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FlashFlash

– Jedną z pierwszych paczek zanieśliśmy 
do danuty wałęsowej. cały stan wojenny 
spędziliśmy na pomocy różnym osobom. 
w 1988 roku zrodził się pomysł organizacji 
letnich kolonii dla dzieci – mówi nam 
władysław ornowski. 

Nikt rąk nie załamuje  
Realizacja tegorocznego budżetu gminy Cedry Wielkie 
będzie nie lada wyzwaniem. Rosnące wydatki bieżące spo-
wodowane licznymi podwyżkami oraz mniejsze wpływy 
z tytułu podatków na pewno nie napawają optymizmem.

Otwórz swoje serce i dom dla dzieci
Nigdy nie wiadomo, kiedy i dla kogo możemy stać 
się kimś bliskim. Warto przekazać kawałek swojej 
dobroci potrzebującemu dziecku, tworząc rodzinę 
zastępczą.

Kasa powiatu uboższa o kilka milionów    
O  wydatkach, przychodach, a  przede wszyst-
kim o  tegorocznych inwestycjach z  Maria-
nem Cichonem, starostą gdańskim rozmawia  
Marcin Żurek.

Płać podatki w miejscu zamieszkania!
Podatek PIT to dla samorządu lokalnego znacząca 
część dochodów, która ma wpływ na otoczenie. 
Dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy płacili 
podatki według faktycznego miejsca zamieszkania.
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Niosą pomoc potrzebującym 
25-LECIE FUNDACJI PAN WŁADEK

Fundacja pan władek to rodzinna spółka marii i władysława or-
nowskich. czym się zajmują? pomagają pomorzanom, ale przede 
wszystkim mieszkańcom powiatu gdańskiego. ta dwuosobowa 
organizacja świętowała niedawno w trąbkach wielkich 25-lecie 
swojej działalności. 
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radni powiatu gdańskiego bez żadnych problemów przyjęli uchwałę budżetową. o wydatkach, przychodach, a przede 
wszystkim o tegorocznych inwestycjach z marianem cichonem, starostą gdańskim rozmawia marcin Żurek.

– Na samym początku proszę 
nam powiedzieć, jakie wydat-
ki i przychody zaplanowaliście 
w  budżecie powiatu gdańskie-
go na 2022 rok?
 – Tegoroczny budżet zbliżony 
jest do tego, który realizowali-
śmy w  roku ubiegłym. Jednak 
w  liczbach bezwzględnych jest 
on mimo wszystko nieco wyższy. 
Istotnie wzrasta zadłużenie po-
wiatu, ponieważ coraz mniejsze 
są nasze przychody. Zmieniono 
chociażby zasady przekazywania 
podatku PIT. Trudno oszacować, 
o  ile w  tym roku będą mniejsze 
przychody z tego tytułu. Bardzo 
ostrożnie szacuję, że mówimy 
o pieniądzach rzędu 6–10 milio-
nów złotych. Warto wiedzieć, że 
tylko w ubiegłym roku do naszej 
kasy wpłynęło ok. 44 milionów 
z tytułu PIT. Tym razem kwota 
ta będzie zdecydowanie mniej-
sza. Aby jednak nie rezygno-
wać z  zaplanowanych inwesty-
cji, zmuszeni jesteśmy zaciągnąć 
kredyt w wysokości 15 milionów 
złotych. Nie jesteśmy w  stanie 
określić, czy kwota ta będzie wy-
starczająca, ponieważ znacząco 
wzrosły koszty inwestycyjne. 

 – Za uchwałą budżetową gło-
sowali wszyscy radni…
 – Nie spodziewałem się takie-
go wyniku głosowania. Było to 
chyba zaskoczenie dla wszyst-
kich obserwatorów samorządo-
wego życia powiatu gdańskie-
go. W  tym momencie słowa 
pochwały należą się naszej Pani 
skarbnik – Elżbiecie Domaros, 
która przygotowała tegoroczny 
budżet. Należy także podzię-
kować radnym, którzy bardzo 
aktywnie włączyli się w  prace 
nad tworzeniem tegorocznego 
budżetu. Radni złożyli 7 wnio-
sków, które przyjął Zarząd Po-
wiatu. Wszystkie komisje opo-
wiedziały się też jednogłośnie za 
budżetem.
Myślę, że tegoroczny budżet to 
efekt naszych potrzeb i  możli-
wości. Oczekiwań jest zdecydo-
wanie więcej, ale w tegorocznym 
budżecie – jak co roku zresz-
tą – staraliśmy się zapisać naj-
ważniejsze potrzeby. Dołożymy 
wszelkich starań, aby zrealizo-
wać wszystkie zaplanowane za-
dania. Mam nadzieję, że naszych 
planów nie pokrzyżuje szalejący 
wzrost cen.

 – Rozumiem zatem, że Polski 
Ład ma znaczący wpływ na za-
istniałą sytuację?
 –No cóż….. To bardzo trudne 
pytanie. Z  tzw. Polskim ładem 
jest niestety bardzo dużo zamie-
szania na rynku inwestycji samo-
rządowych i  jeszcze więcej nie-
wiadomych. Może tak się zda-
rzyć, że właśnie przez pieniądze 
przekazywane w  ramach Pol-
skiego Ładu wykonawcy będą 
podnosić ceny za swoje usługi, co 
może mieć znaczący wpływ na 
realizację inwestycji. Należy pa-
miętać także  o szalejącej obecnie 
inflacji…..
 – Znane są za to inwestycje, 
które będą realizowane w  tym 
roku. Możemy dowiedzieć się, 
jakie najważniejsze zadania 
zaplanowaliście do realizacji                   
w najbliższym czasie?
 – Część inwestycji zaplano-
waliśmy wspólnie z  gminami, 
z którymi w tej materii z powo-
dzeniem współpracujemy już od 
wielu lat. W  tym roku na plan 
pierwszy wysuwa się budowa 
placówki opiekuńczo-wycho-
wawczej w Pruszczu Gdańskim. 
Na ten cel przeznaczone będą 

środki finansowe otrzymane 
z  Polskiego ładu. W  tej chwili 
czekamy na decyzję, które inwe-
stycje będą zrealizowane w  ra-
mach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Tym razem złożyliśmy 
aż sześć wniosków  i mam cichą 
nadzieję, że Powiat Gdański 
uzyska rządowe wsparcie na 
realizację przynajmniej części 
tych inwestycji. W  kosztach 
przedsięwzięć drogowych par-
tycypować będą także gminy. 
Wśród kluczowych zadań jest 
na pewno przebudowa dróg: 
Koźliny – Wiślina, Różyny – 
Żelisławki, Błotnik – Trzcini-
sko, Skowarcz – Suchy Dąb, ul. 
Gałczyńskiego w Pruszczu Gd. 
czy Pawłowo - Czerniewo. My-
ślę, że pod koniec lutego dowie-
my się, czy uzyskamy rządowe 
wsparcie na inwestycje drogowe. 
Wtedy też będziemy rozmawiać 
z  wójtami, by ustalić wspólne 
działania na ten rok. Na pewno 
będziemy prowadzili prace na 
drodze Różyny – Żelisławki, ul. 
Gałczyńskiego i Ostrowite – Su-
chy Dąb. 
Wiosną zakończy się natomiast 
budowa ronda w  Pręgowie, 
dzięki czemu powinno popra-
wić się bezpieczeństwo pieszych 
i  kierowców. W  tym samym 
czasie powinien zakończyć się 
pierwszy etap przebudowy ulicy 
Gałczyńskiego        w Pruszczu 
Gdańskim, a  kolejny fragment 
tej drogi będziemy robić jeszcze 
w  tym roku. Przypomnę, że tę 
inwestycję realizujemy wspólnie 
z miastem.
Do końca dobiega też proces bu-
dowy murów oporowych przy 
siedzibie starostwa. Wokół bu-
dynku wykonana zostanie na-
wierzchnia, a na sam koniec od-
nowiona jego elewacja.
Przymierzamy się także do ko-
lejnego etapu rozbudowy Szko-
ły Podstawowej Specjalnej 

w  Warczu oraz budowy zakła-
dowego archiwum przy szkole 
w Rusocinie. Tam też prowadzić 
będziemy remonty kolejnych 
pomieszczeń na potrzeby Tech-
nikum Mechatronika i Techni-
kum Mechanizacji Rolnictwa. 
Chcemy także przygotować 
dokumentację projektowo-tech-
niczną hali widowiskowo-spor-
towej w Rusocinie, która służyć 
będzie w  przyszłości nie tylko 
celom sportowym, ale również 
kulturalnym czy społecznym.
To nie wszystko, ponieważ 
niebawem będziemy rozma-
wiać z  dyrekcją Zespołu Szkół 
Ogrodniczych i  Ogólnokształ-
cących w  Pruszczu Gdańskim 

o  zagospodarowaniu terenu 
wokół placówki. Były bowiem 
wnioski, aby wybudować boisko 
ze sztuczną nawierzchnią. 
 – Czy w  dobie ciągłych wy-
sokich podwyżek trudno 
jest przygotować kosztorysy 
inwestorskie?
 – Przygotowanie samego kosz-
torysu nie jest trudnym zada-
niem, ale przewidzenie ceny 
już tak. W ubiegłym roku nie-
mal wszystkie ceny uzyska-
ne w  przetargach były o  ok. 
30 procent wyższe od naszych 
szacunków. Śmiem twierdzić, 
że w  tym roku będzie jeszcze 
drożej. 
 – Dziękuję za rozmowę. 

