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FlashFlash

Kolbudy z wyróżnieniem 
Gmina Kolbudy otrzymała wyróżnienie w konkursie 
Gryf Gospodarczy, którego celem jest promocja 
postaw przedsiębiorczych, wsparcie i inicjowanie 
przedsięwzięć innowacyjnych oraz prorozwojowych.

Niepodległościowy rejs po Martwej Wiśle 
W różnych miejscach powiatu gdańskiego świętowali-
śmy 103. rocznicę odzyskania niepodległości. Naszą ra-
dość okazywaliśmy na różne sposoby, ale chyba nigdzie – 
poza gminą Cedry Wielkie – nie świętowano na wodzie.

Pruszcz wśród liderów Pomorza  
Poznaliśmy laureatów Rankingu Gmin Wojewódz-
twa Pomorskiego. W tym zestawieniu znakomicie 
wypadło miasto Pruszcz Gdański, które dwukrotnie 
stawało na podium.

Niebawem ruszy budowa 
Powiat Gdański otrzymał 3 825 000 zł rządowego 
wsparcia w ramach programu „Polski ład”. Pieniądze 
będą w całości wydane na budowę placówki 
opiekuńczo-wychowawczej w Pruszczu Gdańskim.
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Jesteśmy stęsknieni za kulturą
PANDEMIA ZDEMOLOWAŁA RYNEK SPONSORSKI

wydarzenia kulturalne organizowane w ostatnich miesiącach w pruszczu Gdańskim cieszyły się dużym zainteresowaniem. to pokazuje, że po 
dwóch lockdownach spowodowanych pandemią, ludzie są złaknieni kultury w każdej postaci. zdecydowanie największą popularnością cieszy-
ła się Faktoria kultury. o niej i innych tematach z piotrem pułkowskim, dyrektorem centrum kultury i sportu w pruszczu Gdańskim rozmawia 
krzysztof lubański.
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pandemia nie odpuszcza. Jesień przyniosła wzrost 
zakażeń, także u dzieci. dlatego właśnie do młodych 
ludzi i ich rodziców gmina pruszcz Gdański kieruje swój 
nowy spot. 

– Szczepisz się? – pyta młodych 
ludzi głos zza kamery. Ucznio-
wie mają różne wymówki: nie 
wierzą w  pandemię, nigdy nie 
chorują, boją się powikłań. 
Wkrótce jednak jeden uczeń za-
raża drugiego, a  ci swoich naj-
bliższych. Wracają dni izolacji, 
kwarantanny oraz zdalnej nauki 
bez spotkań i wycieczek. 
Spot promuje szczepienia, które 
są gwarantem zwalczenia pan-
demii i powrotu do normalności. 
Film został opublikowany na fa-
cebooku gminy Pruszcz Gdań-
ski oraz przekazany placówkom 
oświatowym do wykorzystania 
podczas pracy z młodzieżą. 
W  spocie zagrali uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Wiślinie. 
Film powstał przy współpracy 
Samodzielnego Publicznego Po-
gotowia Ratunkowego w Prusz-
czu Gdańskim.
Spot sfinansowano ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania 
Covid-19.

(MB)

MŁODZI RÓWNIEŻ CHORUJĄ!

spot promocyjny gminy 
Pruszcz gdański 

3 GRUDNIA WIDZIMY SIĘ NA KRÓTKIEJ

Święta jak u naszych dziadków
Chcesz poznać smak Bożego 
Narodzenia naszych dziadków 
i pradziadków żyjących w okre-
sie 20-lecia międzywojennego? 
Nie trzeba wehikułu czasu, aby 
cofnąć się o 100 lat. Wystarczy 3 
grudnia odwiedzić Dom Wiede-
manna w Pruszczu Gdańskim, 
gdzie organizowane będzie ko-
lejne bardzo ciekawe przedsię-
wzięcie, jakim na pewno będzie 
„Czas Bożego Narodzenia w 
20-leciu międzywojennym”.
 – Sądzę, że wiele osób interesuje 
się właśnie tym okresem. Nasz 
Dom Wiedemanna w różny 

sposób próbuje przedstawić sze-
rokiej publice okres 20-lecia 
międzywojennego. Chcieliby-
śmy, aby ta impreza zapisała się 
na stałe w kalendarzu prusz-
czańskich wydarzeń – mówi 
„Panoramie” Bartosz Gondek, 
kierownik Referatu Ekspozycji i 
Dziedzictwa w Urzędzie Miasta 
Pruszcz Gdański.
Impreza rozpoczyna się punktu-
alnie o godz. 18.00 od wykładu 
dr Anny Krüger, która przenie-
sie nas w czasie i opowie o daw-
nych świątecznych obyczajach. 
Nie zabraknie rekonstruktorów 

z GRH Retrospekcja, którzy 
zadbają o odpowiednią oprawę.
 – Wypieki, których będzie 
można skosztować, przygoto-
wane będą według oryginalnych 
przepisów przez Kafeterię Cy-
namon. Całości dopełni oczy-
wiście kolędowanie wspólnie z 
Faustyną Hinc. Myślę, że ten 
wieczór warto spędzić wspól-
nie z nami przy Krótkiej 6. 
Zapraszamy – zachęca Bartosz 
Gondek.

(GR) 
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NIEBAWEM W DŁUGIM POLU SENIORZY DZIAŁALI Z MŁODZIEŻĄ

trutnowy mają swoje boisko dziś zaczyna się wczoraj

Pogoda na zespołowe gra-
nie na dworze nie jest może 
już najlepsza, ale miłośników 
sportu na pewno ucieszy wia-
domość, że zakończyła się 
budowa boiska wielofunkcyj-
nego w Trutnowach. 
Inwestycja w  Trutnowach 
kosztowała ponad pół mi-
lion złotych, a  126 tys. zł to 
dofinansowanie pochodzące 
z  Samorządu Województwa 
Pomorskiego. Podkreślić jesz-
cze trzeba, że na budowę boisk 
sportowych w  gminie Cedry 
Wielkie wydano już 2,6 mln zł.
 – Boisko ma służyć przede 
wszystkim ludziom młodym, 

Stowarzyszenie Rodzina Kol-
pinga w  Kłodawie Gdańskiej, 
mimo pandemii, zdecydowało 
się ubiegać o  dofinansowanie 
swojego pomysłu na przeciw-
działanie patologiom, bierności 
i beznadziei, pogłębionej przez 
restrykcje covidowe. Udało się 
uzyskać środki w ramach kon-
kursu grantowego ogłoszone-
go przez wójta gminy Trąbki 
Wielkie i  Związek Centralny 
Dzieła Kolpinga w Polsce. 
 – Ideą naszego projektu była 
integracja międzypokoleniowa 
– dziadków z wnukami. „Dziś 
zaczyna się wczoraj” to przed-
sięwzięcie, w  ramach którego 
młodzież wspólnie z  dziadka-
mi konstruowała drzewo gene-
alogiczne własnej rodziny. Pod 

a  na nich na pewno nie bę-
dziemy oszczędzać, dlatego nie 
wahaliśmy się nawet minuty, 
podejmując decyzję o  budowie 
boiska – nawet przy tak du-
żych kosztach. Przypomnę, że 
inwestycja kosztowała 70 ty-
sięcy więcej niż nasze szacunki 
– mówi Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
Boisko wielofunkcyjne w Trut-
nowach służyć będzie nie tylko 
piłkarzom, ale również fanom 
szczypiorniaka, tenisa ziemne-
go, siatkówki i koszykówki. 
Przypomnijmy, że z podobnych 
boisk korzystać można już w Ce-
drach Wielkich, Koszwałach, 

okiem instruktora plastyki nama-
lowali i  ozdobili wyszperanymi 
starymi zdjęciami i  fotografiami 
pamiątek rodzinnych specjalne 
plansze. Seniorzy wspominali 
dzieje własne i przodków, a mło-
dzież starała się spisać je w formie 
opowiadania. Najlepsze prace 
zostały wydane w  formie fol-
deru – informuje Ewa Kruglik, 
przewodnicząca stowarzyszenia 
z Kłodawy.
Druga część projektu („Jutro za-
czyna się dziś”) zorganizowana 
była dla podkreślenia możliwości 
uczestnictwa we współczesnym 
życiu zarówno młodzieży, jak 
i seniorów. 
 – Zorganizowaliśmy wspólny 
wyjazd dzieci z dziadkami do Te-
atru „Miniatura” na „Akademię 

Cedrach Małych, Wocławach 
i Giemlicach. 
 – Takich obiektów nigdy za 
wiele. Na Trutnowach na 
pewno nie poprzestaniemy. 
Podobna inwestycja już nie-
bawem będzie realizowana 
w  Długim Polu – zapewnia 
wójt Goliński. – Niech nasze 
sportowe obiekty służą jak 
najlepiej młodym ludziom, 
którzy swój wolny czas po-
święcają na aktywność fi-
zyczną. Życzę im, aby swoje 
sportowe talenty rozwijali jak 
najlepiej. 

(KL)

Pana Kleksa” i Teatru Muzycz-
nego w Gdyni na „Wiedźmina”. 
Ale gwoździem programu była 
wycieczka integracyjna do Kra-
kowa i  Energilandii.  Było to 
wielkie przeżycie zarówno dla 
młodych jak i seniorów – dodaje 
Ewa Kruglik.
W gościnnych progach Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w   Trąbkach Wiel-
kich odbyło się podsumowanie 
projektu, a  przy okazji można 
było obejrzeć efekty wspólnej 
pracy młodzieży i  seniorów. 
Wystawę można teraz oglądać 
w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Trąbkach Wielkich.

(GR)

12 listopada minęły dwa lata od początku obecnej kadencji sejmu. to dobry czas na drobne podsumowanie mojej 
pracy w polskim parlamencie. 

Połowa kadencji sejmu

Pierwsze dwa lata obecnej ka-
dencji Sejmu to niezwykle 
trudny okres dla opozycji. Pan-
demia, zdalne obrady Sejmu, 
podczas których nie mogliśmy 
swobodnie wygłaszać swojego 
stanowiska. Utrudniona, a cza-
sami wręcz niemożliwa praca 
z  mieszkańcami (obostrzenia 
i brak możliwości organizowa-
nia spotkań).
Jestem posłanką opozycji (Ko-
alicji Obywatelskiej) i  partia 
rządząca nie kwapi się do tego, 
żeby popierać nasze stanowiska 
czy przyjmować nasze projekty 
ustaw. Ja sama jestem autorką 9 
projektów ustaw, m. in. Ustawy 
o  przejęciu Mostu w  Tczewie 
przez Skarb Państwa (umoż-
liwiająca remont Mostu w  ca-
łości ze środków rządowych), 
ustawy o darmowych tabletach 
dla uczniów, o  ochronie lasów 
ochronnych aglomeracji miej-
skich przed wycinką, ustawy 
przywracającej możliwość roz-
woju energetyki wiatrowej. 
Mamy świadomość tego, 
że każde nasze zabiegi 

o  poprawienie prawa spotyka-
ją się z odrzuceniem i krytyką 
ze strony rządzących. Niemniej 
jednak robimy, co możemy 
i nie zamierzamy rezygnować. 
Dla mnie jednak najważniej-
sza jest działalność w  okręgu 
wyborczym, licząc od Sopotu 
i Gdańska, aż po Kwidzyn. Sta-
ram się przynajmniej raz w ty-
godniu jeździć w teren i spoty-
kać się z  wyborcami. Działal-
ność parlamentarna, zwłaszcza 
ta terenowa, daje mi niesamo-
wite poczucie satysfakcji.
Praca w  regionie jest równie 
ważna, co ta w Warszawie. Jako 
posłanka z  okręgu gdańskie-
go niezwykle doceniam moż-
liwość tego, że mogę realnie 
wpłynąć na sprawy moich wy-
borców i  im pomóc. Uważam, 
że na tym polega bycie posłem. 
To znaczy, żeby nie tylko pro-
wadzić politykę ogólnopolską, 
ale może nawet przede wszyst-
kim, aby być dla ludzi. Aby po-
magać im na tyle, na ile jeste-
śmy w stanie to zrobić.
Wiele osób kojarzy mnie nadal 

jako gdańską radną. Często 
zgłaszają się do mnie miesz-
kańcy Gdańska, którzy pa-
miętają moje zaangażowanie 
oraz doświadczenie zawodowe 
powiązane z  budownictwem 
i  architekturą. Uważam, że to 
niezwykle ważne w  pracy po-
sła, aby głównie skupić się też 
na tych dziedzinach, w których 
jesteśmy ekspertami.
To wielka satysfakcja móc wy-
korzystać swoją wiedzę i  do-
świadczenie zawodowe, żeby 
móc pomóc innym. To nie są 
puste słowa, tak naprawdę się 
dzieje. Myślę, że każdy poseł 
taki powinien być, w końcu to 
wyborcy dali nam mandat i  to 
w  zgodzie z  nimi powinniśmy 
prowadzić naszą politykę. Po-
litykę proobywatelską, politykę 
lokalną, politykę prospołeczną.
Ważną dla mnie częścią pracy 
posła jest dbanie o  inwestycje 
w okręgu wyborczym. Od 2015 
r. (wtedy po raz pierwszy zosta-
łam Posłem) składam popraw-
ki o  najważniejsze inwestycje 
w  województwie pomorskim. 

Część szczęśliwie jest lub bę-
dzie realizowana (remont Dro-
gi Krajowej nr 22, Obwodnica 
Starogardu Gdańskiego, Sztu-
mu, Obwodnica Metropoli-
talna Trójmiasta), a  o  część 

zabiegam dalej: Remont Mostu 
w Tczewie, remont dróg woje-
wódzkich 501 i  502 (droga do 
Krynicy Morskiej), tunel pod 
Pachołkiem (wraz z Nową Spa-
cerową i  Nową Kielnieńską), 

czy rozbudowa węzłów na 
obecnej obwodnicy Trójmiasta 
(Kowale i Szadółki).

 Małgorzata Chmiel 
Poseł na Sejm RP, architekt

 drzewa genealogiczne można było podziwiać w siedzibie Goksir

 symboliczne otwarcie boiska w trutnowach
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Policjanci z Trąbek Wielkich 
otrzymali niedawno nowy ra-
diowóz. Pomocą przy zakupie 
pojazdu służył także trąbec-
ki samorząd. Gmina Trąbki 
Wielkie wsparła zakup kwotą 
65 000,00 zł. Druga połowa 
środków pochodzi z  Komen-
dy Głównej Policji.
W  uroczystości udział wzię-
li: insp. Wioletta Jóźwiak 
– Komendant Powiatowy 

Policji w  Pruszczu Gdań-
skim, asp. szt. Adam Ba-
czewski – komendant Komi-
sariatu w Trąbkach Wielkich, 
Błażej Konkol – wójt gminy 
Trąbki Wielkie, Zbigniew 
Leszczyński – przewodniczą-
cy Rady Gminy Trąbki oraz 
radny powiatowy Józef Sroka 
i ks. Bolesław Antoniów.

