania 
wszystkich osób, które biorą 
udział w poszukiwaniach.
Dzięki tym wskazówkom 
możemy uniknąć wielu za-
grożeń czyhających w  le-
sie i  bez zakłóceń korzystać 
z uroków przyrody.

(KPP)
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ZAPOBIEGAJMY ZMIANOM NASZEGO KLIMATU

ważne tematy poruszane na festynie 
klimatycznym 
czy można połączyć przyjemne z pożytecznym? oczywiście, że tak. w pruszczańskim parku miejskim odbył się Festyn 
klimatyczny, który przyciągnął zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Tematem przewodnim even-
tu było zapobieganie, ła-
godzenie oraz adaptacja do 
zmian klimatu, a wszystko to 
działo się w  klimacie dżun-
gli. W ramach festynu odby-
wały się gry i zabawy dla naj-
młodszych, a starsi mogli po-
rozmawiać z doradcami ener-
getycznymi Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej 
w  Gdańsku, specjalistami 
z  Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego 
oraz Referatu Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański. 
 – Eksperci z Krajowej Agen-
cji Poszanowania Energii, 
oprócz doradztwa z  zakresu 
efektywności energetycznej, 
odnawialnych źródeł energii 
czy ekologicznych rozwią-
zań, prowadzili zajęcia edu-
kacyjne oraz konkursy ekolo-
giczne dla dzieci przy wyko-
rzystaniu m.in. kamery ter-
mowizyjnej. Ponadto przed-
stawiciele Metropolitalnego 
Związku Komunikacyjnego 
Zatoki Gdańskiej opowia-
dali o  zintegrowanym syste-
mie biletu metropolitalnego 
oraz prowadzili warsztaty 
edukacyjne propagujące wie-
dzę dotyczącą bezpiecznego 

korzystania ze środków ko-
munikacji zbiorowej oraz 
poruszali tematykę elektro-
mobilności – informuje nas 
Anna Mrówka z  Referatu 
Gospodarki Komunalnej.
Do Pruszcza Gdańskiego za-
witali też animatorzy z gdyń-
skiego EXPERYMENTU, 
którzy przeprowadzili poka-
zy i  warsztaty. Dodajmy, że 
festyn zapoczątkował Euro-
pejski Tydzień Zrównowa-
żonego Transportu. Nasze 
miasto także włączyło się 
do udziału w  europejskiej 
inicjatywie. 
 – Impreza była doskonałą 
okazją do promowania tema-
tów przewodnich kampanii, 
a więc zdrowia psychicznego 

i  f izycznego, bezpieczeństwa 
i  reagowania na pandemię 
COVID-19. Tegoroczny te-
mat przewodni jest hołdem 
upamiętniającym trudy, jakie 
Europa – i  świat – odczuły 
w  czasie pandemii. Stano-
wi on również ref leksję nad 
możliwościami zmian wyni-
kającymi z tego bezpreceden-
sowego kryzysu zdrowotnego 
obserwowanego w  Europie 
– dodaje Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.
Dzieci mogły obejrzeć spek-
takl ekologiczny w  wyko-
naniu Rodziny Mrówek 
z  Krakowa. Aktorzy z  Kra-
kowskiego Biura Promocji 
Kultury poruszali problemy 
związane z  występowaniem 

niskiej emisji i  smogu oraz 
z  zagrożeniami, jakie niosą 
ze sobą.
 – W  czasie festynu 

poruszaliśmy bardzo waż-
ne tematy obecnych czasów, 
związane z  problemem po-
stępujących zmian klimatu. 
Zastanawialiśmy się, jakie 
podejmować kroki, by temu 
zapobiegać. Opracowaliśmy 
szereg działań, jakie podej-
miemy w  celu zmniejsze-
nia oraz łagodzenia zmian 
klimatu, tak aby zmiany te 
nie pogłębiały się znacząco. 
Uczestnicy stworzyli swe-
go rodzaju strategię zmian 
społecznych i  ekologicznych 
w celu przystosowania się do 
pozytywnych i  negatywnych 
skutków zmian klimatu. Po-
przez konstruktywne rozmo-
wy z mieszkańcami, wsparcie 

merytoryczne urzędników 
i  zaproszonych gości, deba-
ty z młodzieżą, gry i zabawy 
z  dziećmi, kształtowaliśmy 
również miejską politykę 
klimatyczną. Każdy uczest-
nik wydarzenia ma teraz 
swój wkład w  zaproponowa-
ne, spisane i podpisane przez 
władze miasta cele i  zadania 
do realizacji w  ramach ogra-
niczenia emisji CO2 – pod-
kreśla Janusz Wróbel.
Impreza uzyskała dof ina-
sowanie z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska w Gdańsku. 