MNIEJSZE WPŁYWY DO BUDŻETU, ALE LISTA INWESTYCJI JEST DŁUGA

kasa powiatu uboższa o kilka milionów  

JAROSŁAW JUChNIEWICZ, 
PRZEWODNICZąCY 
KOMISJI BUDŻETU  
I POLITYKI 
GOSPODARCZEJ RADY 
POWIATU GDAńSKIEGO

Tegoroczny budżet jest nie-
zwykle proinwestycyjny. Za-
równo zarządowi, jak i radzie 
powiatu zależy, aby inwesty-
cje realizowane były w  każ-
dej z  gmin naszego powiatu. 
Przyszłością każdego narodu 
są dzieci, dlatego nie ma się co 
dziwić, że bardzo duże środki 
finansowe przeznaczamy na zadanie realizowane w placów-
kach oświatowych. Martwi nas jednak niepewna sytuacja fi-
nansowa samorządów wynikająca ze zmian wprowadzonych 
Polskim Ładem. Może to mieć bowiem znaczący wpływ na 
kondycję finansową powiatu. Chcąc zrealizować wszystkie 
zaplanowane inwestycje, być może będziemy zmuszeni po-
siłkować się kredytem. Zatrważają nas także rosnące ceny 
materiałów budowlanych i  usług oraz ograniczona liczba 
firm przystępujących do przetargów, co także może spowo-
dować trudności w realizacji inwestycji.
Budżet jest wypracowany przez wszystkich radnych powiatu, 
o  czym świadczy jednomyślne głosowanie nad jego przyję-
ciem. Mam nadzieję, że taka jednomyślność i zaangażowanie 
będzie towarzyszyć nam w dalszej pracy w gronie radnych.

  za przyjęciem budżetu głosowali wszyscy radni

  wiosną ma zakończyć się przebudowa ul. Gałczyńskiego w pruszczu Gdańskim 
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to, czy w deklaracji rocznej pit wskazujemy adres faktycznego zamieszkania, ma ogromne znaczenie dla budżetu 
miejscowości, w której mieszkamy. podatek pit to dla samorządu lokalnego znacząca część dochodów, która ma wpływ 
na otoczenie. dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy płacili podatki według faktycznego miejsca zamieszkania.

Niestety często zdarza się tak, 
że do deklaracji wpisujemy 
miejsce stałego zameldowania 
zamiast miejsca faktycznego 
zamieszkania. W  tej sytuacji 
pozbawiamy budżet miasta, 
w  którym faktycznie miesz-
kamy, istotnej części wpły-
wów z tytułu podatku PIT.
Jakie są wpływy z  tytułu po-
datku PIT do kasy miasta?
Podatek PIT stanowi dużą 
część dochodów budże-
tu Pruszcza Gdańskiego. 
W 2021 roku wpływy z udzia-
łu w podatku dochodowym od 
osób fizycznych wyniosły do-
kładnie 32,43 proc. dochodów 
własnych budżetu.
 – Rozliczanie podatku 
w  miejscu zamieszkania to 
realne wpływy do budżetu, 
które następnie przeznacza-
ne są na zadania ważne dla 
mieszkańców. Z  tych środ-
ków finansowana jest dzia-
łalność szkół i  przedszkoli 
oraz realizowane są inwesty-
cje w drogi i chodniki. Jakość 
i liczba nowych inwestycji jest 

uzależniona od udziału w po-
datku dochodowym, który 
stanowi ważne źródło finan-
sowania. Dbajmy o  nasz bu-
dżet. Rozliczając PIT w miej-
scu faktycznego zamieszkania 
mamy na to realny wpływ 
– mówi Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.
Lada chwila każdy z nas roz-
liczać się będzie z  dochodów 
uzyskanych w  2021 roku, 
składając zeznanie roczne 
PIT. 
 – Jeśli mieszkasz na terenie 
naszego miasta, to w  dekla-
racji podaj swój pruszczański 
adres i  miej realny wpływ na 
swoje otoczenie. Dodatkowo 
mieszkańcy Pruszcza Gdań-
skiego mogą liczyć na jeszcze 
jedną korzyść, rozliczając PIT 
u siebie – zachęca Janina Wil-
kos-Gad, kierownik Referatu 
Współpracy i Promocji Urzę-
du Miasta Pruszcz Gdański.
Jeśli mieszkasz w  Pruszczu 
Gdańskim i rozliczysz PIT za 
ubiegły rok w  pruszczańskiej 
skarbówce, wskazując jako 

miejsce zamieszkania adres 
z terenu miasta, możesz wziąć 
udział w  Loterii PIT i  wy-
grać samochód! Od 1 mar-
ca do 8 maja wejdź na www.
pitwpruszczu.pl i  wypełnij 
krótki formularz zgłoszenio-
wy. Po wysłaniu zgłoszenia 
otrzymasz unikalny numer lo-
teryjny, który weźmie udział 

w  losowaniu. Przypomnijmy, 
że loteria PIT będzie orga-
nizowana już po raz trzeci, 
w  pierwszej edycji klucze do 
auta odebrał Pan Maksymi-
lian, w drugiej – Pani Kamila. 

(JWG)

ROZLICZ SIĘ W PRUSZCZU GDAńSKIM. DBAJ O ROZWÓJ MIASTA 

Płać podatki w miejscu faktycznego 
zamieszkania!

WAŻNE!

Meldunek a miejsce zamieszkania. Według ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y 

powinny być składane w urzędzie skarbowym według fak-
tycznego miejsca zamieszkania podatników, a dokładnie 
– według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. 

Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia.
Wystarczy informacja w deklaracji PIT. Wystarczy poin-
formować Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miej-
sce zamieszkania, gdzie jest faktyczne miejsce zamieszka-
nia podatnika – albo w rocznym zeznaniu podatkowym 
PIT, albo na formularzu ZAP-3 (składają go tylko osoby 

nieprowadzące działalności gospodarczej), natomiast 
przedsiębiorcy informują o wszelkich zmianach za pomocą 

formularza CEIDG-1.

ogłoszeNie  
PsM „PrzyMorze” 

Administracja Osiedla Nr 1 PSM 
„Przymorze”, ul. Opolska 3 posiada 

do wynajęcia lokal użytkowy  
o powierzchni 107m2 .

Lokal usytuowany jest wewnątrz 
osiedla, na parterze w ciągu 

pawilonów handlowo-usługowych 
przy ul. Opolskiej 3. Wyposażony 

jest w instalacje: elektryczną, c.o., z.w. 
i kanalizacyjną.

Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod nr tel. 

58/556-39-64

Już po raz 30. zagra w  naj-
bliższą niedzielę (30 stycz-
nia) Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. Różnego 
rodzaju akcje organizowane 
są niemal w każdym zakątku 
kraju. Kolejny raz do ogól-
nonarodowego grania przy-
łączył się Zespół Szkół Rol-
niczych w Rusocinie. 
 – W tym roku gramy z ha-
słem ,,Przejrzyj na oczy 
– przyjdź z  rodziną i  za-
graj z  nami”. Nasze gra-
nie rozpoczęliśmy wcze-
śnie, organizując licytację 
60 przedmiotów. Wielka 
Orkiestra Świątecznej Po-
mocy jednoczy naszych ro-
daków, dlatego wierzę, że 
mimo trudnej sytuacji pan-
demicznej i  gospodarczej 
ponownie zagramy bardzo 
głośno i  w  znaczący sposób 
wesprzemy dzieło WOŚP – 
mówi „Panoramie” Robert 

Aszyk, dyrektor szkoły 
w Rusocinie.
Aukcja odbywa się na http://
z s r c k p .e du .p l /a k t u a l no-
sci/110-aukcje-internetowe
-wosp lub  https://allegro.
pl/uzytkownik/kmicic1984. 
Z kolei w dniu f inału, a więc 
30 stycznia wszystkich 
chętnych zapraszamy na au-
todrom w  Rusocinie, gdzie 
już od godz. 11.00 przewi-
dziano moc atrakcji. Z  ko-
lei od godz. 14.00 f inałowe 
granie odbywać się będzie 
w budynku szkoły.
W  tym roku do licznego 
grona muzykantów WOŚP 
dołączyła Marian Cichon, 
starosta gdański.
 – Mam nadzieję, że przy-
zwoita będzie zawartość 
mojej puszki. Wszyscy wie-
my, że akcja Jurka Owsiaka 
to świetne przedsięwzięcie. 
Dziś, w  czasach pandemii, 

jej wartość jest jeszcze bar-
dziej szlachetna, ale przede 
wszystkim potrzebna. Z pie-
niędzy zabranych w  czasie 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy zakupiono 
kilkaset respiratorów, które 
teraz ratują ludzkie życie. Są 
osoby, którym nie po drodze 

z  inicjatorem akcji, ale jak 
widać orkiestra ma się świet-
nie i gra już od 30 lat – ko-
mentuje Marian Cichon.
O  wynikach akcji poinfor-
mujemy w  kolejnym wyda-
niu „Panoramy”.