(MC)

życie Powiatu
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JEDNO Z NAJLEPSZYCH MIEJSC DO ŻYCIA

poznaliśmy laureatów rankingu Gmin województwa pomorskiego. w tym zestawieniu znakomicie wypadło miasto pruszcz 
Gdański, które dwukrotnie stawało na podium, zdobywając tytuł lidera powiatu Gdańskiego oraz trzecią nagrodę wśród 
pomorskich gmin miejskich.

Ranking opierający się na kil-
kunastu wskaźnikach przygo-
towywany został przez Fun-
dację Rozwoju Demokracji 
Lokalnej przy współpracy 

z  Głównym Urzędem Sta-
tystycznym. Organizatorzy 
wzięli pod lupę ok. 120 gmin 
pomorskich, poza miastami 
i gminami na prawach powiatu.

 – Wszystkie dane wykorzysta-
ne do przygotowania rankingu 
są miarodajne. Nasz urząd ni-
gdy nie ponosił żadnych kosz-
tów związanych z  udziałem 

w  jakimkolwiek rankingu czy 
plebiscycie. Przedsięwzięcie 
organizowane przez fundację 
również nie jest współfinanso-
wane przez samorządy, dlatego 

też tak bardzo cenimy sobie te 
wyróżnienia. Pokazuje to też, 
że nadal trzymamy się w  ści-
słym peletonie – mówi „Pa-
noramie” Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.
W  tym miejscu warto powie-
dzieć, że trzy miejsca w  ran-
kingu liderów województwa 
pomorskiego zajmują miej-
scowości typowo turystyczne, 
które – co słusznie zauważył 
burmistrz – mają nieporów-
nywalne większe możliwości 
finansowe i  inwestycyjne. Li-
derem została Krynica Morska, 
a  kolejne miejsca przypadły 

w  udziale Jastarni, Łebie 
i  Władysławowu. Warto do-
dać, że 6. miejsce zajęła gmina 
wiejska Pruszcz Gdański, a  7. 
Kolbudy.
 – To pokazuje, że bardzo do-
brze wykorzystaliśmy ostatnie 
lata i  pod wieloma względami 
nasze miasto rozwinęło się. 
Śmiało można powiedzieć, że 
ranking udowodnił nam, że 
Pruszcz Gdański jest jednym 
z  najlepszych miejsc do życia 
w województwie pomorskim – 
podkreśla Janusz Wróbel.

(lubek)

Pruszcz gdański wśród liderów Pomorza 

TRĄBKI WIELKIE

Policja z nowym autem
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życie Powiatu

WCZESNE WYKRYCIE CHOROBY MOŻE PRZEDŁUŻYĆ ŻYCIE

powiat gdański włączył się w realizację programu profilaktyki cukrzycy typu 2. mogą w nim uczestniczyć mieszkańcy 
powiatu gdańskiego między 18 a 64 rokiem życia. koszt realizacji przedsięwzięcia w 85 proc. finansowany jest ze środków 
europejskich.

W  naszym powiecie, jak  
i w całym kraju nie brakuje osób 
chorujących na cukrzycę. Pro-
gram realizowany przez po-
wiat gdański ma na celu wykryć 
u  osób, aktywnych zawodowo, 
zagrożenie występowania tej 
choroby  i  jej przeciwdziałać.
 – Umowa partnerska z  pod-
miotem medycznym zosta-
ła podpisana. W  związku                    
z  pandemią realizacja progra-
mu musiała zostać przesunię-
ta w czasie. Był to okres, który 
wykorzystany został do dobre-
go przygotowania się do jego 
wykonania – mówi nam Ma-
rian Cichon, starosta gdański, 
który jako jeden z  pierwszych 
poddał się badaniu. – Pobranie 
krwi to nic strasznego, a dzięki 
temu możemy dowiedzieć się, 
czy nasz organizm jest w  peł-
ni sprawny. Dlatego też gorąco 
zachęcam mieszkańców powia-
tu gdańskiego do uczestnictwa 
w tym przedsięwzięciu. 
Program przeznaczony jest dla 
pracujących mieszkańców po-
wiatu gdańskiego w wieku 18–
64 lata, u których nie stwierdzo-
no cukrzycy. Jak informuje nas 
Natalia Błońska, członek zarzą-
du powiatu gdańskiego, w  tej 
chwili trwa nabór osób, które 
chcą uczestniczyć w projekcie.
 – Na samym początku prze-
prowadzamy ankiety. Jest to 

pierwszy etap rekrutacji do pro-
gramu. Potem wśród osób przy-
jętych przeprowadzone będzie 
badanie krwi na czczo lub dwie 
godziny po posiłku. Będą im 
poddane wszystkie osoby, któ-
re ukończyły 45 lat lub w prze-
prowadzonej wcześniej ankiecie 
otrzymały co najmniej 12 punk-
tów. Badania zostaną przepro-
wadzone u  ponad 1700 osób. 
Warto też pamiętać, że osoby 
powyżej 45 roku życia kwalifi-
kują się automatycznie. Nato-
miast z  samego rocznego pro-
gramu  skorzysta niespełna 300 
mieszkańców naszego powiatu, 

u których wykryte zostaną stany 
podcukrzycowe – tłumaczy Na-
talia Błońska
Projekt zakłada wizytę u  leka-
rza, spotkania grupowe z diete-
tykiem i fizjoterapeutą oraz trzy 

indywidualne spotkania z  każ-
dym z  tych specjalistów i  koń-
cową, podsumowującą wizytę 
ponownie u lekarza.
W  85% koszty realiza-
cji tego programu pokrywa 

Unia Europejska, a  pozosta-
łe 15% pochodzi ze środków 
powiatowych.
Dorota Bąk, wiceprzewodni-
cząca Rady Powiatu Gdańskie-
go, która z  zawodu jest leka-
rzem, przypomina, że cukrzyca 
jest chorobą metaboliczną, cha-
rakteryzującą się hiperglikemią, 
czyli podwyższonym poziomem 
glukozy we krwi. Najczęstszą 
postacią (ok 80% przypadków) 
jest cukrzyca typu 2 spowodo-
wana postępującym upośledze-
niem wydzielania insuliny.
 – Może być uwarunkowana ge-
netycznie, ale dominującą rolę 
odgrywają czynniki środowi-
skowe – głównie otyłość i mała 
aktywność fizyczna. Często cu-
krzycy towarzyszy nadciśnienie 
tętnicze i podwyższony poziom 
lipidów. Ponad połowa przy-
padków przebiega długo bezo-
bjawowo i chorobę wykrywa się 
przypadkowo lub w  badaniach 
przesiewowych. Nieleczona 

sprzyja rozwojowi przewlekłych 
powikłań sercowo-naczynio-
wych, które są główną przyczy-
ną zgonów. Zachęcam do wzię-
cia udziału w  programie profi-
laktyki cukrzycy typu 2. Wcze-
sne wykrycie podwyższonych 
wartości poziomu glukozy we 
krwi może przyspieszyć lecze-
nie i umożliwić dłuższe zdrowe 
życie  – zachęca Dorota Bąk.

(GR)

walcz z cukrzycą! darmowe badania i pomoc

GMINA TRĄBKI WIELKIE

gołębiewo Średnie 
z nową drogą
W miniony wtorek dokonano 
symbolicznego otwarcia no-
wej drogi – tym razem w Go-
łębiewie Średnim w  gminie 
Trąbki Wielkie.
W  ramach inwestycji po-
wstało około 250 mb dro-
gi za 256 213 zł, z  czego 

dofinansowanie z  rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych na inwestycje w  miej-
scowościach, w których dzia-
łały swego czasu Państwowe 
Gospodarstwa Rolne, wynio-
sło dokładnie 254 413 zł. 

(MC)

PRUSZCZ GDAŃSKI AKTYWNY W CZASIE SOLIDARNOŚCI

Przypomną historię sprzed 40 lat
W  tym roku mija 40 lat od 
wybuchu stanu wojennego. 
Uroczystości upamiętniające 
tamte dni odbywać się będą 
w  różnych częściach Polski 
– w  tym również w  Prusz-
czu Gdańskim. Pruszczań-
skie obchody (13 grudnia) 
rozpoczną się o  godz. 11.00 
w  „Kinie na bursztynowym 
szlaku”, a kontynuowane będą 
w  Domu Wiedemanna przy 
Krótkiej 6.
 – Nie wszyscy może wiedzą, 
że w  czasie tworzenia Soli-
darności w  Pruszczu Gdań-
skim działo się bardzo dużo. 
Przypomnę tylko, że główny 
strajk cukrowników odbywał 
się właśnie w  naszym mie-
ście. To nie gdzie indziej, a w 
Pruszczu Gdańskim odbywa-
ły się rozmowy dotyczące od-
zyskania dzieł sztuki – w tym 
ołtarza Memlinga czy zabyt-
ków z  kościoła Mariackiego 
w  Gdańsku. Nasze miasto 
było bardzo aktywne w tam-
tym czasie – przypomina 
Bartosz Gondek, kierownik 
Referatu Ekspozycji i  Dzie-
dzictwa w  Urzędzie Miasta 
Pruszcz Gdański.
Uroczystości upamiętniające 
wydarzenia sprzed 40 lat or-
ganizowane są wspólnie przez 
Centrum Kultury i  Sportu 

oraz Dom Wiedemanna. Naj-
pierw pruszczańska młodzież 
będzie mogła obejrzeć w  na-
szym kinie dwa filmy.
 – Będzie to „Ostatni Prom” 
z  Krzysztofem Kolbergerem 
oraz „Ostatni wywiad z profe-
sorem”. Projekcje przygotowa-
ne są z  myślą u  uczniach Ze-
społu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 1. Około godz. 13.00 
przeniesiemy się do Domu 

Wiedemanna, gdzie odbędzie 
się spotkanie z  Krzysztofem 
Mikołajczykiem, który opo-
wie o  wydarzeniach tamtych 
dni, o  strajku w  pruszczań-
skiej cukrowni oraz o  współ-
pracy z  gdańską Solidarnością 
– mówi „Panoramie” Małgo-
rzata Czarnecka-Szafrańska, 
przewodnicząca Rady Miasta 
Pruszcz Gdański, która wspól-
nie z  mężem Waldemarem 

przekazała na wystawę ar-
chiwalne gazety w  okresu 
strajków.
Warto jeszcze w  tym miej-
scu powiedzieć, że mąż prze-
wodniczącej miejskiej rady 
za czasów „Solidarności” był 
kurierem i  przewoził pod-
ziemną prasę w okresie stanu 
wojennego.  

 (GR)

  marian cichon, starosta gdański jako jeden z pierwszych poddał się badaniu

 symboliczne otwarcie drogi w Gołębiewie Średnim

 katarzyna kopeć z domu wiedemanna pokazuje archiwalne gazety z okresu stany wojennego

  dorota bąk, 
wiceprzewodnicząca rady 
powiatu Gdańskiego
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 symboliczny czek na kwotę ponad 3,8 mln zł staroście marianowi cichonowi przekazał  
wojewoda pomorski dariusz drelih

  Joanna Gwizdała, 
przewodnicząca komisji 
edukacji, kultury i sportu 
rady powiatu Gdańskiego

życie Powiatu

WARTO MOTYWOWAĆ, DOCENIAĆ I WSPIERAĆ

POWIAT GDAŃSKI Z SYMBOLICZNYM WSPARCIEM RZĄDOWYM

stypendia starosty już wręczone

niebawem ruszy budowa placówki 
opiekuńczo-wychowawczej

starosta gdański marian cichon wspólnie z wicestarostą marzeną biernacką, wręczyli najlepszym uczniom stypendia. 
w tym roku po raz pierwszy wyróżniono najlepszych uczniów ze szkół branżowych, a za rok grono stypendystów ma 
powiększyć się o dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej specjalnej w warczu.

powiat Gdański otrzymał 3 825 000 zł rządowego wsparcia w ramach programu „polski ład”. pieniądze będą w całości 
wydane na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej w pruszczu Gdańskim.

Lista osób, które otrzymały sty-
pendia starosty gdańskiego, li-
czy kilkadziesiąt pozycji. Na 
wszystkie nagrody przeznaczono 
w tym roku 56 tys. zł.
 – Cieszę się, że nie brakuje nam 
uzdolnionej młodzieży. Stypen-
dium jest swojego rodzaju nagro-
dą za dotychczasową pracę. Być 
może niektórzy ze stypendystów 
otrzymane pieniądze przeznaczą 
na pogłębianie swoich zaintere-
sowań. Wszystkim nagrodzo-
nym raz jeszcze gratuluję, a po-
zostałych uczniów zachęcam do 
pracy, byśmy mogli nagrodzić 

Was w  ten sam sposób – mówi 
nam Marian Cichon.
Najwyższą średnią 6,0 osią-
gnęła Nikola Kusio z  Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Nr 
1 w  Pruszczu Gdańskim. Sty-
pendia dla uczniów fundowane 
są obecnie w naszym kraju przez 
różne podmioty, w  tym przez 
samorządy. Nasz powiat także 
ma jasno określoną formułę ich 
przyznawania, a  dużą rolę od-
grywa w  tym procesie Komisja 
Edukacji, Kultury i Sportu.
 – Za osiągnięcia w  obecnym 
roku szkolnym o stypendia będą 

mogli ubiegać się także ucznio-
wie Szkoły Specjalnej w  War-
czu. Nagradzanie najlepszych 
uczniów ma przede wszystkim 
motywować do nauki. W  ten 
sposób chcemy też wspierać 
ambitnych i  zdolnych uczniów. 
Motywacja do nauki owocu-
je w  przyszłości, dając więk-
sze możliwości wyboru uczel-
ni, a  co za tym idzie –zdobycie 
wykształcenia, zawodu, do-
brej pracy i  rozwoju osobistego 
w życiu. Takie nagrody są także 
przykładem dla kolegów i  ko-
leżanek stypendysty. Młody, 
ambitny człowiek wie, że warto 
się uczyć, a  stypendium jest sa-
tysfakcją, nagrodą za trud dą-
żenia do celu i dawania dobrego 
przykładu. Warto motywować, 
doceniać, wspierać i  inwestować 
w młodych ludzi, bo przecież to 
nasza przyszłość – mówi „Pano-
ramie” Joanna Gwizdała, Prze-
wodnicząca Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu Rady Powiatu 
Gdańskiego.
Stypendia za wyniki egzaminu 

maturalnego otrzymali: Konrad 
Niedziela, Patrycja Sulima, To-
masz Czyrson, Magdalena Sie-
radzka, Martyna Szmit.
Wśród licealistów stypendia 
otrzymali: Nikola Kusio, Mał-
gorzata Jakrzewska, Patrycja No-
waczyk, Róża Chojnowska, Na-
tasza Kołek, Aleksandra Damps, 
Paweł Kusiak, Przemysła Fijał, 
Wiktoria Dzierżak, Jakub Mo-
skwa, Daria Madejska, Karol 
Symonowicz, Łukasz Szopiń-
ski, Gabriel Goliński, Aleksan-
dra Karamon, Kacper Rutkow-
ski, Piotr Demski, Weronika 

Szymikowska, Oliwia Dragacz, 
Klaudia Chojnacka.
Wśród nagrodzonych uczniów 
techników znaleźli się także: Ju-
lia Gorczyńska, Wiktoria Bog-
dan, Andżelika Szuba, Bartosz 
Brojek, Dorota Reimus, Paulina 
Łuczak, Nikola Wińska, Nikola 
Misztal, Natalia Górecka, Maja 
Dyl, Szymon Rytel, Karolina 
Strużyńska, Andżelika Lewan-
dowska, Marcelina Kanka, Pauli-
na Puzdrowska, Julita Deja, Szy-
mon Indyka, Paulina Majewska.
Andżelika Szygulska, Patryk 
Hinc, Roksana Janicka, Karolina 

Pacholska, Martyna Janus, Oli-
wia Kolbusz, Magdalena Forme-
la i  Dominika Młyńska to wy-
różnieni uczniowie z  branżowej 
szkoły pierwszego stopnia.

