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FlashFlash

„Będę robił wszystko, aby komfort życia 
mieszkańców nie pogorszył się”

CORAZ TRUDNIEJ REALIZOWAĆ MIEJSKIE INWESTYCJE

w tym roku na wszystkie inwestycje realizowane na terenie pruszcza gdańskiego wydano ponad 40 mln zł, z czego kilkanaście milionów to unijne dofi-
nansowanie. w przyszłości tak różowo może już nie być. polski ład spowoduje, że tylko w przyszłym roku do miejskiej kasy wpłynie o ok. 6 mln zł. mniej 
niż w tym roku. a, jak wszyscy wiemy, pieniądze samorządu są pieniędzmi mieszkańców, którzy płacą podatki. o inwestycjach i pieniądzach rozmawiamy 
z Januszem wróblem, burmistrzem pruszcza gdańskiego.
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w tym roku na wszystkie inwestycje realizowane na terenie pruszcza gdańskiego wydano ponad 40 mln zł, z czego kilkanaście milionów 
to unijne dofinansowanie. w przyszłości tak różowo może już nie być. polski ład spowoduje, że tylko w przyszłym roku do miejskiej 
kasy wpłynie o ok. 6 mln zł. mniej niż w tym roku. a jak wszyscy wiemy, pieniądze samorządu są pieniędzmi mieszkańców, którzy płacą 
podatki. o inwestycjach i pieniądzach rozmawiamy z Januszem wróblem, burmistrzem pruszcza gdańskiego.

 – Kończący się rok był wyjąt-
kowy trudny dla wszystkich, 
którzy realizowali jakiekol-
wiek inwestycje. Ma Pan po-
dobne odczucia?
 – Szczególnie trudny okres 
nastąpił jesienią, kiedy na ryn-
ku zaczęły występować coraz 
większe braki materiałów bu-
dowlanych. W niektórych przy-
padkach okres oczekiwania 
wydłużył się do kilku miesięcy, 
przez co część inwestycji jest 
opóźniona. Dotyczy to także 
przygotowania projektów tech-
nicznych, ponieważ pandemia 
spowodowała braki w kadrach, 
co oczywiście znacząco wpły-
wa na tempo przygotowania 
dokumentacji. Tym bardzie cie-
szy mnie fakt, że zdecydowana 
większość inwestycji została 
zrealizowana. Jest jeszcze kilka 
zadań, które trzeba dokończyć, 
ale wszystkie są już na etapach 
końcowych i powinny być fina-
lizowane w pierwszym kwartale 
przyszłego roku.

 – Zewsząd słyszy się o  rekor-
dowym poziomie inflacji. Czy 
miała ona wpływ na koszt miej-
skich inwestycji?
 – Na szczęście zdecydowaną 
większość przetargów udało się 
ogłosić i  jednocześnie rozstrzy-
gnąć w  pierwszej połowie roku, 
kiedy ceny były jeszcze bardzo 
przyzwoite. Dzięki temu unik-
nęliśmy cenowego boomu, który 
nastąpił w drugiej połowie roku. 
Ale możemy mieć do czynienia 
z innym problemem. W związku 
z drastycznym wzrostem cen ma-
teriałów wykonawcy mogą wy-
stępować z  roszczeniami. Kilka 
miesięcy po podpisaniu umowy 
sytuacja drastycznie zmieniła się 
i  niektóre podmioty straciły za-
miast zarobić. Docierają do nas na 
razie sygnały związane z  ewen-
tualnymi roszczeniami, dlatego 
trudno się do nich odnosić. 
 – Pruszcz Gdański tylko w tym 
roku otrzymał aż kilkanaście 
milionów złotych z  Unii Euro-
pejskiej. To dobra wiadomość, 

ale smuci fakt, że wśród wielu 
beneficjantów pomocy rządowej 
próżno szukać naszego miasta.
 – W tym roku otrzymaliśmy kil-
kaset tysięcy złotych na poprawę 
bezpieczeństwa. Pieniądze będą 
wydane m.in. na doświetlenie 
przejść dla pieszych. Dostaliśmy 
też promesę z Banku Gospodar-
stwa Krajowego na kwotę 4,6 
miliona złotych na przebudowę 
ulic Sienkiewicza i Orzeszkowej. 
Obie inwestycje będą realizo-
wane w przyszłym roku. W tym 
roku nie wykonaliśmy ani jedne-
go zadania dofinansowanego ze 
środków rządowych.
 – Nie ma Pan żalu, że Pruszcz 
Gdański jest pomijany?
 – Cóż mogę powiedzieć? Po-
minięto nas także w konkursach 
szczepionkowych. Główną ideą 
pomysłodawcy było nagrodzenie 
małych wiejskich gmin, gdzie 
niekoniecznie poziom zaszcze-
pienia jest najwyższy. Można 
było mieć zaledwie 30 proc. za-
szczepionych mieszkańców, by 
dostać 1 milion złotych. W  na-
szym mieście zaszczepiło się po-
nad 60 proc. pruszczan. Jest to 
jeden z najwyższych wskaźników 
w kraju, a mimo tego nie otrzy-
mamy nawet złotówki. Jesteśmy 
najlepiej „wyszczepioną” gminą 
w  powiecie gdańskim i  też nie 
otrzymamy za to złamanego gro-
sza. Trudno w tym działaniu zna-
leźć jakieś racjonalne myślenie.
 – A  nie upatruje Pan szansy 
w Polskim Ładzie?
 – Ten program raczej ude-
rzy w  samorządy, a  więc w  sa-
mych mieszkańców. Nasz bu-
dżet z  tytułu podatków będzie 

pomniejszony o  ok. 6 milionów 
złotych. Według szacunków 
przyszłoroczne dochody mogą 
być aż o  10 milionów złotych 
mniejsze niż w  tym roku. Strat 
nie wyrówna nawet jednorazo-
wa subwencja rządowa. Dlatego 
też musimy bacznie przyglądać 
się wydatkom bieżącym. Tak na-
prawdę nie ma już miejsca na ja-
kiekolwiek cięcia. Zajmujemy się 
przecież nie tylko inwestycjami, 
ale zapewniamy mieszkańcom 
znacznie większy komfort życia, 
organizując chociażby darmową 
komunikację miejską, Faktorię 
Kultury, bony żłobkowe, dar-
mowe szczepienie seniorów. Na 
czym mamy zaoszczędzić? Gasić 
latarnie uliczne nocą? Zamknąć 
żłobki? Na pewno na to nie po-
zwolimy. Będę robił wszystko, 
aby komfort życia mieszkańców 
Pruszcza Gdańskiego nie uległ 
pogorszeniu. Muszą jednak zna-
leźć się rozwiązania, które przy-
wrócą tę sytuację do normy. 
Z  jednej strony mamy spadek 
dochodów, a z drugiej galopują-
cą inflację. Grozi nam sytuacja 
z  początku lat 90., kiedy samo-
rządy nie miały pieniędzy na 
oświetlenie czy sprzątanie ulic.
 – Jakie największe inwestycje zo-
stały zrealizowane w tym roku?
 – Tradycyjnie już najważniejszy-
mi zadaniami są działania dro-
gowe. W  tym roku zakończyli 
budowę węzłów integracyjnych 
i  przebudowę ulicy Skalskie-
go. Wybudowaliśmy także uli-
cę Spokojną wraz z  miejscami 
postojowymi. Trwa też budowa 
zbiorników retencyjnych i  sieci 
kanalizacji deszczowej w  oko-
licach ulicy Jaśminowej i  połu-
dniowej części miasta. Mający 
powstać w  tym roku teren re-
kreacyjny na Osiedlu Burszty-
nowym zostanie wybudowany 
do końca czerwca 2022 roku. 

Realizowaliśmy też skromniej-
sze zadania, wśród których war-
to wspomnieć o  budowie chod-
nika przy Modrzewskiego czy 
kończącej się przebudowie Placu 
Wolności.
Na budynku przedszkola przy 
ulicy Niepodległości zainsta-
lowano pierwsze ogniwa foto-
woltaiczne. Niebawem podpiszę 
następne umowy i kolejne insta-
lacje fotowoltaiczne będą mon-
towane na miejskich budynkach 
– oczywiście tam, gdzie będzie to 
możliwe. Dzięki temu będziemy 
mogli oszczędzać na wydatkach 
bieżących.
Przypomnę jeszcze, że przy na-
szym wydatnym wsparciu – kwo-
tą ponad 2 milionów złotych – 
wybudowano kolejny budynek 
mieszkalny TBS wraz z  ulicą 
dojazdową.
Dodam, że trwają prace prze roz-
budowie Powiatowej i  Miejskiej 
Biblioteki Publicznej i przebudo-
wie Domu Młynarza. Obie inwe-
stycje będą zakończone w  przy-
szłym roku. Do końca marca ma 
być także zakończony remont 
urzędu miasta.
 – Z  której inwestycji jest Pan 
najbardziej dumny?