(KL)

STAROSTA W ROLI WOLONTARIUSZA

rusocin też zagra dla woŚP

  w tym roku jako wolontariusz pracował będzie 
także marian cichon, starosta gdański 



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  styczeń 20224

SESJA W SChRONISKU

Przygarnij staruszka 
z Promyka
– Schroniskowym seniorom 
trudniej jest znaleźć dom. 
Zwierzaki przebywające 
w  gdańskim Promyku są za-
dbane, objęte niezbędną opie-
ką i  gotowe obdarzyć swoich 
nowych właścicieli bezwa-
runkową miłością. Z  racji 
podeszłego wieku ich szanse 
na adopcje maleją. Aby temu 
zaradzić, powstała wyjątkowa 
sesja zdjęciowa – przyznaje 
Marta Formella z gdańskiego 
ratusza. 
Niedawno obchodziliśmy 
Dzień Babci i  Dziadka. Jest 
to więc znakomita okazja, 
by przypomnieć tym, którzy 
szukają swojego czworonoż-
nego przyjaciela w  schroni-
skach dla bezdomnych zwie-
rząt, że w takich placówkach 
są także psy i  koty w  wieku 
senioralnym. To właśnie one 
czasem bezskutecznie czeka-
ją na miłość, zainteresowanie 
i swoją szansę na lepsze życie.
Wiele obaw i  stereotypów, 
a  także lęk przed szybkim 

odejściem powoduje, że 
znacznie trudniej takim zwie-
rzakom znaleźć dom. Przy-
garnięcie psiego lub kociego 
staruszka to szansa na zapew-
nienie mu opieki i  pięknych 
chwil w  jesieni jego życia. 
Zwierzakom najtrudniej-
sze momenty łatwiej znieść 
w  otoczeniu swoich ludzi, 
którzy są w  stanie zrobić dla 
nich wszystko, kiedy zdrowie 
już przestaje dopisywać.
Aby przełamać stereotypy 
i  zachęcić do adopcji, PRO-
MYK Schronisko dla Bez-
domnych Zwierząt w  Gdań-
sku zorganizowało sesję zdję-
ciową swoich zwierzęcych 
seniorów, aby pokazać, ile 
w  nich wdzięku, życia, nie-
wykorzystanych pokładów 
miłości i przywiązania.
Całą sesję zdjęciową moż-
na obejrzeć na promykowym 
facebooku. 

(GR)
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Kandydatów na rodziny zastęp-
cze szuka Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Pruszczu 
Gdańskim. Kto wie, być może 
dla niektórych będzie to najlep-
sza życiowa decyzja. Wiadomo 
jednak, że jej podjęcie nie jest 
prostym zadaniem.
 – Jest bardzo dużo dzieci, któ-
re czekają na rodziny zastępcze 
– mówi nam Beata Kowalczyk, 
dyrektor PCRP w  Pruszczu 
Gdańskim. – Rodzina zastęp-
cza stwarza czasową opiekę 
nad dziećmi, których rodzice 
– decyzją sądu – muszą podjąć 
się działań naprawczych zwią-
zanych np. z  uzależnieniem, 
zdrowiem, umiejętnościami 
wychowawczymi czy nawet 
zagranicznymi wyjazdami za-
robkowymi za granicę. Nie są 
to rodziny adopcyjne. Rodziny 
zastępcze opiekują się dziećmi 
do czasu ostatecznej decyzji 
sądu o  ich dalszym losie. Na-
szym marzeniem jest oczy-
wiście, aby pobyt dzieci w  ro-
dzinach zastępczych był jak 
najkrótszy. Bycie taką rodziną 
daje na pewno dużo satysfak-
cji, ponieważ widać przemianę 
u  dzieci, a  ogrom serca wkła-
dany w  ich opiekę, wraca ze 
zdwojoną siłą.
 – Tylko w  ubiegłym roku 
w  rodzinnej pieczy zastępczej 

umieszczonych zostało 205 
dzieci, a  pod naszymi skrzy-
dłami funkcjonują w tej chwili 
123 rodziny zastępcze, z  któ-
rych zdecydowaną większość, 
bo ok. 70, stanowią rodziny 
spokrewnione, a  więc rodzeń-
stwo czy dziadkowie. Dzieci 
nie wracają tak licznie jak kie-
dyś do rodzin biologicznych. 
W tej chwili ograniczone są też 
adopcje, dlatego liczba dzie-
ci umieszczanych w  rodzinach 
zastępczych nieznacznie rośnie 
– wyjaśnia Beata Kowalczyk. – 
Mamy też rodziny zastępcze, 
które zajmują się tym zawodo-
wo i otrzymują za to stosowne 

wynagrodzenie. Jeśli są od-
powiednie warunki mieszka-
niowe, to tworzone są rodzin-
ne domy dziecka, w  których 

umieszczanych jest co najmniej 
6 dzieci.
Aby zostać rodziną zastęp-
czą, trzeba spełnić określone 

warunki. Jednym z  nich jest 
niekaralność i  nieposzlakowa-
na opinia. Decyzję ostateczną 
trzeba jednak dokładnie prze-
myśleć, bo związana jest ona 
z dalszym życiem.
 – Decyzji nie można podej-
mować pod wpływem chwili 
i  emocji. Trzeba pamiętać, że 
bierzemy pełną odpowiedzial-
ność za dzieci. Pomysł trzeba 
szczegółowo omówić z  człon-
kami rodziny, dla których też 
zmieni się dotychczasowe ży-
cie. To musi być wspólna decy-
zja wszystkich członków rodzi-
ny – wyjaśnia szefowa PCPR.
Osoby zainteresowane stwo-
rzeniem rodziny zastępczej 
kontaktować się mogą oczy-
wiście w  Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie, które 
znajduje się w Pruszczu Gdań-
skim przy ulicy Raciborskiego 
(w  budynku pogotowia). Tu 
można spodziewać się wszel-
kiej pomocy związane z  do-
pełnieniem spraw formalnych. 
Trzeba wypełnić specjalny test, 
dotyczący predyspozycji przy-
szłej rodziny zastępczej, ale 

również przejść stosowne szko-
lenie, w  czasie którego kan-
dydaci przygotowywani są do 
przyjęcia dziecka. Poruszane są 
także kwestie prawne. Warto 
w  tym miejscu powiedzieć, że 
rodzice zastępczy nie mają peł-
nych praw rodzicielskich. 
 – Tworzenie rodziny zastęp-
czej to cudowne dzieło, ale 
trzeba pamiętać, że dzieci, któ-
rymi opiekujemy się, w  koń-
cu opuszczą nasz dom i  będą 
musiały usamodzielnić się. Te 
rozstania mogą – ale oczywi-
ście nie muszą – być trudny-
mi chwilami. Jednak musimy 
być przygotowani na rozsta-
nia. Każda historia jest inna, 
ale wszystkie dzieci potrzebu-
ją troskliwej opieki ze strony 
dorosłych, poczucia bezpie-
czeństwa, akceptacji i  miłości. 
Wiem, że każda z naszych ro-
dzin potrafi zapewnić to po-
trzebującym dzieciom – podsu-
mowuje Beata Kowalczyk.

