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FlashFlash

mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort nauki 
doszliśmy do wniosku, że dzieci mieszkające 
na osiedlu bursztynowym od nowego roku 
szkolnego uczyć się będą w zespole szkół 
ogólnokształcących nr 1 - Jerzy kulka,  
zastępca burmistrza pruszcza Gdańskiego  
ds. społecznych.

Historyczne chwile dla gminy Przywidz
20 października zapisze się kolejny raz złotymi 
zgłoskami w  historii Przywidza. Uroczyście oddano 
do użytku największą i zarazem najdroższą inwestycję 
w dziejach gminy.

Zrealizowano strategiczną inwestycję 
Zakończyła się budowa mostu w ciągu ulicy Prze-
mysłowej w Kolbudach. Była to jedna z najważniej-
szych inwestycji drogowych realizowanych przez 
powiat gdański. Budowa kosztowała ok. 4,5 mln zł.

Miasto zakupi dron do analizy dymu 
Poznaliśmy projekty, które będą realizowane w  ra-
mach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. 
W kolejnym rozdaniu BO zdecydowano, że wykony-
wane będą zadania ekologiczne. 

Centrum Integracji Społecznej 
W Pruszczu Gdańskim otwarto Centrum Integracji 
Społecznej. Inwestycja jest pokłosiem powiatowego 
projektu „Przyszłość bez barier – integracja 
w powiecie gdańskim”. 
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w Pruszczu gdańskim będzie nowa szkoła
RefoRma wymuSIła ReoRganIZaCję ośwIaty w mIeśCIe

ostatnia reforma szkolnictwa wymusiła na władzach pruszcza Gdańskiego reorga-
nizację pruszczańskiej oświaty. w czerwcu 2021 r. miejscy radni podjęli uchwałę 
o zmianie niektórych obwodów szkolnych. dzięki temu dzieci będą mogły uczyć się 
w bardziej komfortowych warunkach. to jednak nie rozwiąże do końca problemów, 
które przyniosła ze sobą likwidacja gimnazjów, dlatego miasto będzie rozbudowywać 
dwie placówki, a na osiedlu bursztynowym budować nową szkołę.
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poznaliśmy cztery projekty, które będą realizowane w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. 
mieszkańcy pruszcza Gdańskiego w kolejnym rozdaniu budżetu obywatelskiego zdecydowali, że wykonywane 
będą zadania ekologiczne. 

W tym roku pruszczanie zgłosili 
35 projektów. Po weryfikacji pod 
głosowanie poddano 23 zadania. 
 – Dwanaście projektów odrzu-
cono. Trzy z  nich nie spełniały 
wymogów formalnych, a  pozo-
stałe nie wpisywały się w  zada-
nia własne gminy albo ich koszt 
był przeszacowany. W tym roku 
mieliśmy niewielką zmianę w re-
gulaminie. Można było zgłaszać 
zadania, które nie znajdowały się 
na terenach miejskich. Jednak 
wśród projektów, które poddane 
były pod głosowanie, takich za-
dań nie było – mówi nam Dorota 
Opałka, sekretarz Miasta Prusz-
cza Gdańskiego. 
Głosowanie trwało dwa tygo-
dnie, jednak frekwencja nie po-
waliła na kolana. Głosy na fawo-
rytów można było oddać metodą 
tradycyjną albo online.
 – Większość z  1755 pruszczan 
zdecydowała się na głosowa-
nie za pomocą internetu. Meto-
dę tradycyjną wybrało tylko 48 
osób. Zauważamy niestety, że 
spada frekwencja. Za to coraz 

większa jest świadomość o zasa-
dach funkcjonowania Budżetu 
Obywatelskiego. Myślę, że małe 
zainteresowanie głosowaniem 
spowodowane jest panującą w na-
szym kraju sytuacją zdrowotną 
i epidemią covid -19 – komentuje 
Janusz Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego.
W  przyszłym roku w  tamach 
Budżetu Obywatelskiego re-
alizowane będą cztery projekty. 
Zdecydowanie najwięcej głosów 
uzyskał projekt dotyczący zaku-
pu drona do analizy składu dymu 
kominowego.
 – Byłoby to jedno z  narzę-
dzi, którym moglibyśmy wal-
czyć o  poprawę jakości powie-
trza w  naszym mieście. Skoro 
tak wiele osób głosowało na ten 
projekt, to znaczy, że są wśród 
nas mieszkańcy, którzy zanie-
czyszczają powietrze. Część 
mieszkańców Pruszcza Gdań-
skiego wymieniła już kopciuchy 
na piece bardziej ekologiczne, 
tylko w  tym roku wymieniono 
51 pieców. Niektórzy skorzystali 

też z dofinansowania, które pro-
ponowało miasto albo rządowy 
program „Czyste powietrze”. 
Myślę jednak, że jest jeszcze spo-
ro gospodarstw domowych, gdzie 
używa się starych pieców, a  do 
ogrzewania mieszkań wykorzy-
stuje się paliwo, którego jakość 
pozostawia wiele do życzenia – 
mówi Janusz Wróbel.
Drugim projektem, który będzie 
zrealizowany w  przyszłym roku, 
będzie strefa relaksu. Jego po-
mysłodawca wskazał, że odpo-
wiednim do tego miejscem jest 
teren w  okolicy ulic: Grota-Ro-
weckiego i Podkomorzego. Autor 
zakłada, że mógłby tam powstać 
zbiornik retencyjny, dookoła któ-
rego miałyby być wykonane nowe 
nasadzenia i postawione leżaki. 
Trzeci z wygranych projektów za-
kłada likwidację słupków drogo-
wych i miejsc nadmiernie zabeto-
nowanych. Autor projektu wskazał 
14 miejsc w Pruszczu Gdańskim, 
gdzie zamiast słupków i  betonu 
można wykonać nowe nasadzenia 
czy zasiać trawę.

Ostatnim zadaniem, które będzie 
zrealizowane w  ramach przyszło-
rocznego Budżetu Obywatelskie-
go, będzie tworzenie naturalnych 
skupisk leśnych wraz z rewitalizacją 
lasu na osiedlu Komarowo. 
Warto dodać, że w trakcie realizacji 
są zadania, które mają być wykona-
ne w ramach tegorocznego BO.
 – Projekty, które były zaplano-
wane w  tegorocznym Budżecie 
Obywatelskim, będą realizowane 

w  najbliższych tygodniach. Zało-
żenie kwietnych łąk, parków kie-
szonkowych oraz ustawienie dom-
ków dla pszczół i innych owadów 
(okolice Grota-Roweckiego/Pod-
komorzego, Emilii Plater i Grun-
waldzka) – te projekty będą wyko-
nane do końca listopada, natomiast 
parki kieszonkowe są w  trakcie 
realizacji. Modernizacja boiska 
piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia – 
z  uwagi na konieczność zebrania 

odpowiedniej dokumentacji – bę-
dzie realizowana w  roku 2022. 
Również w przyszłym roku zain-
stalowane mają zostać całoroczne 
zjeżdżalnie na górkach saneczko-
wych przy ulicach Cichej i  Gał-
czyńskiego. Z kolei park trampolin 
na terenie faktorii będzie wykonany 
w listopadzie tego roku – informuje 
Dorota Opałka.

(lubek)

BuDŻet oBywateLSKI 2022 juŻ Znany

Miasto zakupi dron do analizy składu dymu kominowego

  w tym miejscu na powstać strefa relaksu

  w ramach bo zakupiony będzie dron, który badać będzie skład dymu kominowego 
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kup bilet  z Pruszczańską kartą Mieszkańca i otrzymaj zniŻkĘ! 

w pruszczu Gdańskim przy ul. obrońców westerplatte 5 otwarto centrum integracji społecznej. inwestycja jest pokłosiem powiatowego 
projektu „przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim”. prowadzeniem placówki zajmie się gdańskie koło towarzystwa pomocy 
im. św. brata alberta.

Otwarte właśnie centrum ma po-
móc w integracji społeczno-zawo-
dowej mieszkańców naszego po-
wiatu, ale też wspierać w powrocie 
do społeczeństwa czy znalezieniu 
pracy. Pomoc otrzymają osoby do-
tknięte lub zagrożone ubóstwem 
i  wykluczeniem społecznym. Do 
ich dyspozycji pozostanie psy-
cholog, coach i  doradca zawodo-
wy. Prowadzone też będą warsz-
taty, szkolenia, kursy oraz staże 
zawodowe. 
Centrum Integracji Społecznej 
w  Pruszczu Gdańskim nie jest 
pierwszą tego typu placówką na 
Pomorzu. Jego twórcą jest To-
warzystwo Pomocy im. św. Brata 
Alberta, które jest najstarszą i naj-
większą organizacją dobroczyn-
ną. Pomoc bezdomnym i  ubo-
gim niesie od 40 lat, a  gdańskie 
koło prowadzi 16 ośrodków dla 
potrzebujących. 
 – Nasza pomoc nie polega tylko 
na daniu noclegu i  chleba. Po-
trzebującym trzeba dać szansę czy 
pracę, żeby przywracać ich do śro-
dowiska. Jest to niezwykle trud-
ne, ponieważ niektóre osoby są 

bardzo oddalone od rynku pracy 
i one potrzebują specjalistycznego 
wsparcia. Dlatego też tworzone 
są Centra Integracji Społecznej. 
Pruszczańska placówka jest dla 
nas dużych wyzwaniem, ponie-
waż ma ona służyć mieszkańcom 
całego powiatu gdańskiego. Wraz 
ze Starostwem Powiatowym, któ-
re zaprosiło nas do tego projektu, 
będziemy aktywizować miesz-
kańców z małych wsi i tu pojawia 
się pierwsze ważne zadanie. Musi-
my zająć się organizacją transpor-
tu do naszej siedziby, bo przecież 
oni nie mają własnego transpor-
tu. W naszym centrum być może 
znajdą swoją szansę na zmianę do-
tychczasowego życia – mówił na 
uroczystości otwarcia Centrum 
Integracji Społecznej Wojciech 
Bystry, prezes zarządu głównego 
Towarzystwa Pomocy im św. Bra-
ta Alberta.
Marian Cichon, starosta gdański 
zauważył, że od wielu lat wszyscy 
łamiemy różne bariery. 
 – Przyszła pora na łamanie barier 
społecznych. Cieszymy się, że taka 
placówka powstała w  Pruszczu 

Gdańskim, a  jej prowadzeniem 
zajęło się doświadczone w tej dzie-
dzinie Towarzystwo Pomocy im. 
św. Brata Alberta. Dzięki temu 
będziemy mogli aktywizować te 
osoby, które z różnych względów 
znajdują się poza rynkiem pracy – 
podkreśla Marian Cichon.
Dyrektorem placówki w  Prusz-
czu Gdańskim została Magda 
Myszka.
 – W tym miejscu drzemie ogrom-
ny potencjał i jestem przekonana, 
że wykorzystamy ten walor. Ten 
uroczysty dzień nastąpił też dzię-
ki zaangażowaniu byłego starosty 
gdańskiego Stefana Skoniecznego, 
który dokładał wszelkich starań, 
aby jak najlepiej zadbać o miesz-
kańców powiatu gdańskiego. 
Przed moim wykwalifikowanym 
zespołem stoją nowe i dobre per-
spektywy. Naszą rolą będzie po-
moc w powrocie na rynek pracy. 
Jesteśmy dla osób, które są bez-
robotne od dłuższego czasu, mają 
orzeczenie o  niepełnosprawności 
albo mierzą się z  kryzysem bez-
domności, opuszczają zakład kar-
ny lub posiadają statut uchodźcy. 

Nasze spotkania odbywać się 
będą od poniedziałku do piątku. 
Będziemy organizować warszta-
ty zawodowe, szkolenia czy spo-
tkania z doradcą zawodowym – 
informuje Magda Myszka.
 – Osobiście znam osoby 
z  Pruszcza Gdańskiego, które 
potrzebują pomocy w  powrocie 
do normalnego życia. Wierzę, że 

Centrum Integracji Społecznej 
pomoże wszystkim potrzebują-
cym, bo każdy z nich zasługuje 
na drugą szansę. Placówka nie 
jest duża, ale potrzeby są ogrom-
ne. Korzystając z okazji, dzięku-
ję wszystkim zaangażowanym 
osobom za wkład w  utworze-
nie tej placówki – dodaje Stefan 
Skonieczny.

Dodajmy, że Centrum Integracji 
Społecznej mieści się w  Prusz-
czu Gdańskim przy ul. Obroń-
ców Westerplatte 5, a w celu re-
krutacji należy kontaktować się 
telefonicznie pod numerem 516 
869 959.

(lubek)

  magda myszka, dyrektor centrum integracji społecznej odbiera od starosty mariana cichona  
symboliczne klucze do placówki

Dajmy SZanSę oSoBom PotRZeBujĄCym

centrum integracji społecznej ma pomagać mieszkańcom
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  zespół szkół ogólnokształcących nr 1 dysponuje bogatą bazą sportową

  w szkole podstawowej nr 2 w stosunkowo krótkim czasie przybyło 250 uczniów
  kursy autobusu bezpłatnej linii 107 tak będą zorganizowane, aby rodzice i dzieci z osiedla 

bursztynowego mieli łatwy dojazd do i ze szkoły

Życie Powiatu

RefoRma wymuSIła ReoRganIZaCję ośwIaty w mIeśCIe

ostatnia reforma szkolnictwa wymusiła na władzach pruszcza Gdańskiego reorganizację pruszczańskiej oświaty. 
w czerwcu 2021 r. miejscy radni podjęli uchwałę o zmianie niektórych obwodów szkolnych. dzięki temu dzieci będą 
mogły uczyć się w bardziej komfortowych warunkach. to jednak nie rozwiąże do końca problemów, które przyniosła 
ze sobą likwidacja gimnazjów, dlatego miasto będzie rozbudowywać dwie placówki, a na osiedlu bursztynowym 
budować nową szkołę.