(GR)

Powiat Gdański zgłosił wnio-
ski na trzy inwestycje, ale pie-
niądze zostaną przekaza-
ne tylko na budowę placówki 
opiekuńczo-wychowawczej.
 – Chcieliśmy pozyskać także 
pieniądze na przebudowę dro-
gi Koźliny – Wiślina, co według 
szacunków kosztować może na-
wet 39 milionów złotych, a  tak-
że rozbudowę szkoły w Warczu, 
która może pochłonąć 19 milio-
nów złotych. Pieniądze mamy 
otrzymać tylko na budowę pla-
cówki opiekuńczo-wychowaw-
czej. Szacuję, że musimy wydać 
ok. 4,5 miliona złotych, aby pla-
cówka mogła rozpocząć swoją 
działalność – mówi „Panoramie” 
Marian Cichon, starosta gdański.
Kwota, którą ma otrzymać powiat 
gdański stawia nas w  rankingu 
powiatów pomorskich  dopiero 
na 14 miejscu z 16. Mimo to to 

cieszymy się z każdych pozyska-
nych zewnętrznych środków.
Obecnie na terenie powiatu 
gdańskiego funkcjonują dwie 
placówki opiekuńczo-wycho-
wawcze. Mowa oczywiście o pla-
cówce opiekuńczo wychowawczej 

w  Straszynie oraz w  Bielkówku, 
w których opieką objęto 28 dzie-
ci. Poza tym 18 osób przebywa 
w identycznych placówkach poza 
terenem naszego powiatu.
 – Nie od dziś widzimy potrzebę 
utworzenia trzeciej placówki tego 

typu, w której docelowo mogłoby 
przebywać 14 dzieci. W  związ-
ku z  tym zarząd powiatu podjął 
decyzję o  budowie własnej pla-
cówki w  Pruszczu Gdańskim. 
Projekt spotkał się z  aprobatą 
Rady Powiatu – dodaje Marzena 

Biernacka, Wicestarosta gdański.
W kwietniu nabyto odpowiednia 
działkę, na której stanie ośrodek. 
Dzięki niemu wsparciem objęte 
zostaną najbardziej potrzebujące 
dzieci.
 – Nowa placówka wpłynie rów-
nież na podwyższenie jakości 
pracy wychowawczej oraz polep-
szy standard opieki, a  także po-
zwoli zadbać o powrót dzieci do 
domów rodzinnych. W związku 
z  nasilającymi się problemami, 
dotyczącymi zdrowia psychicz-
nego dzieci i  młodzieży radni 
powiatu podjęli decyzję o utwo-
rzeniu dziennego ośrodka po-
mocy psychologicznej i  psychia-
trycznej. W  wyremontowanej 
części budynku internatu szkoły                                           
w Rusocinie uruchomiona zosta-
nie Poradnia Zdrowia Psychicz-
nego, której celem będzie szero-
ko rozumiana ochrona zdrowia 

psychicznego oraz wsparcie dla 
osób doświadczających najczęst-
szych zaburzeń psychicznych, 
w  przypadku których nie jest 
konieczna pogłębiona diagno-
za lekarska czy hospitalizacja. 
Natomiast  z uwagi na ogromną 
potrzebę objęcia specjalistyczną 
opieką dzieci powyżej 10 roku 
życia przebywające w  pieczy za-
stępczej marzy nam się placówka 
opiekuńczo-terapeutyczna – za-
uważa Marzena Biernacka.

(KL)

  marzena biernacka, 
wicestarosta gdański
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PANDEMIA ZDEMOLOWAŁA RYNEK SPONSORSKI

wydarzenia kulturalne organizowane w ostatnich miesiącach w pruszczu Gdańskim cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
to pokazuje, że po dwóch lockdownach spowodowanych pandemią, ludzie są złaknieni kultury w każdej postaci. 
zdecydowanie największą popularnością cieszyła się Faktoria kultury. o niej i innych tematach z piotrem pułkowskim, 
dyrektorem centrum kultury i sportu w pruszczu Gdańskim rozmawia krzysztof lubański.

 – Czy wydarzenia organizo-
wane przez CKiS pokazały, 
że mieszkańcy miasta i  po-
wiatu gdańskiego po kilku-
miesięcznych lockdownach 
zatęsknili za imprezami 
kulturalnymi?
 – Po pierwszym lockdownie 
było ogromne zamieszanie. 
Musieliśmy zmienić taktykę 
naszego działania i część dzia-
łalności przenieść do sieci. Na 
początku wywoływało to za-
ciekawienie, ale po pewnym 
czasie zauważyliśmy, że nasi 
odbiorcy są zmęczeni propo-
zycjami online. Ubiegłoroczna 
Faktoria Kultury była okro-
jona, głównie skupiliśmy się 
na występach naszych lokal-
nych artystów, którym chociaż 
w  tak drobny sposób chcieli-
śmy pomóc, gdyż branżę ar-
tystyczną lockdown dotknął 
najbardziej. Poza tym wi-
dzieliśmy strach wśród ludzi. 
W tym roku zauważyliśmy, że 
pomimo nadal utrzymującego 
się  lęku, pojawiła się nieod-
parta chęć powrotu do uczest-
nictwa w wydarzeniach kultu-
ralnych. Pokazała to chociażby 
Faktoria Kultury, gdzie mimo 
reżimu sanitarnego – tak jak 
przez laty – publiczność za-
skakująco dopisywała. Naj-
bardziej zadziwiającym było 
to, kiedy podczas spektakli 
Teatru Wybrzeże (a  nie zda-
rzało się to wcześniej) brako-
wało miejsc i w związku z re-
strykcjami byliśmy zmuszeni 
nie wpuścić części osób. Nie-
spotykaną dotąd frekwencję 
odnotowaliśmy także na spek-
taklach dziecięcych. Amfite-
atr był wypełniony po brzegi, 
mimo że pogoda nie sprzyjała 
wydarzeniom organizowanym 
na powietrzu. Tegoroczny 
koncertowy line-up Faktorii 
Kultury był niezwykle cieka-
wy, co spowodowało z  kolei 
potężny napływ publiczności. 

Zainteresowanie koncertami 
było tak ogromne, że zdecydo-
waliśmy się postawić telebim 
przy amfiteatrze, żeby wszyscy 
chętni (głównie ci, którzy nie 
dostali się na widownię) mogli 
uczestniczyć w  muzycznych 
wydarzeniach.
 – Poprzeczka poszybowała 
zatem bardzo wysoko. Zasta-
nawiam się więc, czego mo-
żemy spodziewać się w  przy-
szłym roku.
 – Faktycznie będzie trud-
no, a  nawet bardzo trudno. 
Wszystko zależy oczywiście 
od pieniędzy, a  trzeba nieste-
ty powiedzieć, że Polski Ład 
demoluje finanse samorządów. 
Już dziś wiadomo, że w  bu-
dżecie naszego miasta będzie 
mniej pieniędzy, co wpłynie 
także na nasze finanse. Tak 
naprawdę to każdemu z  nas 
coś ubędzie w portfelu. Mimo 

tych trudności udało się obro-
nić pewne rzeczy, dlatego 
mam nadzieję, że poprzeczka 
zostanie zachowana na tym 
samym poziomie. Mamy po-
nad pół roku na przygotowa-
nia, dlatego już teraz działamy 
na pełnych obrotach. 
 – A  czy możemy poznać 
liczby dotyczące frekwencji 

na wydarzeniach organizo-
wanych w  ramach Faktorii 
Kultury?
 – Na każdym przedstawie-
niu teatralnym było ok. 900 
osób, bo tyle mogliśmy wpu-
ścić do amfiteatru. Były takie 
koncerty, gdzie tej publiczno-
ści było zdecydowanie więcej 
i część z nich musiała znaleźć 
sobie miejsce w  parku wokół 
amfiteatru. Według bardzo 
skromnych szacunków można 
powiedzieć, że w tym roku na 
Faktorii Kultury było blisko 25 
tysięcy osób. Są to liczby, które 
są zbliżone to tych sprzed cza-
sów pandemicznych.
 – Przy organizacji budżetu 
Faktorii Kultury bazujecie 
nie tylko na wsparciu prusz-
czańskiego samorządu.
 – Zgadza się. Budżet skła-
da się również ze środków 
pozyskanych od sponsorów. 

Pandemia dokumentnie zde-
molowała rynek sponsorski. 
W  tym roku niezwykle trud-
no było pozyskać firmy chętne 
do pomocy, ale są oczywiście 
podmioty, które – mimo że 
nie jesteśmy wielką instytu-
cją – są z  nami od lat i  za to 
im serdecznie dziękujemy. Za 
to należy im się potężny sza-
cunek, bo wiem, że im też nie 
jest lekko.
 – Centrum Kultury i Sportu 
to nie tylko Faktoria Kultury, 
ale również sama Faktoria – 
część rekonstrukcyjna.
 – Naszym gościom udostęp-
nialiśmy wszystkie wystawy. 
Nie brakowało również cieka-
wych eventów, które często za-
zębiały się z przedstawieniami 
dla dzieci. Dzięki temu w tych 
przedsięwzięciach uczestni-
czyły całe rodziny. Drop-Zo-
ne, podczas którego gościliśmy 
rekonstruktorów wojsk bry-
tyjskich oraz wizyta bratniej 

wioski Gotów z  Masłomęcza 
i event „Przybyli ułani to fak-
torii” były imprezami niezwy-
kle widowiskowymi, dlatego 
cieszyły się zdecydowanie naj-
większym zainteresowaniem.
Poza tym w  ostatnim cza-
sie w  Faktorii przybyło kilku 
mieszkańców.  Do naszego 
stałego domownika, nestora 
Faktorii – kozła Grzegorza, 
dołączyły owce i kozy azjatyc-
kie, co szczególnie powinno 
ucieszyć naszych najmłodszych 
gości. Zmieniliśmy miejsce ba-
żantarni. Powstała woliera z no-
wymi boksami, które niebawem 
zostaną zasiedlone. 
 – Nie zapominajmy, że także 
cykliczne zajęcia odbywają się 
w Centrum Kultury i Sportu…
 – W  czasie lockdownów Po-
mieszczenia CKiS zostały 
przekształcone w  studia na-
graniowe, a  pracownicy wcie-
lili się w  rolę filmowców. Po 
pewnej przerwie wróciliśmy 
do tradycyjnych zajęć sta-
łych prowadzonych w  kołach 
i  sekcjach naszego Centrum. 
Nowością są zajęcia w  kole 
szachowym, które cieszą się 
nadspodziewanie dużą popu-
larnością. Wydaje mi się, że ta 
królewska gra wróciła do łask, 
co jest pokłosiem pojawia-
jących się w  ostatnim czasie 
filmów promujących szachy, 
by wspomnieć dla przykładu 
o  „Gambicie Królowej”. Jest 
to też dowód na to, że można 
wyciągnąć dzieci i  młodzież 
sprzed monitora komputera. 
I  tu dostrzegam nowe zjawi-
sko. Mam wrażenie, że jeste-
śmy już znudzeni dobrodziej-
stwem internetu i  komputera, 
ponieważ sporą część naszego 
życia spędzamy właśnie przed 
monitorem.
Po przerwie do łask wraca 

również nasze Kino. Tak dużej 
frekwencji jak przed pandemią 
jeszcze nie ma. Myślę, że mu-
simy wrócić do normalności, 
aby sale kinowe były wypeł-
nione do ostatniego miejsca. 
Ale, aby tak się stało, musimy 
się szczepić. Bez szczepień da-
lej tkwić będziemy w  mara-
zmie i  dalej będziemy się bać 
choroby, siedząc w domach. 
W  tym miejscu warto powie-
dzieć, że dystrybutorzy nieco 
zmienili podejście w  stosun-
ku do mniejszych kin. Dzięki 
temu trochę szybciej możemy 
pokazywać filmowe premiery. 
Obecnie też nadrabiamy poka-
zy, które na szczęście niebez-
powrotnie utraciliśmy podczas 
lockdownu.
 – Wielkimi krokami zbliża-
ją się święta. Czy w tym roku 
będziemy mogli odwiedzić 
Jarmark Bożonarodzenio-
wy organizowany na terenie 
faktorii?
 – Bardzo liczymy, że tak bę-
dzie, ale wszystko zależy od 
sytuacji związanej z  covid-19. 
Planujemy, że jarmark odbę-
dzie się 18–19 grudnia. Szy-
kujemy  też pewne niespo-
dzianki, które będą czekały na 

mieszkańców miasta i naszych 
Gości w  czasie jarmarku. Jak 
zwykle 6 grudnia, tym razem 
w  różnych miejscach centrum  
Pruszcza Gdańskiego, będzie-
my organizować mikołajki 
miejskie. Chętni będą mogli 
min. spotkać się z Mikołajem, 
który czekać będzie na naj-
młodszych podczas interak-
tywnego miejskiego eventu.
 – Czy w  tym roku planowa-
na jest impreza pod chmur-
ką, w  czasie której pruszcza-
nie i  ich goście będą mogli 
wspólnie witać nowy rok?
 – Planujemy spotkanie syl-
westrowe i  miejmy nadzieję, 
że pozwoli nam na to sytuacja 
pandemiczna. To co na chwi-
lę obecną mogę powiedzieć 
to to, że w  tym roku impreza 
najprawdopodobniej  nie od-
będzie się przed magistratem, 
ponieważ trwa jego remont. 
Chcielibyśmy, aby w  ten wy-
jątkowy wieczór królowała 
muzyka na żywo. W  związku 
ze wspomnianym remontem 
rozważamy możliwość spotka-
nia w jednym z dwóch innych 
miejsc: alei księdza Waląga 
lub na naszym stadionie. 
- Dziękuję za rozmowę.