 – Radości przysparza każde 
zrealizowane przedsięwzięcie. 
Szczególnie cieszę się z  parku 
przy Wita Stwosza, gdzie – poza 
przestrzenią parkową – powsta-
ło prawdziwe dzieło – pomnik 
upamiętniający ofiary zbrodni 
katyńskiej. Przypomnę, że auto-
rem projektu jest prof. Mariusz 
Białecki. Jest to miejsce, które nie 
zostało jeszcze tak do końca od-
kryte przez mieszkańców Prusz-
cza Gdańskiego, a  jest ono nie 
tylko urokliwe, ale też pobudza 
do refleksji i doskonale wpisuje się 
w krajobraz naszego miasta.
 – Trwają także prace nad pro-
jektami kolejnych przedsię-
wzięć. Czy możemy dowiedzieć 
się na koniec naszej rozmowy, 
czym zajmują się projektanci?
 – Moim zdaniem najważniejszą 
projektowaną inwestycją jest ulica 
Strzeleckiego na Osiedlu Bursz-
tynowym. Już w przyszłym roku 
chcielibyśmy rozstrzygnąć prze-
targ i rozpocząć budowę. Będzie 
to największa inwestycja od cza-
su budowy obwodnicy Pruszcza 
Gdańskiego. 
 – Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański 

CORAZ TRUDNIEJ REALIZOWAĆ MIEJSKIE INWESTYCJE

„Będę robił wszystko, aby komfort życia 
mieszkańców nie pogorszył się”

  trwają prace przy placu wolności 

  budowa ulicy spokojnej to jedna z ważniejszych tegorocznych inwestycji

 park przy wita stwosza pobudza do refleksji 
i wpisuje się w krajobraz miasta.

 



grudzień 2021 news@panoramapomorza.pl 3świąteczNe życzeNia

Życzę Państwu, 
 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia              
pełnych ciepła, by choć na chwilę                      
zatrzymać się i spostrzec to, czego                  

nie widać w ciągłym biegu - prostych              
radości. 

 

Dzieciom życzę śniegu, bo bez nie                  
ma świetnej zabawy, no i magia Świąt            

w śniegu jest jeszcze większa…                                
i wymarzonych prezentów od                        

Świętego Mikołaja! 

Małgorzata Chmiel 
Poseł na Sejm 
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SYTUACJA GOSPODARCZA UTRUDNIA REALIZOWANIE INWESTYCJI 

w tym roku lista zrealizowanych inwestycji przez powiat gdański jest długa, bo liczy kilkadziesiąt pozycji. ich wartość szacuje 
się na ok. 30 mln zł. realizowano nie tylko zadania własne. władze powiatu gdańskiego zdecydowały się partycypować 
w wielu przedsięwzięciach, których liderem były samorządy gmin.

– Doczekaliśmy się bardzo 
trudnych czasów na rynku bu-
dowlanym. Znalezienie wyko-
nawcy, który spełniałby nasze 
oczekiwania, jest teraz nie-
zwykle trudne. Wpływ na to 
ma kilka czynników. Na ryn-
ku budowalnym znajduje się 
coraz mniej podmiotów. Poza 
tym występuje też problem 
z kadrą pracowniczą. Jednak 
najbardziej „boli” nas galopu-
jący wzrost cen materiałów, 
który przekłada się bezpo-
średnio na koszt inwestycji. 
Mimo tych przeciwności losu 
uważam, że mamy powody do 

umiarkowanego zadowowo-
lenia. Trzeba też podkreślić, 
że realizacja części inwestycji 
nie byłaby możliwa, gdyby nie 
zewnętrzne dofinansowania. 
Warto w tym miejscu pod-
kreślić współpracę z samorzą-
dami gmin, które partycypują 
w kosztach niektórych przed-
sięwzięć. Dzięki temu może 
zrealizować zdecydowanie wię-
cej zadań w różnych częściach 
powiatu gdańskiego. – mówi 
„Panoramie” Marian Cichon, 
starosta gdański.

(KL)

mamy powody do radości 
i satysfakcji 

  w ramach projektu społecznego, którego wartość opiewa na 3 500 000 zł, utworzono 
w pruszczu gdańskim centrum integracji społecznej.

  budowa mostu w kolbudach kosztowała 4 255 504 zł, a pieniądze na ten cel pochodziły  
z budżetu powiatu gdańskiego, rezerwy rządowej oraz budżetu gminy kolbudy.

 przebudowa fragmentu ul. przemysłowej w kolbudach 
kosztowała ponad 950 000 zł.

 remont internatu przy zespole szkół rolniczych centrum kształcenia ustawicznego  
w rusocinie pochłonął 3 475 000 zł.

 zakup aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni rtg 
kosztował 1 250 000 zł.

  powiat gdański kwotą 100 tys. zł wsparł rozbudowę remizy 
w cedrach wielkich.
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  w cedrach małych, przy wsparciu miejscowego samorządu, 
nakładem finansowym 527 320,86 wyremontowano ul. wiślaną.

 wspólnie z gminami sfinansowano budowy chodników w: 
Żelisławkach (241 037,32 zł), gołębiewie wielkim  

(189 420 zł), kłodawie, wiślince (508 000 zł),  skowarczu (557 
361 zł), czerniewie (40 509 zł)

  dzięki rozbudowie wydziału komunikacji poprawił się 
komfort przyjmowania petentów. prace kosztowały  

120 000 zł.

  w tym roku przebudowano fragment drogi sobowidz - rębielcz. inwestycja kosztowała dokładnie 1 476 948,27 zł.

  rozbudowa szkoły podstawowej specjalnej w warczu 
pochłonęła 3 448 175 zł.

  850 tys. zł wydano na przebudowę drogi 
lędowo – wróblewo. 

  trwa właśnie przebudowa ostatniej powiatowej ulicy w pruszczu gdańskim (gałczyńskie-
go). zadanie kosztuje 3,8 mln zł, a pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu powiatu i miasta 

pruszcz gdański.

  kwotą… po 120 000 zł dofinansowano zakup samochodów  
dla ochotniczych straży pożarnych w:  

lublewie i sobowidzu.

  zakupiono ciągnik (430 000 zł), który służył będzie  
uczniom zespołu szkół rolniczych centrum kształcenia 

praktycznego w rusocinie. 

  aż 709 000 tys. zł kosztowała budowa mostu w sobowidzu.
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SAMOCHÓD DLA HOSPICJUM 

świąteczna pomoc dla fundacji 
dom Hospicyjny
Żywność z długim terminem przydatności, świąteczne słodycze, a także środki czystości. to wszystko trafi do podopiecznych 
Fundacji dom Hospicyjny w pruszczu gdańskim na Święta bożego narodzenia. dary zebrano podczas dwudniowej akcji 
charytatywnej w centrum Handlowym auchan w gdańsku, zorganizowanej we współpracy z firmą leasing polski. 

Fundacja Dom Hospicyjny 
w Pruszczu Gdańskim działa od 
grudnia zeszłego roku. Pod opie-
ką hospicjum domowego, które 
świadczy swoje usługi pro bono, 
są pacjenci z całego powiatu. Są 
to przeważnie osoby bardzo cho-
re, często  będące u schyłku swo-
jego życia, które czekają w kolej-
ce do hospicjum stacjonarnego. 

Niestety, nie zawsze uda się im 
doczekać tej pomocy. 
 – Mieszkam w Kłodawie – 
mówi Katarzyna Kałduńska, 
prezes Fundacji Dom Hospi-
cyjny w Pruszczu Gdańskim. 
– Kiedy w okolicy rozeszła się 
wiadomość, że mieszka tu pie-
lęgniarka paliatywna, mój tele-
fon się rozdzwonił. Mnóstwo 

ludzi w naszym powiecie choru-
je, mnóstwo potrzebuje pomocy. 
Zaczęłam odwiedzać pacjen-
tów. I chyba już nie muszę dalej 
opowiadać, jak powstało nasze 
hospicjum...
Dzięki pomocy samorządu fun-
dacja ma swoją siedzibę na hali 
targowej w Pruszczu Gdańskim. 
A dzięki dobrym sercom miesz-
kańców – środki na podstawową 
działalność. 
 – Mam nadzieję, że uda się nam 
pozyskać kontrakt od Narodo-
wego Funduszu Zdrowia – do-
daje Katarzyna Kałduńska. – 
Opieka nad pacjentami będzie 
dla nas wtedy dużo prostsza, 
będą na to środki. W tym mo-
mencie działamy pro bono, a pa-
cjentów przybywa. Zapotrzebo-
wanie na opiekę jest ogromne. 
Chcemy się rozwijać, rozbudo-
wać nasz zespół, a w przyszłości, 
jeśli będą na to siły i możliwości, 

także uruchomić hospicjum 
stacjonarne. 
Hospicjum nie musi się już mar-
twić nie tylko o siedzibę, ale 
także o dojazd do pacjentów. 
Dzięki firmie Leasing Polski 
Fundacja będzie teraz mogła 
korzystać z zupełnie nowego 
auta, które ułatwi przemiesz-
czanie się po miejscowościach 

powiatu. Samochód przekazano 
podczas weekendowej zbiórki 
w Auchan, w ramach której wo-
lontariusze zbierali też dary dla 
podopiecznych. 
 – Dziękujemy za pomoc dla 
naszych podopiecznych, w te 
święta na pewno u nikogo nie 
zabraknie żywności. No a my nie 
będziemy teraz bać się śniegu, 

złej pogody czy zimna. Do pa-
cjentów dojedziemy naszym 
hospicyjnym już samochodem. 
Jesteśmy szczęśliwi, dziękujemy 
Wam za ogromne otwarte serca, 
za pomoc i zrozumienie. Trzy-
majcie za nas kciuki – kończy 
szefowa fundacji.