Czerwcowa uchwała dotyczą-
ca zmiany obwodów szkolnych 
w  większości dotyczy miesz-
kańców Osiedla Bursztyno-
wego. Dzieci rodziców miesz-
kających w  tej części Pruszcza 
Gdańskiego od 1 września 2022 
roku będą chodzić do Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 
1. Trzeba w tym miejscu jednak 
jasno powiedzieć, że dotyczy to 
jedynie dzieci, które rozpoczy-
nają edukację szkolną, a  więc 
zerówek i  klas I. Uczniów po-
zostałych klas zmiany nie będą 
dotyczyły.
- W  naszym mieście funkcjo-
nowało jedno duże gimnazjum, 
przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 1. Uczyło się 
tam nawet 700 uczniów w  24 
oddziałach. Po wdrożeniu re-
formy oświaty zaczęliśmy wy-
gaszać gimnazjum, uruchamia-
jąc jednocześnie szkołę pod-
stawową w  „jedynce”, do której 
chodzili uczniowie klas VII 
i  VIII Szkoły Podstawowej nr 
3. Zmuszeni byliśmy zmienić 
obwody szkolne. Miasto po-
dzieliliśmy na trzy części przy-
należne do konkretnych szkół 
podstawowych. Tylko w  ciągu 
2 lat w  podstawówkach przy-
było nam kilkaset dzieci, które 
wcześniej mogły pójść do gim-
nazjum znajdującego się w ZSO 
nr 1. Reforma oświaty wymusi-
ła na nas dodatkowe inwestycje. 
Musieliśmy bowiem utworzyć 
klaso-pracownie: matematycz-
no-fizyczne i  biologiczno-che-
miczne, co łączyło się z  wy-
datkiem setek tysięcy złotych. 
Musieliśmy także zapewnić 
odpowiednią kadrę pedago-
giczną - tłumaczy Jerzy Kulka, 
zastępca burmistrza Pruszcza 

Gdańskiego ds. społecznych.
W  Szkole Podstawowej nr 2 
w  stosunkowo krótkim czasie 
przybyło 250 uczniów, a w tym 
samym czasie w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 ubyło 
ponad 500 dzieci. W tej chwili 
w „dwójce” mamy już ok. 1000 
dzieci, a zajęcia odbywają się do 
godzin wieczornych.
- Mając na uwadze bezpieczeń-
stwo i komfort nauki doszliśmy 
do wniosku, że dzieci miesz-
kające na Osiedlu Bursztyno-
wym od nowego roku szkolnego 
uczyć się będą w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1. Dzię-
ki takiemu rozwiązaniu lekcje 
kończyć się będą ok. godziny 
15:00-15:30. Szkoła ma dwie 
sale sportowe, gdzie odbywają 
się lekcje wychowania fizycz-
nego, świetnie wyposażone sale 
lekcyjne i klasopracownie, duży 
parking. To nie koniec pozyty-
wów, ponieważ dzieci, kończąc 
wcześniej lekcje, będą jeszcze 
miały czas na popołudniowe za-
jęcia dodatkowe. Do dyspozycji 
dzieci pozostawać będzie tak-
że świetlica - kontynuuje Jerzy 
Kulka.
Wiadomo już, że kursy autobu-
su bezpłatnej linii 107 tak będą 
zorganizowane, aby rodzice 
i  dzieci z  Osiedla Bursztyno-
wego mieli łatwy dojazd do i ze 
szkoły. Autobus ruszałby z osie-
dla w okolicach 7:30, aby przed 
8:00 być przy „jedynce”. Odpo-
wiednio dostosowane będą tak-
że godziny powrotu.
Trzeba w  tym miejscu powie-
dzieć jeszcze, że osoby odpo-
wiedzialne za oświatę nie do 
końca mogą zaplanować liczbę 
dzieci w  zerówkach czy kla-
sach I. Powód jest prozaiczny. 

Osoby mieszkające na terenie 
Pruszcza Gdańskiego, bardzo 
często opóźniają swoją decyzję 
o zameldowaniu się.
– Opieramy się na informacjach, 
które mamy w  systemie ewi-
dencyjnym. Dane te różnią się, 
w  zależności od szkoły, o  20-
30 procent od infromacji, jakie 
posiadamy. Największe roz-
bieżności powstają na terenach 
nowych inwestycji mieszkanio-
wych i  miejscach, gdzie usy-
tuowane są budynki wieloro-
dzinne. Przepisy prawa mówią 
wyraźnie, że każdemu dziecku 
mieszkającemu w naszym mie-
ście musimy zagwarantować 
miejsce w  szkole, ale najpierw 
musimy wiedzieć, że to dziecko 

faktycznie mieszka i jest zamel-
dowane w  naszym mieście. 
Brak zameldowania powoduje, 
że każdego roku tworzy się nie-
planowany dodatkowy oddział 
- wyjaśnia zastępca burmistrza.
Podział miasta na nowe obwo-
dy szkolne nie jest przypadko-
wy. Włodarze Pruszcza Gdań-
skiego planują bowiem budowę 
szkoły podstawowej z  przed-
szkolem, która ma być zlokali-
zowana na Osiedlu Bursztyno-
wym. Ta część miasta bardzo 
szybko się rozbudowuje, dlatego 
budowa szkoły na tym terenie 
jest niezbędna. Jak zapewnia 
nas burmistrz Janusz Wróbel, 
w  przyszłym roku ruszyć mają 
prace nad projektem.

- Inwestycja na pewno pochło-
nie kilkadziesiąt milionów 
złotych, dlatego jej realizację 
rozłożymy na kilka lat. W no-
wej szkole znajdzie się miejsce 
dla ok. 1000 uczniów, a przed-
szkolu dla 200 dzieci. Pomimo 
że do budżetu miasta wpły-
wają mniejsze środki z  tytu-
łu podatków, jestem dobrej 
myśli i  wierzę, że poradzimy 
sobie z  kolejnym dużym wy-
zwaniem finansowym, jakim 
będzie niewątpliwie budowa 
szkoły i  przedszkola. Ponie-
waż niezwykle dynamicznie 
rozwija się ta część miasta, już 
w przyszłym roku chcemy roz-
począć budowę mostu nad ka-
nałem Raduni, który łączyłby 

Osiedle Bursztynowe z  drogą 
krajową, co w znacznym stop-
niu rozwiązałoby problem ko-
munikacyjny i odciążyło z na-
tężenia samochodowego ulicę 
Raciborskiego - zapewnia nas 
Janusz Wróbel.
W  2022 roku rozpocznie się 
budowa hali sportowej wraz 
z  rozbudową Szkoły Pod-
stawowej nr 2, dzięki cze-
mu placówka zyska dodat-
kowe sale lekcyjne. Niemal 
identyczna inwestycja roz-
pocznie się rok później przy 
Szkole Podstawowej nr 3. 
Dzięki tym przedsięwzię-
ciom również w  tych dwóch 
szkołach poprawi się komfort 
nauczania.

w Pruszczu gdańskim będzie nowa szkoła
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Życie Powiatu

SZKoła w waRCZu Z nowoCZeSnym SKRZyDłem

nowy moSt w KoLBuDaCH jeSt gotowy

za nami kolejny etap rozbudowy szkoły w warczu, która kosztowała ok. 3 mln zł. przy okazji obchodów dnia edukacji narodowej 
w szkole podstawowej specjalnej w warczu odbyła się skromna uroczystość, podczas której miało miejsce symboliczne zakończenie 
rozbudowy placówki. dzięki powiatowej inwestycji szkoła zyskała 600 m2 nowoczesnej i dobrze wyposażonej przestrzeni.

zakończyła się budowa mostu w ciągu ulicy przemysłowej w kolbudach. była to jedna z najważniejszych inwestycji 
drogowych realizowanych przez powiat gdański. budowa kosztowała niemal 4,5 mln zł, środki na ten cel pochodziły z kasy 
powiatu, rezerwy subwencji ogólnej  budżetu państwa i gminy kolbudy. przypomnijmy, że wcześniej zakończył się remont 
części ulicy przemysłowej.

Rozbudowa placówki w  War-
czu odbywa się etapami. Nie-
dawno zakończono budowę 
dodatkowego, nowoczesnego 
skrzydła, dzięki czemu znacz-
nie poprawią się warunki edu-
kacji dzieci i młodzieży.
 – Placówka w  Warczu jest 
szczególnie ważna dla powia-
tu gdańskiego, dlatego dokła-
damy wszelkich starań, aby 
uczniowie i  nauczyciele mieli 
jak najlepsze warunki do na-
uki i  pracy – komentuje Ma-
rian Cichon, starosta gdański. 
Dziękuję wszystkim osobom 
zaangażowanym w  rozbudowę 
szkoły. Korzystając z  okazji, 
chcę również zapewnić, że na 
tym nie poprzestajemy. Plany 
mamy ambitne i  sukcesywnie 

będziemy je realizować.
Szkoła w  Warczu, o  czym już 
niejeden raz informowaliśmy, 
cieszy się coraz większym za-
interesowaniem. W  związ-
ku z  tym rozbudowa pla-
cówki stała się niezbędna, by 
uczniowie mogli czuć się tu 
bezpiecznie i  komfortowo. 

Dzięki inwestycji w  Warczu 
będzie mogło uczyć się blisko 
120, a  nie jak dotychczas 90 
uczniów. 
 – Chcemy poprawiać warun-
ki nauczania, ale nie zapomi-
namy o  jakości świadczonych 
usług edukacyjnych. Opinie 
rodziców i coraz większa liczba 

uczniów świadczą o  tym, że 
dobrze wywiązujemy się z tego 
zadania – zauważa starosta 
gdański. – Zarząd powiatu 
gdańskiego przewidział kolejny 
etap prac w Warczu, który za-
kłada budowę sali gimnastycz-
nej z pomieszczeniami na świe-
tlicę wiejską. Budowa miałaby 

ruszyć w ciągu dwóch najbliż-
szych lat. Przy okazji budowy 
sali miałaby też być przeprowa-
dzona modernizacja ogrzewa-
nia w starym budynku.
Otwarcie nowego skrzy-
dła szkoły było doskonałym 

prezentem na Dzień Na-
uczyciela. Była to też pod-
niosła chwila, bowiem odby-
ło się uroczyste ślubowanie 
pierwszoklasistów. 

(mŻ)

Most po przebudowie zyskał 
nowe parametry techniczne, 
co przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa dla wszyst-
kich użytkowników ruchu 
drogowego. Szerokość jezdni 
na zmodernizowanym żelbeto-
wym moście wynosi aktualnie 
7m. a jego długość 27 metrów. 
Wybudowano też chodnik. 
Nośność mostu zwiększona 
została z 12 do 40 ton. Przebu-
dowa mostu, drogi objazdowej 
i  całej infrastruktury towarzy-
szącej kosztowała dokładnie 

4 337 614,70 zł, z  czego do-
finansowanie z  rezerwy sub-
wencji ogólnej Ministerstwa 
Infrastruktury  wyniosło 2 119 
843,00 zł, a  wsparcie gminy 
Kolbudy – 1 084 403,68 zł.
W  symbolicznym otwarciu 
mostu uczestniczył wojewo-
da pomorski Dariusz Drelich, 
władze powiatu gdańskiego 
i gminy Kolbudy.
 – Jest to szczególny dzień dla 
mieszkańców, którzy będą mo-
gli korzystać z  nowego mo-
stu, który nie tylko łączy dwa 

brzegi, ale również miejscowo-
ści, a nawet powiaty. Ta prze-
prawa ma strategiczne znacze-
nie dla Kolbud, ponieważ jest 
to najkrótsza droga pomiędzy 
Pruszczem Gdańskim a  Kar-
tuzami. Wierzę, że ten most, 
mimo wielu trudności przy 
jego budowie, będzie służył 
mieszkańców przez bardzo 
długie lata. Całkowita dotacja 
rządowa wyniosła 3,6 mln zł 
i cała rezerwa po przetargu zo-
stała przekazana do dyspozycji 
powiatu, a przeznaczono ją na 

inne drogowe zadania – mówił 
w  Kolbudach Dariusz drelich 
Wojewoda Pomorski.
W  tej kadencji jest to pierw-
sza wspólna inwestycja powia-
tu gdańskiego i  gminy Kolbu-
dy, ale nie ostatnia, ponieważ 
rozpoczęła się właśnie budowa 
ronda w Pręgowie.
Gospodarzem uroczystości 
był Marian Cichon, starosta 
gdański.
 – Z  różnych względów przy 
budowie mostu w  Kolbudach 
napotkaliśmy wiele problemów, 

związanych chociażby z  ma-
teriałami, cenami czy pande-
mią, która spowodowała, że 
choroba zdziesiątkowała zespół 
pracujący przy tej inwestycji. 
Wszystkie przeciwności losu 
udało się pokonać. Cieszymy 
się, że budowę udało się do-
kończyć, ponieważ coraz czę-
ściej słyszymy, że wykonawcy 
rezygnują z  umów, ponieważ 
rosnące ceny zabijają wartości 

kontraktów i  nie ma ludzi do 
pracy – komentuje Marian 
Cichon.
Dodajmy na koniec, że 
w związku z otwarciem mostu 
w  ciągu ulicy Przemysłowej 
w Kolbudach nastąpiła zmiana 
w  obsłudze linii komunikacji 
publicznej do Łapina.