Jesteśmy stęsknieni za kulturą 
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o rządowym programie polski ład rozmawiamy z mieczysławem strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego. 

Politycy PiS w ostatnim czasie 
jeżdżą po całym kraju i rozda-
ją czeki na inwestycje z  pro-
gramu Polski Ład. Chwalą 
się, że samorządy w  ramach 
tego programu otrzymały 23 
mld zł. Ponad 1,2 mld trafiło 
na Pomorze. Tymczasem sa-
morządowcy – Pan również 
- mówią że nie ma się z czego 
cieszyć. Dlaczego?
Bo wbrew zapewnieniom rządu 
Polski Ład to przede wszyst-
kim program, który w znaczą-
cy sposób uszczupli dochody 
własne samorządów teryto-
rialnych. Tylko w naszym wo-
jewództwie samorządy stracą 
na Polskim Ładzie około 1 mi-
liarda złotych rocznie. Będzie 
mniej pieniędzy na inwestycje 
w  infrastrukturę, oświatę, czy 
ochronę zdrowia w  naszym 
województwie. Jednocześnie 
samorządy czekają większe wy-
datki związane m.in. ze znacz-
nym wzrostem cen energii. To 
efekt polityki Prawa i Sprawie-
dliwości. Faktycznie jesteśmy 
obecnie świadkami spektaklu 
w  wykonaniu członków rządu 
oraz parlamentarzystów obozu 
władzy, którzy wręczają „czeki” 
w ramach tzw. Polskich Inwe-
stycji Strategicznych. Ale nikt 
głośno nie mówi, że obiecane 
w ten sposób pieniądze nie ist-
nieją. Podkreślam: nie istnieją. 

Jak to? Czyli tych pieniędzy fi-
zycznie nie ma? 
Nie. Mają dopiero pojawić się 
w  wyniku wypuszczenia obli-
gacji, których spłatę ten rząd 
zostawia przyszłym pokole-
niom. Co więcej: wręczane dziś 
z honorami „czeki” to jest jedy-
nie obietnica częściowej rekom-
pensaty. Kolejna sprawa o któ-
rej należy wspomnieć, to to, 
że znowu mamy do czynienia 
z nagannym z punktu widzenia 
obiektywizmu przyznawania 
środków procesem faworyzo-
wania „swoich”. Tak jak działo 
się to już wcześniej - w ramach 
Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych, gdzie fawory-
zowano samorządy, w  których 
władzę mają członkowie partii 
rządzącej bądź samorządowcy 
tej władzy przychylni. W przy-
padki Polskiego Ładu sytuacja 
się powtarza. Może nie aż tak 
bezczelnie i  wyraźnie, jednak 
wciąż podział środków jest 

dyskusyjny, skoro samorządy 
z  przychylnych władzy regio-
nów dostają nawet dwa razy 
więcej pieniędzy per capita 
niż Pomorze – dla przykładu 
w  województwie podlaskim 
jest to 1025 zł a w pomorskim 
– 522 zł.    

Ale przecież wszystkie samo-
rządy mają otrzymać specjal-
ną subwencję rozwojową.

Tak, tyle że proponowana przez 
rząd subwencja nie jest w stanie 
wyrównać samorządom strat, 
które spowoduje wprowadzenie 
Polskiego Ładu. Zmniejszone 
wpływy z  podatków sprawią 
bowiem, że w  kasie zabraknie 
pieniędzy na bieżącą działal-
ność, jak np. ochronę zdrowia, 
czy na politykę mieszkanio-
wą, utrzymanie dróg, trans-
port zbiorowy. Jeżeli rząd chce 
prawdziwie zrekompensować 
utratę w  budżetach samorzą-
dów, to powinien zwiększyć 
im wysokość udziałów w  PIT 
i CIT.   

Może samorządy stracą, ale 
rząd tłumaczy, że przecięt-
ny Kowalski zyska. Przecież 
Polski Ład to obniżenie po-
datków dla 18 mln obywateli. 
W  kieszeniach Polaków zo-
stanie 17 mld zł. 
To kolejne sprytne mydlenie 
oczu Polakom. Przyjmijmy, 
że w  kieszeni statystycznego 
Kowalskiego zostanie 2000 zł 
rocznie. Brzmi dobrze, dopóki 
nie policzymy, że miesięcznie 
to raptem 160 zł. A  przecież 
mamy do czynienia z  najwyż-
szą od dekad inflacją. Rosną 
ceny podstawowych produk-
tów, ale też koszty energii, 
gazu, paliw. Dotyka to wszyst-
kich. Więc przeciętny Kowal-
ski nie ma specjalnych powo-
dów do radości.

Rozumiem, że na wsparcie sa-
morządów też nie będzie mógł 
liczyć? 
W  normalnym państwie, któ-
re zapewnia każdemu oby-
watelowi odpowiedni poziom 
bezpłatnych lub tanich usług 
publicznych, Kowalski swoje 
oszczędności może przezna-
czyć na wakacje, albo kupić za 
nie jakiś ekstra gadżet. Ale nie 
żyjemy niestety w  normalnym 

państwie, tylko w  takim, któ-
re de facto prywatyzuje usługi 
publiczne. Polskie samorządy 
dysponując mniejszym budże-
tem będą zmuszone podnosić 
ceny usług publicznych bądź 
na nich oszczędzać. Przecięt-
ny Kowalski będzie więc miał 
160 zł, ale będzie musiał zaraz 
kupić droższy bilet na pociąg, 
autobus czy tramwaj. Zajęcia 
dodatkowe dla dzieci w  szko-
le - o  ile będą - będą płatne. 
Miejsc w  publicznych żłob-
kach czy przedszkolach może 
zabraknąć. Znikną też stypen-
dia dla zdolnych uczniów. Bi-
let do kina, teatru czy muzeum 
zdrożeje. Tak samo jak karnet 
na basen. A  co z  tymi, którzy 
korzystają z płatnych konsulta-
cji medycznych, czy np. z  po-
mocy psychoterapeuty dofi-
nansowanej z  samorządowych 
funduszy? Też zapłacą więcej. 
Założę się, że Kowalskiego 
czeka też remont zawieszenia 
samochodu, zniszczonego na 
dziurawych, nieremontowa-
nych drogach. I  nagle okaże 
się, że w  portfelu tegoż Ko-
walskiego nie ma już żadnych 
oszczędności. 

Ale czy to nie jest tylko 
taki teoretyczny „czarny 
scenariusz”?
Absolutnie nie. Samorządy 
w całej Polsce już dziś tną wy-
datki. Dla przykładu: Rybnik 
zwalnia pracowników admini-
stracji w szkołach i logopedów, 
zrezygnował też z  nauki pły-
wania dla uczniów podstawó-
wek. Zawieszono też remonty 
placówek szkolnych. Podobnie 
jest w  Białymstoku. Warsza-
wa chce skrócić czas działa-
nia przedszkoli i  zrezygnować 
z  zajęć podczas ferii. Gdynia 
rezygnuje z  dodatkowych go-
dzin nauki przygotowujących 
uczniów do egzaminów. A mó-
wimy tylko o jednym obszarze, 
czyli o  edukacji. Co z  trans-
portem? Pomocą społeczną? 
Ochroną zdrowia? Kulturą? 
Takich cięć będzie dużo więcej. 
Przy czym proszę zauważyć: 
PiS zaplanował to tak sprytnie, 
że nawet jak Kowalski się tą sy-
tuacją zdenerwuje, to obwini 
o nią właśnie samorządy, a nie 
pomysłodawcę prywatyzacji 
usług publicznych, czyli rząd 
Prawa i Sprawiedliwości.

Nie wszystkie samorządy 
krytykują Polski Ład. Ostat-
nio powstało nowe stowa-
rzyszenie zrzeszające ok. 30 
prezydentów polskich miast. 
Ci samorządowcy mówią że 
trzeba współpracować z  rzą-
dem dla dobra mieszkańców. 
Ich postawę chwali premier 
Morawiecki.
To niestety objaw bardzo 
niebezpiecznego zjawiska, 

którego jesteśmy świadka-
mi – klientelizmu. Działania 
osłabiające budżety samo-
rządów przy równoczesnym 
uruchamianiu coraz większej 
liczby programów rządowych 
powoli zabijają samorząd-
ność. Coraz częściej to nie 
lokalna społeczność i  lokalne 
władze decydują jaka inwe-
stycja ma być realizowana, 
a  centrala w  Warszawie. To 

kolejny obszar naszego pań-
stwa, w  którym zamiast iść 
do przodu cofamy się o  kil-
kadziesiąt lat. Samorządow-
cy, który dzisiaj robią sobie 
zdjęcia z  przedstawicielami 
władzy krajowej nie widzą, że 
za chwilę nie będą potrzeb-
ni, bo wszystkie decyzje do-
tyczące ich małych ojczyzn 
będą zapadały w  Warszawie 
na Nowogrodzkiej.  

efekt Polskiego ładu? 
kowalskiemu zostanie pusty portfel 
i złość na samorządy

+ produkty spożywcze
+ energia
+ śmieci
+ benzyna

+ produkty spożywcze 
+ energia
+ śmieci
+ gaz
+ benzyna
+ usługi (np. fryzjer) usługi (np. fryzjer)

O czym nie mówi ulotka promująca „Polski Ład”

Maria i Jan mają dwójkę dzieci - 
Klarę i Michała. Łączne miesięczne 
zarobki rodziców to 6500 zł brutto

Tomasz fryzjer 
prowadzi niewielki 
salon, miesięcznie 
ma dochód 
4000 zł

Kazimierz 
otrzymuje 
3200 zł 
emerytury

1600 zł rocznie to
133 zł miesięcznie

4000 zł rocznie to 
333 zł miesięcznie

2000 zł rocznie to
166 zł miesięcznie

+ dentysta/protetyk – 200 zł

+ zajęcia dla seniorów
(kurs tańca) – 150 zł

+ rehabilitacja/basen – 200 zł

+ basen dla dzieci – 300 zł

+ język angielski 
dla Klary – 200 zł

+ korepetycje z fizyki dla 
Michała – 200 zł

+ bilety miesięczne – 160 zł

+ rata kredytu – 200 zł

+ najem lokalu – 400 zł

+ woda i energia 
elektryczna w lokalu – 100 zł

+ rata kredytu – 150 zł

Wzrost wydatków/nowe wydatki (miesięcznie):

Wzrost stałych wydatków (miesięcznie):

4000 zł
o tyle wzrośnie ich roczny budżet, 

jeśli rozliczą się wspólnie

Razem – 550 zł Razem – 1060 zł Razem – 650 zł

+ produkty spożywcze
+ energia
+ śmieci
+ leki
+ gaz
+ usługi (np. fryzjer)

Emeryci Rodzina Przedsiębiorcy

1600 zł
o tyle wzrośnie jego 
roczny budżet

2000 zł
tyle zaoszczędzi na 
obniżce podatków

O czym mówi ulotka promująca „Polski Ład”
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  pamiątkowe tablicę odsłonięto w leszkowach

  rejsem rocznicę odzyskania niepodległości uczcili mieszkańcy gminy cedry wielkie

WIĘCEJ MIEJSC W TRUTNOWACH

2 miliony na przedszkola 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego 
i  wójt Janusz Goliński pod-
pisali umowę na dofinanso-
wanie projektu związane-
go z  edukacją przedszkolną. 
Gmina Cedry Wielkie z fun-
duszy europejskich otrzyma 
blisko 2 mln zł.
Gmina Cedry Wielkie jako 
jedna z  42 z  całego regio-
nu otrzyma unijne wsparcie. 
Dodatkowe miejsca wycho-
wania przedszkolnego po-
wstaną w  kilkudziesięciu 
miejscowościach wojewódz-
twa pomorskiego – również 
w Trutnowach.
 – Zakładamy, że w  całym 
województwie zostanie utwo-
rzonych ponad 1600 nowych 
miejsc przedszkolnych – mówi 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. – 
Do tej pory zainwestowaliśmy 
w  edukację przedszkolną 174 
mln zł. Dzięki temu udało się 
stworzyć ponad 7,2 tysiąca 
miejsc dla przedszkolaków.
„Mały człowiek – wielkie 
możliwości” to właśnie nasz 
projekt, którego szacunkowa 
wartość opiewa na niespełna 
2,3 mln zł. Tak więc unijne 
dofinansowanie stanowi zna-
komitą większość kosztów.

 – Projekt zakłada stworzenie 
25 nowych miejsc w  przed-
szkolu w Trutnowach. Na ten 
cel potrzebna będzie moder-
nizacja budynku przedszko-
la. Dzięki unijnemu wsparciu 
będzie możliwe wyposażenie 
budynku nowego oddziału 
przedszkolnego oraz zakup 
sprzętu do pracy z  dziećmi. 
Przy okazji wybudowany zo-
stanie i  wyposażony plac za-
baw. Dofinansowanie obej-
muje również bieżące funk-
cjonowanie przedszkola – in-
formuje Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
Projekt obejmuje także roz-
szerzenie oferty przedszko-
la w  Cedrach Małych, gdzie 
będą prowadzone zajęcia 
z  robotyki, czy wycieczki do 
pomorskich instytucji eduka-
cyjnych i  kulturalnych. Or-
ganizowane też będą zajęcia 
z  logopedii, psychologiczne, 
języka angielskiego i  gim-
nastyki korekcyjnej. Projekt 
obejmuje też dofinansowanie 
studiów podyplomowych oraz 
kursów dla nauczycieli.
Dodajmy na sam koniec, że 
już niebawem rozpocznie 
się budowa przedszkola oraz 
żłobka w Cedrach Wielkich.