Krzysztof Lubański 

ZOSTAń RODZINą ZASTĘPCZą

otwórz swoje serce i dom dla dzieci
nigdy nie wiadomo, kiedy i dla kogo możemy stać się kimś bliskim. warto przekazać kawałek swojej dobroci potrzebującemu dziecku, 
tworząc rodzinę zastępczą. dzięki temu możemy sprawić, że ich świat stanie się znów wesoły i kolorowy.
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RUSZA KONKURS FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Można zdobyć kasę dla wsi
Właśnie ruszył wojewódz-
ki konkurs „Fundusz Sołec-
ki – najlepsze inicjatywy”, 
w  którym uzyskać można 5, 
4 albo 3 tys. zł. Zgłoszenia 
przyjmowana są do 15 marca, 
a  pieniądze otrzymać mogą 
sołectwa, które zrealizowały 
ciekawe inwestycje. Organi-
zatorem przedsięwzięcia jest 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Pomorskiego.
Boiska, siłownie na otwar-
tym powietrzu czy remon-
ty wiejskich świetlic – takie 
małe, lokalne projekty sprzy-
jają tworzeniu przestrzeni 
publicznych oraz umacnia-
niu kontaktów społecznych. 
Znacząco odmieniają rów-
nież wiejski krajobraz.
 – Bardzo często jednak 
o nich zapominamy. A warto 
się nimi pochwalić. Pokaż-
my mieszkańcom Pomorza, 
jak nasze wsie pięknieją – 
mówi Józef Sarnowski, wi-
cemarszałek województwa 
pomorskiego.
Okazją do tego jest nowy 
konkurs „Fundusz Sołecki – 
najlepsze inicjatywy”. Zgło-
szenia już trwają. W konkur-
sie startować mogą sołectwa 
z całego Pomorza.

 –  Celem jest nie tylko pro-
mocja idei funduszu so-
łeckiego. Chodzi tu także 
o  aktywizację mieszkańców 
obszarów wiejskich – mówi 
wicemarszałek.
Konkurs może też stanowić 
doskonałą okazję do eduka-
cji społeczeństwa w  zakre-
sie planowania lokalnego 
i  uwzględniania w  nim dba-
łości o  środowisko. W  re-
gulaminie przewidziane 
są nagrody finansowe dla 
najlepszych. 
 – Najwięcej punktów moż-
na otrzymać za pozytywny 
wpływ projektu na poprawę 

warunków życia. Komisja bę-
dzie też zwracać uwagę na za-
angażowanie mieszkańców, 
a  także oryginalność i  inno-
wacyjność projektu – opisuje 
wicemarszałek Sarnowski.
Dla najlepszych przewidziane 
są nagrody finansowe. Za za-
jęcie pierwszego miejsca wy-
grać można 5 tys. zł, za drugie 
miejsce 4 tys. zł, a zdobywca 
najniższego miejsca na po-
dium otrzyma 3 tys. zł.
Aby wystartować w  woje-
wódzkim etapie konkursu, 
należy do 15 marca nade-
słać do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 

Pomorskiego aplikację. Trze-
ba wypełnić formularz oraz 
dołączyć 10 dobrej jakości 
zdjęć wykonanej inwestycji. 
Każde sołectwo może zgłosić 
tylko jeden projekt.
Co ważne, w  konkursie nie 
mogą brać udziału sołec-
twa, które uzyskały dotację 
w  ramach programu Ak-
tywne Sołectwo Pomorskie. 
Szczegółowe informacje, re-
gulamin konkursu oraz kar-
ta zgłoszeniowa znajdują 
się w  Biuletynie Informacji 
Publicznej.

(MP)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Pruszczu Gdańskim

ul. Raciborskiego 2a w Pruszczu Gdańskim
Tel. 58 773 20 85

www.pcpr.powiat-gdanski.pl
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DROŻYZNA PIS DOTYKA PO-
MORSKIE SZPITALE…

Od wielu miesięcy, a  zwłasz-
cza od nowego roku, Polacy 
odczuwają rosnące ceny towa-
rów i  usług. Wszystko z  powo-
du galopującej inflacji, na którą 
pozwala rząd. Podwyżki ude-
rzą też w podległe samorządowi 
województwa szpitale marszał-
kowskie. Dla przykładu rachun-
ki za gaz wzrosną średnio o 320 
procent, a  za prąd o  prawie 70 
procent. Do tego dochodzi nie-
adekwatna wycena świadczeń 
medycznych.
– Biorąc pod uwagę nieadekwat-
ne wyceny świadczeń medycz-
nych finansowanych przez NFZ 
oraz dotychczasową politykę 
rządu PiS w  ostatnich siedmiu 
latach dotyczącą braku ich ureal-
niania, istnieje poważne zagroże-
nie dla bezpieczeństwa zdrowot-
nego mieszkanek i mieszkańców 
Pomorza – mówi marszałek wo-
jewództwa pomorskiego Mie-
czysław Struk.
Od dwóch lat trwa też pandemia, 
która, w  wyniku decyzji rzą-
du, spowodowała ograniczenie 

dostępu do diagnostyki i  lecze-
nia. Ponadto, rosną pozostałe 
koszty funkcjonowania szpita-
li. Chodzi m.in. o  zakup leków 
i  wyrobów medycznych, żywie-
nie pacjentów i  wywóz odpa-
dów medycznych. Według za-
powiedzi kontrahentów usługi 
te podrożeją lub już podrożały 
o kolejne 20-50 proc.
–  Mamy obawę, że powyższe 
szacunki, z uwagi na dynamicz-
ną zmianę cen na rynku, mogą 
okazać się niepełne. Silna presja 
inflacyjna, wzrost kosztów utrzy-
mania oraz pierwsze efekty tzw. 
Nowego Ładu napędzają także 
obecnie oczekiwania personelu 
dotyczące kolejnych wzrostów 
wynagrodzeń – niepokoi się 
marszałek Struk.
…
... ALE NFZ I RZąD TEGO NIE 
WIDZI

W  proponowanych ryczałtach 
i  kontraktach dla szpitali nie 
uwzględniono zmian wynika-
jących z  drożyzny. Nieznaczne 
i  nieliczne wzrosty kontraktów 
dla poszczególnych jednostek nie 
pokrywają rosnących kosztów 

oraz nie rekompensują nadwyko-
nań udzielanych świadczeń.
– Nasze apele do rządu, wysyłane 
przez władze województwa po-
morskiego, w  ramach Związku 
Województw czy Wojewódz-
kiej Rady Dialogu Społeczne-
go, a  także same szpitale, o pil-
ne przystąpienie do urealnienia 
wycen świadczeń medycznych 

realizowanych ze środków pu-
blicznych, pozostają bez echa – 
podkreśla marszałek Mieczysław 
Struk.
Co ważne, Agencja Oceny Tech-
nologii Medycznych i  Taryfika-
cji (odpowiedzialna za wycenę 
świadczeń), będąca agendą mi-
nistra zdrowia, w planie pracy na 
najbliższy okres nie przewidzia-
ła podjęcia pilnych i  istotnych 
z punktu widzenia obecnej sytu-
acji zadań.

RZąDOWA AGENCJA ZA 1,3 
MLD ZŁ MA BYć ROZWIąZA-
niem?

Tymczasem rząd zamiast szukać 
rozwiązań na poprawę sytuacji 
podmiotów leczniczych, usiłu-
je gasić pożar benzyną. Według 
ministra zdrowia Adama Nie-
dzielskiego zadłużenie wszyst-
kich szpitali w  Polsce przekro-
czyło 20 mld zł.
– To za czasów PiS zadłuże-
nie wzrosło ponad dwukrotnie. 
Wynika to z  niedoszacowania 
wyceny procedur medycznych, 
nieudanej reformy PiS tzw. sie-
ci szpitali i wprowadzenia przez 

PiS płatności ryczałtowych za 
wykonane procedury medyczne – 
uważa marszałek Struk.
Rozwiązaniem ma być m.in. po-
wołanie agendy rządowej, któ-
ra ma zatrudniać docelowo 400 
osób i kosztować prawie 1,3 mld 
zł. Minister zdrowia swoje wy-
siłki zamiast na tworzenie kolej-
nych stanowisk dla nominantów 
partyjnych, powinien skupić na 
doprowadzeniu do poprawy sy-
tuacji systemu ochrony zdrowia.

CO TO OZNACZA DLA SZPI-
TALI?

Poza drożyzną dotykającą każ-
dego Polaka, podmiotom lecz-
niczym podlegającym samorzą-
dowi województwa pomorskiego 
grozi brak inwestycji tzn. brak 
remontów i  zakupów sprzę-
tów medycznych i  wyposażenia 
niemedycznego. Według ak-
tualnych szacunków w  2022 r. 
koszty funkcjonowania szpitali 
marszałkowskich pochłoną 57 
mln zł. A  właśnie taka kwota 
została zaplanowana przez po-
morski samorząd na kontynu-
ację inwestycji i nowe działania. 