(lubek)

coraz więcej uczniów w warczu 

zrealizowano strategiczną inwestycję powiatu
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PRaCujĄ aRCHeoLoDZy 

odkryto stare piwnice 
W  Pruszczu Gdańskim 
trwają badania archeolo-
giczne. Prace prowadzone są 
przy Krótkiej 8–10. W ich 
trakcie dokonano nietypo-
wego znaleziska – pomiesz-
czenia piwnicznego, które 
jest zdecydowanie starsze 
niż budynki, powstałe w la-
tach 20. ubiegłego wieku.
 – Odkryte przez przypa-
dek pomieszczenie mogło 
służyć za lodownię budyn-
ku przy Krótkiej 6. W  tej 
chwili trudno coś więcej 
konkretnego powiedzieć 
na ten temat. Czekamy na 

opracowanie archeologiczne 
– mówi nam Bartosz Gon-
dek, rzecznik prasowy bur-
mistrza Pruszcza Gdańskie-
go i wielki miłośnik historii. 
– Jest to strefa objęta ochro-
ną archeologiczną, dlatego 
przy tym przedsięwzięciu 
współpracujemy oczywiście 
z  Muzeum Archeologicz-
nym w  Gdańsku. W  przy-
padku Pruszcza Gdańskiego 
każdy fragment miasta wart 
jest przebadania. 

(gR)

fotowoLtaIKa w SZKołaCH

ekologiczne 
i energooszczędne 
Na dachu Szkoły Podstawo-
wej nr 4 oraz Przedszkola 
Publicznego nr 3 im. Kubusia 
Puchatka zamontowane zo-
staną panele fotowoltaiczne. 
Łączna wartość inwestycji 
wyniesie 226 tys. zł.
 – W  niedługim okresie in-
stalacja powinna przynieść 
oszczędności w  opłatach za 
energię elektryczną. Ponad-
to oprócz ważnych dla bu-
dżetu miasta oszczędności, 
fotowoltaika jest jednym 
z  elementów działań pro-
ekologicznych, które podej-
mujemy, aby chronić nasze 
miasto i  mieszkańców przed 
zmianami klimatycznymi 

– mówi Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego. 
– Energia słoneczna należy 
do najczystszych energii od-
nawialnych. Produkcja jednej 
kilowatogodziny energii po-
chodzącej z  ogniw fotowol-
taicznych oznacza emisję 50 
gramów dwutlenku węgla do 
atmosfery. Ogromną różnicę 
widać, zestawiając takie dane 
z energią pochodzącą z trady-
cyjnych źródeł – wyproduko-
wanie takiej samej ilości ener-
gii z  węgla oznaczać będzie 
emisję do atmosfery aż tysiąca 
gramów dwutlenku węgla.

(gR)
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wydarzenia

nIeZłomny BoHateR naSZego mIaSta

Jeszcze tylko do 11 listopada będzie można oglądać wystawę o księdzu Józefie walągu, którą 
przygotował instytut pamięci narodowej przy współudziale domu wiedemanna. w rocznicę 
odzyskania przez polskę niepodległości w centrum kultury i sportu odbędzie się z kolei wielka 
premiera filmu dokumentalnego o tym niezłomnym człowieku.

11 listopada premiera filmu o księdzu walągu

Postaci księdza Józefa Waląga 
mieszkańcom Pruszcza Gdań-
skiego nie trzeba chyba zbyt 
długo przedstawiać. 
 – Pochodzący z południa Pol-
ski ksiądz Józef Waląg w pod-
czas II wojny światowej został 
kapelanem AK, a po jej zakoń-
czeniu trafił do komunistycz-
nego więzienia. Do Gdańska 
przyjechał pod zmienionym 
nazwiskiem, by niedługo po-
tem związać się z  wiejskimi 
parafiami powiatu gdańskie-
go. W 1957 roku objął parafię 
przy ul. Chopina – przypomi-
na pokrótce historię naszego 
bohatera Bartosz Gondek, szef 
Domu Wiedemanna w  Prusz-
czu Gdańskim. – O  tej osobie 
warto mówić i przypominać ją 
młodym ludziom. Księdza Wa-
ląga można śmiało podawać jako 
przykład patriotyzmu – tego du-
żego przez duże „P”, ale i  tego 
małego – lokalnego. Był to oczy-
wiście krzewiciel wiary, ale też 
człowiek, który swoją postawą 
pokazywał, jak się zachowywać, 
któremu nie brakowało poczucia 
humoru i o którym do dziś krążą 
w naszym mieście ciekawe aneg-
doty i dykteryjki. 
Wystawa przygotowana zosta-
ła przez gdański odział Insty-
tutu Pamięci Narodowej, a  jej 
autorem jest dr Jan Hlebowicz. 
Z  kolei film dokumentalny 
przygotowała polnocna.tv przy 
wydatnym współudziale Domu 
Wiedemanna oraz pomocy 
Fundacji Kulturalne Pomorze 
i IPN.

 

– Praca nad przygotowaniem 
filmu była żmudna. Specjal-
nie w  tym celu pojechaliśmy 
do Moszczenicy, gdzie roz-
mawialiśmy z  rodziną nasze-
go bohatera, a przy okazji na-
grać okolicę, w której wycho-
wywał się ksiądz Józef. Mimo 
to uważam, że była to dla nas 
wszystkich bardzo satysfak-
cjonująca praca – mówi „Pa-
noramie” Bartosz Gondek.
Premierę filmu zaplanowa-
no 11 listopada o godz. 16.30 
w  Kinie na Bursztynowym 
Szlaku w  CKiS w  Pruszczu 
Gdańskim przy ul. Chopi-
na. Przed projekcją Sławo-
mir Kochanek przybliży go-
ściom rzeczywistości PRL. 
Po premierze materiał trafi 

do sieci (www.polnocna.tv), 
gdzie każdy chętny będzie 
mógł go obejrzeć. 

Dofinansowano ze środków 
Instytutu Dziedzictwa My-
śli Narodowej im. Romana 

Dmowskiego i Ignacego Jana 
Paderewskiego w ramach Fun-
duszu Patriotycznego.

(lubek)
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BeZPIeCZnIe na wSZyStKICH śwIętyCH

od piątku ruszają działania „znicz”
– Od piątku 29 października 
do wtorku 2 listopada poli-
cjanci przeprowadzą coroczne 
działania „Znicz”. Funkcjo-
nariusze będą dbać o bezpie-
czeństwo osób odwiedzają-
cych nekropolie i nadzorować 
ruch na głównych arteriach 
komunikacyjnych – zapowia-
da sierż. szt. Karol Kościuk, 
rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w  Prusz-
czu Gdańskim.
Coroczne działania „Znicz” 
w bieżącym roku będą prowa-
dzone od piątku 29 paździer-
nika do wtorku 2 listopada. 
Policjanci jak zwykle będą 
dbali o  bezpieczeństwo osób 
odwiedzających nekropo-
lie. Mundurowi z  drogówki 
szczególną uwagę zwrócą na 
ruch pojazdów oraz pieszych 
na głównych arteriach ko-
munikacyjnych i  w obrębie 
cmentarzy.
W tym roku z uwagi na epi-
demię koronawirusa poli-
cjanci szczególnie apelują 
o zachowanie zgodne z obo-
wiązującymi obostrzenia-
mi i dbanie o zdrowie swoje 
oraz osób najbliższych. 
 – Mundurowi wzorem po-
przednich lat będą dbać 
o  porządek i  bezpieczeń-
stwo wszystkich osób. 

Jednocześnie z  uwagi na pa-
nujące okoliczności zachę-
camy do rozłożenia wizyt na 
grobach na cały weekend, tak, 
aby pierwszego listopada nie 
powstawały zbyt duże skupi-
ska ludzi – apeluje rzecznik 
pruszczańskiej Policji. – Czas 
przygotowań do wszystkich 
świętych – porządki na gro-
bach, zakupy, a  także czę-
sto odległe podróże to okres, 
w  którym my sami szczegól-
nie musimy zadbać o  własne 
bezpieczeństwo. Pamiętaj-
my o  tym, aby w  czasie po-
rządkowania grobów nie za-
bierać ze sobą na cmentarz 

wartościowych przedmiotów 
oraz większej gotówki. Pil-
nujmy swoich torebek i sasze-
tek z dokumentami.
Dodajmy, że przed wyjaz-
dem na groby pamiętać na-
leży o  odpowiednim przygo-
towaniu auta oraz prawidło-
wym zabezpieczeniu miesz-
kania. Warto więc poprosić 
sąsiadów, którzy pozostają 
w  domu, aby zwrócili uwagę 
na osoby obce przebywające na 
terenie naszej posesji. Parkując 
samochód przed cmentarzem, 
nie zostawiajmy w  nim na wi-
doku żadnych wartościowych 
przedmiotów.

 – Przypominamy, że w  ob-
rębie wielu cmentarzy na naj-
bliższy weekend zarządcy dróg 
zaplanowali zmianę organi-
zacji ruchu. Warto wcześniej 
zaplanować dojazd, sprawdzić 
możliwość zaparkowania po-
jazdu, żeby bezpiecznie do-
trzeć na miejsce. W Pruszczu 
Gdańskim w  rejonie cmenta-
rzy na ul. Spokojnej i Obroń-
ców Pokoju wprowadzona zo-
stanie tymczasowa organizacja 
ruchu drogowego – informuje 
rzecznik.

(gR)
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Złota jeSIeŃ SenIoRÓw

Będzie uniwerek 
w cedrach wielkich
Gmina Cedry Wielkie przyłą-
czyła się do pomorskiego pro-
gramu „Złota Jesień Seniora”. 
Stosowną umowę w tej sprawie 
podpisali: wójt Janusz Goliń-
ski oraz Andrzej Ługin, prezes 
Fundacji dla Gdańska i Pomo-
rza, która jest autorem i realiza-
torem przedsięwzięcia.
Projekt „Złota Jesień Seniora” 
realizowany jest dzięki wsparciu 
finansowemu Ministerstwa Na-
uki i  Szkolnictwa Wyższego. 
Koordynatorem i  inicjatorem 
projektu jest Pan Karol Karda-
siński. W ramach przedsięwzię-
cia można prowadzić zajęcia 
edukacyjne, warsztaty badaw-
cze oraz spotkania popularyzu-
jące naukę.

 – Dzięki współpracy z gdańską 
fundacją również seniorzy z na-
szej gminy będą mogli uczest-
niczyć w  zajęciach Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. Wiem, 
że niemal wszystkie zajęcia or-
ganizowane w  naszym Klubie 
Seniora cieszą się dużym zain-
teresowaniem, dlatego wierzę, 
że uniwersyteckie propozycje 
będą równie dobrze odbierane 
przez mieszkańców. Już teraz 
proponuję dobrze rozplanować 
swój kalendarz zajęć, aby zna-
leźć czas na zajęcia w  ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, bo przypuszczam, że oferta 
będzie ciekawa – mówi Janusz 
Goliński.

(gR)
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tRÓjwymIaRowe PaSy

Ulica ogrodowa w cedrach wielkich to jedno z czterech miejsc w polsce, gdzie w ramach 
tegorocznej edycji programu „Hello ice” powstało trójwymiarowe przejście dla pieszych. 
poza tym dzieci z przedszkola w koszwałach mogły wziąć udział w specjalnie dla nich 
przygotowanych zajęciach, podczas których mogły dowiedzieć się, jak bezpiecznie 
zachowywać się na ulicach.

Pierwsze takie przejście w powiecie 

moDeRnIZaCja RoKu – KonKuRS wyKoRZyStaLI RZĄDowe DotaCje

wyróżnienie dla mariny w BłotnikuMilionowe inwestycje w drogi

Wśród 500 inwestycji z  ca-
łego kraju marina w  Błotni-
ku otrzymała wyróżnienie 
w  ogólnopolskim konkursie. 
To znakomity wynik i  po-
wody do dumy. W konkursie 
startowały także inne inwe-
stycje z  powiatu gdańskiego, 
ale żadna nie osiągnęła tak 
dobrego wyniku.
Laureatów XXV Jubileuszo-
wego Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Modernizacja Roku 
& Budowa XXI w.” poznali-
śmy na uroczystej gali, którą 
zorganizowano na Zamku 
Królewskim w  Warszawie. 
Przystań w  Błotniku wy-
różniono nie tylko za samą 

Z  udziałem wojewody po-
morskiego Dariusza Drelicha 
i  starosty gdańskiego Maria-
na Cichona oraz władz gmi-
ny Cedry Wielkie dokonano 
symbolicznego zakończenia 
dwóch ważnych inwestycji 
drogowych w  Długim Polu, 
które zostały zrealizowane 
dzięki środkom z  Funduszu 
Dróg Samorządowych.
Przebudowa blisko kilome-
trowego odcinka kosztowa-
ła ponad 2,8 mln zł, a  dofi-
nansowanie wyniosło 1 mln 
zł. W  wakacje zakończyła 
się z  kolei przebudowa innej 
drogi w  Długim Polu. Koszt 
inwestycji wyniósł blisko 600 
tys. zł, a dofinansowanie rzą-
dowe 261 tys. zł.
 – Bardzo cieszy mnie każda 
wyremontowana i  przebu-
dowa droga. Gmina Cedry 
Wielkie bardzo chętnie ko-
rzysta ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych, ale 
także z  innych programów 
rządowych, dzięki czemu 
może realizować inwestycje 
infrastrukturalne. Wierzę, że 
z realizacji tych przedsięwzięć 
zadowoleni będą mieszkańcy 
całej gminy Cedry Wielkie – 
mówił Dariusz Drelich.
 – Korzystając z okazji, dzię-
kuję Panu wojewodzie za 

inwestycję, ale również za jej 
rozwój i działalność.
 – Przyznane wyróżnienie jest 
dla nas – ale myślę, że także 
dla wszystkich mieszkańców 
gminy – powodem do nieby-
wałej dumy. Do tego sukce-
su przyczyniło się wiele osób, 
a  wśród nich również nasi 
mieszkańców, którzy – jak wi-
dać po ostatecznych wynikach 
– bardzo aktywnie włączyli 
się w  konkursowe głosowanie. 
Przystań w  Błotniku przynosi 
nam radość i daje dumę. To za-
sługa grupy osób, z dyrektorem 
Żuławskiego Ośrodka Kultury 
i  Sportu i  zarazem komando-
rem bosmanatu – Łukaszem 

pozytywne rozpatrzenie na-
szych wniosków, dzięki cze-
mu otrzymaliśmy pieniądze 
m.in. na drogi w  Trutnowach 
i  Długim Polu. Mam nadzie-
ję, że gmina Cedry Wielkie 
w dalszym ciągu będzie mogła 
korzystać z  rządowego wspar-
cia na poprawę infrastruktury 
drogowej – podkreśla Janusz 
Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie. – Chciałbym jesz-
cze przypomnieć, że wcześniej 
otrzymaliśmy dofinansowa-
nie na przebudowę dwóch ulic 
w Trutnowach. Łącznie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
otrzymaliśmy blisko 2 mln zł, 

Żarną na czele, którzy każ-
dego dnia pracują wytrwale 
na tak znakomity wizerunek 
naszej żeglarskiej przystani – 
mówi Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
To nie jedyne wyróżnie-
nie, jakie wczoraj przypadło 
w  udziale marinie w  Błot-
niku. Nagrodę przyznano 
także Firmie ART Projekt 
z Kościerzyny za innowacyjny 
projekt m.in. za umiejscowie-
nie budynku bosmanatu na 
wodzie oraz wykonawcy Na-
vimor-Invest z Gdańska.