(lubek)

życie gMiny cedry wieLkie

WYJĄTKOWE OBCHODY 11 LISTOPADA

w różnych miejscach powiatu gdańskiego i kraju świętowaliśmy 103. rocznicę odzyskania niepodległości. naszą 
radość okazywaliśmy na różne sposoby, ale chyba nigdzie – poza gminą cedry wielkie – nie świętowano na wodzie.

niepodległościowy rejs po Martwej wiśle

GŁĘBOKA MIŁOŚĆ I WZAJEMNE ZROZUMIENIE

wspólnie kroczą przez życie co najmniej pół wieku

W  Cedrowym Dworku wójt 
Janusz Goliński spotkał się 
z  parami, które obchodziły 
co najmniej 50-lecie pożycia 
małżeńskiego. Uroczystości 
te już na stałe wpisały się do 
kalendarza najważniejszych 
imprez w  gminie Cedry 
Wielkie.
W  tym roku nie brakowa-
ło złotych jubilatów, którzy 
odebrali – przyznane przez 
Prezydenta RP – Medale za 
Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. W  gronie tym zna-
leźli się: Zofia i  Stanisław 

Marszewscy z Wocław, Gra-
żyna i  Stanisław Młodo-
chowscy z  Miłocina, Kazi-
miera i Leon Kryłowicz z Ce-
drów Wielkich, Genowefa 
i  Andrzej Kopeć z  Cedrów 
Wielkich, Maria i Adam So-
bierajscy z Cedrów Wielkich, 
Bogumiła i  Stefan Lizurej 
z  Koszwał, Tadeusz i  Sabi-
na Łopacińscy z  Długiego 
Pola, Jadwiga i Jerzy Łaguna 
z Długiego Pola, Regina i Je-
rzy Tymoszuk z Trutnowych.
Na uroczystości zaproszo-
ne zostały też pary, które 

mogą pochwalić się jeszcze 
dłuższym stażem małżeń-
skim. 55 lat wspólnego mał-
żeństwa mają za sobą Jani-
na i  Edmund Michalczyk 
z  Koszwał. Z  kolei diamen-
towe gody (60-lecie) obcho-
dzili: Stefania i  Zygmunt 
Piórkowscy z  Cedrów Ma-
łych, Urszula i Józef Kosmala 
z  Długiego Pola, Michali-
na i Ryszard Fritz z Cedrów 
Małych. Aż 65 wspólnych 
lat przeżyli natomiast Kry-
styna i  Henryk Gąsiorowscy 
z Leszkowych.

 – Wszystkim małżonkom 
gratuluję tego pięknego i  bez-
cennego daru, głębokiej miło-
ści, wzajemnego zrozumienia 
i  wyrozumiałości. To właśnie 
one pozwoliły naszym jubila-
tom kroczyć wiele lat wspól-
ną drogą, co dla nas powinno 
być wzorem do naśladowania. 
Dziękuję też za Waszą obec-
ność w gminie Cedry Wielkie 
i tworzenie – na swój sposób – 
naszej wspólnej lokalnej historii 
– mówi wójt Janusz Goliński.

(KL)

 – W  tym roku chcieliśmy 
uatrakcyjnić nasze świętowanie 
powrotu Polski na mapy Euro-
py i Świata. Zorganizowaliśmy 
krótki rejs jest po Martwej Wi-
śle. W  tym celu wykorzystali-
śmy jednostki, które otrzymali-
śmy w  ramach wojewódzkiego 
projektu „100 łodzi żaglowych 
na 100-lecia zaślubin Polski 
z  morzem”. Dzień 11 listopa-
da jest tak ważną datą dla Po-
laków, że nawet przenikliwe 
zimno nie było nas w stanie od-
ciągnąć od realizacji pomysłu – 
mówi nam Justyna Słowińska, 
przewodnicząca Rady Gminy 
Cedry Wielkie, która była po-
mysłodawczynią niepodległo-
ściowej wyprawy pod żaglami.
Niepodległościowe uroczysto-
ści rozpoczęły się w  Cedrach 
Wielkich, gdzie złożono kwia-
ty pod pomnikiem „100-le-
cia odzyskania niepodległo-
ści”. W  kościele parafialnym 
w Leszkowach odbyła się msza 
święta wraz z odsłonięciem ta-
blicy pamiątkowej z okazji ob-
chodów Święta Niepodległości.
 – Datę 11 listopada 1918 roku 

powinien znać każdy Polak – 
wyrwany nawet z  głębokiego 
snu w środku nocy. Jest to jeden 
z najważniejszych dni w historii 
naszego kraju. Przez wieku losy 
naszej Polski i Polaków nie były 

najlepsze. Chciałbym, abyśmy 
z  doświadczeń poprzednich 
pokoleń wyciągali odpowiednie 
wnioski. Pamiętajmy, że to my 
budujemy i kształtujemy społe-
czeństwo obywatelskie, to my 

wszyscy mamy wpływ na to, jak 
wygląda rzeczywistość i  w  ja-
kiej atmosferze żyjemy – dodaje 
wójt Goliński.

(lubek)
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NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

DBAJĄ I PIELĘGNUJĄ

WYGODNIEJ NA PRZYSTANKU

Park w wojanowie 
nagrodzony

więcej drzew to 
więcej tlenu

wymieniamy wiaty

Nagroda Główna w XV edy-
cji konkursu Najlepsza Prze-
strzeń Publiczna Wojewódz-
twa Pomorskiego wędruje do 
gminy Pruszcz Gdański! 
Gmina otrzymała ją za re-
waloryzację parku podwor-
skiego w  zespole przyrodni-
czo-krajobrazowym w  Wo-
janowie. Z  dala od zgiełku 
dużego miasta, a  jednak tak 
blisko metropolii gdańskiej, 
park zachwyca okazałym, Każdego roku w  gminie 

Pruszcz Gdański przybywa 
drzew. Ostatnio zasadzono 
ich 120.
Nowo zasadzone klony, lipy, 
brzozy, jarzęby, dęby i  jesio-
ny spotkamy w  Będzieszynie 
(w  pasie zieleni izolacyjnej 
przy ul. Serwisowej), w  Ru-
socinie (przy stadionie), Rek-
cinie (w  parku) i  Juszkowie 
(przy placu zabaw).
Z  jednej strony gmina sadzi 
nowe drzewa, a z drugiej dba 
o  te już wiekowe, rokrocznie 

Do końca roku w  gminie 
Pruszcz Gdański stanie w su-
mie 36 nowych wiat przystan-
ków autobusowych.
Estetyczne wiaty – z  wąski-
mi szybami lub standardo-
we trzyszybowe – trafią do 
Rotmanki, Straszyna, By-
strej (wieś i  osiedle), Wiślin-
ki, Bogatki, Wiśliny, Żuk-
czyna, Rokitnicy, Borkowa 
i Jagatowa.
Koszt całego przedsięwzięcia 
to 366 tys. zł.
 – Po tym, jak nowe wiaty 
sprawdziły się w  Łęgowie, 

 nagrodę odebrał daniel kulkowski, wicewójt gminy 
kolbudy (z lewej)

przykład nowej i dodatkowo oklejonej wiaty. zdjęcie 
pochodzi z Jagatowa
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parusetletnim drzewosta-
nem, kaskadowymi stawami 
i ptactwem, które znalazło tu 
swój dom. W ramach rewita-
lizacji powstały tu nie tylko 
urokliwe, stylowo oświetlone 
ścieżki, ale również drew-
niane molo, amfiteatr i miej-
sce rekreacji z  11-metrową 
zjeżdżalnią wkomponowaną 
w skarpę.

(MB)przeznaczając środki na ich 
pielęgnację. W  tym roku na 
ten cel wydano  24 187,40 zł. 
Wiele drzew na terenie gminy 
to pomniki przyrody. Do tego 
grona, z  inicjatywy miesz-
kanki Rotmanki, dołączył 
ostatnio ponad 120-letni dąb 
szypułkowy przy ul. Jagodo-
wej w  Rotmance/Juszkowie. 
Drzewo ma imponujący ob-
wód o wymiarze 312 cm.

(MB)

Rusocinie i w Jagatowie, po-
stanowiliśmy zrealizować 
kolejne – mówi wicewójt Da-
niel Kulkowski. – Do tematu 
podeszliśmy kompleksowo, 
ogłaszając przetarg na do-
stawę oraz montaż 36 takich 
wiat. Zależy nam, by były nie 
tylko miejscem schronienia, 
ale również poprawiały este-
tykę naszych miejscowości, 
dlatego docelowo wszystkie 
zostaną oklejone pięknymi 
zdjęciami naszej gminy. 

(MB)

życie gMiny Pruszcz gdański

119 gmin, 16 wskaźników podda-
nych ocenie, 3 kategorie i 1. miej-
sce dla gminy Pruszcz Gdański 
w kategorii gmin wiejskich.
Wyniki rankingu gmin woje-
wództwa pomorskiego Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej 
były utajnione do ostatniej chwi-
li. Tym większa była radość wójt 

Magdaleny Kołodziejczak, gdy 
na gali podsumowującej anali-
zy ekspertów została wywołana 
do odbioru nagrody za I  miejsce 
w  kategorii gmin wiejskich wo-
jewództwa pomorskiego. Wspo-
mniani eksperci oceniali czynniki 
społeczne, ekonomiczne i  środo-
wiskowe. Brali pod uwagę m.in. 

udział powierzchni objętej planem 
zagospodarowania przestrzennego 
i odsetek mieszkańców korzystają-
cych z kanalizacji sanitarnej.
 – Z ogromną radością przyjęłam 
to wielkie wyróżnienie – cieszy 
się wójt. – Stanowi ono owoc pra-
cy całego zespołu ludzi, z  który-
mi mam przyjemność realizować 

stawiane samorządowi zadania. 
To zasługa pracowników urzę-
du i  jednostek organizacyjnych, 
ale również mieszkańców, którzy 
na swoje miejsce do życia wybrali 
właśnie naszą gminę. Mam na-
dzieję, że tak jak ja, czerpią z tego 
wyróżnienia dużą satysfakcję. 

(MB)

WYGODNIEJ I BEZPIECZNIEJ PRZY SZKOLE

Mają lepszy dojazd, duży parking i nową kotłownię
lepszy dojazd, większy parking i kotłownia na gaz – dobiegły końca prace na terenie szkoły podstawowej w wojanowie. Jest 
wygodniej, bezpieczniej i ekologicznie.

Zakres zadania o  wartości po-
nad 1,3 mln zł był spory. Obej-
mował: budowę drogi dojazdo-
wej wraz z  chodnikami, miej-
scami postojowymi (wszystko 
z  kostki betonowej), odwod-
nieniem i  oświetleniem. W  ra-
mach inwestycji został wykona-
ny także wodociąg i kanalizacja 
sanitarna oraz ogrodzenie tere-
nu szkoły. Dzięki przebudowie 

kotłowni szkoła jest już ogrze-
wana gazem ziemnym. 
 – Przy kolejnej placówce oświa-
towej stworzyliśmy infrastruk-
turę, umożliwiającą uczniom 
bezpieczne dotarcie do szko-
ły – cieszy się Daniel Kulkow-
ski, wicewójt gminy Pruszcz 
Gdański.

(MB)

OWOC PRACY CAŁEGO ZESPOŁU

gmina Pruszcz gdański numerem 1 w województwie! 
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SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII

PRZYWIDZ NIE DOSTAŁ KASY NA SALE GIMNASTYCZNE

Przywidz znów nagrodzony

do czterech razy sztuka

W  Warszawie, podczas uro-
czystej gali, wręczono nagrody 
laureatom konkursu „Samo-
rząd przyjazny energii”, orga-
nizowanego już po raz siódmy 
przez Polskie Towarzystwo 
Przemysłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej. W  gronie laure-
atów znalazła się m.in. gmina 
Przywidz.
Konkurs był skierowany do 
jednostek samorządu teryto-
rialnego, które zrealizowały 
projekty związane m.in. z bez-
pieczeństwem dostaw energii 
elektrycznej, ochroną środo-
wiska i  rozwojem sieci punk-
tów ładowania samochodów 
elektrycznych.
W gronie laureatów tego ogól-
nopolskiego konkursu znalazły 
się: Luboń (obszar działania 
Energa Operator), Przywidz 
(Energa-Operator), Radzyń 
Podlaski (PGE Dystrybucja),  
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Radziechowy-Wieprz (Tau-
ron Dystrybucja) i Siekierczyn 
(Polska Sieć Elektroenerge-
tyczna). Laureaci oprócz sta-
tuetek i  dyplomów otrzymali 
również nagrody finansowe (15 
tys. zł). Wyróżnienie otrzyma-
ła również Gdynia.
Ta nagroda to jakby efektem 
podjętych już w  2010 roku 
działań na rzecz rozwoju OZE 
w gminie Przywidz (solary, ter-
momodenrnizacja oraz fotovol-
taika i ostatnie projekty energe-
tyczne). Rozpoczęty niedawno 
projekt energetyczny SERE-
NE, finansowany przez Ko-
misję Europejską, realizowany 
również we współpracy z Ener-
ga Operator SA potwierdza sil-
ną pozycję oraz innowacyjność 
gminy Przywidz na Pomorzu.