Jak informuje zastępca dyrektora 
Departamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego Tomasz Augu-
styniak za 57 mln zł na przykład 
można by kupić: 126 aparatów 
USG, 57 aparatów RTG, 25 apa-
ratów TK czy 14 aparatów do re-
zonansu magnetycznego. Wyko-
rzystując każde z tych urządzeń 
można byłoby wykonać od 4 do 6 
tys. badań rocznie. Za powyższą 
kwotę można by także zakupić 
ponad 800 respiratorów. Kwo-
ta 57 mln, których w  obecnym 
roku w  związku z  powyższym 
może zabraknąć naszym szpi-
talom, odpowiada wartością np. 
ponad 1,7 tys. kompleksowych 
zabiegów korekcyjnych kręgo-
słupa (wartość jednostkowa ok. 
32 285), czy ponad 2,4 tys. ope-
racji onkologicznych usunięcia 
piersi wraz z rekonstrukcją (war-
tość jednostkowa ok. 23 087 zł). 
Co to oznacza? Zagrożenie dla 
wielu przedsięwzięć. Być może 
nie będzie nowoczesnego i  wy-
soko specjalistycznego sprzętu 
diagnostycznego dla pacjentów, 
a  oddziały szpitalne nie będą 
remontowane.

DROŻYZNA PIS

czy szpitalom na Pomorzu grozi bankructwo?
lawinowo rosną koszty funkcjonowania podmiotów leczniczych, natomiast wycena świadczeń medycznych przez rząd i nFz pozostaje 
niska. czy oznacza to, że szpitale na pomorzu nie będą remontowane i doposażanie, a pacjenci będą długo czekali na diagnostykę i leczenie? 
do dramatycznej sytuacji ekonomicznej podmiotów leczniczych odniósł się marszałek województwa pomorskiego mieczysław struk.

Tomasz 
Augustyniak, 

zastępca dyrektora 
Departamentu 

Zdrowia UMWP

„Sejm uchwalił co 
prawda ustawę 

mrożącą ceny gazu 
dla odbiorców 

wrażliwych,  
w tym szpitali, na 
cały 2022, ale tok 
legislacji wciąż się 

nie zakończył. Wciąż 
czekamy więc na 

konkrety i realizację 
obietnic w praktyce.”
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– Nietypowy, śmiały, zupeł-
nie inny niż Matejki. Wła-
śnie nadarzała się kolejna 
okazja, aby zawitać w  progi 
pruszczańskiego Domu Wie-
demanna. Tym razem zapra-
szamy na niezwykłą wystawę 
„Poczet Królów Polskich”, 
ukazującą prace Waldemara 
Świerzego – zaprasza Bar-
tosz Gondek, kierownik Re-
feratu Ekspozycji i Dziedzic-
twa Kulturowego w Pruszczu 
Gdańskim.
Autor wystawy ukończył 
krakowską Akademii Sztuk 
Pięknych, skupił się przede 
wszystkim na plakacie. Obok 
Jana Lenicy i  Romana Cie-
ślewicza był najważniejszym 
przedstawicielem złotego 
okresu „Polskiej Szkoły Pla-
katu”. Tworzył jednak głów-
nie w Polsce, a mimo to uzna-
nie zyskał na całym świecie, 
w  szczególności we Francji. 
Polski plakat stał się zaś, obok 
naszych filmowców tamtych 
lat, najważniejszym „towa-
rem eksportowym” kultury 
polskiej. Waldemar Świerzy 
zdobywał niemal od począt-
ku swojej kariery najważniej-
sze światowe nagrody arty-
styczne, chociażby Grand 

Prix Touluse-Lautreca, w roku 
1959, na pierwszej międzyna-
rodowej wystawie plakatu fil-
mowego w Wersalu. 
 – Poczet Królów Polskich był 
dla Waldemar Świerzego nie 
tylko wyzwaniem artystycz-
nym, ale też – a  może przede 
wszystkim – stawieniu czoła 
czemuś, co nazwać by można, 
parafrazując kultowe zdanie 
z  filmu „Rejs”: „Najbardziej 
lubimy melodie, które znamy”. 
W  tym przypadku oznacza-
ło to zderzenie z  jedną z  naj-
większych ikon sztuki polskiej 
„Pocztem Królów Polskich” 
Jana Matejki, który niezależ-
nie od jakości dzieła, do dzisiaj 
zdaje się być świętością nie-
tykalną – podkreśla Bartosz 
Gondek.
A wszystko zaczęło się od tego, 
że inny słynny grafik, młodsze-
go pokolenia, Andrzej Pągow-
ski namówił Świerzego, by na-
malował dwa portrety; Miesz-
ka I. i  Bolesława Chrobrego. 
On zaś, przekornie, wybrał 
na początek Jana Sobieskiego 
i  Stanisława Augusta Ponia-
towskiego. Wtedy też narodził 
się pomysł stworzenia całego 
pocztu, a przy wsparciu banku 
PKO BP, który jest mecenasem 

wystawy, projekt możliwy był 
do urzeczywistnienia. Dba-
jąc o  rzetelność kronikarską, 
Świerzy konsultował się z hi-
storykami, głównie byli to 
prof. Marek Klat oraz prof. 
Błażej Śliwiński. 
Pierwsza prezentacja, nie-
całego jeszcze cyklu miała 
miejsce w  Domu Dochodo-
wym w Warszawie, w listopa-
dzie 2007 r., gdzie pokazano 
pierwsze 12 obrazów. Obrazy 
te znalazły się też na kalen-
darzu banku PKO BP na rok 
2008.
Łącznie powstało 49 por-
tretów, tak więc o  5 obra-
zów więcej, niż poczet Jana 
Matejki. Obok zachwytów 
już od pierwszej wystawy 
w  roku 2007 pojawiały się 
częste słowa krytyki. Wspo-
mina już Matejkowska ,,świę-
tość’’ została w  oczach wielu 
,,skalana’’.
Dodajmy, że wystawa zo-
stała udostępniona dzięki 
współpracy PKO Bank Polski 
oraz Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 w Pruszczu 
Gdańskim.

(GB)

W DOMU WIEDEMANN WYSTAWA WALDEMARA ŚWIERZEGO

Poczet królów Polskich 
w Pruszczu gdańskim

25-LECIE FUNDACJI PAN WŁADEK

Niosą pomoc potrzebującym 
Fundacja pan władek to rodzinna spółka marii i władysława ornowskich. 
czym się zajmują? pomagają pomorzanom, ale przede wszystkim 
mieszkańcom powiatu gdańskiego. ta dwuosobowa organizacja świętowała 
niedawno w trąbkach wielkich 25-lecie swojej działalności. 

Swoją charytatywną działal-
ność rozpoczęli w stanie wojen-
nym, w 1981 roku.
 – Jedną z  pierwszych paczek 
zanieśliśmy do Danuty Wałę-
sowej. Cały stan wojenny spę-
dziliśmy na pomocy różnym 
osobom. W  1988 roku zrodził 
się pomysł organizacji letnich 
kolonii dla dzieci. Były lata, że 
na swoich koloniach gościliśmy 
nawet po 300 dzieci. Teraz or-
ganizujemy maluchom wypad 
w góry, a potem dzieciom spoza 
miasta przygotowujemy wypo-
czynek w Gdańsku. Zajmujemy 

się również przekazywaniem 
osobom potrzebującym odzie-
ży i  wyżywienia – mówi nam 
Władysław Ornowski. 
Nieprzypadkowo na miejsce 
jubileuszowej imprezy wybra-
no salę Szkołę Podstawowej 
w  Trąbkach Wielkich, ponie-
waż Pan Władek wychował 
się w  pobliskim Mierzeszynie 
i właśnie do mieszkańców tych 
okolic najchętniej kieruje swoją 
pomoc.
Państwu Ornowskim życzymy 
dużo dobrego zdrowia. Zdaje-
my sobie sprawę, że organizacje 

charytatywne będą niestety po-
trzebne, dlatego całej Fundacji 
Pan Władek życzymy owocnej 
pracy.
Dodajmy, że świętowano pod-
czas koncertu „Moje Betlejem”, 
w  którym wystąpili Jacek Zie-
liński i Jan Budziaszek z zespo-
łu Skaldowie oraz artyści z 
Chóru Miasta Pruszcz Gdań-
ski pod dyrygenturą Joanny 
Pestki–Mierzwy i   Orkie-
stry Kameralnej Symfoników 
Gdańskich. 

(lubek)

   Życzenia i i gratulacje złożył jubilatom m.in. błażej konkol, wójt gminy trąbki wielkie

 



styczeń 2022 NeWs@PANORAMAPOMORzA.PL 7Nasze sPrawy

Fo
t.