(KL)

a wartość tych czterech inwe-
stycji wyniosła blisko 5 milio-
nów złotych – wylicza Janusz 
Goliński.
Do Funduszu Dróg Samorzą-
dowych złożono już wnioski 
o  dofinansowanie kolejnych 
inwestycji. Dotyczą one prze-
budowy czterech dróg gmin-
nych: dwóch w Miłocinie, ul. 
Dobrawy w  Wocławach oraz 
Świerkowej, Brzozowej i So-
snowej w Koszwałach. Szacu-
je się, że realizacja wszystkich 
tych zadań może kosztować 
ponad 7,5 mln zł, a dofinan-
sowanie może wynieść poło-
wę tej kwoty.

„Hello Ice” to autorski program 
stworzony i  w  całości finan-
sowany przez firmę Budimex, 
a  jego celem ma być popra-
wa bezpieczeństwa dzieci na 
drogach.
 – Trwałym śladem, jaki zosta-
wimy po sobie, będzie wiedza 
na temat bezpiecznego zacho-
wania się na drodze, którą prze-
kazujemy dzieciom i która, jak 
mamy nadzieję, zostanie w ich 
głowach na zawsze. Dodatko-
wo malujemy trójwymiarowe 
pasy na przejściu dla pieszych, 
które właśnie dzięki efektowi 
3D przypominają przeszkodę 
i  skłaniają nadjeżdżające auta 
do zmniejszenia prędkości – 
informują organizatorzy akcji.
W obecnej edycji programu na 
krótkiej liście czterech bene-
ficjentów znalazła się również 
żuławska gmina.
–  Trójwymiarowe przejście dla 
pieszych zostało namalowa-
no w  ciągu ulicy Ogrodowej, 
a  więc w  sąsiedztwie miejsca, 

gdzie niebawem wybudowane 
zostanie przedszkole i  żłobek 
– mówi wójt Janusz Goliński. 
– Jestem przekonany, że przej-
ście będzie bardziej widoczne, 
a  tym samym piesi będą bez-
pieczniejsi. Żałować jedynie 
możemy, że podobne pasy 3D, 
które są nowością na polskich 
ulicach, nie pojawią się na in-
nych drogach publicznych. 

Korzystając z  okazji, dziękuję 
organizatorom akcji za włącze-
nie naszej gminy w to nietuzin-
kowe przedsięwzięcie.
Według badań przeprowadzo-
nych w stolicy Indii, która jako 
pierwsza testowała ten sposób 
walki o  bezpieczeństwo pie-
szych, średnia prędkość pojaz-
dów przed przejściem 3D była 
o 40 proc. niższa niż przed ich 

powstaniem. Niestety w  pol-
skim prawie o ruchu drogowym 
nie ma tego typu oznaczeń. 
W  związku z  tym trójwymia-
rowe przejścia dla pieszych 
powstają tylko na drogach we-
wnętrznych, niepublicznych – 
najczęściej w sąsiedztwie szkół.

(lubek)

  przed takim przejściem dla pieszych kierowcy na pewno będą zwalniać 

  wyróżnienie odbiera wójt Janusz Goliński  
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KuRIoZaLny wyRoK tK w SPRawIe unIjnego PRawa

Pis zaczyna wyprowadzać Polskę z unii! 
trybunał konstytucyjny orzekł, że niektóre zapisy traktatu o Unii europejskiej, są niezgodne z polską konstytucją. 
to otwarty atak na Unię europejską, który grozi katastrofą dla całej polski i utratą unijnych funduszy. o tej sytuacji 
rozmawiamy z mieczysławem strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego.

- Czy wyrok Trybunału Kon-
stytucyjnego, to koniec Pol-
ski w Unii?
Ten wyrok, to zdecydowa-
nie atak na Unię Europejską, 
a  właściwie atak na Polskę 
i  Polaków, ponieważ Unia 
to nasza wspólna organiza-
cja, która przestanie istnieć, 
jeśli jej członkowie przesta-
ną przestrzegać obowiązują-
cych w niej reguł, na które się 
umówili. Polski rząd stracił 
właśnie wiarygodność umac-
niając nielegalnie powołane 
ciało sędziowskie. To krajowe 
ustawy, które niszczą wymiar 
sprawiedliwości są niezgodne 
z  europejskim prawem, któ-
rego mamy obowiązek prze-
strzegać. Wyrok TK to skan-
dal, grożący nie tylko utratą 
unijnych funduszy dzięki 
którym nasz kraj się rozwi-
ja, a pokolenie naszych dzieci 
zdążyło dorosnąć w  lepszym 
świecie. To atak na podsta-
wowe wartości, na milio-
ny Polaków, którzy wybrali 
Unię Europejską i chcą w niej 
pozostać.  

- A  zjednoczona Europa to 
faktycznie lepszy świat?
Wystarczy spojrzeć jak dzię-
ki unijnym środkom w  cią-
gu ostatnich lat zmieniło się 
wokół nas niemal wszystko.  
Województwo Pomorskie od 
początku obecności w  UE 
otrzymało 48 mld zł z  Bruk-
seli na rozwój. Jednak UE to 
o  wiele więcej niż pieniądze. 
To wspólnota, której częścią 
się czujemy. To nasze wspólne 
wartości: poszanowania god-
ności osoby ludzkiej, wolności, 

demokracji, równości, pań-
stwa prawnego, poszanowania 
praw człowieka, w  tym praw 
osób należących do mniejszo-
ści. To otwarte granice. Po-
nad 80% mieszkańców nasze-
go regionu opowiedziało się 
w referendum w 2003 roku za 
przystąpieniem do UE, a teraz 
garstka ludzi chce nas z  niej 
wyprowadzić. 

Teraz na pewno tych pienię-
dzy popłynie do Polski zdecy-
dowanie mniej.
- Choć polski rząd zdążył już 
odpalić kampanię pt. “770 mi-
liardów dla Polski”, Komisja 
Europejska wstrzymała wy-
płatę środków dla Polski w ra-
mach Krajowego Planu Odbu-
dowy m.in ze względu na ła-
manie zasady praworządności. 
I  trudno się dziwić władzom 
UE, że straciły cierpliwość 
i  sięgają po coraz ostrzejsze 
formy nacisku na polski rząd. 
Tak ostentacyjne lekceważe-
nie zasady praworządności 
mogłoby ujść we Wspólno-
cie Niepodległych Państw, 
ale nie w  Unii Europejskiej.  
Ta zasada wpisana jest w trak-
tat, którego ratyfikację pod-
pisał śp. Prezydent Lech Ka-
czyński. Szkoda tylko, że 
ofiarą tej polityki mogą paść 
beneficjenci środków unij-
nych, czyli mieszkańcy Polski 
i oczywiście Pomorza. 

- A  jeśli Polska w  ogóle nie 
dostanie unijnych pieniędzy 
- co to będzie oznaczało dla 
Pomorza? 
Katastrofę. Tzw. Polski Ład 
szykuje cięcie budżetów 

samorządów. Dla Pomorza, dla 
gmin, powiatów i  samorządu 
województwa oznacza to prawie 
1 miliard złotych rocznie mniej 
w  budżetach. Mniej na eduka-
cję, ochronę zdrowia, pomoc 
społeczną czy infrastrukturę. 
Ze zmniejszonymi budżetami 
samorządów czeka nas inwesty-
cyjna i cywilizacyjna katastrofa. 

Chyba, że Prezes NBP wydru-
kuje brakujące 770 miliardów. 
Ale wówczas czeka nas jeszcze 
gorszy scenariusz - wenezuel-
ski. Albo może premier Mo-
rawiecki pożyczy te pieniądze 
w Chinach? 

Co możemy zrobić w  tej 
sytuacji?

- Jestem przekonany, że oby-
watele głośno zademonstrują 
jak ważne jest dla Polaków 
członkostwo w Unii. Musimy 
stanowczo protestować prze-
ciwko próbom polexitu. I  to 
natychmiast, zanim Zjed-
noczonej Prawicy przyjdą 
do głowy kolejne antyunijne 
pomysły. Jestem  przekonany, 

że jeśli będziemy działać ra-
zem, solidarnie, to uda nam 
się obronić nasz kraj przed 
ostrym zwrotem na wschód. 
Starsi z  nas dobrze pamięta-
ją ten kierunek. Niestety, jak 
pokazują ostatnie wydarze-
nia, część z  rządzących ewi-
dentnie za tym kierunkiem 
tęskni.

#zostajeMY
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jeSIeŃ ŻyCIa teŻ moŻe ByĆ PIęKna

po rocznej przerwie ponad 150 osób z gminy trąbki wielkie spotkało się na tradycyjny balu seniora, którego 
organizatorem był Gminny ośrodek pomocy społecznej. 

 – Z  okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych życzę 
wszystkim młodym duchem mieszkańcom naszej gminy zdro-
wia, żeby żadna choroba, żaden covid-19 nigdy Was nie dopadł. 
Życzę Wam też jak najwięcej uśmiechu, życzliwości ze strony ro-
dziny, bliskich i znajomych, abyście jesień swojego życia spędzali 
w dobrych humorach – życzy Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.
Gospodarz trąbeckiej gminy podkreśla, że Bale Seniora są nie-
zwykle ważne, szczególnie dla tych, którym jesień swojego życia 
przyszło spędzać w samotności. 
 – Odnoszę wrażenie, że nasze imprezy dają seniorom zastrzyk 
dodatkowej energii, dzięki czemu zauważają, że ich życie również 
może być piękne. Na terenie naszej gminy mamy ok. 2 tysięcy osób 
powyżej 65 roku życia. Miło o nich dbać, bo nie ma nic lepszego 
niż uśmiech seniora! – dodaje Błażej Konkol.

(KL)

Świętowali seniorzy z gminy trąbki wielkie
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DRogowe InweStyCje w BoRKowIe

Jest pozwolenie 
na budowę 
Ponad 3 lata trwała proce-
dura pozyskania pozwole-
nia na budowę ul. Topolowej 
w Borkowie 
 – Wreszcie będziemy mogli 
ogłosić przetarg na budowę 
tej ważnej dla Borkowian in-
westycji – mówi wójt Magda-
lena Kołodziejczak. 
Dlaczego procedura pozyska-
nia pozwolenia na budowę 
trwała tak długo?
 – Najdłużej, bo półtora roku, 
czekaliśmy na pozwolenie 
wodno-prawne od Państwo-
wego Gospodarstwa Wod-
nego Wody Polskie. Niewiele 
krócej na decyzję środowisko-
wą. W międzyczasie wygasła, 

 wójt magdalena kołodziejczak odbiera pozwolenie na 
budowę z rąk starosty mariana cichonia

 trwa rozbudowa 
strażnicy w łęgowie

 wicewójt gminy pruszcz Gdański daniel kulkowski regu-
larnie ogląda postępy prac na budowie

 monika dybaczewska, 
zastępca kierownika 
referatu inwestycji 

i remontów w Urzędzie 
Gminy pruszcz Gdański 

z danielem kulkowskim są 
częstymi gośćmi na placu 

budowy
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między innymi, ważność 
mapy do celów projektowych 
– tłumaczy Joanna Wojta-
szek–Fischer z Urzędu Gmi-
ny Pruszcz Gdański. – Na 
opóźnienia miały wpływ bra-
ki w  dokumentacji projekto-
wej przygotowanej przez pro-
jektanta, a także wewnętrzne 
problemy różnych instytu-
cji, spowodowane również 
pandemią.  
Inwestycja będzie realizo-
wana dwuetapowo: w  pierw-
szym etapie wybudujemy ul. 
Topolową, a w drugim etapie 
– ul. Naszą. 