(GR)

Pod koniec października po-
znaliśmy wszystkich benefi-
cjentów Programu Inwestycji 
Strategicznych – Polski Ład 
dla Samorządów. Wśród nich 
znalazła się również gmina 
Przywidz, która otrzyma do-
kładnie 2 815 000 zł i  jest to 
suma, która nie powinna za-
dowalać. W  powiecie gdań-
skim żaden z samorządów nie 
otrzymał tak mało.
 – Jest to pierwsze rządowe 
wsparcie dla naszego samo-
rządu, a przypomnę, że gmi-
ny i powiaty – niektóre nawet 
trzykrotnie – otrzymywały 
już pieniądze z  budżetu cen-
tralnego. Parafrazując przy-
słowie, możemy zażartować, 
że do czterech razy sztuka. 
Cieszy nas sam fakt, że do-
staniemy te środki, ale przy-
znam szczerze, że liczyliśmy 
na więcej, szczególnie że po-
siadamy środki finansowe na 
wkład własny – mówi nam 
Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz.
Gmina Przywidz składa-
ła wnioski o  dofinansowanie 
kilku przedsięwzięć, ale pie-
niądze otrzymała tylko na bu-
dowę stacji uzdatniania wody 

oraz sieci wodociągowej. 
Kwota pokryje prawdopodob-
nie 95 proc. kosztów inwesty-
cji Stacja ma być budowana 
w miejscowości Piekło Górne.
 – Realizacja tej inwestycji jest 
dla nas bardzo ważna, ponie-
waż niektóre studnie wybudo-
wane w latach 70. i 80. nie są 
już tak wydajne. Dzięki no-
wemu ujęciu w wodę zasilane 
będą mieszkania w  Borowi-
nie, Trzepowie, Kierzkowie 
i  Suchej Hucie – tłumaczy 
wójt Zimakowski. – Myślę, że 
prace rozpoczną się w  przy-
szłym roku. Szacujemy, że in-
westycja kosztować będzie ok. 
3 milionów złotych, ale kwota 
ta może okazać się niewystar-
czająca, ponieważ w  zastra-
szającym tempie wzrastają 
ceny materiałów.
Pozytywnie nie zostały zaak-
ceptowane wnioski dotyczące 
dofinansowania na budowę 
sal sportowych i  rozbudowy 
szkół w  Pomlewie i  Trze-
powie oraz na zagospodaro-
wanie kąpieliska gminnego 
w Przywidzu.

(KL)

życie gMiny Przywidz

WIĘCEJ MIEJSC W PRZEDSZKOLU

umowa za dofinansowanie już podpisana
w Urzędzie marszałkowskim województwa pomorskiego wójt marek zimakowski 
oraz skarbnik barbara borowska podpisali umowę na dofinansowanie projektu 
„aktywne i kreatywne przedszkolaki w ośrodkach przedszkolnych Gminy przywidz”. 
przedsięwzięcie zostało dofinansowane w wysokości ponad 850 tys. zł.

PRZYJECHALI STUDENCI ZE ŚWIATA

Promowali kaszubską kulturę
Od kilku lat gmina Przywidz 
bardzo ściśle współpracuje 
z  Sopocką Szkołą Wyższą. 
Wspólne działania dedy-
kowane są uczniom i  senio-
rom. Tym razem skorzystali 
studenci i  to aż z 15 krajów, 
którzy właśnie w  Przywidzu 
uczestniczyli w  integracji 
studenckiej.
 – Zagraniczni studenci mie-
li okazję poznać Polskę, ale 
przede wszystkim nasz re-
gion. Nasi goście, wśród któ-
rych nie zabrakło władz so-
pockiej uczelni, mogli wziąć 
udział w  szerokiej ofercie 
warsztatów, które prowadzi-
ły m.in. panie z Kół Gospo-
dyń Wiejskich w Nowej Wsi 
Przywidzkiej, Nowej Karcz-
my oraz Bogumiła i  Anna 
Bednarek – informuje nas 
Anna Zulewska, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Przywidzu, który koordy-
nował całe przedsięwzięcie.
W  bogatej ofercie znala-
zły się warsztaty kulinarne, 
podczas których uczestnicy 
mogli przygotować pierogi 
i  ruchanki. Obyły się także 
zajęcia artystyczne z tworze-
nia kompozycji kwiatowych 

z  bibuły, świec z  wosku. 
Chętni mogli także spró-
bować zażywania tabaki. 
O  część muzyczną zadbała 
niezawodna ekipa w składzie 
Ida Czaja i  Michał Olejnik. 
To właśnie oni wprowadzili 
gości w tajniki tańca i muzy-
ki kaszubskiej. Nie brakowa-
ło także ciekawych animacji 

oraz zajęć, które przygoto-
wali i  przeprowadzili przed-
stawiciele Sopockiej Szkoły 
Wyższej.
 – Cieszymy się, że możemy 
otwierać się na coraz większe 
projekty, w których uczestni-
czą osoby z zagranicy. Dzięki 
takim wydarzeniom promu-
jemy Przywidz, naszą gminę 

i  cały region, ale także kul-
turę kaszubską, która dzięki 
takim wydarzeniom wyszła 
poza granicę naszego kraju – 
dodaje Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.

(GR)

 nagrodę odbiera wójt marek zimakowski

 Umowę na dofinansowanie podpisał wójt marek zimakowski i gminny skarbnik – barbara borowska

– Rozwój edukacji przedszkol-
nej to jeden z najważniejszych 
projektów, jakie wspiera samo-
rząd województwa pomorskie-
go. Dzięki temu powstają nowe 
miejsca wychowania przed-
szkolnego, rozwijana jest ofer-
ta edukacyjna, a  wychowawcy 
w  przedszkolach, uczestnicząc 
w  kursach i  szkoleniach mają 
możliwość rozwoju zawodo-
wego. Latem zatwierdzono li-
stę projektów rozwoju edukacji 
przedszkolnej, które otrzyma-
ją dofinansowanie. Znajdują 
się na niej 42 projekty, dzię-
ki którym powstanie łącznie 
ponad 1,6 tys. nowych miejsc 
w przedszkolach – mówi Mie-
czysław Struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego.
Na tej liście znalazła się też 
gmina Przywidz, która otrzy-
ma dokładnie 858 344 zł.
 – Dzięki pozyskanym środ-
kom będziemy mogli stworzyć 
dla najmłodszych dodatko-
we miejsca w  przedszkolach. 
Pieniądze zostaną również 
wydatkowane na dodatkowe 
zajęcia edukacyjne czy nowe 

zabawki. Projekt zakłada także 
uczestnictwo wychowawców 
w kursach, szkoleniach i warsz-
tatach. Dodatkowe 15 miejsc 
stworzonych będzie przy obec-
nym przedszkolu – w  Przywi-
dzu, przy ulicy Cisowej. Na 

ten cel zostaną zaadaptowa-
ne: sala dydaktyczna, łazienka 
i  szatnia. Przy okazji zostanie 
zakupione niezbędne wypo-
sażanie. Utworzony zostanie 
również bezpieczny plac zabaw. 
Zainteresowanie miejscami 

w  przedszkolach jest bardzo 
duże i  mam nadzieję, że przy-
najmniej w  części odpowiemy 
na potrzeby mieszkańców – 
mówi nam Marek Zimakowski.

(KL)
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Gmina kolbudy otrzymała wyróżnienie w prestiżowym konkursie Gryf Gospodarczy, którego celem jest promocja 
postaw przedsiębiorczych, wsparcie i inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych oraz prorozwojowych. samorząd 
doceniono w kategorii Gmina przyjazna przedsiębiorcom. Uroczystą galę wręczenia nagród zorganizowano w operze 
bałtyckiej w Gdańsku. 

Nagroda Pomorska Gryf Go-
spodarczy jest regionalną 
nagrodą przyznawaną nie-
przerwanie od 2000 roku. Jej 
organizatorem jest Pomorska 

Rada Przedsiębiorczości, 
która skupia przedstawicie-
li regionalnych środowisk 
gospodarczych oraz peł-
ni rolę doradcy Marszałka 

Województwa Pomorskiego.
Zdobycie statuetki Gryfa 
Gospodarczego to prestiżo-
we wyróżnienie oraz dowód 
uznania i  zaufania władz 

województwa. Podczas uro-
czystości wręczenia statu-
etek i  wyróżnień kolbudz-
ki samorząd reprezentowa-
li wójt Andrzej Chruścicki 

i  jego zastępczyni Anita 
Richert-Kaźmierska. 
 – To ogromne wyróżnienie 
dla gminy Kolbudy, choć nie 
pierwsze kategoriach doty-
czących stwarzania przez 
nasz samorząd warunków 
sprzyjających rozwojowi 
przedsiębiorczości – mówi 
Andrzej Chruścicki. – Warto 
odnotować, że udział w kon-
kursie Gryfa Gospodarcze-
go jest bezpłatny. Nagrody 
nie można więc kupić. Jest 
przyznawana na podstawie 
obiektywnej oceny organi-
zacji, które doskonale znają 
potrzeby przedsiębiorców. 
Znalezienie się na scenie 
w tak zacnym gronie to duża 
satysfakcja i powód do dumy. 
Przedstawiciele biznesu chcą 
inwestować w  naszym regio-
nie i  wysoce cenią warunki, 
jakie im stwarzamy oraz do-
ceniają współpracę z  samo-
rządem. W  gminie Kolbudy 
inwestują poważne, uznane 
marki. Cieszymy się też, że 
tak wielu mieszkańców pro-
wadzi własną działalność go-
spodarczą. Chcemy przy tym, 
aby rozwój przedsiębior-
czości następował w  sposób 
zrównoważony z poszanowa-
niem warunków naturalnych 
i  krajobrazu naszej pięknej 
gminy. 
Statuetka „Gryfa” w  ciągu 
ponad dwóch dekad stała się 
jedną z najbardziej cenionych 
regionalnych nagród gospo-
darczych, przyznawaną przez 
organizacje gospodarcze re-
prezentowane w  Pomorskiej 
Radzie Przedsiębiorczości. 

Partnerem merytorycznym 
konkursu jest jedna z wiodą-
cych na świecie f irm dorad-
czych PwC, która przygo-
towywała rekomendacje dla 
komisji konkursowej.

„Przyznanie Państwu tej na-
grody jest dowodem wiel-
kiego uznania dla Państwa 
działań proprzedsiębiorczych 
i  stwarzających dogodne dla 
biznesu warunki do rozwoju. 
Gratulujemy konsekwencji 
i  systematyczności w  pro-
wadzeniu działań na rzecz 
rozwoju i  wspierania przed-
siębiorczości, poprawiając 
jakość i  dostępność usług 
oferowanych przedsiębior-
com oraz prowadząc działal-
ność edukacyjną w  obszarze 
przedsiębiorczości” – napi-
sali w  liście adresowanym 
do wójta gminy Kolbudy 
przedstawiciele organizato-
ra konkursu Tomasz Limon 
i  Zbigniew Canowiecki, re-
prezentujący „Pracodawców 
Pomorza” .
W  kategorii „Gmina Przyja-
zna Przedsiębiorcom „wyróż-
nienia przyznawane są samo-
rządom, które konsekwentnie 
i  systematycznie prowadzą 
działania na rzecz rozwoju 
i wspierania przedsiębiorczo-
ści na swoim obszarze, po-
prawiają jakość i  dostępność 
usług oferowanych przedsię-
biorcom oraz prowadzą dzia-
łalność edukacyjną w  obsza-
rze przedsiębiorczości”.

(RN)

GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM

kolbudy z wyróżnieniem w konkursie gryf gospodarczy
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na magnackiej 9 w kowalach w gminie kolbudy, gdzie powstaje nowy salon toyota carter Gdańsk, praca wre, a „mury 
pną się do góry”. stoją już ściany salonu sprzedaży samochodów, gdzie znajdzie się miejsce na 20 aut. ogromna 
przestrzeń za salonem to przyszły serwis wraz z nowoczesnym stanowiskiem wydawania samochodów i pokaźnym 
magazynem części.

 

– Ten obiekt to największa in-
westycja w historii naszej gru-
py – mówi Piotr Chodzeń, 
prezes Toyota Carter Gdańsk. 
– Będzie to jednocześnie jedna 
z  największych stacji dealer-
skich Toyoty w Polsce.
Stoją już mury nowoczesnej 
myjni, a  także, co zupełnie 
nowe na wybrzeżu, wydzielo-
nego serwisu przeznaczonego 

dla nieco cięższego sprzętu.
 – Chcemy, aby nowa stacja, 
oprócz kompleksowej obsłu-
gi samochodów osobowych, 
specjalizowała się także w ser-
wisie cięższych samochodów 
użytkowych Toyoty, które mają 
pojawić się w  naszej ofercie 
w ciągu dwóch lat – mówi Piotr 
Chodzeń. – Obok głównego 
budynku stacji powstaje tak-
że salon samochodów używa-
nych, który w niedalekiej uzu-
pełniony zostanie w niedalekiej 
przyszłości o obszerną wiatę na 
samochody. Zakładamy, że już 
wkrótce obrót samochodami 
używanymi będzie miał dużo 
większe znaczenie niż obecnie. 
Kto wie, czy nie kluczowe dla 
rachunku ekonomicznego stacji 
dealerskich, do czego chcemy 
być przygotowani.
Nowa stacja Toyota Carter 
Gdańsk przy ulicy Magnac-
kiej 9 w  Kowalach, której 

inwestorem jest Grupa Cho-
dzeń, ma być ukończona w po-
łowie przyszłego roku, a  jesie-
nią 2022 ma pracować pełną 
parą. Lada chwila ruszy też re-
krutacja pracowników, którzy 

uzupełniając sprawdzony per-
sonel Toyota Carter Gdańsk, 
stanowić będą załogę nowego 
obiektu.

(BG)

NA MAGNACKIEJ ROSNĄ MURY 

najnowocześniejszego salonu toyoty w Polsce

NIEPRAWDZIWA NARRACJA

Media straszą potopem
W Gdańsku odbyło się Walne 
Zebranie Delegatów Związku 
Miast i  Gmin Morskich. Naj-
ważniejszym punktem spotka-
nia był wybór nowego prezesa 
organizacji, którym został Alan 
Aleksandrowicz, wiceprezydent 
Gdańska. Znacznie ważniejsza 
dla mieszkańców Żuław była 
sprawa, którą przedstawił Woj-
ciech Mankiewicz, radny gminy 
Cedry Wielkie.
 – Walne zebranie było dosko-
nałym momentem, by poruszyć 
kwestię medialnego zastrasza-
nia mieszkańców Żuław oraz 
inwestorów, którzy chcieliby 
podjąć decyzję o  prowadzeniu 
działalności gospodarczej na 
tym terenie. Mam tu na myśli 
przekazy medialne, w  których 
pojawiają się informacje, że 
część Gdańska i Żuław zostanie 
zalana już w 2030 roku – mówi 
Wojciech Mankiewicz, któ-
ry był jednym reprezentantem 
naszej gminy podczas zebrania 
Związku Miast i  Gmin Mor-
skich. – Mówi się o  kwestiach 
ekologicznych, ocieplaniu się 
klimatu i jego skutkach. Media 
nie snują już przypuszczeń, ale 
są pewne, że w związku z ocie-
planiem klimatu nasza gmina 
zostanie zalana i to w ciągu naj-
bliższych lat. Moim zdaniem 
nie jest to prawda.
Z  takiego przedstawiania pro-
blemów nie mogą być zadowo-
leni mieszkańcy, potencjalni 
inwestorzy czy samorządowcy 
w Cedrach Wielkich.
 – Przez taki przekaz medialny 
w pewien sposób spada wartość 
gminy, ponieważ przedsiębiorcy 
obawiać się mogą inwestowania 
na naszym terenie. To z  kolei 
może prowadzić do mniejszych 
wpływów do gminnej kasy. 
Jesteśmy gminą rolniczą, ale 

myśląc o dalszym rozwoju, mu-
simy mieć na uwadze zagospo-
darowanie potencjalnych tere-
nów inwestycyjnych – komen-
tuje Piotr Jaśniewski, zastępca 
wójta gminy Cedry Wielkie.
Medialne zastraszanie przekła-
da się także na ceny nierucho-
mości, których wartość zaczyna 
spadać.
 – Dla niektórych mieszkań-
ców Żuław może to być życio-
wy dramat. Znam właścicieli 
nieruchomości, którzy mają 
konkretne plany związane z ich 
przeznaczeniem. Taka narra-
cja może wszystko zniszczyć 
– podkreśla Wojciech Mankie-
wicz. – Mamy trasę szybkiego 
ruchu. Jest to swego rodzaju 
aorta, wokół której musi po-
wstać coś innego niż samo rol-
nictwo. Musimy mieć inwesto-
rów i korzyści z podatków. Bez 
nich popadniemy w marazm.