(KD)
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SPRAWILI RADOŚĆ DZIECIOM I SENIOROM

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych ludzi na całym świeci przez trzy dni gościł w gminie cedry wielkie. spotkał się 
z seniorami, a potem z najmłodszymi. mowa oczywiście o mieszkańcu podbiegunowej laponii, który podobnie jak w roku 
ubiegłym zawitał na Żuławy.

Mikołaj odwiedził wszystkich 
seniorów, którzy ukończyli 90 
lat. Każdy z nich otrzymał świą-
teczną paczkę.
 – Grudzień to wyjątkowy czas. 
Spotkania z seniorami są zawsze 
miłymi i wyjątkowymi przeży-
ciami. Dla niektórych najważ-
niejszym prezentem było samo 
spotkanie i rozmowa o sprawach 
dnia codziennego. Cieszę się, że 
mogliśmy dać seniorom kilka 
chwil radości. Chcielibyśmy od-
wiedzać ich znacznie częściej, ale 
mamy tak napięty kalendarz, że 
nawet obiad jemy w locie – mówi 
w specjalnej rozmowie z nami 
św. Mikołaj.
Podobnie jak w roku ubiegłym 
naszemu gościowi towarzyszyła 

niezwykle pomocna śnieżynka.
 – Cieszymy się, że możemy 
sprawić radość kolejnym oso-
bom. Na prezenty zasługują nie 
tylko najmłodsi, ale również se-
niorzy. Niektórym z nich przy-
padło żyć w osamotnieniu, a na-
sza wizyta wywołała u nich daw-
no niewidziany uśmiech – dodaje 
pomocnica Mikołaja.
Na stosunkowo krótkiej liście 
seniorów, którzy otrzymali świą-
teczne paczki znalazło się blisko 
30 osób. 
W tym roku aura nie dopisała, 
dlatego Mikołaj, chcąc odwie-
dzić wszystkie grzeczne dzieci, 
zamiast na saniach podróżował 
wiekowym wozem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Koszwałach, 
która podobnie jak w roku ubie-
głym udekorowała auto świą-
tecznymi światełkami.
 – Kolejny raz zauważam, że 
mieszkają tu wyjątkowi ludzie. 
Kilka dni temu miałem przy-
jemność odwiedzić seniorów, 
niosąc im nie tylko prezenty, ale 
przede wszystkim uśmiech i do-
bre słowo. Przy drugiej naszej 
wizycie, nie brakowało też naj-
młodszych, których obdarowali-
śmy słodkimi łakociami – mówi 
gość z Laponii.
Teraz Mikołaja i jego niezawod-
ną ekipę elfów czeka bardzo 
długi, bo dwudniowy powrót 
do Laponii, gdzie w pocie czoła 
będą przygotowywać się do ak-
cji zakrojonej na bardzo szeroką 
skalę.
 – Mamy do przejrzenia jeszcze 
sporo listów od dzieci. Musimy 
mieć wszystko dopięte na ostat-
ni guzik, ponieważ 24 grud-
nia dostarczyć trzeba prezenty 
do wszystkich dzieci na całym 
świecie. Myślę, że gmina Cedry 
Wielkie ponownie znajdzie się 
na naszym szlaku. Oczekujcie 
więc nas. Do zobaczenia – doda-
je Mikołaj.
Mało kto jednak wie, że 

głównymi koordynatorami mi-
kołajkowych wizyt byli wójt 
Janusz Goliński, Justyna Sło-
wińska – przewodnicząca rady 
gminy oraz „orkiestra” Żuław-
skiego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Cedrach Wielkich dowodzo-
na przez niezastąpionego dyry-
genta – Łukasza Żarnę.
 – Tak piękne imprezy bez 
wsparcia partnerów i sponsorów, 

za które jesteśmy szczególnie 
wdzięczni, nie miałyby możli-
wości zaistnieć. Dlatego kieru-
jemy podziękowania za wspar-
cie finansowe firmie ERBUD 
z Warszawy, która w znacznym 
stopniu wsparła finansowo orga-
nizację przejazdu świętego Mi-
kołaja – dziękuje Łukasz Żarna.

(lubek)

człowiek znany na całym świecie gościł na żuławach
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ZASADZONO 900 DRZEW

zielone miasto Pruszcz gdański 
Pruszcz Gdański to z  całą 
pewnością jedno z  bardziej 
zielonych miast Pomorza. 
Podziw budzić może licz-
ba stworzonych parków czy 
miejsc zielonych. A na tym na 
pewno nie koniec.
 – Jeszcze w  listopadzie za-
lesione zostały kolejne te-
reny naszego miasta – tym 
razem na Osiedlu Burszty-
nowym, w  okolicy zbiorni-
ka retencyjnego. Chcemy 
rozwijać projekt dotyczą-
cy budowy nowych miejsc 

zielonych – zapewnia Janusz 
Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego. – Również 
w  kolejnych latach będziemy 
zalesiać kolejne tereny mia-
sta – w tym także na Osiedlu 
Bursztynowym.
Wprowadzanie coraz więcej 
nie ogrodowych, ale natu-
ralnych zielonych elementów 
w  przestrzeń miasta zauwa-
żane jest przez mieszkańców, 
ale również przez gości od-
wiedzających nasze miasto. 

(GR)

POLICJANCI OSTRZEGAJĄ 

ostrożniej na drodze w czasie zimy 
policjanci przypominają, że w porze zimowej należy zachować wzmożoną ostrożność 
podczas kierowania autem. wymiana opon na zimowe, kontrola podstawowych 
układów w pojeździe, a przede wszystkim dostosowanie zachowań do warunków na 
drodze powinny być dla każdego kierowcy oczywiste. 

 policjanci przypominają, że w porze zimowej należy zachować wzmożoną ostrożność 
podczas kierowania autem

W  tym roku zima zawitała 
do nas stosunkowo wcześnie. 
Mamy nadzieję, że wszyscy 
przygotowali już swoje pojaz-
dy do sezonu zimowego. Nie-
zależnie od tego, czy wyko-
rzystujemy samochód do co-
dziennych dojazdów na krót-
kich odcinkach, czy planujemy 
dłuższe podróże, warto za-
dbać o bezpieczeństwo własne 
i pasażerów.
Policjanci przypominają tym, 
którzy tego jeszcze nie zrobili, 
że przed zimą konieczne jest 
sprawdzenie podstawowych 
układów w pojeździe – zawie-
szenie, kierowniczy, hamulco-
wy, elektryczny. Warto zadbać 
o  wymianę filtra kabinowego 
i  zadbać o  prawidłowe działa-
nie ogrzewania i wentylacji. 
Nie trzeba nikogo przekony-
wać, że wymiana opon na zi-
mowe to też jest jedna z  pod-
stawowych czynności, które 
w  zasadniczy sposób wpływa-
ją na efektywność hamowania 
i  możliwość pewnego kiero-
wania pojazdem w warunkach 
zimowych.

Stan ref lektorów i lamp rów-
nież ma duży wpływ na bez-
pieczeństwo – policjanci od 
kilku już lat prowadzą kam-
panię „Twoje światła – nasze 
bezpieczeństwo”. Pojazd po-
winien być widoczny z  dale-
ka, a  zarazem jego kierowca 
musi widzieć to, co dzieje się 
na drodze.
Niezależnie od przygoto-
wania auta, co najmniej tak 
ważne, jeśli nie ważniejsze, 
jest dostosowanie zachowań 

do warunków na drodze.
Opady deszczu i  śniegu po-
wodują wydłużenie drogi ha-
mowania. Z uwagi na mniej-
szą przejrzystość powietrza 
i  dłużej panujące ciemności 
widoczność znacząco spada. 
Każdy manewr, który bez 
problemu wykonujemy na 
suchej, czystej jezdni, w wa-
runkach zimowych, gdzie na 
drodze zalega śnieg czy na-
wierzchnia pozostaje mokra 
może sprawić, że kierowca 

straci panowanie nad po-
jazdem. W  takim przypad-
ku nietrudno o  wypadek czy 
kolizję.
 
Policjanci przypomina-
ją i  apelują o  zachowanie 
ostrożności i  konieczną 
zmianę sposobu kierowania 
autem. Warto też wziąć pod 
uwagę to, że zimą czas po-
dróży może się wydłużyć.

(KPP Pruszcz Gdański)
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 DZIAłANIA PROSPOłECZNE RÓWNIE WAżNE JAK INWESTYCJE

wielu samorządowców uważa kończący się 2021 rok za bardzo trudny. błażej konkol, wójt gminy trąbki wielkie uważa, że 
faktycznie tak było, ale minione 12 miesięcy należy uznać za udane. 