 K
PP

 P
ru

sz
cz

 G
da

ńs
ki

Boiska do piłki nożnej, hale 
sportowe, orliki czy pływal-
nie – to tylko niektóre obiekty 
sportowe, które przeznaczo-
ne są dla mieszkańców trzy-
dziestotysięcznego Pruszcza 
Gdańskiego. To jednak nie 
wszystko, bo władze mia-
sta planują kolejne inwestycje 
sportowe.
Jednym z  najważniejszych 
miejsc sportowych na ma-
pie Pruszcza Gdańskiego jest 
stadion piłkarski Centrum 
Kultury i  Sportu, który jest 
w  stanie pomieścić 2000 wi-
dzów. Pełnowymiarowa płyta 
boiska do piłki nożnej wyko-
rzystywana jest przez IV li-
gowy zespół piłkarzy Czarni 
oraz rugbystów RC Czarni. 
Oprócz wydarzeń sporto-
wych, stadion to miejsce wielu 
koncertów i  festynów. Obok 
znajduje się pełnowymiarowe 
boisko treningowe.
Miłośnicy piłki nożnej mogą 
skorzystać z  boisk typu orlik 
przy szkołach podstawowych, 
na których grać można także 
w koszykówkę albo siatkówkę. 
Bogaty kompleks sportowy 

znajduje się przy Zespole 
Szkół nr 1, gdzie korzystać 
można z  pełnowymiarowego 
boiska ze sztuczną nawierzch-
nią do piłki nożnej, boisk do 
piłki ręcznej, siatkówki i  ko-
szykówki. Kompleks posiada 
też bieżnię lekkoatletyczną, 
skocznię w  dal, kort teniso-
wy oraz trybuny dla widzów. 
Trzeba też dodać, że boisko 
wielofunkcyjne z  bieżnią po-
wstało także przy Zespole 
Szkół nr 4. Korzystać można 
też z boisk, które zlokalizowa-
ne są przy ulicy Modrzewskie-
go i na terenie faktorii.
Miłośnicy sportów wodnych 
korzystać mogą z oferty dwóch 
krytych pływalni, które do-
stępne są przy „trójce” i „czwór-
ce”.  Warto przypomnieć, że 
basen przy Kasprowicza wy-
posażony jest w ruchome dno, 
dzięki czemu można organizo-
wać zajęcia dla najmłodszych 
adeptów pływania oraz zaję-
cia rehabilitacyjne i  aerobowe. 
Dodajmy, że chętni mogą sko-
rzystać ze strefy rekreacyjnej, 
gdzie znajduje się m.in. kort do 
squasha czy siłownia.

Na terenie naszego miasta 
znaleźć można jeszcze wiele 
innych miejsc do uprawiania 
sportu czy też do rekreacji. 
Chętni mogą skorzystać ze 
skate parku, krytych kortów 
tenisowych, a  zimą z  lodowi-
ska, które każdego roku cie-
szy się ogromnym zaintere-
sowaniem zarówno młodych, 
jak i  starszych mieszkańców 
naszego miasta i  najbliższych 
okolic. Przypomnijmy, że lo-
dowisko funkcjonować bę-
dzie także w  tym roku (przy 
Szkole Podstawowej nr 3). 
Młodzi, jeśli tylko dopisze 
zima, na pewno wykorzysta-
ją – stworzone w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego – górki 
saneczkowe przy ulicy Cichej 
oraz Korzeniowskiego.
Oferta obiektów sportowych 
dla mieszkańców Prusz-
cza Gdańskiego, ale powia-
tu gdańskiego prezentuje się 
znakomicie i  tylko czeka na 
chętne oraz aktywne osoby. 

Eryk Jaśkowiak

OFERTY CZEKAJą NA AKTYWNYCh

Pruszcz gdański ma bardzo 
bogatą bazę sportową

AKCJA POLICJI I PORD

wspólnie szkolą młodych 
kierowców
policjanci z pruszcza Gdańskiego wspólnie z instruktorami pomorskiego 
ośrodka ruchu drodowego rozpoczęli cykl szkoleń dla uczniów szkół 
średnich – młodych posiadaczy prawa jazdy i kandydatów na kierowców. 
mundurowi przekazują wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego 
i zachęcają młodych ludzi do szkolenia się w zakresie kierowania autem. 
było to pierwsze z zaplanowanych spotkań w ramach tego projektu.

Pierwsze warsztaty już za nami. 
Szkolenia, których słuchacza-
mi są uczniowie ostatnich klas 
szkół średnich powiatu gdań-
skiego, mają na celu uświado-
mienie zagrożeń i  zachęcenie 
do pogłębiania wiedzy w  za-
kresie ruchu drogowego.
 – Warsztaty przeprowadzo-
no w  Ośrodku Doskonalenia 
Techniki Jazdy Autodrom Po-
morze w Pszczółkach. Przyszli 
kierowcy oraz uczniowie, któ-
rzy od niedawna są posiada-
czami prawa jazdy, mają jedy-
ną w  swoim rodzaju okazję do 
spotkania się z  osobami, które 
zawodowo zajmują się zagad-
nieniami z  zakresu ruchu dro-
gowego – mówi sierż. szt. Ka-
rol Kościuk, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszczu Gdańskim.

Policjanci przedstawili uczest-
nikom zajęć pakiet informacji 
na temat przepisów dotyczą-
cych młodych kierowców oraz 
dzielili się swoją wiedzą z  za-
kresu codziennej służby na 
drodze. Słuchacze byli zainte-
resowani w szczególności arka-
nami pracy policjanta drogów-
ki. Padały m.in. pytania o ob-
sługę zdarzeń drogowych oraz 
służbę w  nieoznakowanych 
radiowozach. 
Oczywiście jest to okazja do 
promowania policyjnej służ-
by wśród ludzi, którzy stoją 
u progu wyboru swojej kariery 
zawodowej.
 – Program warsztatów przewi-
duje poza tym zajęcia teoretycz-
ne z instruktorami z ODTJ do-
tyczące m.in. właściwej pozycji 
za kierownicą, a także ćwiczenia 

z  wykorzystaniem symulatora 
dachowania. Niewątpliwie naj-
większą atrakcją jest przejazd 
przez płytę poślizgową, który 
ma na celu uświadomienie, ja-
kie siły oddziałują na samochód 
przy zmniejszonej przyczepno-
ści – dodaje rzecznik.
Policjanci i  instruktorzy 
z  ośrodka ruchu drogowego 
zachęcają młodych posiadaczy 
prawa jazdy i  kandydatów na 
kierowców do poszerzania swo-
jej wiedzy i  umiejętności w za-
kresie bezpiecznych zachowań 
na drodze. Warsztaty mają też 
na celu uświadomienie zagrożeń 
i  odpowiedzialności, jakie nie-
sie ze sobą korzystanie z  dróg, 
w  szczególności jako kierowca 
samochodu czy motocykla.  

(KK)

SUKCES MUZEUM I DOMU WIEDEMANNA

Najlepsza wystawa 2021 roku
W  jednym z  poprzednich 
numerów Panoramy zapra-
szaliśmy na warsztaty i  wy-
stawę „Mieszkańcy Pruszcza 
Gdańskiego sprzed dwóch ty-
sięcy lat”. Okazało się, że zo-
stała ona uznana za najlepszą 
wystawę czasową 2021 roku. 
Tytuł przyznało czasopismo 
popularno-naukowe „Arche-
ologia żywa”.
Była ona wspólnym przed-
sięwzięciem Muzeum Ar-
cheologicznego w  Gdańsku 
i  Miasta Pruszcz Gdański. 

Przypomnijmy, że jej autor-
ką jest dr Aleksandra Pudło 
z  Muzeum Archeologiczne-
go, a  współtworzył ją Refe-
rat Ekspozycji i  Dziedzictwa 
Kulturowego. 
 – Wystawa powstała na pod-
stawie materiałów pozyska-
nych podczas kilkudziesięciu 
lat badań archeologicznych 
na terenie naszego miasta. 
Materialne ślady prac wyko-
paliskowych można zobaczyć 
w  pruszczańskiej faktorii – 
mówi Bartosz Gondek, szef 

Domu Wiedemanna przy 
Krótkiej 6.
Co ciekawe, wystawę moż-
na jeszcze przez kilka dni 
zobaczyć w  Muzeum im. 
ks. Stanisława Staszica 
w Hrubieszowie. 
 – Planujemy też jej kolej-
ną odsłonę w  Muzeum Ar-
cheologiczno-Historycznym 
w  Elblągu – dodaje Bartosz 
Gondek.