(MB)

Życie gMiny Pruszcz gdański

waŻna InweStyCja w łĄgowIe

coś dla strażaków, coś dla strażników 
trwają prace budowlane związane z rozbudową i remontem remizy ochotniczej straży pożarnej w łęgowie.

Rozbudowa zakłada powstanie 
dwóch oddzielnych pomiesz-
czeń garażowych z niezbędny-
mi instalacjami. 
 – Jedno pomieszczenie prze-
znaczone będzie dla samocho-
dów straży gminnej, która ma 
tu swoją siedzibę, natomiast 
drugie – dla samochodów OSP. 
Projektowany garaż OSP bę-
dzie połączony funkcjonalnie 
z  garażami w  istniejącym bu-
dynku poprzez przejście – wy-
jaśnia Monika Dybaczewska, 
zastępca kierownika Referatu 
Inwestycji i Remontów w Urzę-
dzie Gminy Pruszcz Gdański, 
która razem z wicewójtem Da-
nielem Kulkowskim regularnie 
dogląda realizacji inwestycji. 
Plac przed wjazdami do no-
wych stanowisk garażowych 
zostanie utwardzony kost-
ką, powstaną również miejsca 
postojowe. 
Obiekt, w którym mieści się nie 
tylko remiza strażacka, ale rów-
nież Komenda Straży Gminnej 
Gminy Pruszcz Gdański, prze-
chodzi remont, m.in. pomiesz-
czeń gospodarczych. 

(MB)

juSZKowo

zakończenie 
robót 
Dobiegły końca prace 
nad kolejnym, tym razem 
300-metrowym odcinkiem 
ul. Ogrodowej w Juszkowie 
w gminie Pruszcz Gdański.
Zakres prac obejmował bu-
dowę nawierzchni z  kost-
ki betonowej, a  także ka-
nalizacji deszczowej oraz 
oświetlenia. Wartość zada-
nia – 861 tys. zł. 

(MB)

oZDoBa PoLSKIej wSI

kuropatwy znów na polach 

Wspólnie z  kołami łowiec-
kimi oraz uczniami szkół 
w Wojanowie i Wiślinie prze-
prowadziliśmy akcję wsie-
dlania kuropatw. W  sumie 
wypuszczono 142 dorosłe 
osobniki.
 – Na terenie gminy obserwu-
jemy wyraźny regres popula-
cji kuropatwy, która niegdyś 
stanowiła ozdobę polskich 
pól i  łąk – mówi Marta Rol-
ska, główny specjalista ds. 
rolnictwa i melioracji Urzędu 

Gminy Pruszcz Gdański. – Do 
spadku liczebności prawdopo-
dobnie przyczyniły się takie 
czynniki jak: chemizacja rol-
nictwa, wzrost liczebności dra-
pieżników i mroźne zimy. 
Kuropatwa prowadzi osiadły 
tryb życia i  jest bardzo przy-
wiązana do miejsca swojego 
bytowania. Odżywia się po-
karmem roślinnym, zaś mło-
de osobniki żywią się głównie 
owadami. 
Akcja miała na celu poprawę 

stanu liczebności populacji 
kuropatw poprzez zapewnie-
nie im optymalnych warun-
ków bytowania
 – Przed wypuszczeniem ku-
ropatw myśliwi zrobili roze-
znanie terenowe, by znaleźć 
najodpowiedniejsze miejsce 
dla tych ptaków – dodaje 
Marta Rolska. 

(MB)

 w sumie wypuszczono 142 kuropatwy
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PReKuRSoRZy InnowaCyjnyCH RoZwIĄZaŃ 

Historyczne chwile dla gminy Przywidz
20 października zapisze się kolejny raz złotymi zgłoskami w historii przywidza. Uroczyście oddano do użytku największą 
i zarazem najdroższą inwestycję w dziejach gminy. mowa oczywiście o budowie kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
przywidzkiej i oczyszczalni ścieków w piekle dolnym. nic więc dziwnego, że w uroczystości wzięło udział tak wielu gości.

Wybudowana właśnie oczysz-
czalnia ścieków w Piekle Dol-
nym jest – jak słusznie zauwa-
żył Dariusz Czaiński, sekretarz 
Urzędu Gminy Przywidz – wi-
sienką na torcie dużego projek-
tu ekologicznego, dotyczącego 
uporządkowania gospodarki 
ściekowej w  gminie Przywidz. 
Inwestycja kosztowała 34 mln zł. 
 – Jeszcze do niedawna miesz-
kańcy odczuwali wielkie uciąż-
liwości związane z  funkcjono-
waniem oczyszczalni ścieków 
w  Przywidzu. Tak potężne 
przedsięwzięcie udało się zre-
alizować dzięki dofinanso-
waniu z  Unii Europejskiej, 
który wyniosło około 60 pro-
cent. Dzięki unijnym środkom 
mogliśmy wybudować blisko 
27 kilometrów kanalizacji sa-
nitarnej i  można powiedzieć, 
że w  ten sposób wykonaliśmy 
ogromny skok cywilizacyjny, 
jeśli chodzi o dostęp do infra-
struktury wodno-ściekowej. 
Do sukcesu przyczyniły się nie 
tylko pieniądze, ale praca wielu 
osób, które działają zespołowo. 
Dzięki temu z  powodzeniem 
realizujemy wiele inwestycji – 
mówi Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz. 
Dariusz Czaiński podkreśla, 
że nie trzeba jeździć do wiel-
kich miast, by przekonać się, 
że członkostwo w  Unii Euro-
pejskiej przynosi nam korzyści.
 – Wystarczy przyjechać do na-
szego Piekła i zobaczyć oczysz-
czalnię, by pokazać, jak poży-
tecznie unijne środki wydatko-
wane są na terenach wiejskich 
– dodaje sekretarz przywidz-
kiego urzędu gminy.
Warto w  tym miejscu jeszcze 
dodać, że gmina Przywidz przy 
realizacji inwestycji skorzystała 

jeszcze z  częściowo umarzal-
nej pożyczki Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku. 
 – Gratuluję autorom tego wiel-
kiego przedsięwzięcia. Pokaza-
liście, jak ważne jest wykorzy-
stanie środków z  Unii Euro-
pejskiej. Tej, ale i wielu innych 
inwestycji – często innowacyj-
nych – nie byłoby na terenie 
gminy Przywidz, gdyby nie 
zaangażowanie i  determinacja 
wójta Marka Zimakowskiego. 
To właśnie on jest prekursorem 
wielu rozwiązań, które – mam 
nadzieję – wykorzystywane 
będą również w innych pomor-
skich gminach – podkreśla po-
słanka Magdalena Sroka.
Z  kolei Wiesław Byczkowski, 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego podkreślił dosko-
nałą współpracę z  przywidz-
kim urzędem i  wójtem Zima-
kowskim, dzięki czemu reali-
zacja inwestycji nie nastręczała 
poważnych problemów.
 – Jestem przekonany, że na 
tym projekcie nie poprzesta-
niemy i będziemy nadal współ-
pracować nad kolejnymi przed-
sięwzięciami, na które gmina 
Przywidz uzyska unijne dofi-
nansowanie – dodaje Wiesław 
Byczkowski.
Teresa Jakubowska, zastępca 
prezesa Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej w  Gdańsku 
zapewnia, że fundusz bardzo 
intensywnie wspiera, ale i nadal 
będzie wspierał wszystkie dzia-
łania samorządów i  instytucji, 
które chcą działać w  kierunku 
poprawy naszego środowiska.
 – Bardzo nas cieszy, że gmi-
na Przywidz jest tak otwarta na 

nowe technologie i  nowe roz-
wiązania. Sami też wprowadza-
my najnowsze technologie, które 
mają służyć środowisku. Cieszę, 
że 10 milionów złotych pożycz-
ki, które otrzymała gmina Przy-
widz, zostało tak efektywnie 
wykorzystane – dodaje Teresa 
Jakubowska.
Starosta gdański Marian Cichon 
nawiązał do debaty nad tym, że 
Polska powinna wystąpić z Unii 
Europejskiej.
 – Inwestycja, która została zre-
alizowana w  gminie Przywidz 
dobitnie pokazuje, że bez Unii 
niewiele uda się nam zrobić. 
Oby takich inwestycji na tere-
nie powiatu gdańskiego było jak 
najwięcej – podkreśla Marian 
Cichon.

Warto na koniec powiedzieć, 
że gmina Przywidz zajęła 1. 
miejsce w  konkursie Krysz-
tały Przetargów Publicznych 
w  kategorii Ochrona Środo-
wiska i  Gospodarka Wodna. 
W  konkursie oceniano projekt 
„Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie Aglome-
racji Przywidz”, w skład której 
wchodziła budowa oczyszczal-
ni ścieków, kanalizacji sanitar-
nej oraz wykonanie sieci dopro-
wadzających. Przypomnijmy, 
że projekt został zrealizowany 
przy udziale funduszy z  pro-
gramu RPO województwa 
pomorskiego.

(lubek)
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PowIatowe InweStyCje

nowe atrakcje na placu zabaw

oszuści wykorzystują nowe technologie

drogowcy wciąż pracują

Zestaw zabawowy ze zjeż-
dżalnią, bujak sprężynowy 
i  dwie huśtawki wagowe – 
te urządzenia już czekają na 
najmłodszych w  Wojanowie 
w gminie Pruszcz Gdański.
Wyposażenie placu zabaw 

kosztowało 13 tys. zł. Wy-
datek został w  dużej części 
pokryty ze środków funduszu 
sołeckiego.

(MB)

– Oszustwo metodą „spoofin-
gu” jest coraz częściej powodem 
strat oszczędności całego życia. 
Spoofing to nowa metoda wy-
łudzania danych wrażliwych 
lub pieniędzy. Polega na wy-
korzystaniu oprogramowania 
do zmiany numeru telefonicz-
nego lub nazwy dzwoniące-
go połączenia, które widzi na 
wyświetlaczu swojego telefonu 
je odbierający. Policjanci apelu-
ją o  ostrożność przy tego typu 
kontaktach i  weryfikację toż-
samości dzwoniących do nas 
osób – informuje sierż. szt. Ka-
rol Kościuk, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszczu Gdańskim.
Spoofing telefoniczny to nic 
innego jak coraz popularniej-
sze oszustwo polegające na 

podszywaniu się dzwoniącego 
pod inne numery, by móc na-
stępnie dzwonić z nich do ofiar 
i udawać inną osobę.
Technicznie spoofing jest dziś 
możliwy głównie dzięki no-
wym rozwiązaniom technolo-
gicznym. Przy ich wykorzysta-
niu dzwoniący może w niemal 
dowolnej usłudze ręcznie wpro-
wadzić numer, który ma się wy-
świetlić adresatowi połączenia 
jako numer dzwoniącego. 
 – Policjanci nie mają możli-
wości technicznego zabloko-
wania spoofingu, gdyż telefon 
przestępcy nie jest podłączony 
do sieci komórkowej, lecz kom-
puterowej. W  ten sposób co-
raz częściej oszuści podszywają 
się pod konsultantów banków, 
przedstawicieli urzędów czy 

nawet policjantów – ostrzega 
rzecznik pruszczańskiej Policji. 
– Sprawcy wykorzystują różne 
triki socjotechniczne po to, by 
zmanipulować rozmówcę i uzy-
skać dostęp do jego smartfona 
lub komputera, a w konsekwen-
cji do rachunku bankowego. 
Ofiara spoofingu, sugerując się 
numerem, który wyświetlił się 
na telefonie, jest przekonana, że 
prowadzi rozmowę z  infolinią 
banku, pracownikiem urzędu 
lub policjantem. W  większo-
ści rozmów pojawiają się jed-
nak dwa elementy: presja czasu 
i  poczucie zagrożenia. Zwykle 
oszuści namawiają ofiary do 
przelania pieniędzy na dane 
konto.
Scenariusz ataków wykorzystu-
jących spoofing telefoniczny jest 

zwykle taki sam, a przynajmniej 
zbliżony. Oszust stara się wy-
straszyć rozmówcę, by działał 
pod wpływem emocji, najczę-
ściej informując go o rzekomym 
włamaniu na konto bankowe 
i konieczności podjęcia szybkich 
działań, by zablokować możli-
wości włamywaczy.
Każdą telefoniczną prośbę 
o  przesłanie pieniędzy lub po-
danie danych konta bankowego 
powinno się traktować jako pró-
bę oszustwa. Najlepiej w  takiej 
sytuacji samodzielnie wpisać 
numer banku, zadzwonić, poin-
formować o otrzymanym połą-
czeniu i  zweryfikować przeka-
zane informacje.

(KgP)

W ostatnim czasie ruszyły dwie 
inwestycje drogowe. Pierwszą 
z  nich jest przebudowa drogi 
powiatowej na odcinku Lędowo 
– Wróblewo. W ramach zadania 

jezdnia zostanie poszerzona do 
6 metrów i zyska nową, bardziej 
wytrzymałą konstrukcję. Do-
datkowo ułożony zostanie ka-
nał technologiczny. Koszt prac 

wyniesie około 800 tys. zł.
Z  kolei w  Skowarczu ruszył 
pierwszy etap budowy chodnika 
w ciągu ulicy Żuławskiej. Pieszy 
ciąg zostanie wykonany z kostki 

betonowej od ulicy Klimatycznej 
w  stronę Suchego Dębu. Koszt 
prac wyniesie blisko 540 tys. zł.