- Zrealizowaliśmy wiele inwe-
stycji, na które pozyskaliśmy 
dużo środków zewnętrznych, 
liczonych w  milionach zło-
tych, zarówno ze źródeł eu-
ropejskich, jak i  rządowych. 
Podobnie jak inni również 
w  naszym budżecie mieliśmy 
mniejsze wpływy. Podobnie 
będzie w roku przyszłym. Sza-
cuję, że możemy osiągnąć o ok. 
1 milion złotych mniej – mówi 
nam wójt Konkol. – Mniejsze 
wpływy wyrównały w  pew-
nym stopniu dofinansowania 
do naszych inwestycji, które 
w niektórych przypadkach wy-
niosły nawet 85 proc. kosztów 
zadania. Podsumowując mi-
niony rok, przyznam, że jestem 

zadowolony ze zrealizowanych 
inwestycji i podjętych przez nas 
przedsięwzięć.
Zdecydowanie najważniejszy-
mi inwestycjami – szczególnie 
z  punktu widzenia mieszkań-
ców – są działania drogowe. 
Jesienią zakończono przebu-
dowę drogi łączącą dwie gminy 
– Przywidz i  Trąbki Wielkie. 
Kosztem 1 mln zł, prowadzo-
no inwestycję na ulicy Łąkowej 
w  Mierzyszynie. Połowę tej 
kwoty pokryła dotacja z  Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Warto też wspomnieć 
o  działaniach na drogach So-
bowidz – Klępiny, czy Postoło-
wo – Ełganowo.
To oczywiście jedna z  wielu 

inwestycji drogowych, zreali-
zowanych na terenie trąbec-
kiej gminy. Tylko w  tym roku 
utwardzono nawierzchnię na 
23 odcinkach dróg gminnych 
o  długości ponad 7 km. War-
tość wszystkich robót wyliczo-
no na ponad 3,3 mln zł. Powo-
dy do radości mogą też mieć 
piesi, ponieważ w  różnych 
wsiach wybudowano chodniki 
(także przy współpracy z  po-
wiatem gdańskim).
Trąbecki samorząd każdego 
roku część finansowego tortu 
przeznacza na poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców. Pienią-
dze wydatkowane są m.in. na 
zakup sprzętu dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W tym roku 
na zakup samochodu z  straża-
ków z Sobowidza gmina Trąbki 
Wielkie przeznaczyła 400 tys. 
zł. Poza tym gmina dofinan-
sowała zakup samochodu dla 
trąbeckich policjantów. Ale nie 
można też zapomnieć, że wciąż 
trwa budowa ośrodka zdrowia 
w Mierzeszynie.
W  ubiegłym roku zakończyli-
śmy budowę sieci kanalizacyj-
nej w  aglomeracji Sobowidz. 
To jednak nie wystarczało, 
dlatego w  tym roku konty-
nuowaliśmy kolejne zadania 
związane z  budową kanalizacji 

w  tej samej aglomeracji. Kosz-
tem 1 mln zł wybudowaliśmy 
chociażby nowy zbiornik na 
terenie oczyszczalni ścieków 
w  Trąbkach Wielkich. Budo-
wana jest też sieć kanalizacyjną 
w Kłodawie. 
Ciekawie pod kątem inwesty-
cji zapowiadają się kolejne lata. 
Gmina zleciła bowiem wy-
konanie projektu rozbudowy 
szkoły w  Kłodawie, budowę 
sali gimnastycznej przy pod-
stawówce w  Czerniewie. Czy-
nione są ostatnie przygotowa-
nia do modernizacji budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i  Rekreacji. Ma być 
także zagospodarowany lasek 
vis a vis trąbeckiego cmentarza, 
który będzie służyć rekreacji 
mieszkańców.
 – Podpisałem porozumie-
nie z  Politechniką Gdańską 
w sprawie przygotowania przez 
studentów – oczywiście w  ra-
mach prac dyplomowych – 
opracowania zagospodarowa-
nia centrum Trąbek Wielkich 
łącznie z  nową bryłą urzędu 
gminy. Mamy coraz więcej za-
dań, dlatego potrzebujemy bar-
dziej funkcjonalnego budynku. 
Poza tym chciałbym, żeby cen-
trum wsi stało się wizytówką 
naszej gminy. Owoce pracy 
studentów poznamy w  przy-
szłym roku – mówi „Panora-
mie”. Błażej Konkol.
Nie samymi inwestycjami cie-
szyli się mieszkańcy trąbeckiej 
gminy. Po rocznej przerwie 
spowodowanej pandemią zor-
ganizowano dożynki, na któ-
rych nie zabrakło gości z  za-
przyjaźnionych gmin Leżajsk 
i  Markt Uehlfeld. Odbył się 
także bal seniora. Obie impre-
zy pokazały, jak bardzo braku-
je nam wydarzeń kulturalnych 

i  spotkań w  szerszym gronie. 
Wielkim sukcesem zakończyła 
się także charytatywna akcja, 
podczas której zbierano pie-
niądze na leczenie Gabrysia. 
Zaledwie w ciągu miesiąca ze-
brano ok. 1 mln zł. Podsumo-
wując 2021 rok, warto jeszcze 
wspomnieć o konkursie „Trąb-
ki w Trąbkach”, w którym zwy-
ciężyli muzycy z … Chin.
 – Ważne są nie tylko inwe-
stycje, ale również działania 
prospołeczne. Covid-19 spo-
wodował, że w ostatnim czasie 
nagromadziły się pewne pro-
blemy. Myślimy nie tylko o se-
niorach, ale i  najmłodszych, 
dlatego w naszych placówkach 
oświatowych dzieci i młodzież 
mogą liczyć na pomoc psycho-
logiczną. Dzieci skorzystają 
również z  projektu żeglarskie-
go „Pomorskie Żagle Wiedzy. 
Edukacja Morska i  Żeglarska 
w  Gminach Cedry Wielkie, 
Suchy Dąb i Trąbki Wielkie”
Pandemia jakoś szczególnie nie 
dotknęła naszej gminy. Poziom 
wyszczepienia mamy na wyso-
kości ponad 50 proc. i  jak na 

gminę wiejską jest to dobry wy-
nik – komentuje wójt Konkol.
W  ostatnim czasie w  gminie 
Trąbki Wielkie przybywa miesz-
kańców i przedsiębiorców. Gmi-
na jest jedną z nielicznych na Po-
morzu, gdzie występuje dodatni 
przyrost naturalny. Błażej Kon-
kol cieszy się z  takiego obrotu 
sprawy. Wpływ ma na to kilka 
aspektów.
 – Jednym z nich jest brak tere-
nów inwestycyjnych w Gdańsku 
i jego najbliższej okolicy. Te, któ-
ry pozostały, są drogie, dlatego 
inwestorzy wybierają np. naszą 
gminę, gdzie działki inwesty-
cyjne są tańsze i gdzie mniejsze 
są także podatki. Trzeba też pa-
miętać, że gmina Trąbki Wielkie 
jest doskonale skomunikowana 
z  południem polskim, co także 
przemawia na naszą korzyść. To 
sprawia, że na naszym terenie 
powstają centra logistyczne. Bu-
dującym jest też fakt, że moim 
zdaniem polepsza się jakość ży-
cia naszych mieszkańców – pod-
kreśla Błażej Konkol.

(lubek)

gmina trąbki wielkie ma więcej 
mieszkańców i przedsiębiorców
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CHARYTATYWNE AKCJE

mają wielkie serca!
W  ostatnim czasie Urząd 
Gminy Pruszcz Gdański wraz 
z  Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Cieplewie 
zapraszał do udziału w  róż-
nych akcjach charytatywnych. 
Mieszkańcy jak zawsze chęt-
nie wzięli w nich udział.
W  listopadzie, po apelu na 
oficjalnym Facebooku Gminy 
Pruszcz Gdański, do urzę-
du trafiła duża ilość darów 
w  postaci żywności, artyku-
łów spożywczych i odzieży – 
wszystko z  przeznaczeniem 
dla uchodźców na granicy 
polsko-białoruskiej. 
Na początku grudnia tata 
cierpiącego na dziecięce po-
rażenie mózgowe Artur-
ka Rosy z  Tczewa odebrał 
zbiory mieszkańców gminy 
– ogromną liczbę nakrętek. 
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Dochód z  ich sprzedaży zo-
stanie przeznaczony na re-
habilitację chłopca. Nakrętki 
zbierane są do specjalnych 
pojemników przy urzędzie 
w  Juszkowie oraz u  zbiegu 
Starogardzkiej i  Pocztowej 
w Straszynie.
Jak co roku o  tej porze wójt 
Magdalena Kołodziejczak 
przekazała uczniom Szkoły 
Specjalnej w  Warczu pozy-
skane od sponsorów słodycze 
i upominki.
Również w  grudniu w  urzę-
dzie gminy i GOPS zbierano 
słodycze, kawy, herbaty i inne 
artykuły spożywcze, który 
pozwoliły na przygotowanie 
paczek dla potrzebujących 
seniorów.

(MB)

życie gmiNy Pruszcz gdański

Kolejno 50 i  60 lat temu 
przysięgali, że będą ze sobą 
w zdrowiu i w chorobie. Sło-
wa dotrzymali.
Bogumiła i  Mieczysław 
Miakinko z  Rotmanki ob-
chodzili „złote gody”, czy-
li jubileusz 50-lecia poży-
cia małżeńskiego, zaś Łucja 

i  Władysław Porczyńscy ze 
Straszyna, którzy są małżeń-
stwem już 60 lat – „diamen-
towe gody”. Pary otrzymały 
nadane im przez Prezydenta 
RP medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie, a  tak-
że listy gratulacyjne, kwia-
ty i  upominki (z  powodów 

zdrowotnych w imieniu pań-
stwa Porczyńskich odbierała 
je tylko pani Łucja). Jubila-
tom życzymy zdrowia i  po-
myślności na dalsze lata.