(GR)

POMOC W USUWANIU AZBESTU 

wykorzystali miejskie wsparcie 
Dzięki miejskiemu wsparciu 
mieszkańcy Pruszcza Gdań-
skiego likwidowali szkodliwy 
dla zdrowia azbest. Usunięto 
go z 12 budynków, a wyso-
kość przekazanej pomocy na 
ten cel wyniosła blisko 10 tys. 
zł.
Z finansowej pomocy miasta 
na usuwanie azbestu można 
korzystać już od kilku lat.
 – Doskonale zdajemy sobie 
sprawę z tego, że proces ten 
wymaga pewnych nakładów 
finansowych, dlatego udzie-
lamy dofinansowań, z których 
skorzystać mogli właścicie-
le nieruchomości pokrytych 
materiałami wykonanymi z 
azbestu. Z oferty skorzystać 
mogli również właścicie-
le działek. Na terenie miasta 
znajduje się jeszcze wiele bu-
dynków pokrytych azbestem. 
Warto zadbać o ty, by znik-
nął on z krajobrazu Pruszcza 

Gdańskiego – mówi Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Jak przypomina Anna Mrówka 
z Referatu Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański, azbest powoduje wie-
le chorób. Jego obecność w po-
wietrzu jest niebezpieczna ze 
względu na przedostawanie się 
poprzez drogi oddechowe do 
pęcherzyków płucnych. Ostre 
włókna wbijają się w ich ścian-
ki i pozostają tam do końca ży-
cia, powodując nieodwracalne 
zmiany w płucach.
 – Ważne jest, by demontować 
azbest w sposób kontrolowany 
przez uprawnioną do tego fir-
mę. Korzystając z dofinanso-
wania oferowanego przez mia-
sto, właściciele nieruchomości 
będą mieli pewność, że prace te 
zostaną wykonane w prawidło-
wy sposób. A ponadto pozbędą 
się niebezpiecznego azbestu 

– dodaje Anna Mrówka.
Dodajmy, że w 2021 r., w ra-
mach miejskiego dofinanso-
wania, zlikwidowano azbest o 
powierzchni 986 m2, łącznie z 
12 nieruchomości między in-
nymi z dachów domów i alta-
nek ogrodniczych. Osiągnięty 

został efekt rzeczowy i eko-
logiczny, określony jako masa 
unieszkodliwionych odpadów 
zawierających azbest na po-
ziomie 14,79 Mg.

(GR)
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MARINA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 

RODZINNE WYPRAWY MIESZKAŃCÓW GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

optymiści i smocze łodzie na wodach w Błotniku 

Przyjemne i pożyteczne przejazdy rowerowe

w ostatnim numerze „panoramy” informowaliśmy o dwóch rowerowych imprezach, które odbywały się w gminie cedry 
wielkie. tym razem żuławska gmina była gospodarzem dwóch głośnych wydarzeń wodnych.

podczas dwóch wrześniowych rodzinnych przejazdów rowerowych mieszkańcy gminy pruszcz Gdański uczyli się 
resuscytacji (tradycyjnej i przy pomocy aed).  ratowanie drugiego człowieka ćwiczyli dorośli, ćwiczyły też dzieci.  
to bezcenne doświadczenie może uratować komuś życie.

Marina w  Błotniku na pewno 
nie należy do cichych miejsc na 
końcu świata. To nieustannie 
tętniące życiem miejsce, któ-
re regularnie przyciąga miło-
śników sportów wodnych. Pod 
koniec wakacji rywalizowali tu 
żeglarze-optymiści. W regatach 
organizowanych przez Żuław-
ski Ośrodek Kultury i  Sportu 
w  Cedrach Wielkich uczestni-
czyło ponad 30 młodych miło-
śników żeglarstwa. Wśród nich 
nie brakowało reprezentantów 

Szkółki Żeglarskiej Mari-
na Błotnik. Stawkę uzupełnili 
żeglarze z  Tolkmicka, Gdyni 
i  Kolbud. Uczestnicy regat ry-
walizowali w dwóch kategoriach 
z podziałem na płeć i wiek (do 9 
lat i open).
 – Jestem dumny, że w  tak do-
borowym i  doświadczonym to-
warzystwie tak dobrze zapre-
zentowała się Kinga Tomaszew-
ska z  Wocław, która okazała 
się najlepsza w  kategorii open. 
Cieszy mnie także frekwencja. 

Działamy tak naprawdę od 
dwóch lat, a nasi zawodnicy na-
byli już takiego doświadczenia, 
że potrafią swobodnie konku-
rować z  żeglarzami tak dużych 
klubów jak chociażby Opti Gdy-
nia – mówi nam Łukasz Żarna, 
dyrektor Żuławskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu.
Tak dobre wyniki młodych że-
glarzy nie byłyby możliwe, gdy-
by nie ciężka praca i  fachowa 
pomoc szkoleniowców. Warto 
więc w tym miejscu powiedzieć, 
że trenowaniem naszej młodzie-
ży zajmują się: Krzysztof Ko-
cięda, Jacek Kosowski i Mikołaj 
Michalski.
 – W  roku ubiegłym organizo-
waliśmy konsultacje żeglarskie. 
W tym roku poszliśmy już krok 
dalej. Wierzę, że regaty na stałe 
wpiszą się do kalendarza imprez 
organizowanych w  Błotniku 
i  być może w  przyszłości staną 
się jedną z najważniejszych im-
prez żeglarskich na Pomorzu – 
dodaje wójt Janusz Goliński.
Na wodach w  Błotniku zor-
ganizowano także IV Żuław-
skie Regaty Smoczych Łodzi. 