(GR)
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Fot. UG Cedry Wielkie

życie gMiNy cedry wieLkie

Radni gminy Cedry Wielkie 
jednogłośnie przyjęli uchwałę 
budżetową. W  tym roku pla-
nowane dochody mogą kształ-
tować się na poziomie blisko 60 
mln zł, natomiast wydatki za-
planowano na wysokości ponad 
63 mln zł.
 – Wybudowanie hali sportowej 
w  Cedrach Wielkich koszto-
wało nas ok. 17 milionów zło-
tych, z  czego aż 10 milionów 
to środki pochodzące z nasze-
go budżetu. Była to droga in-
westycja, dlatego teraz staramy 
się „nabrać trochę powietrza”, 
co pozwoli wrócić do dobrego 
kondycji finansowej, aby za ja-
kiś czas rozpocząć kolejne waż-
ne i  drogie przedsięwzięcia. 
Regularnie pojawiają się środ-
ki unijne, ale aby je pozyskać, 
trzeba posiadać wkład własny. 
Chcemy maksymalnie wyko-
rzystywać unijne wsparcie, co 
wiąże się z kolei z dużymi wy-
datkami inwestycyjnymi – tłu-
maczy Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
Wśród tegorocznych inwestycji 
na pierwszy plan wysuwają się 

działania drogowe, które po-
chłoną blisko 14 mln zł. Jesz-
cze w  tym roku ruszy budowa 
przedszkola i  żłobka w  Ce-
drach Wielkich. Na realiza-
cję tego przedsięwzięcia gmi-
na otrzymała blisko 5 mln zł 
z „Polskiego ładu”, a wcześniej 
2 mln zł z Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

 – To jednak nie wystarczy 
na całość, gdyż według sza-
cunków cała inwestycja może 
kosztować ok. 12 mln zł. 
Mam nadzieję, że ceny pozo-
staną na tym samym pozio-
mie – dodaje Janusz Goliński. 
– Jest to kolejny duży wydatek 
dla naszej gminy, dlatego bu-
dowa żłobka z  przedszkolem 

rozłożona będzie na okres 2–3 lat.  
Za blisko 11 milionów złotych 
zaplanowaliśmy budowę dróg 
w Miłocinie, Koszwałach, Wo-
cławach i ulicę Cedry Wielkie 
– Giemlice.
Na inwestycje drogowe żuław-
ska gmina otrzyma 2,7 mln zł  
z  Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg.

 – Szacunkowa wartość realiza-
cji tych zadań opiewa na ok. 6 
milionów złotych. Poza dzia-
łaniami drogowymi w  niektó-
rych miejscach musimy wyko-
nać instalacje wodociągowe, 
co nie kwalifikuje się do dofi-
nansowania. Jesteśmy jednak 
mile zaskoczeni, że nasz wnio-
sek został pozytywnie rozpa-
trzony i będzie dofinansowany 
w tak wysokiej kwocie. W do-
bie gospodarczego kryzysu tak 
znaczna pomoc dla naszej gmi-
ny jest niezwykle cenna – ko-
mentuje wójt Goliński.
Przetarg został już rozstrzy-
gnięty. Podpisane zostały 
też umowy z  wykonawcami. 
Wszystkie działania drogowcy 
powinni zakończyć do końca 
2022 roku. Ulice zyskają nie 
tylko nawierzchnię asfaltową. 
W niektórych miejscach budo-
wana będzie sieć wodociągowa. 
Wykonane zostanie też oświe-
tlenie oraz chodniki.
Lista inwestycji jest oczywiście 
znacznie dłuższa, ale o nich na 
pewno sukcesywnie będziemy 
informować na naszych łamach.

Wpływ na trudną sytuację fi-
nansową mają również inne 
czynniki.
 – Otrzymamy mniejszą o ok. 
300 tysięcy złotych subwen-
cję oświatową. Musimy płacić 
tzw. Janosikowe, ponieważ za-
liczani jesteśmy do gmin za-
możnych. W  przyszłym roku 
kwota ta wzrośnie o  160 ty-
sięcy złotych. Z kolei z tytułu 
podatków nasz budżet uszczu-
plony o  kolejne 540 tysięcy 
złotych. Sumując to wszystko, 
w gminnej kasie będzie mniej 
pieniędzy o co najmniej 1 mi-
lion. To jednak nie wszystko, 
ponieważ znacznemu wzro-
stowi ulegną wydatki bieżą-
ce. Wpływ ma na to wzrost 
cen, usług czy kosztów pracy. 
W  ostatnich dniach słyszymy 
o  drastycznych podwyżkach 
energii, co może przyczynić 
się do jeszcze większych wy-
datków – mówi Beata Bana-
siowska, skarbnik gminy Ce-
dry Wielkie.

(lubek)

NIEBAWEM RUSZY BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA

Nikt rąk nie załamuje 
realizacja tegorocznego budżetu gminy cedry wielkie będzie nie lada wyzwaniem. rosnące wydatki bieżące spowodowane licznymi 
podwyżkami oraz mniejsze wpływy z tytułu podatków na pewno nie napawają optymizmem. nikt jednak rąk nie załamuje.

77. ROCZNICA UCZCILI PAMIĘć DUSZPASTERZA

uczcili ofiary Marszu Śmierci wciąż pamiętają o „pasterzu żuław”

Historia naszego kraju nazna-
czona jest wieloma tragicznymi 
wydarzeniami – również tymi 
lokalnymi. Dziś upamiętnili-
śmy kolejną, 77. rocznicę Mar-
szu Śmierci, w  czasie którego 
śmierć poniosło ok. 17 tysięcy 
więźniów Obozu Stutthof. 
Uroczystości rozpoczęły się 
w  Cedrach Wielkich przy 
obelisku upamiętniającym 
wydarzenia sprzed 77 lat. 
Dodajmy, że nasza gmina 
również znalazła się na trasie 
marszu. Kwiaty pod obeli-
skiem w imieniu mieszkańców 
złożyli m.in.: starosta gdań-
ski Marian Cichon, Bogdan 
Dombrowski – przewodniczą-
cy Rady Powiatu Gdańskie-
go, wójt gminy Cedry Wiel-
kie Janusz Goliński, Justyna 

W połowie stycznia minęła 5. 
rocznica śmierci śp. ks. pra-
łata Franciszka Fecko, który 
przez długie lata był probosz-
czem parafii Giemlice oraz 
dziekanem dekanatu Żuła-
wy Steblewskie. W  rocznicę 
śmierci duszpasterza kwiaty 
na jego grobie złożyli przed-
stawiciele samorządu lokal-
nego w  Cedrach Wielkich 
oraz miejscowego dekanatu. 
Ksiądz Franciszek nie był 
rodowitym mieszkań-
cem Żuław. Urodził się na 

nowosądecczyźnie, skąd 
w 1960 roku trafił do Semina-
rium Duchownego w Gdań-
sku. Święcenia kapłańskie 
przyjął sześć lat później. Do 
parafii w  Giemlicach tra-
fił zaś 1 sierpnia 1974 roku, 
gdzie swoją posługę duszpa-
sterską prowadził przez 38 lat 
– aż do przejścia na zasłużoną 
emeryturę.
 – Ksiądz Franciszek miał 
ogromne zasługi dla na-
szej społeczności. Szczegól-
nie poświęcał się ochronie 

dziedzictwa kulturowego 
naszych Żuław. Za swoją 
nieocenioną pracę doceniony 
został tytułem „Patriarchy 
Żuław”. Jestem dumny, że 
mogłem z  nim współpraco-
wać dla dobra naszych miesz-
kańców. Myślę, że w naszych 
sercach obraz świętej pamię-
ci księdza Franciszka Fecko 
pozostanie na długo – wspo-
mina Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.

(GR) Słowińska – przewodnicząca 
rady gminy i  przedstawiciele 
Muzeum Stutthof. 
 – To jedno z najtragiczniejszych 
wydarzeń Pomorza. W marszu 
zginęli ludzi różnych narodo-
wości i wyzwań, ale dziś myśli-
my o  wszystkich. Życie ucieka 
bardzo szybko, co sprawia, że 
równie szybko ubywa świadków 
tamtych traumatycznych wy-
darzeń. Naszym zadaniem jest 
kultywowanie pamięci o  Mar-
szu Śmierci i  jego ofiarach – 
podkreśla wójt Janusz Goliński.  
Dalsza część uroczystości odby-
ła się w  cedrowskiej bibliotece, 
gdzie Marcin Owsiński – kie-
rownik działu naukowego Mu-
zeum Stutthof wystąpił z  pre-
lekcją związaną z  działalnością 
naukową muzeum.

- Myślę, że na wielu z nas duże 
wrażenie wywarły przedmio-
ty, które należały do więź-
niów obozu, a które mogliśmy 
obejrzeć dzięki uprzejmości 
pracowników Muzeum Stut-
thof. Moim zdaniem była to 
doskonała lekcja historii, któ-
ra zapadnie nam w  pamięci 
na długie lata – dodaje wójt 
Goliński.
Z  kolei w  Archikatedrze 
Oliwskiej w  Gdańsku odpra-
wiona została msza w  inten-
cji więźniów obozu Stutthof, 
w  której poza – władzami 
naszej gminy – uczestniczyli 
m.in. przedstawiciele Szkoły 
Podstawowej im. Obrońców 
Ziem Polskich w Wocławach.