(gR)

wyKoRZyStaj oKaZję

Bezpłatna mammografia 
Mieszkanki powiatu gdań-
skiego będą mogły skorzy-
stać z  darmowych badań 
mammograficznych. Akcja 
prowadzona będzie w Prusz-
czu Gdańskim, Pszczółkach, 
Trąbkach Wielkich, Kolbu-
dach i Cedrach Wielkich.
Z bezpłatnych badań skorzy-
stać mogą panie w wieku 50–
69 lat, które są ubezpieczone, 
nie były leczone z  powodu 
raka piersi, a  także nie mia-
ły wykonanej mammografii 
w  ramach programu w  cią-
gu ostatnich 24 miesięcy lub 
są w  grupie ryzyka i  w  roku 
poprzedzającym otrzymały 
pisemne wskazanie do wy-
konania ponownej mammo-
grafii po upływie 12 miesię-
cy. Programem nie są objęte 
panie, u  których już wcze-
śniej zdiagnozowano zmiany 
nowotworowe o  charakterze 
złośliwym w  piersi. Badanie 
jest bezpłatne, finansowa-
na przez NFZ i nie wymaga 
skierowania lekarskiego. Na-
leży się jednak zarejestrować. 
Można to zrobić telefonicznie 
(tel. 58 666 24 44) lub drogą 
mailową (za pomocą formu-
larza na stronie www.mam-
mo.pl). W  celu weryfikacji 
uprawnień do badania przed 
połączeniem telefonicznym 
należy przygotować dowód 
osobisty, a na badanie trzeba za-
brać ze sobą zdjęcia z poprzed-
nich mammografii (o  ile nie 
były one wykonane w pracowni 

LUX MED).
W  związku z  epidemią Co-
vid-19 w  trosce o  zdrowie 
i bezpieczeństwo Pań i perso-
nelu medycznego podjęte zo-
staną oczywiście odpowied-
nie środki ochrony. Na bada-
nie trzeba przyjść oczywiście 
w maseczce ochronnej.
W  Polsce od 2006 roku re-
alizowany jest Program Pro-
filaktyki Raka Piersi, skiero-
wany do Pań w wieku od 50 
do 69 lat. Mimo że  mam-
mografia jest najbardziej sku-
teczną metodą wykrywania 
raka piersi u  kobiet powyżej 
40 roku życia i  najskutecz-
niejszym badaniem przesie-
wowym u kobiet w przedziale 
wiekowym 50–69 lat, w 2021 
roku z  bezpłatnych badań 
mammograficznych skorzy-
stało zaledwie niewiele ponad 
34% uprawnionych Pań.
Wcześnie wykryty nowotwór 
umożliwia natychmiastowe, 
skuteczne leczenie oraz daje 
niemal 100% gwarancję po-
wrotu do zdrowia. Mammo-
grafia pozwala na wykrycie 
zmian bezobjawowych w bar-
dzo wczesnym etapie rozwo-
ju, kiedy nie są one wyczu-
walne podczas samokontroli 
piersi lub badań palpacyjnych.
Więcej informacji na temat 
mammografii znaleźć można 
na stronie www.mammo.pl.

(gR)

teRmIny BaDaŃ
 – Pszczółki: 9 listopada, godz. 8.30–11.30 przy Ośrodku 
Zdrowia w Pszczółkach, ul. Sportowa 1B,
 – Trąbki Wielkie: 9 listopada, godz. 13.30–16.30 przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Sportowa 17B,
– Cedry Wielkie: 10 listopada, godz. 9.00–14.00 przy urzę-
dzie gminy, ul. Płażyńskiego 16,
 – Pruszcz Gdański, 10 listopada, godz. 08:30 do 15:10 przy 
Centrum Kultury i Sportu, ul. F. Chopina 34,
 – Kolbudy, 12 listopada, godz. 10.50 do 17.00 przy urzędzie 
gminy, ul. Staromłyńska 1.

wydarzenia

RuSZa InweStyCja we wSI BuSZKowy

rozpoczynają budowę mieszkań komunalnych 
we wsi buszkowy rozpoczyna się właśnie budowa dziesięciu mieszkań komunalnych. 
zlokalizowane będą w dwukondygnacyjnym budynku, który w ciągu dwunastu miesięcy 
powstanie na gruncie stanowiącym własność gminy kolbudy. koszt realizacji zadania wyniesie 
około 2,5 mln zł., z czego ponad 2 mln zł. stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu dopłat 
banku Gospodarstwa krajowego. wójt kolbudzkiej gminy andrzej chruścicki podpisał właśnie 
umowę z firmą bob paweł biełuś, która zrealizuje zadanie. 

– Większość mieszkań komu-
nalnych w  naszej gminie znaj-
duje się w  starych i mocno wy-
eksploatowanych budynkach 
– mówi Andrzej Chruścicki. – 
Koszt ich remontu byłby bardzo 
wysoki. Nasz samorząd nigdy 
nie budował nowych obiektów 
z przeznaczeniem na mieszkania 
komunalne. Chcemy to zmienić. 
Dzień po podpisaniu umo-
wy wykonawca przejął teren 
budowy.
 – Stan techniczny części ko-
munalnych lokali mieszkalnych 
jest bardzo zły, a warunki życia 
w  nich bardzo trudne – mówi 
Anita Richert–Kaźmierska, 
zastępca wójta gminy Kolbu-
dy. – Niektóre budynki, które 
gmina udostępniała lokatorom, 
nadają się już wyłącznie do roz-
biórki. Dzięki dofinansowaniu 
zewnętrznemu budowa nowo-
czesnego obiektu kosztować 
będzie nasz budżet około 500 
tysięcy złotych. Przeliczając tę 
kwotę na dziesięć nowych loka-
li mieszkalnych, możemy śmiało 

powiedzieć, że to naprawdę do-
skonała okazja. 
Aktualnie gmina Kolbudy dyspo-
nuje 30 lokalami komunalnymi 
w  różnych lokalizacjach. Do tej 
pory mieszkańców kwaterowano 
w obiektach, które wcześniej słu-
żyły do innych celów. Obiekt we 
wsi Buszkowy jest pierwszym bu-
dowanym z  zamiarem przezna-
czenia na mieszkania komunalne. 
Na parterze zaprojektowanego 
budynku, jak i na piętrze znajdą 

się po cztery lokale mieszkalne. 
Na poddaszu umiejscowione zo-
staną natomiast dwa mieszkania. 
W  sumie w  obiekcie zamieszka 
więc dziesięć rodzin. 
Aby rozwiać ewentualne wąt-
pliwości, podkreślamy, że bu-
dowa obiektu w sołectwie Busz-
kowy nie ma związku z  pla-
nowaną przez gminę Kolbudy 
realizacją lokali czynszowych 
dedykowanych głównie rodzi-
nom nieposiadającym zdolności 

kredytowej, które powstać 
mają w  ramach spółki „KZN 
Pomorze”. 
 – To dwa osobne projekty, które 
realizować będzie nasz samorząd 
– dodaje Anita Richert–Kaź-
mierska. – Z  telefonów, które 
odbieramy w urzędzie, wywnio-
skować można, że wiele osób 
myli lokale komunalne z lokala-
mi czynszowymi. 

(Rn)
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KomfoRtowo na ImPReZaCH

wzMocnij swoje otoczenie
Hala widowiskowo-sporto-
wa w  Przywidzu należy do 
najnowocześniejszych w  po-
wiecie gdańskim. Odbywają 
się tu nie tylko imprezy spor-
towe, ale również wydarze-
nia kulturalne i  społeczne. 
Część z  nich organizowana 
jest w  przylegającym do hali 
patio. 
 – Wzięliśmy udział w  ogól-
nopolskim programie 
„WzMOCnij swoje otocze-
nie”, którego autorem są Pol-
skie Sieci Elektroenergetycz-
ne. Przygotowany przez nas 
projekt uzyskał dobrą notę 
komisji konkursowej, dzię-
ki czemu otrzymaliśmy 20 
tysięcy złotych. Pieniądze 
przeznaczyliśmy na zakup 
klimatyzatorów, które zostały 
zainstalowane właśnie w  pa-
tio. Dzięki temu rozwiązaniu 
udział w organizowanych tam 
wydarzeniach będzie bardziej 
komfortowy – bez względu 
na porę roku – mówi „Pano-
ramie” Anna Zulewska, dy-
rektor Gminnego Ośrodka 

Kultury w Przywidzu.
Taka informacja ucieszy na pew-
no stałych bywalców imprez, 
których nie brakuje w  przy-
widzkiej hali. Tylko w ostatnim 
czasie w  Przywidzu koncerto-
wali satyryk Tadeusz Drozda 
i  muzyk Andrzej Rybiński czy 
Wiktor Dyduła, który wystąpił 
w ramach imprezy „Nie toleruję 
przemocy – reaguję!”
Dodajmy na koniec, że poprzez 

program „WzMOCnij swo-
je otoczenie” Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne wyposa-
żają lokalne samorządy oraz 
organizacje pozarządowe 
w  narzędzia, które pomaga-
ją im wypełniać ważną misję 
publiczną i  działać na rzecz 
mieszkańców.

(KL)

 niedawno w arenie przywidz koncertował  
andrzej rybiński 

rusocin to jedyne miejsce od szczecina po olsztyn, gdzie można zrobić podyplomowe studia z rolnictwa. studia w zespole 
szkół rolniczych centrum szkolenia praktycznego prowadzi wyższa szkoła agrobiznesu w łomży. w przeciągu pięciu lat 
„podyplomówkę” zrobiło tu kilkaset osób.

Studia podyplomowe dla rolni-
ków prowadzone są w Rusoci-
nie już od 5 lat. W  tym roku 
studia rozpoczęła je kolejna, 
tym razem ok. 60-osobowa 
grupa słuchaczy z  różnych za-
kątków Pomorza.
- Cieszymy się, że „podyplo-
mówkę” w Rusocinie chcą robić 
nie tylko mieszkańcy powiatu 
gdańskiego. Jesteśmy jedynym 
miejscem na Pomorzu, gdzie 
można odbyć rolnicze stu-
dia podyplomowe. Najbliższe 
szkoły z taką opcją znajdują się 
w  Olsztynie, Bydgoszczy albo 
Szczecinie. Zależy nam jed-
nak na rozwoju naszej szkoły, 
dlatego już od dłuższego czasu 
prowadzimy rozmowy z rekto-
rem Wyższej Szkoły Agrobiz-
nesu w Łomży o uruchomieniu 
w Rusocinie studiów licencjac-
kich na kierunku rolniczym 
– mówi „Panoramie” Robert 
Aszyk, dyrektor Zespołu Szkół 
Rolniczych Centrum Kształce-
nia Praktycznego w Rusocinie.
Wybór Rusocina na filię 

łomżyńskiej szkoły wyższej nie 
był przypadkowy. Placówka 
jest bowiem bardzo dobrze wy-
posażona, a jej lokalizacja spra-
wia, że łatwo tu dotrzeć z róż-
nych miejsc województwa i nie 
tylko.
 – Tak wielu słuchaczy jest do-
bitnym dowodem na to, że po-
dyplomowe studia rolnicze są 
potrzebne. Cieszymy się, że 
już od 5 lat prowadzone są one 
w naszej placówce w Rusocinie. 
Od kilku lat realizujemy tu róż-
nego rodzaju inwestycje, dzięki 
którym znacznie poprawi się 
komfort nauczania. Wierzę, że 
zdobytą wiedzę wykorzystacie 
później w  swoim życiu zawo-
dowym – mówił podczas inau-
guracji nowego roku akademic-
kiego Marian Cichon, starosta 
gdański. 
Rektor łomżyńskiej uczelni 
prof. nadzw. dr hab. Roman 
Engler nie uczestniczył osobi-
ście w inauguracji roku akade-
mickiego. Ze słuchaczami po-
łączył się online.

 – Dzięki bardzo dobrej współ-
pracy ze szkołą możemy roz-
począć kolejny rok akademic-
ki w  Rusocinie. Zajęcia będą 
odbywać się w  systemie hy-
brydowym i  mam nadzieję, że 
pandemia nie pokrzyżuje nam 
planów – mówił rektor, który 
w  listopadzie odwiedzi Ruso-
cin i  być może wtedy dojdzie 
do konkretnych rozmów do-
tyczących utworzenia studiów 
licencjackich. 
Co ciekawe, przekrój zawodo-
wy słuchaczy podyplomowych 
studiów w  Rusocinie jest bar-
dzo różny. Wśród słuchaczy 
nie brakuje handlowców, pra-
cowników biurowych czy na-
wet prawników. 
 – Moje studia nie miały nic 
wspólnego z  rolnictwem. Stu-
diowałam bowiem etnolo-
gię i  antropologię kulturową. 
Marzyło mi się sielskie ży-
cie na wsi, dlatego od pewne-
go czasu zajmuję się hodow-
lą owiec i  kóz. Uznałam przy 
okazji, że powinnam posiadać 

odpowiednie wykształcenia 
w tym kierunku – mówi „Pano-
ramie” Ewa Besner-Cynowicka 
z Widlic z koło Gniewu.
Sławomir Niecko, przedstawi-
ciel łomżyńskiej uczelni przy-
pomina, że województwo po-
morskie nie ma żadnej uczelni 
o charakterze rolniczym.
 – Wiele osób chce albo musi 
mieć wykształcenie rolnicze. 
Dość powiedzieć, że potrzebne 

są kwalifikacje rolnicze, aby 
nabyć grunty rolne. Zauważa-
my coraz większe zaintereso-
wanie tym kierunkiem, o czym 
świadczy liczba absolwentów 
naszej uczelni. Ludzie chcą się 
też przebranżowić albo po pro-
stu związali swoje życie z wsią. 
Rusocin nie jest przypadko-
wym miejscem do tego typu 
studiów. Placówka posiada od-
powiedni sprzęt, współpracuje 

też z  gospodarstwami rolny-
mi, które odwiedzać też będą 
nasi słuchacze. Nasi słuchacze 
uczyć się będą nowoczesnego 
gospodarowania, nawet z  wy-
korzystywaniem dronów czy 
informatyki – mówi nam Sła-
womir Niecko. 