(GR)

 piotr Jaśniewski (z lewej) 
i wojciech mankiewicz 

NIEZWYKŁY ŻYCIORYS NA DUŻYM EKRANIE

ksiądz waląg ponownie chodzi po mieście

Rocznica odzyskania niepod-
ległości była doskonałą oka-
zją do promocji filmu o księ-
dzu Józefie Walągu. Zainte-
resowanie materiałem para-
dokumentalnym było jednak 
tak duże, że zorganizowano 
dodatkowe seanse. Nieba-
wem film będzie można 
obejrzeć także w internecie.
Premiera filmu odbyła się 
w  pruszczańskim „Kinie na 
bursztynowym szlaku”.
 – Takimi filmami pielę-
gnujemy naszą tożsamość. 
Musi pokazywać miesz-
kańcom Pruszcza Gdań-
skiego i  powiatu życiorys 

nieprzeciętnych posta-
ci. Taką był bez wątpienia 
ksiądz Józef Waląg, który 
swego czasu znany był chy-
ba przez wszystkich prusz-
czan. Młodzi ludzie mogli 
zaś poznać człowieka, który 
miał bogatą, ciekawą i  nie-
banalną historię swojego 
życia. Raduje nas fakt, że 
materiał, który nie był prze-
cież filmem akcji, cieszył się 
tak dużym zainteresowa-
niem – mówi nam Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Tak duże zainteresowanie 
filmem świadczy też o  tym, 

że tego typu produkcje są 
potrzebne.
 – Jest to wspaniała postać, 
która miała swój niezwykły 
życiorys i która wpisywała się 
w DNA Pruszcza Gdańskie-
go. Na temat naszego boha-
tera pisano książki, artykuły 
prasowe, był Rok Księdza 
Waląga i można powiedzieć, 
że „ksiądz Józef ponownie 
chodzi o  mieście”. Śmiem 
twierdzić, że dopiero filmo-
wą narracją możemy poka-
zać, jak barwną postacią był 
ksiądz Waląg – zauważa Bar-
tosz Gondek, pomysłodawca 
filmu. – Bardzo mnie cieszy 

fakt, że wśród pruszczan są 
chętni do zgłębiania wiedzy 
o  byłym proboszczu prusz-
czańskiej parafii.
Warto w tym miejscu dodać, 
że film jest dziełem Fun-
dacji Kulturalne Pomorze 
we współpracy z  miastem 
Pruszcz Gdański i  powia-
tem gdańskim. Trzeba w tym 
miejscu jasno powiedzieć, 
że to właśnie fundacja jest 
inicjatorem przedsięwzięcia 
i  ona sfinansowała realizację 
filmu.

(KL)
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TRĄBKI WIELKIE

cyfrowa 
gmina
W  ramach programu „Cy-
frowa Gmina” Urząd Gmi-
ny Trąbki Wielkie otrzymał 
337 260 zł, które przezna-
czone będą na zwiększenie 
cyberbezpieczeństwa i  po-
zwolą na poprawę infra-
struktury informatycznej 
oraz technicznej trąbeckie-
go urzędu.
Zakupione zostanie nowo-
czesne wyposażenie serwe-
rowni (serwer, urządzenia 
archiwizujące, podtrzymu-
jące zasilanie serwerowni, 
specjalistyczne oprogramo-
wanie) oraz elementy sieci 
informatycznej wraz z kom-
puterami stanowiskowymi.

(GR)

MIESZKAŃCY SIĘ ZASZCZEPILI

gmina zasłużyła 
na milion złotych
Gmina Kolbudy, uzyskując 
wskaźnik wyszczepienia 58,07 
proc., znalazła się w gronie lau-
reatów rządowego Konkursu 
„Najbardziej Odporna Gmina” 
i otrzyma 1 mln zł. na dowolny 
cel związany z  przeciwdziała-
niem COVID-19.
Gmina Kolbudy została laure-
atem w kategorii „Małe Gminy”, 
uzyskując wskaźnik wyszczepie-
nia na poziomie 58,07 procent. 
W  ramach konkursu organizo-
wanego przez rząd RP gminy 
zostały podzielone na 49 regio-
nów, wyznaczonych według 
dawnych granic województw, 
odpowiadających stanowi na 
dzień 31 grudnia 1998 r. W ob-
szarze dawnego województwa 
gdańskiego, w  kategorii „Małe 
gminy”, kolbudzki samorząd 
uplasował się na pierwszej 
pozycji.
 – Cieszę się ogromnie z  wy-
ników – mówi wójt Andrzej 
Chruścicki. – Na nagrodę za-
pracowali wszyscy mieszkańcy, 
którzy zdecydowali się na szcze-
pienie przeciwko COVID-19. 
Swoją cegiełkę dołożyli również 
nasi lekarze, którzy skutecznie 
przekonywali tych niezdecydo-
wanych. Wiedzieliśmy, że jeste-
śmy na czołowych pozycjach i z 

zapartym tchem czekaliśmy na 
ostateczne wyniki. Walka była 
zacięta do samego końca. Uda-
ło się nam osiągnąć podwójną 
korzyść. Dzięki temu, że wielu 
mieszkańców zdecydowało się 
na szczepienie, zwiększyliśmy 
naszą odporność i poziom bez-
pieczeństwa w regionie. Dodat-
kowo dostajemy do dyspozycji 
milion złotych, który możemy 
zainwestować w  ochronę zdro-
wia. Przygotowaliśmy wnio-
sek, który jest niezbędny do 
uzyskania należnej nam kwoty. 
Chcemy, aby kwota ta stanowiła 
wkład w budowę nowego ośrod-
ka zdrowia w Kolbudach. 
Zgodnie z  regulaminem każdy 
z 49 laureatów Konkursu w ka-
tegorii „Małe gminy” otrzyma 
nagrodę w  wysokości miliona 
złotych, którą można przezna-
czyć na dowolny cel związany 
z przeciwdziałaniem 
COVID-19. Mogą być to wszel-
kie czynności związane ze zwal-
czaniem zakażenia, zapobie-
ganiem rozprzestrzenianiu się, 
profilaktyką oraz zwalczaniem 
skutków koronawirusa, w  tym 
społeczno-gospodarczych.

(RN)

FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW

stowarzyszenie dwie strony medalu startuje z nowym projektem. 
tym razem jest to integracyjny Festiwal młodych talentów im. artura 
przygody. wziąć w nim udział mogą osoby, którym nie jest obca muzyka.

nowy projekt „dwóch 
stron Medalu”

– Artur Przygoda to współza-
łożyciel i były gitarzysta gdyń-
skiego Zespołu Farba, a  także 
przyjaciel naszego stowarzy-
szenia. Niestety w maju Artura 
zabrakło wśród nas i chcieliśmy 
upamiętnić jego osobę. Będzie 
to projekt o  zasięgu ogólno-
polskim adresowany do dzieci 
i młodzieży w wieku 7–18 lat – 
informuje nas Magdalena Kul-
czewska, prezes Stowarzysze-
nia Dwie Strony Medalu.
Możliwość przysyłania zgło-
szeń i  same przesłuchania do 
niego rozpoczęły się 1 września 
i trwać będą do 31 marca 2022. 
Finał Festiwalu odbędzie się 
26 czerwca w  gdyńskiej Mu-
szli Koncertowej podczas Fe-
stynu Rodzinnego. Zgłoszenie 
w  formie 5-minutowego filmi-
ku z  prezentowanym talentem 
muzycznym (wokalnym albo 
instrumentalnym) należy wy-
syłać na adres adventurefesti-
wal@gmail.com.
 – Do udziału w  naszym 

przedsięwzięciu zaprasza-
my dzieci i  młodzież w  pełni 
sprawne, jak i  te z  niepełno-
sprawnościami. Dodam jesz-
cze, że uzyskaliśmy zarówno 
patronat marszałka wojewódz-
twa pomorskiego, jak i  prezy-
denta Gdyni – dodaje Magda-
lena Kulczewska.

Dodajmy na koniec, że Stowa-
rzyszenie Dwie Strony Medalu 
już wcześniej dało się poznać 
z  projektu, w  ramach którego 
wydano książkę i  audiobooka, 
gdzie znani artyści czytali bajki 
integracyjno-edukacyjne. 

(lubek)

 w projektach stowarzyszenia brał udział znany aktor 
wojciech mecwaldowski (drugi z lewej)
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„AQUA CENTRUM KOLBUDY”

trwa napełnianie wodą basenowych niecek
To jeden z ostatnich, ale bez 
wątpienia najważniejszy ele-
ment inwestycyjnej układan-
ki, której efektem finalnym 
będzie „Aqua Centrum Kol-
budy”. W  połowie listopada 
rozpoczęto wypełnianie wodą 
basenowych niecek. Proces 
ten zajmuje około tygodnia. 
Świadkami, ale i  czynnymi 
uczestnikami tego wydarze-
nia byli wójt Andrzej Chru-
ścicki i  członkowie komisji, 
której zadaniem było wypra-
cowanie ze spółką „Reknica” 
zasad przyszłego funkcjono-
wania obiektu. 

Jak informuje wykonawca, 
docelowo obie basenowe niec-
ki wypełni około 600 tysięcy 
litrów wody. Swój symbolicz-
ny wkład w  to wydarzenie 
miał wójt Andrzej Chruścic-
ki, inaugurując wpuszczanie 
wody do basenu, na dnie któ-
rego umieszczono herb gmi-
ny Kolbudy. Swoją cegiełkę 
dołożył również członek ko-
misji, radny Andrzej Klimek. 
W „Aqua Centrum Kolbudy” 
równocześnie wypełniane 
wodą są obie niecki. 
Zarówno wójt, jak i  człon-
kowie komisji mieli okazję 

zapoznać się z  postępami 
prac, z których większość zo-
stała ukończona. Teraz trwa 
porządkowanie obiektu. Jed-
nocześnie prowadzone są 
odbiory poszczególnych ele-
mentów inwestycji. Dobiega-
ją też końca procedury mające 
wyłonić dzierżawcę obiektu. 
 – Wypełnianie niecek base-
nowych wodą to chyba naj-
przyjemniejsza część prac 
przy tego typu inwesty-
cji – mówi Andrzej Chru-
ścicki. – Wraz z  członka-
mi komisji mieliśmy okazję 
wziąć udział w  wydarzeniu, 

które niewątpliwie zapisze 
się w historii „Aqua Centrum 
Kolbudy”. 
W obiekcie wciąż spotykamy 
wielu pracowników reprezen-
tujących różne branże. Więk-
szość wykonywanych aktual-
nie zadań stanowią już prace 
wykończeniowe. 
 – Jak widać, już wkrótce 
obiekt będzie gotowy, aby 
oddać go do użytkowania 
– mówi Andrzej Chruścic-
ki. – Przy okazji chcę też po 
raz kolejny zapewnić miesz-
kańców, że basen dostępny 
będzie dla każdego. Czas dla 

siebie znajdą zarówno ucznio-
wie, mieszkańcy odwiedzają-
cy „Aqua Centrum Kolbudy” 
indywidualnie, jak i  uczest-
nicy zajęć nauki pływania, 
aqua aerobiku czy innych, 
które będą się tam odbywały. 
Te ostatnie przecież również 
dedykowane będą naszym 
mieszkańcom, bez względu 
na to, kto będzie operatorem. 
Przypomnijmy, że w  głów-
nej hali obiektu znajduje się 
sześciotorowa duża niecka 
o  wymiarach 25x12,50 m, 
głębokości od 1,2 do 1,8 m, 
a  także basen rekreacyjny 

o  zróżnicowanych głęboko-
ściach od 80 cm do 110 cm. 
Obok basenu rekreacyjnego 
umiejscowiono wannę spa, 
z  którą sąsiaduje strefa dla 
najmłodszych użytkowników 
obiektu. Dużym zaintereso-
waniem mieszkańców cieszyć 
się będą zapewne sauna su-
cha i parowa oraz sąsiadująca 
z nimi grota solna. Na pozio-
mie zero w  budynku „Aqua 
Centrum Kolbudy” zlokali-
zowano urządzenia i  instala-
cje technologiczne basenu.

(RN)

HALOWI HOKEIŚCI W AKCJI

Mistrzowie 
z suchego dębu
Podczas Powiatowych 
Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej w  unihokeju rozgry-
wanych w  Suchym Dębie 
gospodarze nie okazali 
się zbyt gościnni i  po-
konali rywali. Barw mi-
strzowskiej drużyny bro-
nili: Wiktor Chabasiński, 
Kamil Gąciara, Szymon 
Jung, Igor Kogut, Adam 
Kruczek, Mateusz Na-
zimek, Filip Samuszew-
ski, Maciej Sasnal, Kac-
per Skrzypacz, Mateusz 

Wociór, Maciej Ziewiec, 
Jakub Żebrowski. Trene-
rem jest Sebastian Ptach. 
Na najlepszego zawod-
nika turnieju wybrano 
Mateusza Nazimek (SP 
Suchy Dąb). Najlepszym 
bramkarzem został Kac-
per Kwela (SP Wiślin-
ka), a  królem strzelców 
– Marcel Chodowski (SP 
Mierzeszyn).