(MB)

ATRAKCJE DLA NAJMłODSZYCH

mikołajki w gminie Pruszcz gdański
6 grudnia teren przy ośrodku kultury w cieplewie zmienił się wesołą wioskę 
mikołajową. nie zabrakło mikołaja z pomocnikami, pana balonika i rozśpiewanych 
oraz roztańczonych animatorów. największą atrakcją była jednak karuzela wenecka, 
z której można było bezpłatnie i do woli korzystać. 

W ZDROWIU I CHOROBIE

złoci i diamentowi jubilaci 

Licznym atrakcjom to-
warzyszył poczęstunek 
przygotowany przez Koło 
Gospodyń Wiejskich 
w  Cieplewie. W  sumie, 
jak szacuje Ośrodek Kul-
tury i Sztuki oraz Biblio-
teka Publiczna Gminy 
Pruszcz Gdański, z  Mi-
kołajek skorzystało po-
nad 2 tysiące dzieci. 
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WSZYSTKIE RĘCE NA POKłAD
osP Jodłowno z nowym wozem

Władze gminy Przywidz nie 
jeden raz udowodniły, że dbają 
o bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Przejawia się to w różny 
sposób. Tym razem planu-
ją zakup wozu bojowego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jodłownie.
 – Podziwiam strażaków ochot-
ników za ich trud i poświęcenie. 
Rzadko spotyka się osoby, które 
chcą nieść pomoc innym w swo-
im wolnym czasie, poświęcając 
swój czas rodzinny. Strażakom 
z Jodłowna na pewno przyda się 
nowe auto, szczególnie że licz-
ba ich wyjazdów jest duża. Są to 
przede wszystkim wyjazdy do 
wypadków drogowych – mówi 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz.
Zakup nowego wozu strażac-
kiego może kosztować ponad 
800 tys. zł. Przywidzki samo-
rząd nie jest tak bardzo majęt-
ny, by w pojedynkę sfinansować 
tak drogi zakup, dlatego władze 
gminy zabiegać będą o dofinan-
sowanie w Państwowej Straży 
Pożarnej i Starostwie Powiato-
wym w Pruszczu Gdańskim.
 – Mam nadzieję, że nasz wnio-
sek uzyska poparcie i już na 
jesieni przyszłego roku straża-
cy będą mogli cieszyć się z no-
wego samochodu. Teraz mogę 
powiedzieć: wszystkie ręce na 
pokład! Liczę, że podobnie jak 
Przywidzu, strażacy z Jodłowna 

zmobilizują się i sami także zabie-
gać o wsparcie w innych insty-
tucjach, co na pewno przyspie-
szy zakup wozu – dodaje Marek 
Zimakowski.
Przypomnijmy, że kilka lat temu 
zakupiono wóz strażacki dla 
OSP Przywidz (drugi nowy), na-
tomiast w Jodłownie przeprowa-
dzono rozbudowę strażnicy. Oba 
te zadania kosztowały ponad 2,5 
mln zł.
Czy to dużo czy mało? Biorąc 
pod uwagę wcześniejsze lata to 
jednostki OSP dysponowały sta-
rym sprzętem a był taki moment, 
że strażakom w Przywidzu wy-
powiedziano korzystanie z obiek-
tu, który sami kiedyś zbudowali.
To nie koniec, ponieważ wójt 
Zimakowski w nieco dalszej 
perspektywie, chcąc wesprzeć 
miejscowe jednostki OSP, za-
mierza tworzyć Gminne Cen-
trum Ratownictwa. W nim 
swoją siedzibę miałaby mieć 
Policja, ratownicy z pogotowia 
i strażacy z Przywidza. 
- Konkretną działkę pod ten cel 
już posiadamy. Przygotowanie 
projektu również będzie wy-
magało czasu. Najważniejszym 
zadaniem będzie jednak znale-
zienie środków zewnętrznych, 
które w znacznym stopniu po-
mogły nam w realizacji inwesty-
cji – dodaje wójt Zimakowski.

(GR)

życie gmiNy Przywidz

Za nami Ogólnopolski Fe-
stiwal Ekoenergetyki, któ-
ry kolejny raz zorganizowa-
no w Opolu. Śmiało można 
powiedzieć, że jego stałym 
uczestnikiem stał się w ostat-
nich latach Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz. 
Udział w imprezie jest na pew-
no wyróżnieniem dla gminy, 
która staje się pomorskim lide-
rem w podejmowanych działa-
nia związanych z Odnawialny-
mi Źródłami Energii. 
Podczas ekoenergetycznego 
festiwalu wójt Zimakowski 
miał okazję zaprezentować 
projekt „SERENE”, o którym 
piszemy w materiale obok.
 – Takie wydarzenia dają do-
skonałą możliwość do spotka-
nia z ekspertami w dziedzi-
nie OZE. Dzięki temu mogę 
zdobywać nowe informacje, 
które być może wykorzystamy 

na naszym własnym podwór-
ku. Dla przykładu na festiwa-
lu w Opolu pojawił się temat 
zarządzania obiektami w taki 
sposób, aby zapobiegać albo 
szybko reagować na wypadek 
awarii instalacji, a przy okazji 
optymalnie wykorzystywać 
ciepło, energię elektryczną czy 
wodę. Myślę, że to jest kolej-
ny kierunek, w którym trzeba 
podążać. Szczególnie teraz nie 
możemy lekką ręką traktować 
rachunków. Musimy ograni-
czać ich wysokości – zauważa 
wójt Zimakowski.
Na Pomorzu, co już zauważy-
liśmy w jednym z poprzednich 
wydań „Panoramy”, brakuje 
podobnych wydarzeń, dlatego 
– jak podkreśla Marek Zima-
kowski – trudno dotrzeć na-
szym samorządowcom do ta-
kich informacji, które z powo-
dzeniem można wykorzystać 

przy realizacji różnych inwe-
stycji ekoenergetycznych. 
 – Miałem przy okazji przy-
jemność zapoznania się 
z działalnością Ekologicznego 
Klastra Oławskiego. Podob-
nie jak w naszym przypadku 
wszystko zaczęło się od po-
mysłu. Potem należy znaleźć 
grupę zainteresowanych, któ-
ra zajmie się realizacją. Trze-
ba być otwartym na kontakty 
z otoczeniem bliskich i dal-
szym. Nikt nam nie przekaże 
gotowca jak stworzyć spół-
dzielnię, wspólnotę czy kla-
ster energetyczny. Musimy 
sami go wypracować, wdraża-
jąc w życie modele teoretycz-
ne, a najlepiej wzorować się na 
już funkcjonujących rozwią-
zaniach – podsumuje Marek 
Zimakowski.

(GR)

W PRZYWIDZU TWORZY SIĘ WSPÓLNOTA ENERGETYCZNA

międzynarodowy projekt oze 
z udziałem mieszkańców 
w przywidzu odbyło się spotkanie partnerów projektu serene z mieszkańcami 
miejscowości. wydarzenie połączone zostało z dniem otwartym nowej oczyszczalni 
ścieków w przywidzu, która jest jednym z obiektów badawczych projektu. 

W OPOLU O PIONIERSKIM PROJEKCIE

złoci i diamentowi jubilaci 
reprezentacja Pomorza na ekofestiwalu 
„zielony feniks”

Przywidzka oczyszczalnia 
ścieków jest to nowoczesny 
obiekt, który wymaga mini-
malnego nadzoru i znacznie 
poprawia jakość oczyszcza-
nia ścieków, a w rezultacie 
stan środowiska. Mieszkań-
cy miejscowości przewożeni 
byli do oczyszczalni z cen-
tralnego miejsca zbiórki za 
pomocą elektrycznego mi-
nibusu. Dzięki ładowarkom 
pojazdów elektrycznych, 
które zainstalowane zostaną 
w ramach projektu SERE-
NE pojazdy tego typu mogą 
w niedalekiej przyszłości 
stać się środkiem transportu 
dla dzieci udających się do 
szkoły.
Spotkanie informacyjne 

dla projektu SERENE dla 
mieszkańców odbyło się 
w Arenie Przywidz. Organi-
zatorami spotkania byli pol-
scy partnerzy projektu SE-
RENE: Energa-Operator, 
Gmina Przywidz, Instytut 
Maszyn Przepływowych Pol-
skiej Akademii Nauk (IMP 
PAN) oraz f irma STAY-ON. 
Podczas spotkania organiza-
torzy przedstawili mieszkań-
com czym jest projekt, jakie 
są jego cele i zakres oraz za-
chęcali ich do aktywnego 
udziału.
Przywidz, obok Skanderbor-
ga w Danii oraz Olst w Ho-
landii, został wybrany jako 
jeden z trzech obszarów de-
monstracyjnych dla projektu 

SERENE. Prace na terenie 
gminy skoncentrowane będą 
w trzech lokalizacjach: Are-
na Przywidz oraz szkoła, 
nowa oczyszczalnia ścieków, 
a także część osiedla miesz-
kaniowego. Mieszkańcy swo-
im udziałem mogą wesprzeć 
projekt, umożliwiając wy-
korzystanie swoich danych 
o zużyciu energii, co pomo-
że zdiagnozować stan sieci 
i zdef iniować priorytetowe 
działania, które poprawią 
jej parametry. Dodatkowo 
stają się oni potencjalnymi 
członkami wspólnoty ener-
getycznej (klastra), która 
ma powstać w Przywidzu 
w ramach SERENE. Wielu 
mieszkańców odpowiedziało 

pozytywnie na apel orga-
nizatorów. Zdecydowali 
się udostępnić swoje dane 
pomiarowe wykazując się 
przy tym dużą aktywnością 
i zaangażowaniem.
Spotkanie odbyło się pod pa-
tronatem wójt gminy Przy-
widz Marka Zimakowskie-
go. Wśród gości znaleźli się: 
Wiesław Jasiński – wicepre-
zes Energa-Operator, prof. 
Jan Kiciński z IMP PAN, 
Teresa Jakubowska – pre-
zes Regionalnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku 
oraz Tomasz Lesiewicz ze 
spółki Enspirion.