(lubek)

jeDyna taKa SZKoła na wyBRZeŻu

kolejny rok akademicki zainaugurowano w rusocinie
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BeZDotyKowe otwIeRanIe DRZwI 

Pierwszy taki tramwaj w Polsce 
Właśnie zakończyła się moderni-
zacja pierwszego z kolejnych dzie-
sięciu gdańskich tramwajów N8C 
objętych modernizacją. Dzięki 
przeprowadzonym pracom po-
jazdy mają nowe systemy napę-
dowe i  elektryczne, klimatyzację, 
nowe fotele dla pasażerów, gniazda 
USB, ekrany LCD, defibrylatory 
AED. Zupełną nowością jest bez-
dotykowe otwieranie drzwi przez 
pasażerów!
 – Ostatnie lata wypełnione były 
dużymi inwestycjami. Tylko 
w  ostatnim czasie gdańską flotę 
zasiliło kolejnych 78 nowych po-
jazdów – 48 nowoczesnych eko-
logicznych autobusów Mecedes 
Citaro i  30 dwukierunkowych 
tramwajów Pesa Jazz Duo. Kupu-
jemy nowe autobusy i  tramwaje, 
a  także modernizujemy posiadane 
pojazdy, by wciąż podnosić kom-
fort podróży komunikacją miejską 
w naszym mieście – mówi Maciej 
Lisicki, prezes Gdańskich Autobu-
sów i Tramwajów.
Gruntowną modernizację od kilku 
lat sukcesywnie przechodzą gdań-
skie tramwaje N8C. Jak informuje 
Anna Dobrowolska z GAiT, do tej 
pory zmodernizowanych zostało 
łącznie już 31 tramwajów, w  tym 
pierwszy z  10 objętych kolejnym 
etapem modernizacji. 
 – W ramach modernizacji tram-
waje zyskują nowe systemy napę-
dowe i  elektryczne, które zapew-
niają wysoką niezawodność pojaz-
dów. Tramwaje zyskują też m.in. 

nową powłokę lakierniczą, odna-
wiane jest wnętrze pojazdu, mon-
towane są nowe fotele pasażerskie 
i oświetlenie LED – dodaje Anna 
Dobrowolska.
W  zmodernizowanych tramwa-
jach prowadzono szereg nowych 
rozwiązań. 
 – Podobnie jak nowe pojazdy, 
również wyremontowane pojazdy 
posiadają m.in. ładowarki USB, 
defibrylatory AED i  nowoczesne 
ekrany LCD. Nasi pasażerowie 
otrzymują komfort podróży po-
równywalny do tego, który oferują 
najnowsze tramwaje – zaznacza 
prezes Lisicki.
Właśnie zakończono modernizację 
pierwszego z dziesięciu tramwajów 
objętych kolejnym etapem moder-
nizacji i wprowadzono w nim do-
datkowo zupełną nowość. Jest to 
funkcja bezdotykowego otwierania 
drzwi przez pasażera. Do tej pory 
w  Polsce nikt nie wprowadził ta-
kiego udogodnienia dla pasażerów. 
 – W  nową funkcję wyposażać 
będziemy tramwaje N8C, któ-
re przechodzić będą moderniza-
cję, a także tramwaje Pesa Swing, 
które w  najbliższym czasie objęte 
zostaną naprawami głównymi. 
Sukcesywnie wprowadzać chcemy 
to nowe rozwiązanie w  kolejnych 
pojazdach. Mamy nadzieję, że spo-
tka się z  pozytywnym odbiorem 
naszych pasażerów – dodaje Anna 
Dobrowolska.

(gR)

PoDSumowano ZmaganIa KRonIKaRZy 

 – Już po raz 23. odbył się Gminny konkurs kronikarski „o Gęsie pióro” im. lidii orzechowskiej. 
tym razem do konkursu zgłoszonych zostało 14 kronik z 2020 roku, a więc wyjątkowego roku. 
kroniki opracowywało 18 osób – informuje leszek orczykowski, dyrektor Gminnego ośrodka 
kultury, sportu i rekreacji w trąbkach wielkich. 

znamy zwycięzców konkursu „o gęsie Pióro”

Oceny kronik w  trzech kate-
goriach dokonali członkowie 
komisji konkursowej, w  skład 
której weszli: Mirela Formella 
z  Urzędu Gminy w  Trąbkach 
Wielkich, Małgorzata Kaczo-
rowska ze Starostwa Powiato-
wego w  Pruszczu Gdańskim, 
Joanna Łabasiewicz z Powiato-
wej i  Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Pruszczu Gdańskim, 
Roman Ciesielski z  Redakcji 
Kwartalnika „Neony – Tożsa-
mość” oraz Wawrzyniec Ro-
zenberg z redakcji „Echa Prusz-
cza Gdańskiego”. Jury zdecy-
dowało, że w  kategorii kronik 
sołeckich najlepszą okazała się 
kronika Sołectwa Sobowidz, 
której autorką jest Anna Karko-
cha. W kategorii kronik szkol-
nych i  instytucji samorządo-
wych wygrała Kronika Szkoły 
Podstawowej w  Mierzeszynie 
opracowana przez Ewę Cer-
kowniak, natomiast wśród prac 
organizacji pozarządowych 
zwyciężyła Kronika Klubu Se-
niora „Zawsze Młodzi” z  Trą-
bek Wielkich, którą wykonali: 

Dominika Kempa, Paula Go-
stomska i Wiesław Kempa.
 – Poza tym przyznano nagrodę 
Wójta Gminy Trąbki Wielkie 
Błażeja Konkola za najbardziej 
oryginalny element zastosowany 
w  kronice i  nagrodę Przewod-
niczącego Rady Gminy Trąbki 
Wielkie Zbigniewa Leszczyń-
skiego za najlepszą kronikę 
wykonaną przez debiutujące-
go kronikarza. Pierwszą z nich  

otrzymała Barbara Wessalow-
ska autorka Kroniki OSP So-
bowidz za wstawienie opisu po-
czątków działalności OSP wraz 
ze zdjęciami. Drugą zaś Ma-
rzena Milewska współautorka 
Kroniki Sołectwa Mierzeszyn 
– dodaje Leszek Orczykowski.
Ogłoszenie wyników i wręcze-
nie nagród odbyło się podczas 
Gali Konkursu Kronikarskie-
go, która obyła się w  miniony 

poniedziałek w  Bibliotece Pu-
blicznej w  Trąbkach Wielkich. 
Dodatkową nagrodą dla wszyst-
kich kronikarzy był występ ze-
społu „Switch Mode”. Podczas 
Gali można było zapoznać się 
z  wszystkimi uczestniczącymi 
w  konkursie kronikami, a  ich 
autorzy mogli wymienić się  
swoimi doświadczeniami.

(LO)

PRZygotuj śwIĄteCZnĄ PaCZKę

dołącz do akcji dla gdańskich dzieci
W  tym roku na gwiazdko-
wy, wymarzony upominek 
od anonimowego darczyńcy 
czeka ok. 600 dzieci objętych 
wsparciem gdańskiej pomo-
cy społecznej. Ich pragnienia 
możemy spełnić. Wystarczy 
włączyć się w  akcję „Każ-
dy może pomóc” i  ofiarować 
dziecku świąteczny prezent. 
Najbardziej ucieszą te przygo-
towane od serca.
 – To już dziesiąta edycja 
akcji „Każdy może pomóc” 
– mówi Magdalena Theus, 
koordynatorka przedsięwzię-
cia w  gdańskim Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie 
w  Gdańsku. – Co roku je-
steśmy pełni podziwu dla 
zaangażowania i  ogromnej 
empatii darczyńców, którzy 
wspierają nasz projekt. Co-
raz częściej włączają w  przy-
gotowanie gwiazdkowego 
prezentu dla malca także 
swoich bliskich i  znajomych. 
Naprawdę starają się, by upo-
minek spodobał się dziec-
ku. To wyjątkowe społeczne 
zaangażowanie w  akcję jest 
fantastyczne. Dziękujemy za 
każdy Państwa gest, za każdy 
pozytywny odzew. Radości 

obdarowanych dzieci nie da 
się opisać, widok uśmiechnię-
tych twarzy długo pozostaje 
w  naszej pamięci. Mamy na-
dzieję, że i  w tym roku mimo 
epidemii uda się zorganizować 
akcję dzięki ofiarności, hoj-
ności i  wielkiemu sercu dar-
czyńców. Na tę pomoc czekają 
dzieci, które jej naprawdę po-
trzebują. Zapraszamy więc do 
współdziałania!
Pracownicy socjalni gdańskie-
go ośrodka przygotowali listy 
o  najmłodszych podopiecz-
nych. Zawierają one m.in. in-
formację o  imieniu, wieku, 
płci oraz o  zainteresowaniach 
dziecka. Każdy opatrzony jest 
kodem przypisanym dziec-
ku. Darczyńca pobiera list i na 
podstawie danych tam zawar-
tych przygotowuje upominek. 
Nie pozna nazwiska dziecka, 
maluch zaś – ofiarodawcy. 
Listy można pobrać wyłącznie 
elektronicznie, pisząc na adres: 
kmp.mopr@interia.pl Przy-
gotowane, oznaczone kodami 
upominki trzeba dostarczyć 
od 13 do 16 grudnia, w  godz. 
8.00–20.00 na stadion Polsat 
Plus Arena Gdańsk przy ul. Po-
koleń Lechii Gdańsk 1 (wejście 

główne do sekretariatu sta-
dionu). Z zachowaniem obo-
strzeń epidemicznych – tj. 
utrzymanie dystansu fizycz-
nego, ubranie maseczki, sto-
sowanie płynu do dezynfekcji 
– podarki przyjmą pracowni-
cy gdańskiego ośrodka.
 – W związku z trwającą epi-
demią akcja prowadzona jest 
z  zachowaniem szczególnych 
środków bezpieczeństwa i  w 
reżimie sanitarnym. Przed 
świętami upominki dostarczą 
dzieciom pod drzwi mieszkań 
wolontariusze akcji, ubra-
ni w  maseczki i  rękawiczki 
ochronne. Dodajmy, że pre-
zenty te zgodnie z wytyczny-
mi sanitarnymi „przeczekają”, 
zanim trafią do najmłodszych 
objętych wsparciem. Inicja-
torem i  organizatorem akcji 
„Każdy może pomóc” jest 
gdański MOPR. Podczas 
poprzednich edycji projektu 
udało się obdarować łącznie 
ok. 5150 gdańskich dzie-
ci – informuje Sylwia Ressel, 
rzecznik prasowy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Gdańsku.

(gR)
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unIa SfInanSuje moRSKĄ eDuKaCję 

Żeglarski fenom rolniczych gmin powiatu gdańskiego 
marszałek województwa pomorskiego mieczysław struk i przedstawiciele pomorskich gmin podpisali umowę na realizację 
projektów z zakresu edukacji żeglarskiej. na stosunkowo krótkiej liście beneficjantów aż trzy projekty realizowane będą 
w powiecie gdańskim. ich liderami są gminy: cedry wielkie, pruszcz Gdański i kolbudy. w przedsięwzięciu uczestniczyć 
będzie 61 nauczycieli i 652 uczniów. z kolei dofinansowanie dla tych trzech projektów opiewa na kwotę ok. 1,6 mln zł.

Niemal we wszystkich gmi-
nach przygotowania do roz-
poczęcia projektu zostały już 
poczynione. Do pełni szczęścia 
brakowało jedynie umowy na 
unijne dofinansowanie żeglar-
skich działań.
 – Zależało nam, aby w takim 
regionie jak Pomorze, które 
słynie z  dużej ilości akwenów, 
dzieci i  młodzież wiedziały 
znacznie więcej o morzu, żeglo-
waniu czy ekologii rzek i jezior. 
Cieszę się też, że w projektach 
uczestniczyć będą nauczycie-
le, którzy nie tylko uczyć będą 
teorii żeglowania, ale także 
praktyki. Pamiętajmy, że wiele 
cech charakteru – jak chociaż-
by współodpowiedzialność za 
drugiego człowieka, jego zdro-
wie i  życie – które nabywa się 
w czasie nauki żeglowania, jest 
szczególnie przydatnych w do-
rosłości – podkreśla Mieczy-
sław Struk.
Podczas wczorajszej uroczysto-
ści podpisano 8 umów, których 
łączna wartość opiewa na po-
nad 5,43 mln zł, z  czego 4,61 
mln zł stanowi dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej. 
Nasza gmina na realizację pro-
jektu otrzymała ponad 500 tys. 
zł.
 – Edukacja morska będzie 
miała sens, jeśli będziemy my-
śleć o  następnym pokoleniu. 
Wiem, że prowadzenie takich 
przedsięwzięć nie jest łatwe, bo 
samorządy narażają się na do-
datkowe koszty, a  mieszkańcy 
pytają: czy to ma sens? Ważne 
jest, aby młodzież miała szero-
ki wachlarz różnych możliwo-
ści. Sądzę, że kilkanaście lat 
temu nikt nie sądził, że w gmi-
nie Cedry Wielkie kształcić się 
będą żeglarze. Jestem przeko-
nany, że nikomu nie przyszło 
do głowy, by budować port 
jachtowy w  Błotniku. Była to 