(TJ)

BOWLINGOWE MISTRZOSTWA

bardzo dobrze spisali się seniorzy z gminy trąbki wielkie w ii mistrzostwach województwa 
pomorskiego lzs w bowlingu  seniorów 60+. zawody odbyły się w starogardzie Gdańskim.

nasi seniorzy pokazali klasę 

 – Do zawodów, ze względów 
organizacyjnych przyjęto 48 
uczestników, ale chętnych do 
udziału w  pomorskim cham-
pionacie było znacznie więcej – 
informuje nas Jan Trofimowicz. 
– W  zawodach udział wzięli 
reprezentanci z  różnych stron 
województwa, którzy repre-
zentowali powiaty: starogardz-
ki, tczewski, kartuski, gdań-
ski i  wejherowski. Najstarszy-
mi uczestnikami mistrzostw 
byli: 78-letnia Jadwiga Lipska 
z Nowego Wieca oraz 85-letni 
Mieczysław Rejterada z  Luzi-
na, którzy otrzymali specjalne 
trofea Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego Mieczysława 
Struk. 
W  kategorii kobiet 60 + zwy-
ciężyła Henryka Szpica (K.S. 
Luzino – 216 pkt), przed Rena-
tą Włodarczak (Smętowo Gra-
niczne – 189 pkt) i Urszulą No-
wacką (Trąbki Małe – 188 pkt). 
Z  kolei wśród panów bezkon-
kurencyjny okazał się Ryszard 
Lipkowski (K.S. Wejherowo 
– 287 pkt). Na 2. miejscu za-
wody ukończył Zdzisław Kula 
(Kleszczewo – 214 pkt), a  3. 

– Krzysztof Jankowski (Smęto-
wo Graniczne – 192 pkt).
Kategorię wiekową 70+ zdo-
minowali reprezentanci gminy 
Trąbki Wielkie. Wśród pań na 
najwyższym stopniu podium 
stanęła Teresa Dudek (Trąb-
ki Wielkie – 233.pkt), która 
w  pokonanym polu pozosta-
wiła Krystynę Cholewińską 

(Kłodawa – 213 pkt) i Danutę 
Mądraszewską (Trąbki Wiel-
kie – 204 pkt). Męską rywali-
zację wygrał Wiesław Kożycz-
kowski (Miłobądz – 264 pkt), 
który w końcowych rozliczeniu 
wyprzedził Eugeniusza Pircha 
(Trąbki Wielkie – 260 pkt) 
i  Wiesława Kempę (Trąbki 
Wielkie – 243 pkt).

Dodajmy na sam koniec, 
że głównym organizatorem 
mistrzostw było PZ LZS 
w  Gdańsku, współorganizato-
rem Gminne Zrzeszenie LZS 
w  Trąbkach Wielkich oraz 
Klub Seniora „Zawsze Młodzi” 
z Trąbek Wielkich. 

(GR)
 mistrzowie powiatu gdańskiego w unihokeju
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szczepionki są wciąż najlepszą metodą ochrony przed ciężkim przebiegiem coVid-19, hospitalizacją i śmiercią. w pełni zaszczepieni chorują 
rzadziej i lżej, a w szpitalach przebywają ci, którzy mają choroby współistniejące, np. nowotwory, nadciśnienie czy są po przeszczepach. 
w pomorskim centrum chorób zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku na początku listopada br. przebywało 216 pacjentów. najstarszy chory na 
coVid-19 miał 103 lata, a najmłodszy miesiąc.

Według danych Ministerstwa 
Zdrowia z 10 listopada 2021 r. 
w pełni zaszczepianych jest po-
nad 20 mln Polaków, a dawkę 
przypominającą przyjęło ponad 
1,1 mln z  nas. W  wojewódz-
twie pomorskim do tej pory 
wykonano dokładnie 2 614 
137 szczepień, w  tym w  pełni 
zaszczepionych jest 1 175 787 
osób. Na Pomorzu najwięcej 
w  pełni zaszczepionych jest 
mieszkańców Gdańska (64,5 
proc.), Krynicy Morskiej (63 
proc.) i Gdyni (62,2 proc.). Nie-
stety to wciąż zbyt mała liczba, 
aby zahamować epidemię. Jak 
twierdzą eksperci powinno 
być to nawet 90 proc. popula-
cji. Wśród niezaszczepionych 
są osoby, które ze względów 
medycznych, nie mogą przy-
jąć preparatu oraz dzieci po-
niżej 12. r. ż. I to właśnie, aby 
ochronić ich, powinniśmy się 
zaszczepić. Przypomnijmy, że 
szczepienia dostępne są od 27 
grudnia 2020 r. Zaszczepić 
można się m.in. w: szpitalach, 
przychodniach i niektórych ap-
tekach. W punktach szczepień 
są cztery preparaty do wybo-
ru: dwudawkowe firm: Pfi-
zer, Moderna i  AstraZeneca 
oraz jednodawkowy Johnson& 
Johnson.
Zwiększa się baza łóżkowa
Według danych ze strony Po-
morskiego Urzędu Wojewódz-
kiego z  10 listopada w  szpita-
lach na Pomorzu przebywało 
367 chorych na COVID-19, 
w tym 26 pacjentów było pod-
łączonych do respiratorów. 
W  sumie dla chorych przygo-
towano 545 miejsc, w  tym 47 
respiratorów. To zdecydowanie 
więcej niż na początku czwar-
tej fali, która rozpoczęła się 
w  sierpniu. Wtedy tylko szpi-
tal zakaźny w Gdańsku przyj-
mował pacjentów covidowych, 
przebywało w nim kilkanaście 
osób, a  jedna była podłączona 
do respiratora.
– Już dwa miesiące temu mówi-
łem, że w związku ze zbyt małą 
liczbą zaszczepionych osób ko-
nieczne będzie ponowne uru-
chamianie kolejnych oddziałów 
szpitali dla pacjentów covido-
wych. I  tak się dzieje. Na Po-
morzu oddziały covidowe poza 
szpitalem zakaźnym są np. na 
Zaspie, w  Słupsku i  Koście-
rzynie – mówi lekarz i dyrektor 
Departamentu Zdrowia Urzę-
du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego Tadeusz 
Jędrzejczyk. – Obawiam się, że 
wraz ze wzrostem zakażeń do 
przychodni powrócą, tak nielu-
biane przez pacjentów, telepo-
rady – dodaje lekarz.

Ilu zaszczepionych choruje?
W szpitalach w Polsce przeby-
wa prawie 11,6 tys. pacjentów, 
w  tym 951 jest podłączonych 
do respiratora (dane z 10 listo-
pada). Dla przykładu w Pomor-
skim Centrum Chorób Zakaź-
nych i  Gruźlicy w  Gdańsku 9 
listopada 2021 r. było hospi-
talizowanych 216 pacjentów, 
w tym 8 przebywało pod respi-
ratorami. Najstarszy chory na 
COVID-19 ma 103 lata, a naj-
młodszy miesiąc, średni wiek 
pacjentów to 63 lata.
– Wśród pacjentów 136 osób 
nie ma szczepień, co stanowi 
63 proc. wszystkich hospita-
lizowanych. W pełni zaszcze-
pionych było 77 osób, wśród 
nich najmłodszy ma 37 lat, 
a  najstarszy 103 lata, średnia 
wieku to 75 lat. COVID-19 
u  trzech z  hospitalizowanych 
osób potwierdzono po przy-
jęciu pierwszej dawki – infor-
muje zastępca dyrektora De-
partamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego To-
masz Augustyniak.

W grupie pacjentów w szpitalu 
w  Gdańsku przebywa obecnie 
19 dzieci, najmłodsze ma mie-
siąc, a najstarsze 15 lat.
Szczepienia są skuteczne
Czy to oznacza, że szczepienia 
są nieskuteczne? Zdecydowa-
nie nie.
– Po raz kolejny powtarzam, że 
jeśli ktoś jest w pełni zaszcze-
piony ryzyko zakażenia istnie-
je, ale jest dużo mniejsze. Żad-
na szczepionka nie daje 100-
proc. odporności. Ważne jest 
to, że zastrzyk chroni przed 
ciężkim przebiegiem CO-
VID-19, powikłaniami, ho-
spitalizacją i zgonem. Dlatego 
tak wiele zamieszania na temat 
szczepień wywołują wypowie-
dzi ludzi, którzy nie mają żad-
nych kompetencji ani wiedzy 
w tym zakresie – zaznacza Ta-
deusz Jędrzejczyk. I jak doda-
je: „spośród wszystkich osób, 
które zmarły wskutek CO-
VID-19 w Polsce, tylko 3 proc. 
zgonów dotyczy osób w  pełni 
zaszczepionych. Jeszcze nie 
jest za późno na zaszczepie-
nie się, mimo że czwarta fala 

nabiera tempa i z dnia na dzień 
rośnie liczba diagnozowanych 
zakażeń”.
Według Tomasza Augustynia-
ka, jeśli mielibyśmy mniejszy 
odsetek zaszczepionej popula-
cji, to sytuacja w szpitalach na 
Pomorzu przypominałaby tę 
z Lubelszczyzny, Podlasia czy 
Mazowsza.
– W  naszym szpitalu (PC-
CHZiG – przyp. red.) prze-
bywają przeważnie ludzie 
starsi i  obciążeni wieloma 
chorobami. To pacjenci po 
przeszczepach, z  nowotwo-
rami, cukrzycą, otyłością czy 
nadciśnieniem. Ponadto, część 
z hospitalizowanych i zaszcze-
pionych osób musiała mieć 
styczność z  wirusem jeszcze 
przed zakończeniem pełnego 
cyklu szczepień. Ci z zaszcze-
pionych, którzy obecnie cho-
rują, szczepili się przeważnie 
zimą lub wczesną wiosną. Jak 
pokazują zagraniczne dane, 
poziom odporności spada po 
ok. sześciu miesiącach od peł-
nego zaszczepienia. Ponadto, 
wśród zaszczepianych średni 

wiek pacjentów wynosi 75 lat, 
a u osób powyżej 65 r. ż. układ 
odpornościowy jest słabszy niż 
u  30-latka. Co więcej, każdy 
organizm inaczej reaguje na 
przyjęcie szczepionki, u  nie-
których efekt jest słabszy z po-
wodu przyjmowania leków. 
Dlatego tak ważne jest, aby jak 
najwięcej osób przyjęło tzw. 
booster, czyli dawkę przypo-
minającą – podkreśla Tomasz 
Augustyniak.
Dalej dbajmy o siebie
Mamy coraz więcej zacho-
rowań na COVID-19, bo po 
pierwsze w  sezonie jesien-
no-zimowym wzrasta licz-
ba infekcji górnych dróg od-
dechowych. Po drugie wciąż 
zbyt mało osób zaszczepiło 
się przeciwko COVID-19. 
Poza tym coraz dłużej przeby-
wamy w  zamkniętych i  mało 
wietrzonych pomieszczeniach, 
w  których wirusy łatwiej się 
rozprzestrzeniają. Dlatego po-
mimo zaszczepienia powin-
niśmy dbać o  siebie. Nadal 
w  sklepach, kinach, komuni-
kacji miejskiej musimy nosić 

maski osłaniające usta i  nos. 
Powinniśmy myć ręce ciepłą 
wodą z  mydłem minimum 30 
sekund lub dezynfekować dło-
nie preparatami na bazie al-
koholu. Warto unikać zatło-
czonych miejsc jak np. centra 
handlowe i w miarę możliwo-
ści robić zakupy rano lub wie-
czorami. Spotkania organizuj-
my w małych grupach i z oso-
bami bez objawów infekcji. 
Jak radzi Tadeusz Jędrzejczyk, 
w  przypadku złego samopo-
czucia, gorączki, kataru czy 
kaszlu powinniśmy zostać 
w domu i się wykurować. Na-
leży również wzmacniać od-
porność. Jak to zrobić? Trzeba 
stosować odpowiednią, boga-
tą w  warzywa i  owoce dietę, 
suplementować witaminę D3 
oraz pić dużo wody (min. 2 li-
try dziennie). Powinniśmy też 
zadbać o  wystarczającą ilość 
snu, aktywność fizyczną na 
świeżym powietrzu i  w  miarę 
możliwości unikać stresu.

(DK)

coVid-19 nadal groźny. ale mniej dla zaszczepionych

PACJENCI POMORSKIEGO CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY 
(DANE NA POCZĄTEK LISTOPADA BR.)

61,4% 37,6%

OSOBY NIEZASZCZEPIONE 
(ŚREDNIA WIEKU 
67 LAT) – 121 OSÓB

OSOBY W PEŁNI 
ZASZCZEPIONE (ŚREDNIA 

WIEKU 76 LAT) – 74 OSOBY

1%

OSOBY ZASZCZEPIONE 
JEDNĄ DAWKĄ

1 X

CZY SZCZEPIENIA OBNIŻAJĄ 
RYZYKO ZACHOROWANIA?

RYZYKO ZACHOROWANIA 
W PRZYPADKU NIEZASZCZEPIONYCH 
JEST SZEŚCIOKROTNIE WYŻSZE.

WAŻNE: SPOŚRÓD WSZYSTKICH OSÓB, 
KTÓRE ZMARŁY WSKUTEK COVID-19 W 
POLSCE, TYLKO 3% ZGONÓW DOTYCZY 
OSÓB W PEŁNI ZASZCZEPIONYCH.

GRUPA WIEKOWA 70-79 LAT 
NA POMORZU

GRUPA WIEKOWA 60-69 LAT 
NA POMORZU

302,4 TYS. OSÓB

81% JEST  ZASZCZEPIONYCH 
NIEZASZCZEPIONYCH POZOSTAJE 

OK. 32 TYS. OSÓB

73% JEST ZASZCZEPIONYCH 
NIEZASZCZEPIONYCH POZOSTAJE 

OK. 81 TYS. OSÓB

GRUPY WIEKOWE SZCZEGÓLNIE NARAŻONE NA CIĘŻKI PRZEBIEG, 
POWIKŁANIA LUB ZGON:

 169,1 TYSIĘCY OSÓB

ZASZCZEPIENI W GRUPIE WIEKOWEJ 60-80 LAT ŁĄCZNIE:
NARAŻENI NA ZAKAŻENIE – 358 TYS. OSÓB

NIEZASZCZEPIENI W GRUPIE WIEKOWEJ 60-80 LAT ŁĄCZNIE:
NARAŻENI NA ZAKAŻENIE – 113 TYS. OSÓB

Z PIĘCIOKROTNIE LICZNIEJSZEJ GRUPY OSÓB ZASZCZEPIONYCH 
NIECAŁE 40% WYMAGA HOSPITALIZACJI

NIEZASZCZEPIENI ZASZCZEPIENI

 