(AN)
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w obecności zaproszonych gości dokonano symbolicznego zakończenia prac budowlanych i otwarcia aqua centrum kolbudy. 
Już niedługo z wodnych atrakcji oraz strefy spa nowego obiektu będą mogli skorzystać wszyscy miłośnicy tej formy rekreacji. 
operator basenu kończy prace nad ofertą i harmonogramem zajęć, a także systemem ulg i zniżek dla mieszkańców gminy

Podczas uroczystości która 
odbyła się 21 grudnia, przedsta-
wiciele administracji rządowej, 
parlamentarzyści, samorządow-
cy oraz dyrektorzy gminnych 
placówek oświatowych mieli 
okazję obejrzeć film oraz zdję-
cia wystawione na sztalugach 
w  holu głównym Aqua Cen-
trum Kolbudy, dokumentują-
ce kolejne etapy prac budowla-
nych. Uczestnicy wydarzenia 
z zaciekawieniem przeszli przez 
poszczególne pomieszczenia 
obiektu i zapoznawali się z  jego 
parametrami oraz szczegółami 
dodatkowych atrakcji, takich jak 
sauny i grota solna. 
Budowa Aqua Centrum Kolbu-
dy rozpoczęła się jesienią 2018 
roku. Na inwestycję mieszkań-
cy gminy Kolbudy czekali kilka 
dekad. Symboliczne „wkopa-
nie pierwszej łopaty” odbyło się 
krótko przed wyborami. Projekt 

wyjściowy charakteryzowały 
bardzo kosztowne rozwiązania 
techniczne. Były one być może 
efektowne, jednak z punktu wi-
dzenia eksploatacji  mało efek-
tywne i drogie w utrzymaniu, a z 
perspektywy przyszłych użyt-
kowników – mało funkcjonalne. 
Co więcej, w budżecie gminy nie 
było zabezpieczonych wystar-
czających środków na realizację 
tak zaprojektowanego przedsię-
wzięcia inwestycyjnego. Z  tego 
też względu oraz w  związku 
z  zadłużeniem zagrażającym 
stabilności finansowej gmi-
ny, w  2019 roku nowo wybrani 
przedstawiciele samorządu zde-
cydowali o  wstrzymaniu prac 
związanych z  budową. Projekt 
poddano modyfikacji w taki spo-
sób, aby zoptymalizować jego 
funkcjonalność i dostępność dla 
użytkowników. 
Nie bez znaczenia było także 

zastosowanie rozwiązań umoż-
liwiających obniżenie kosztów 
inwestycji i  późniejszej eksplo-
atacji obiektu. Zrezygnowano 
m.in. z  ruchomego dna na 25 
metrowym basenie oraz rucho-
mego pomostu dla ratowników. 
Jednocześnie wprowadzono roz-
wiązania uatrakcyjniające obiekt 
dla przyszłych użytkowników. 
Wśród nich m.in. drugą, płyt-
szą nieckę basenową do nauki 
pływania i  aqua-aerobiku, bro-
dzik dla najmłodszych przy ja-
cuzzi oraz strefę SPA składająca 
się z  saun suchej i  mokrej oraz 
groty solnej. Wdrożone zmiany 
spowodowały, że Aqua Centrum 
Kolbudy stało się bardziej funk-
cjonalne i może w nim przeby-
wać jednocześnie 2 razy więcej 
osób niż przewidywano w pier-
wotnym projekcie. 
Kluczowe dla zakończenia 
inwestycji z  sukcesem były 

równoczesne prace nad przywró-
ceniem dobrej kondycji finanso-
wej gminy poprzez redukcję za-
dłużenia. Bez tego realizacja tej 
inwestycji (w całości finansowa-
nej ze środków własnych gminy) 
jak również jakiejkolwiek innej 
inwestycji gminnej nie byłaby 
możliwa. 
- Patrząc wstecz, trudno uznać 
niektóre decyzje i działania zwią-
zane z inwestycją za zrozumiałe. 
Począwszy od lokalizacji obiek-
tu w  miejscu szkolnego parkin-
gu, czy też wyboru kosztowych 
i  nieefektywnych rozwiązań 
w sytuacji ogromnego w tamtym 
czasie zadłużenia gminy. Jeszcze 
w poprzedniej kadencji (w 2018 
roku) władze gminy unieważni-
ły pierwszy przetarg na budowę 
obiektu basenowego, gdyż naj-
niższa oferta wyniosła blisko 25 
mln zł i była dwukrotnie wyższa 

od zaplanowanych wydatków 
w  budżecie gminy na tę inwe-
stycję. Dziś, najważniejsze jest, 
że pomimo wielu wyzwań przed 
jakimi stawali inwestor i wyko-
nawca, konieczności podejmo-
wania trudnych decyzji, działa-
nia w  warunkach niepewności 
potęgowanych choćby pandemią 
COVID19, ostatecznie Aqua 
Centrum Kolbudy wybudowali-
śmy – ocenia wójt gminy Kolbu-
dy Andrzej Chruścicki. 
Po naniesieniu zmian projekto-
wych prace na budowie wzno-
wiono pod koniec 2019 roku. 
Realizacja inwestycji do stanu 
surowego zamkniętego została 
zakończona jesienią 2020 roku, 
natomiast  druga część inwesty-
cji polegająca na montażu nie-
zbędnych do funkcjonowania 
pływalni urządzeń oraz pracach 
wykończeniowych rozpoczęła 
się w styczniu bieżącego roku.
- Dziś, wspólnie z zaproszonymi 
gośćmi, świętujemy zakończenie 
prac budowlanych i  wykończe-
niowych. Jest to pierwszy obiekt 
w Powiecie Gdańskim na terenie 
gminy wiejskiej z 25-cio metro-
wym basenem – mówi Andrzej 
Chruścicki. - Wkrótce obiekt 
zostanie otwarty dla miesz-
kańców, którzy długo na nie-
go czekali. Pierwotnie miał być 
budowany wraz ze szkołą. Przy-
pomnijmy, że ta została oddana 
do użytku w 1986 roku. Później, 
przez kolejne kadencje samorzą-
du temat odkładano. To piękny 
i  nowoczesny obiekt. Mam na-
dzieję, że spełni oczekiwania 
mieszkańców i  zadowoli nawet 
największych malkontentów. 
Jak w  przypadku każdej du-
żej inwestycji, przed oddaniem 
obiektu do użytku nie obeszło 
się bez konieczności przeprowa-
dzenia prac dodatkowych, wa-
runkujących uzyskanie wszyst-
kich niezbędnych pozwoleń na 
użytkowanie. 
- Aqua Centrum Kolbudy zo-
stało wykonane zgodnie ze 
sztuką budowlaną – mówi An-
drzej Chruścicki. – W  trakcie 

odbiorów okazało się jednak, że 
stare, poliwęglanowe okna hali 
sportowej sąsiadującej z  base-
nem nie spełniają norm określo-
nych przepisami bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Musieli-
śmy zabezpieczyć je specjalny-
mi, ognioodpornymi płytami. 
Pragnę jednak uspokoić. To tyl-
ko rozwiązanie tymczasowe. Na 
rok 2022 zaplanowano bowiem 
remont elewacji hali. 
Jak zapewniają przedstawicie-
le władz gminy, operator Aqua 
Centrum Kolbudy dokłada sta-
rań, aby mieszkańcy mogli sko-
rzystać z  pływalni oraz strefy 
spa możliwie szybko. Nastąpi to 
najpewniej na początku stycznia 
przyszłego roku. 
- Dbałość o  szczegóły wykoń-
czenia strategicznej dla gminy 
Kolbudy inwestycji jest dla nas 
kluczowa – podkreśla Wójt. 
Obie basenowe niecki od drugiej 
połowy listopada wypełnione są 
już wodą, która na bieżąco jest 
podgrzewana i filtrowana. Spół-
ka Reknica, która w imieniu sa-
morządu realizowała inwestycję, 
dokonała wyboru operatora. Ten 
- jak ma to miejsce w większości 
obiektów tego typu – zapewni 
bieżącą obsługę Aqua Centrum 
Kolbudy i zadba o ofertę dostęp-
ną dla lokalnej społeczności. 
- Już dziś zapraszam wszyst-
kich mieszkańców i gości, także 
sceptyków i  oponentów, do od-
wiedzin i  korzystania z  atrakcji 
Aqua Centrum Kolbudy – doda-
je Andrzej Chruścicki. 
W głównej hali obiektu znajdu-
je się sześciotorowa duża niecka 
o  wymiarach 25x12,50 m, głę-
bokości od 1,2 do 1,8 m, a także 
basen rekreacyjny o zróżnicowa-
nych głębokościach od 80 cm 
do 110 cm. Obok basenu rekre-
acyjnego umiejscowiono wannę 
spa, z  którą sąsiaduje strefa dla 
najmłodszych użytkowników 
obiektu. Dużym zainteresowa-
niem mieszkańców cieszyć się 
będą zapewne sauna sucha i pa-
rowa oraz sąsiadująca z nimi gro-
ta solna. 