szara, polska wieś, która dziś 
przeżywa boom, bo właściciele 
jachtów chcą je lokować wła-
śnie tam. Terenami inwesty-
cyjnymi w Błotniku i okolicach 
coraz chętniej interesują się in-
westorzy. Gratuluję wójtowi Ja-
nuszowi Golińskiemu, że uda-
ło się przekonać mieszkańców 
do jego pomysłów związanych 
z  żeglarstwem – mówi Mie-
czysław Struk. – Nie sądzę też, 
by ktoś w  gminie Suchy Dąb 
albo Kolbudy przypuszczał, że 
dziś żeglarstwo będzie tam tak 
popularne. 
 – Przygody z  żeglarstwem 
nie rozpoczynaliśmy od zera, 
ale od poziomu -1, ponieważ 
mieszkamy na depresji. Świa-
domość żeglarską na terenie 
naszej gminy budujemy już od 
10 lat i faktycznie nie jest to ła-
twe zadanie. Ważnym elemen-
tem jest Pętla Żuławska, która 
stała się ważnym punktem na 
turystycznej mapie kraju. Był 
to projekt regionalny, a  udało 
się go zrealizować dzięki deter-
minacji wielu osób – również 
z  gdańskiego urzędu marszał-
kowskiego z  całym zarządem 
województwa pomorskiego na 
czele. Kilka lat temu zastana-
wiano się, jak żeglarski projekt 
ma szansę przetrwania w gmi-
nie rolniczej. Udało się. Czas 
pokazał, że był to znakomity 
pomysł, a na terenie naszej gmi-
ny mamy coraz więcej inwesto-
rów, którzy działają w  branży 
okołomorskiej. Wiele różnych 
elementów sprawia, że na tej 
turystycznej mapie widoczny 
jest Błotnik ze swoją mariną – 
mówi Janusz Goliński. 
Warto w  tym miejscu przy-
pomnieć, że część zajęć reali-
zowanych w  ramach projektu 
skupiona będzie właśnie na 
marinie w  Błotniku. Uczest-
nicy projektu będą poznawać 

teoretyczną i  praktyczną część 
żeglarstwa. W  ramach lekcji 
wprowadzone będą do klas IV 
i  V dodatkowe zajęcia z  edu-
kacji morskiej. W  zakresie 
uzyskania patentów mają być 
przeszkoleni także nauczy-
ciele. Finałem projektu będą 
rejsy, w  których będzie mogło 
uczestniczyć 180 dzieciaków.
Z  pieniędzy skorzystają też 
dzieci z  gmin: Kolbudy, Przy-
widz i  Pszczółki. Pieniądze 
przeznaczone będą na realiza-
cję nieodpłatnych zajęć poza-
lekcyjnych z  zakresu żeglar-
stwa, organizowane będą letnie 
obozy, pikniki żeglarskie oraz 
regaty. Partnerem przedsię-
wzięcia jest Fundacja EduFun, 
która prowadzić będzie zajęcia 
na wodzie. W  realizację pro-
gramu zaangażowani będą też 
nauczyciele oraz instruktorzy 
zewnętrzni. 
Trzecim beneficjentem jest 
gmina Pruszcz Gdański. 

 – Projekt przewiduje m.in. 
realizację zajęć dodatko-
wych w  szkołach, teoretyczne 
i  praktyczne zajęcia żeglarskie 
na terenie stanicy w  Wiślin-
ce oraz wyjazdy do instytucji 

edukacyjnych związanych 
z  nadmorskim położeniem re-
gionu. Projekt będzie realizo-
wany w partnerstwie ze stowa-
rzyszeniem Jachtklub Morski 
Wiślinka – informuje Daniel 

Kulkowski, zastępca wójta 
gminy Pruszcz Gdański.

(lubek)

SPoRt taKŻe DLa nIePełnoSPRawnyCH

uśmiechnij się, jesteś w cedrach wielkich
Hala sportowa w  Cedrach 
Wielkich służy nie tylko 
uczniom i osobom, które lubią 
aktywnie spędzać wolny czas. 
Żuławski Ośrodek Kultury 
i Sportu w Cedrach Wielkich 
zorganizował niedawno im-
prezę, która była dedykowa-
na przede wszystkim osobom 
niepełnosprawnym, a  gośćmi 
honorowymi niecodziennego 
wydarzenia byli polscy para-
olimpijczycy, tenisiści stołowi 
– Rafał Lis i Ernest Gardynik.
Rzadko organizowane są im-
prezy sportowe, w  których 
uczestniczyć mogą osobowy 
niepełnosprawne. Na gości 
imprezy zorganizowanej przez 
ŻOKiS czekało wiele, nie tyl-
ko sportowych atrakcji. Od 
rana do zmagań przystąpili te-
nisiści stołowi.
 – Nasi zaproszeni goście po-
kazali, jak grają mistrzowie. 
Warto powiedzieć, że Rafał 
Lis jest pierwszym polskim 
sportowcem, który na igrzy-
skach olimpijskich grał na 
wózku inwalidzkim. Wybu-
dowana niedawno hala spor-
towa ma służyć wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy – 
również niepełnosprawnym. 
Podobne imprezy będziemy 
organizować często, aby oso-
by niepełnosprawne mogły 

próbować swoich sił w różnych 
dyscyplinach sportowych. Jest 
to też dobra okazja do ich reha-
bilitacji oraz integracji z lokalną 
społecznością. Dla niektórych 
osób było to być może pierwsze 
spotkanie ze sportem – zauwa-
ża Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
Poza zmaganiami tenisowy-
mi uczestnicy imprezy mogli 
spróbować swoich sił w  piłce 
nożnej, wspinaczce i  boccie, 
czyli odmianie gry w  bulle dla 

niepełnosprawnych. Na chęt-
nych czekała także siłownia.
 – Przygotowaliśmy także inne 
atrakcje. Odbyły się chociaż-
by pokazy sprzętu medycznego 
i rehabilitacyjnego oraz prezen-
tacja działalności gdańskiego 
Stowarzyszenia Szansa-Start 
i  Ośrodka Rewalidacyjno-Wy-
chowawczego „Żuławski Sło-
necznik” w  Giemlicach. Dla 
tych, którzy spalili kalorie pod-
czas wysiłku fizycznego, KGW 
Cedry Małe przygotowało 

specjalne stoisko ze słodko-
ściami oraz gorącymi napo-
jami. Patrząc na uczestników 
sobotniej imprezy, doszliśmy 
do wniosku, że takie wyda-
rzenia powinny odbywać się 
częściej, a my będziemy chcie-
li sprostać temu wyzwaniu 
– dodaje Łukasz Żarna, dy-
rektor Żuławskiego Ośrodka 
Kultury i  Sportu w  Cedrach 
Wielkich. 

(lubek)

 ostatnia sportowa impreza w cedrach wielkich dedykowana 
była osobom niepełnosprawnym
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o przyjęciu przez senat rezolucji dotyczącej miejsca polski w Unii europejskiej, konsekwencjach wyroku tk oraz 
reformie samorządowej rozmawiamy z ryszardem Świlskim, senatorem rp, wiceprzewodniczącym pomorskiego 
zespołu parlamentarnego.

8 października br. Senat przy-
jął rezolucję w sprawie miejsca 
Polski w unii europejskiej. to 
wydarzenie wywołało ogrom-
ne emocje w Senacie oraz 
zawładnęło opinią publiczną 
co poskutkowało protestami 
w wielu polskich miastach. Co 
na to Senat? Czy ta sytuacja 
może ułatwić PiS-owi prze-
jęcie całkowitej władzy nad 
niezależnym sądownictwem? 
Przyjęcie rezolucji przez Senat 
było odpowiedzią na orzecze-
nie Trybunału Konstytucyjnego 
w  sprawie niezgodności niektó-
rych przepisów traktatu o  Unii 
Europejskiej z polską ustawą za-
sadniczą. Senat wyraził przeko-
nanie, że Konstytucja RP oraz 
prawo Unii nie stoją w  sprzecz-
ności, a co więcej odnoszą się do 
tych samych wartości jakimi są: 
wolność oraz solidarność spo-
łeczna. Zostało to udowodnione 
podczas prounijnych protestów, 
które odbyły się w wielu polskich 
miastach. Ponad 100 tysięcy osób 
wyszło na ulice co świadczy o za-
niepokojeniu społecznym. Nie 
wierzę, że Jarosław Kaczyński 
przyjaźniąc się z  prezes Trybu-
nału Konstytucyjnego - Panią 
Julią Przyłębską nie miał bezpo-
średniego wpływu na wyrok Try-
bunału. Jak wiadomo Konsty-
tucja jest najważniejszym aktem 
prawnym w  Polsce i  nie tworzy 
sprzeczności z  respektowaniem 
prawa międzynarodowego. Gdy 
w 2004 r. dołączyliśmy do UE - 
Polska jako demokratyczny kraj 
została do tego zobowiązana. 
Gdyby tak nie było pojawiłby 
się chaos. Mamy określone pra-
wa i obowiązki z którymi musi-
my się liczyć. To nie jest tak, że 
Polska może oczekiwać korzyści, 
pomocy od UE, nie przestrze-
gając zasad wspólnoty europej-
skiej. Swoimi działaniami wła-
dza doprowadza do zaognienia 
konfliktu polskiego rządu z UE. 
Rząd PiS-u dąży do całkowitego 
przejęcia niezależnego sądownic-
twa. Już jakiś czas temu Jarosław 
Kaczyński zapowiedział zmiany 
dotyczące likwidacji polskich są-
dów. Będą to drogie i rewolucyjne 
zmiany, które na pewno nie wyj-
dą nam na dobre. 

jakie konsekwencje niesie 
za sobą werdykt trybunału 
Konstytucyjnego? jak na tym 
może utracić Rzeczypospolita 
Polska? Czy uważa Pan, że de-
cyzja trybunału może wpłynąć 
na pogorszenie relacji Polski 
z unią europejską?
W  moim przekonaniu ta sytu-
acja w zasadniczy sposób wpłynie 

na pogorszenie się relacji Polski 
z  Unią Europejską. UE opie-
ra się na wspólnych zasadach 
prawnych, które są wiążące dla 
wszystkich jej członków. Celem 
jest zagwarantowanie bezpie-
czeństwa, zrównoważonego roz-
woju oraz zapewnieniu dobroby-
tu obywateli UE. Poprzez swoje 
postępowanie nasz kraj może 
stracić wpływ na jakiekolwiek 
wydarzenia dziejące się w  Unii. 
Zarządzanie europejskimi pie-
niędzmi musi odbyć się na jedna-
kowych zasadach dla wszystkich 
27 krajów członkowskich. Unia 
Europejska może w  rezultacie 
odciąć Polskę od funduszy, nie 
wspominając już o  nałożeniu 
kar za nieprzestrzeganie zasad 
praworządności. Komisja Eu-
ropejska stawia pod znakiem 

zapytania akceptację Krajowego 
Planu Odbudowy przyznają-
cego Polsce fundusze na walkę 
ze skutkami po pandemii, na 
czym stracą przede wszystkim 
samorządy. Rządzący nie mogą 
ignorować orzeczeń TSUE. Ale 
niestety, polityka zagraniczna 
rządu Mateusza Morawieckie-
go to jeden wielki chaos. Jed-
nego dnia Jarosław Kaczyński 
mówi, że „z Panią Le Pen mamy 
tyle wspólnego mniej więcej, co 
z  panem Putinem”, a  następ-
nego dnia do sieci trafia zdjęcie 
ze spotkania Premiera Mora-
wieckego z  francuską antyunij-
ną polityk. Nie wspominam już 
nawet o wywiadzie Premiera dla 
„Finacial Times”, w którym za-
powiada on III wojnę światową 
wywołaną konfliktem między 

Polską a Unia Europejską. To fa-
talne działania wpływające na ne-
gatywny wizerunek Polski i dzia-
łające na niekorzyść dla naszego 
kraju oraz obywateli. Taka sytu-
acja nie powinna mieć miejsca.

13 października br. w warsza-
wie odbył się protest samorzą-
dowców przeciwko zmianom 
podatkowym w Polskim 
ładzie. Co skłoniło ich przed-
stawicieli do wzięcia udziału 
w tym proteście? w jaki sposób 
samorządy mogą utracić na tej 
reformie?
Wspominałem niejednokrotnie, 
że reforma samorządowa jest 
najlepiej ocenianą przez Pola-
ków reformą, mimo to rządzą-
cy dalej dążą do centralizacji 
naszego kraju. Reformy w Kra-
jowym Programie Odbudowy 
spowodują, że społeczności lo-
kalne utracą możliwość realizacji 

swoich zadań. Rząd chce uza-
leżnić finansowo jednostki sa-
morządu od administracji rzą-
dowej. Coraz bardziej dotkliwe 
są zmiany prawne, które powo-
dują zmniejszenie dochodów 
gmin, powiatów i  województw. 
Doprowadzi to do ograniczenia 
kompetencji władz samorządo-
wych. Przez reformę podatkową 
samorządy w ciągu najbliższych 
lat utracą 145 mld złotych. Spo-
woduje to ograniczenie miesz-
kańcom dostępu do niektórych 
usług społecznych. 13 paździer-
nika byłem obecny na spotkaniu 
z przedstawicielami samorządów 
w Warszawie. Mam nadzieję, że 
nasze działania będą miały cho-
ciaż minimalny wpływ na to, aby 
samorządy nie utraciły płynności 
finansowej. Cieszę się, że wspól-
nie potrafimy zjednoczyć się 
w tak istotnych kwestiach jakim 
jest dobro mieszkańców.

„rząd swoimi działaniami dąży do przejęcia niezależnego 
sądownictwa. Pis ogranicza władzę nie tylko samorządom”

 