Wyścigi smoczych łodzi to nie-
zwykle widowiskowe zawody, 
które są emocjonujące zarówno 
dla samych startujących, jak i dla 
publiczności.
 – W  tym roku w  imprezie 
uczestniczyło blisko 400 osób, 
a  wśród nich byli również re-
prezentanci Litwy. Cieszę się, 
że zawody mają aż tak duży roz-
głos, że słychać o nich poza gra-
nicami naszego kraju. Być może 
wyścigi smoczych łodzi staną się 

zawodami międzynarodowymi 
i  będziemy mieli przyjemność 
gościć w Błotniku znacznie wię-
cej zagranicznych osad, co jesz-
cze bardziej podniosłoby prestiż 
naszej przystani – podkreśla wójt 
Janusz Goliński.
Za rok odbędą się jubileuszowe 
regaty smoczych łodzi, na które 
już teraz serdecznie zapraszają 
organizatorzy, informując jedno-
cześnie, że przyszłoroczna im-
preza odbywać się będzie przez 

dwa dni.
Dodajmy przy okazji, że marina 
w Błotniku brała udział w XXV 
edycji Ogólnopolskiego Otwar-
tego Konkursu „Modernizacja 
Roku & Budowa XXI wieku”. 
Roz w którym do finału dostała 
się marina w  Błotniku. Żuław-
ska przystań dostała się do wiel-
kiego finału, w którym otrzyma-
ła wyróżnienie.

(lubek)
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17 września to szczególna data dla polski i polaków. 82 lata temu sowieci napadli na polskę. po latach, tego dnia 
obchodzimy dzień sybiraka. była to też doskonała okazja, by w pruszczu Gdańskim uroczyście odsłonić pomnik 
upamiętniający zbrodnię katyńską.

Pomnik stanął na zrewitalizo-
wanym terenie zielonym przy 
ul. Wita Stwosza w  Pruszczu 
Gdańskim, gdzie od lat 20. 
ubiegłego wieku znajdował się 
katolicki cmentarz. Autorem 
projektu pomnika jest prof. 
Mariusz Białecki.

– Ma on skłonić do refleksji 
i zadumy nad tym, co wydarzy-
ło się ponad 80 lat temu. Wśród 
tysięcy ofiar sowietów, które 
znalazły się na tak zwanej „Li-
ście Katyńskiej”, byli też człon-
kowie wielu pruszczańskich 
rodzin. W  ten symboliczny 

sposób chcemy upamiętnić 
wszystkie ofiary agresji sowiec-
kiej z  17 września 1939 roku 
– mówi „Panoramie” Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
- Pomnik jest pewnego rodza-
ju zwornikiem pamięci, który 
sprawia, że cały ten teren z jed-
nej strony przypomina o  tych, 
którzy zginęli na wschodzie, 
z drugiej zaś zachęca do wspo-
mnienia naszych bliskich, 
którzy przez kilkadziesiąt lat 
chowani byli na cmentarzu 
w  Pruszczu Gdańskim – do-
daje Bartosz Gondek, miło-
śnik historii i zarazem rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.
– Dołożymy wszelkich starań, 
aby pruszczańska młodzież nie 
zapomniała o tych tragicznych 
wydarzeniach 1939 roku. Kie-
dy moje pokolenie chodziło 
do szkoły, tylko najodważniej-
si nauczyciele mówili prawdę 
o  zbrodniach katyńskich. Po-
zostali twierdzili, że tej zbrodni 

dokonali Niemcy. Na szczęście 
nasza młodzież uczy się teraz 
prawdziwej historii. Dzięki po-
mnikowi możemy sprawić, że 
będzie ona nadal żywa. Zale-
żało nam na tym, żeby ten po-
mnik nie był typowy i aby jego 
przekaz był aktualny i  zrozu-
miały nie tylko dziś, ale także 
po kilkudziesięciu latach – tłu-
maczy Janusz Wróbel.
Przypomnijmy: ofiary zbrodni 
katyńskiej pogrzebano w  ma-
sowych grobach w  Katyniu 
pod Smoleńskiem, Miedno-
je koło Kalinina, Piatichat-
kach na przedmieściu Char-
kowa, Bykowni koło Kijowa  
i w przypadku ok. 6–7 tys. ofiar 
w  innych nieznanych miej-
scach (prawdopodobnie m.in. 
Kuropaty na Białorusi). Roz-
strzeliwań dokonywano w  ści-
słej tajemnicy, ale już w  1943 
roku ujawniono zbiorowe groby 
w Katyniu koło Smoleńska.

(lubek)

DZIŚ NASZA MŁODZIEŻ UCZY SIĘ PRAWDZIWEJ HISTORII

Pomnik poświęcony pamięci ofiar katyńskich

 