AqUA CENTRUM KOLBUDY 

dokonano symbolicznego otwarcia
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RODZINNY KAPITAł OPIEKUŃCZY

dobra informacja dla rodzin
Od 1 stycznia na drugie i każ-
de kolejne dziecko w  rodzinie 
w wieku od 12. do 35. miesią-
ca życia, będzie przysługiwać 
nowe, dodatkowe świadczenie 
– rodzinny kapitał opiekuń-
czy. Będzie ono realizowane 
przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych.
Rodzinny kapitał opiekuńczy 
będzie wynosił maksymal-
nie 12 tys. zł. Wypłata nastąpi 
w miesięcznych częściach – po 
500 zł przez 2 lata lub 1000 zł 
miesięcznie przez rok – wybór 
należy do rodziców. Wspar-
cie będzie niezależne od do-
chodów rodziny, a  środki nie 
będą opodatkowane. Prawo do 
świadczenia będą mieć także ci 
rodzice, którzy już teraz mają 
dwoje lub więcej małych dzieci. 
Wówczas świadczenie będzie 
przysługiwało na drugie dziec-
ko lub kolejne proporcjonalnie 
za czas od dnia wejścia w życie 
ustawy do końca 35. miesiąca 
życia tego dziecka, na które ka-
pitał przysługuje.
Przyjmowaniem wniosków 
o  rodzinny kapitał opiekuńczy, 
ich rozpatrywaniem oraz wy-
płatą świadczenia będzie zaj-
mował się ZUS. 
 – Wnioski wraz załącznikami 
będzie można składać wyłącz-
nie w  postaci elektronicznej, 
za pomocą tych samych syste-
mów, co wnioski o  świadcze-
nie „Dobry start” i świadczenie 

wychowawcze w  ramach pro-
gramu „Rodzina 500+”, czy-
li Platformy Usług Elektro-
nicznych (PUE) ZUS, portalu 
Emp@tia oraz bankowość elek-
troniczną – informuje Krzysztof 
Cieszyński, rzecznik prasowy 
pomorskiego oddziału ZUS.
Wysokość pobieranego kapitału 
może zostać zmieniona – pod-
wyższona z 500 zł do 1000 zł 
miesięcznie albo obniżona 1000 
zł do 500 zł miesięcznie – na 
wniosek rodzica, przy czym 
taką dyspozycję można będzie 
złożyć tylko raz w okresie otrzy-
mywania kapitału.
Maksymalny termin na rozpa-
trzenie wniosku o  kapitał wy-
nosi 2 miesiące od dnia złożenia 
wniosku wraz z dokumentami. 
Z  kolei wypłata pieniędzy na-
stąpi nie wcześniej niż za mie-
siąc, od którego przysługuje 
prawo do wsparcia.
Nowe przepisy przewidują tak-
że dofinansowanie do miejsc 
opieki dla dzieci. Będzie ono  
wynosić maksymalnie 400 zł 
miesięcznie na dziecko w żłob-
ku, klubie dziecięcym lub 
u dziennego opiekuna – przeka-
zywane bezpośrednio instytucji 
(nie więcej niż wysokość fak-
tycznej opłaty ponoszonej przez 
rodziców za dany miesiąc). Tu-
taj też nie będzie obowiązywało 
kryterium dochodowe.

(GR)

w komendzie powiatowej policji w pruszczu gdańskim znów nastąpiły zmiany kadrowe. obowiązki komendanta 
powierzono tymczasowo mł. insp. markowi laskowskiemu, który zastąpił insp. wiolettę Jóźwik.

Niespełna 10 miesięcy komen-
dantem pruszczańskiej Policji 
była insp. Jóźwik. Na począt-
ku grudnia zdecydowano, że 
przejdzie ona na tzw. zaopa-
trzenie emerytalne. Wakujące 

miejsce komendanta powie-
rzono zaś mł. insp. Markowi 
Laskowskiemu. Nowy szef 
komendy w  Pruszczu Gdań-
skim był dotychczas naczel-
nikiem Wydziału Kontroli 

Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Gdańsku, a w Policji słu-
żył od 1994 roku.
 – Przez ostatnie 6 lat peł-
nił służbę jako naczel-
nik Wydziału Kontroli 

Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Gdańsku. We wcześniej-
szym okresie m.in. nadzoro-
wał sposób wyjaśniania skarg 
i  wniosków wpływających 
do Policji oraz kontrolował 

jednostki i  komórki organiza-
cyjne w garnizonie pomorskim 
– informuje sierż. szt. Karol 
Kościuk, rzecznik prasowy 

Komedy Powiatowej Policji 
w Pruszczu Gdańskim.

(GR)

NOWY KOMENDANT

kolejne roszady w Policji 

Koniec roku zwyczajowo świętowany  
był pod Urzędem Miasta.  

Z racji prowadzonego tam remontu, 
spotkanie z mieszkańcami zostaje 

przeniesione w tym roku na teren przy  
Centrum Kultury i Sportu. 

O północy odbędzie się widowisko 
pirotechniczne, a my zapraszamy  
od godziny 23:30 do godziny 00:30  

do wspólnego przywitania  
Nowego Roku 2022, gdzie atmosferę 

podkręcać będzie DJ. 

Musimy jednak pamiętać, że udział 
uczestników, zależeć będzie od 

aktualnych w tym dniu obostrzeń 
sanitarnych. 
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PIERWSZY RAZ

metropolia na faktorii 
Pierwszy raz w 10-letniej 
historii Obszaru Metropo-
litalnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot, do którego należy 
również nasze miasto, wal-
ne zgromadzenie odbyło się 
w Pruszczu Gdańskim. Jego 
uczestników gościła prusz-
czańska faktoria.
 – Rzadko zdarza się, żeby 
nasze miasto miało przy-
jemność goszczenia kilku-
dziesięciu samorządowców 
z Pomorza. Mam nadzieję, że 
faktoria na tyle urzekła wła-
dze stowarzyszenia, że ze-
brania naszej metropolitalnej 

organizacji organizować bę-
dziemy częściej – mówi nam 
Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
podczas zebrania dyskuto-
wano o przyszłorocznym 
budżecie i nowej perspekty-
wie finansowej Unii Euro-
pejskiej. Spotkanie było też 
okazją do powitania nowych 
członków, wśród których 
znaleźli się: Arena Gdańsk 
Operator i Aqua Sopot. 

(GR)

W GMINIE CEDRY WIELKIE 

w miejscowości długie pole i został odnowiony plac zabaw, który będzie miejscem bezpiecznych 
zabaw dzieci. inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu gminy cedry wielkie nagrodzonemu 
w dobrosąsiedzkim programie „wzmocnij swoje otoczenie”, organizowanym przez polskie sieci 
elektroenergetyczne. wsparcie wyniosło 20 tys. zł. 

Powstała nowa przestrzeń dla najmłodszych 

W przestrzeni pojawiły się 
m.in. drabinka czy ścianka 
wspinaczkowa, które stworzą 
tzw. „małpi gaj” dla dzieci. 
Inwestycja przyczyni się do 
stworzenia miejsca spotkań 
i integracji dla lokalnej spo-
łeczności i umożliwi dzie-
ciom aktywne spędzanie wol-
nego czasu w bezpiecznych 

warunkach. Całość prac wy-
niosła ponad 45 tys. złotych, 
z czego oprócz grantu, wkład 
własny gminy stanowił ponad 
20 tys. zł.
Program „WzMOCnij Swo-
je Otoczenie” to ogólno-
polski program grantowy, 
realizowany przez Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne. 

Skierowany jest do samo-
rządów i ich jednostek – np. 
przedszkoli, szkół, bibliotek, 
czy ośrodków pomocy spo-
łecznej, oraz do organizacji 
pozarządowych, które chcą 
wprowadzać ważne i dłu-
gotrwałe zmiany w swoim 
otoczeniu w jednej z sied-
miu następujących obszarów: 

aktywność fizyczna, bezpie-
czeństwo, edukacja, rozwój 
wspólnej przestrzeni publicz-
nej, środowisko naturalne, 
zdrowie i inne inicjatywy 
mieszczące się w celach pro-
gramu. Dodatkowe informa-
cje można znaleźć na stronach 
www.raport.pse.pl oraz www.
wzmocnijotoczenie.pl.

 grudniowe walne zgromadzenie obszaru 
metropolitalnego gdańsk-gdynia-sopot odbyło się 

na terenie pruszczańskiej faktorii. 
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ŚWIĄTECZNA PACZKA

POMOC OD DEWELOPERA

wspólna akcji Lechii i awfis

wsparcie dla piłkarzy

Do ogólnopolskiej akcji 
„Szlachetna paczka” włączy-
ła się w tym roku Akademia 
Wychowania Fizycznego 
i Sportu w Gdańsku, wspiera-
jąc Akademię Piłkarską Le-
chii w pomocy rodzinie Pani 
Katarzyny z Gdańska.
Lechia Gdańsk bierze czynny 
udział w akcjach „Szlachetnej 
Paczki” już od kilku lat. 
 – Zawodnicy i pracownicy 
klubu chętnie angażują się 
w jej przygotowanie. Rów-
nież w tym roku przyłączyli 
się nasi sponsorzy i partnerzy, 

Sekcja piłkarska GTS Ziel-
ke Goszyn zyskała sponso-
ra – wsparcie udzielone przez 
Granit Development 2 Sp. k. 
(dewelopera osiedla „Młody 
Straszyn”) pomoże zawodni-
kom w realizacji planów.
 – W imieniu całego zespo-
łu GTS Zielke Goszyn bar-
dzo dziękuję za udzielone 
nam wsparcie finansowe – 
mówi trener Łukasz Wołejko. 

– Dzięki niemu w okresie zi-
mowych przygotowań zawod-
nicy będą mogli trenować na 
najwyższej jakości obiektach. 
Jest to o tyle ważne, że obecnie 
GTS Zielke Goszyn zajmuje 
trzecie miejsce w tabeli V ligi, 
a naszą ambicją jest sprawienie 
niespodzianki na wiosnę i gra 
o miejsce pierwsze.
 – Cieszymy się, że może-
my wspierać lokalne drużyny 

sportowe, a tym samym przy-
czyniać się do promowania ak-
tywnego i zdrowego stylu ży-
cia wśród mieszkańców gmi-
ny Pruszcz Gdański – dodaje 
Dorota Gdaniec, kierownik 
działu sprzedaży i marketingu 
spółki Granit Development 2.

(MB)

a więc Akademia Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Gdań-
sku, CityMotors, OxyBed, 
a ponadto Selgros. Nasza „Bia-
ło-Zielona” paczka została już 
dostarczona do wybranej przez 
nas rodziny – mówi nam Karo-
lina Zębała, rzecznik prasowy 
Lechii Gdańsk.
W ramach akcji na boisku 
AWFiS odbył się towarzyski  
„Mikołajkowy mecz” pomię-
dzy trenerami i zawodniczka-
mi akademii piłkarskiej a kadrą 
dydaktyczną uczelni. 
 – Mimo zimowej aury wszyscy 

mogli liczyć na gorący doping 
zebranych widzów. Cieszę 
się, że mogliśmy przyłączyć 
się do tak szlachetnego przed-
sięwzięcia. Już dziś mogę za-
pewnić, że nasza uczelnia 
będzie aktywnie włączać się 
w świąteczną akcję – dodaje 
prof. Paweł Cięszczyk, rektor 
AWFiS.  
Dodajmy na koniec, że mecz 
zakończył się zwycięstwem 
reprezentacji akademii pił-
karskiej (5:4).

(GR)

WIĘCEJ MIEJSC W BłOTNIKU

dobra wiadomość dla 
żeglarzy 
Mamy kolejną bardzo dobrą 
wiadomość dla miłośników 
sportów wodnych. Trwa 
rozbudowa przystani że-
glarskiej w Błotniku. Dzię-
ki tej inwestycji, która aż 
w 85 proc. finansowana jest 
ze środków europejskich, 
w marinie przybędzie do-
datkowych 50 miejsc do cu-
mowania. Powstanie także 
tawerna.
Wójt gminy Cedry Wielkie 
Janusz Goliński przyznaje, 
że na ten moment czekał 
od dawna. Trwają bowiem 
najbardziej pracochłonne 
prace montażowe przy wbi-
janiu pali pod rozbudowę 
mariny. W ramach inwesty-
cji poszerzona zostanie pro-
menada, wydłużone będą 
pomosty pływające. Ale to 
nie wszystko.
 – Zdecydowaliśmy się tak-
że na wybudowanie do-
datkowego pomostu, przy 
którym mógłby cumować 
tramwaj wodny kursujący 
na trasie Gdańsk – Błotnik. 
Mam nadzieję, że w nieda-
lekiej przyszłości uda nam 
się dojść do porozumie-
nia z władzami Gdańska 
w sprawie kursowania wod-
nego tramwaju aż do naszej 

przystani. Moim zdaniem 
takie rozwiązanie niosło-
by korzyści dla obu stron – 
podkreśla Janusz Goliński.
Rozbudowany zostanie 
także budynek starej prze-
pompowni, który będzie 
zaadoptowany na potrzeby 
tawerny żeglarskiej. Dzięki 
tym wszystkim działaniom 
znacznie wrośnie wartość 
naszej przystani.
 – Wiadomo, że nie możemy 
równać się z największymi 
marinami funkcjonującymi 
na wielkich jeziorach ma-
zurskich. Może zabrzmi to 
nieskromnie, ale przystań 
w Błotniku należy – moim 
zdaniem – do jednych z naj-
lepszych na Pomorzu. Do-
łożymy wszelkich starań, 
aby utrzymywać tak wysoki 
poziom, by właśnie naszą 
marinę wybierali żeglarze 
z całego kraju – podsumo-
wuje wójt Goliński.
Dodajmy na koniec, że 
rozbudowa mariny kosz-
tować będzie ok. 4,1 mln, 
z czego zdecydowaną 
większość stanowi unijne 
dofinansowanie.

(lubek)

POJADĄ NA MISTRZOSTWA POLSKI

znakomicie w finale wojewódzkich zmagań koszykarskich zaprezentowali się młodzi 
adepci koszykówki (3x3) z pruszcza gdańskiego, reprezentujący szkołę podstawową nr 4. 
w zawodach, które zorganizowano w wejherowie, bezkonkurencyjne okazały się dziewczęta, 
zdobywając tym samym przepustkę do turniejów ogólnopolskich.

koszykarska potęga 
z pruszczańskiej „czwórki”

Z wejherowskiego turnieju 
pruszczańska młodzież przy-
wiozła aż cztery medale. Naj-
młodsze dziewczęta w składzie: 
Maja Kiedyk, Weronika Ptach, 
Natalia Dampc, Marcelina 
Wołowiec wygrały wszystkie 
4 mecze (z przewagą co naj-
mniej 10 punktów), zdobywa-
jąc tym samym złoty medal. 
Dodatkową nagrodą za zwy-
cięstwo był „bilet” do turnieju 
ogólnopolskiego. 
Mistrzowskiego tytułu pozaz-
drościły im starsze dziewczęta, 
która po zaciekłej walce również 
stanęły na najwyższym stopniu 
podium imprezy w Wejhero-
wie. Nasze młode koszykarki 
zagrały w składzie: Hanna Bru-
zik, Michalina Grzywacz, Zu-
zanna Zaborowska Magdalena 
Cellmer. Jak informuje Janina 
Wilkos-Gad z pruszczańskie-
go magistratu, nasza drużyna 
rozpoczęła rozgrywki od trzech 

pewnych zwycięstw, by w de-
cydującym meczu po emocjo-
nującej końcówce wygrać jed-
nym punktem z gospodynią 
turnieju. Dzięki wygranej 
Pruszcz Gdański będzie miał 
swoją reprezentację w Mi-
strzostwach Polski.
Na tym jednak nie koniec 
naszych sukcesów. Najmłod-
si chłopcy w składzie: Woj-
ciech Mucha, Marcel Wy-
siecki, Wiktor Groos, Lucjan 

Deszczyński po wyrówna-
nych dwóch meczach grupo-
wych awansowali z pierwsze-
go miejsca do finału. O pierw-
sze miejsce przyszło im rywa-
lizować ze Szkołą im. św. Jana 
de La Salle z Gdańska. Po 
bardzo wyrównanym meczu 
uczniowie „czwórki” przegra-
li po dogrywce jednym punk-
tem i zajęli 2. miejsce.
Na najniższym stopniu po-
dium stanęli zaś starsi 

chłopcy, którzy odnieśli dwie 
zwycięstwa i dwie poraż-
ki. Barw brązowych meda-
listów bronili: Filip Kosmol, 
Maksymilian Formela, Ja-
kub Andrzejewski, Dorian 
Sienkiewicz.
Młodym koszykarkom życzy-
my powodzenia w zawodach 
ogólnopolskich.

(GR)

 młodzi koszykarze ze szkoły podstawowej nr 4 w pruszczu gdańskim zdobyli aż cztery 
medale w wojewódzkim finale

 w błotniku trwa rozbudowa przystani żeglarskiej



rzepaku pszenicy kukurydzySkup 

W magiczny czas Bożego Narodzenia

Firma Elewator Sp.z o.o
pragnie złożyć moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia

oraz spokojnych chwil spędzonych w gronie rodziny.
Serdecznie dziękujemy za zaufanie i współpracę w

mijającym roku! 
 

Niech w nadchodzącym 2022 roku towarzyszy Wam

szczęście, dalsze sukcesy, zdrowie i energia do realizacji

nowych pomysłów 

ELEWATOR 
TRUTNOWY SP.Z O.O.

 
 

Adres:
Trutnowy, ul. Ziemiańska 9

Dane kontaktowe : 
Tel. 58 683 61 72

Tel. kom. 510 042 940

 
życzy 

 
 

Prezes Elewator Trutnowy Sp.z o.o. 
 

Jacek Włodarczyk wraz z Pracownikami.