(KL)
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RUSZY NABÓR WNIOSKÓW 

skorzystaj z dofinansowania

Wójt Gminy Pruszcz Gdański 
ogłasza nabór wniosków o do-
finansowanie kosztów inwe-
stycji z zakresu ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej.
Nabór będzie dotyczył:
I. Zmiany ogrzewania węglo-
wego na:
– pompę ciepła -50% kosz-
tów inwestycji – maksymalnie 
5000 zł;
– kocioł gazowy -50% kosztów 
zakupu i montażu kotła gazo-
wego – maksymalnie 5000 zł;
– elektryczne systemy grzew-
cze -50% kosztów zakupu 
i  montażu elektrycznych sys-
temów grzewczych – maksy-
malnie 5000 zł;
– kocioł na paliwo stałe (węgiel 
gruby, średni, miałowy, pellet) 
wyposażony w  system auto-
matycznego podawania paliwa 
– dotyczy zmiany ogrzewania 
wyłącznie na nieruchomości, 
na której nie ma technicznej 
możliwości wykonania przyłą-
cza gazowego lub wewnętrznej 
instalacji gazowej w  budynku 
- 50% kwoty brutto poniesio-
nej na zakup i  montaż kotła 
na paliwo stałe, nie więcej niż 
4000zł;

II. Wymiany pokryć dacho-
wych i  elewacji z  azbestu (do 
23 zł za metr kwadratowy po-
krycia dachowego – maksy-
malnie 10 000 zł).
Wnioski wraz z  niezbędnymi 
załącznikami można składać 
od 1 lutego 2022 r. do 31 mar-
ca 2022 r.
Wnioski rozpatrywane będą 
według kolejności złożenia 
w  biurze podawczym Urzędu 
Gminy Pruszcz Gdański, ul. 
Zakątek 1 w  Juszkowie, do 
momentu wyczerpania środ-
ków zaplanowanych w budże-
cie na 2022 r. w  kwocie 500 
000 zł.
UWAGA: Gmina udzie-
la dofinansowania wyłącznie 
do planowanych inwestycji, 
tj. dla których koszty realiza-
cji ponoszone będą po pod-
pisaniu z  gminą umowy na 
dofinansowanie.
Druki wniosków można po-
brać ze strony internetowej 
Urzędu Gminy Pruszcz Gdań-
ski – www.pruszczgdanski.pl 
lub w siedzibie urzędu przy ul. 
Zakątek 1 w Juszkowie.

(MB)
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DLA CAŁYCh RODZIN

dobiegła końca przebudowa oraz zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji przy ulicy na skarpie w straszynie. 
dziś miał miejsce odbiór techniczny tej wyczekiwanej przez dzieci inwestycji.

Nowe miejsce zabawy i rekreacji 

Zakres inwestycji był szeroki 
i  obejmował m. in. plac za-
baw dla dzieci i  młodzieży, 
siłownię plenerową, boisko 
wielofunkcyjne, boisko do 
siatkówki, chodniki, a  także 
małą architekturę (ławecz-
ki, stojaki na rowery i  hulaj-
nogi, śmietniki) z  nasadze-
niami zieleni, ogrodzenie 
i oświetlenie.
 – Cieszę się z  oddania do 
użytkowania terenu rekre-
acyjnego, który posłuży ca-
łym rodzinom – mówi wice-
wójt gminy Pruszcz Gdański 
Daniel Kulkowski. – To nie 
była łatwa budowa. Jednak 
pomimo wielu trudności, 
związanych z  rynkiem usług 
oraz kapryśną aurą, wykona-
liśmy zadanie zgodnie z  pla-
nem, wykorzystując pozy-
skane środki unijne. Zapra-
szam wszystkich miłośników 
aktywnego wypoczynku do 
bezpiecznego korzystania!
Wartość zadania to 934 
tys. zł. Realizacja zadania 
jest współf inansowana ze 

środków Unii Europejskiej 
w  ramach działania „Wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w ra-
mach inicjatywy LEADER”, 

Poddziałanie „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w  ramach 
strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” 

Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020. 

(MB)

DYSKUSJA W AKADEMII 

Świadomy senior to bezpieczny senior

Już nie tylko „na wnuczka”, ale 
też „na prokuratora” czy „na 
urzędnika” - przestępcy mają 
wiele metod na wyłudzenie od 
nas pieniędzy, dlatego warto je 
znać. 
Nie wierzmy, gdy ktoś chce 
nam coś dać za darmo i  nie 
udostępniajmy swoich danych 
przez telefon – to tylko niektó-
re konkluzje dyskusji.
Gośćmi słuchaczy Akade-
mii Seniora Gminy Pruszcz 
Gdański byli ostatnio: Cecy-
lia Drzewowska – zastępca 

prokuratora rejonowego 
w Pruszczu Gdańskim, młod-
szy inspektor Marek Laskow-
ski – komendant powiatowy 
policji w Pruszczu Gdańskim, 
sierżant sztabowy Karol Ko-
ściuk – rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w  Pruszczu Gdańskim oraz 
Tomasz Grabowski – komen-
dant Straży Gminnej Gminy 
Pruszcz Gdański.

(MB)
szczegółowe informacje dotyczące udzielanych  

dofinansowań można uzyskać pod nr tel. 58 692 94 57.
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rada Gminy kolbudy uchwaliła budżet na 2022 rok. po stronie zaplanowanych wydatków samorządu wpisano 
kwotę 167 715 568 złotych. dochody budżetu oszacowano natomiast na 137 513 376 złotych. deficyt wyniesie 
więc 30 202 192 złote i stanowi 22 procent dochodów budżetowych. 

- Dziękuję Radzie Gminy 
Kolbudy za przyjęcie budżetu 
na rok 2022 – mówi wójt An-
drzej Chruścicki. – Jest on na 
pewno trudniejszy niż w roku 
minionym. Jestem jednak do-
brej myśli i wiem, że wspólnie 
zrealizujemy nasz cel. Cieszy 
mnie, że po raz kolejny udało 
nam się uniknąć emisji obli-
gacji. Chociaż w  tegorocz-
nym budżecie uwzględniliśmy 
również taką możliwość, to 
mam nadzieję, że nie będzie 
konieczności sięgania po tę 
formę pozyskiwania dodat-
kowych środków. Liczę też, 
że równie skutecznie jak do-
tychczas pozyskiwać będzie-
my fundusze pozabudżetowe. 
Rok 2022 nie będzie jednak 
łatwy, gdyż jak wszyscy wi-
dzimy rosną ceny, co w  spo-
sób naturalny przekłada się 
m.in. na zwiększenie kosztów 
inwestycji, ale również reali-
zację innych zadań własnych 
gminy. Sporą część środków 
publicznych przeznaczamy na 
oświatę, a  subwencja jaką na 
ten cel otrzymujemy będzie 
o 1 400 000 zł niższa w  sto-
sunku do ubiegłego roku. 
Nie wiemy też dokładnie ile 
wyniosą wpływy z  podatków 
PIT i  CIT. Mimo wielu nie-
wiadomych zabieramy się do 
ciężkiej pracy, stawiając so-
bie ambitne cele. Jak co roku 
nie szczędzimy środków na 
inwestycje.

W  przyjętym przez Radę 
Gminy Kolbudy budżecie 
dochody bieżące ustalono na 
kwotę 126 982 310 zł a docho-
dy majątkowe na 10 531 066 
zł. Z kolei wydatki bieżące bu-
dżetu określono na poziomie 
132 522 423 zł, natomiast ma-
jątkowe 35 193 145 zł. 

Największą część planowa-
nych wydatków, bo aż 45 pro-
cent, samorząd będzie musiał 
przeznaczyć na oświatę. Kwo-
ta zaplanowana na szeroko 
pojęte funkcjonowanie szkół 
i  przedszkoli oraz wychowa-
nie najmłodszych mieszkań-
ców wynieść ma aż 75 518 366 
złotych.

Ważnym, i  niezwykle inte-
resującym mieszkańców, ele-
mentem budżetu są o oczywi-
ście planowane przez gminę 

inwestycje. W roku bieżącym 
samorząd planuje przezna-
czyć na ten cel ponad 32 mi-
liony złotych. Środki budże-
towe wydane zostaną m.in. na 
budowę:

• ulic Glazurowej, Sadowej, 
Nektarowej, Przy Sadzie 
w Kowalach

• ulic Grzybowej, Pieczarko-
wej i Rydzowej w Pręgowie

• ulic Jarzębinowej i  Bratek 
w Czapielsku

• ulicy Polnej w  Lublewie 
Gdańskim

• ulicy Okrężnej w Otominie

• rozbudowę Zespołu Kształ-
cenia i  Wychowania w  Biel-
kówku, z  budową hali 
sportowej

• rozpoczęcie budowy ośrodka 
zdrowia w  Kolbudach z  cen-
trum wsparcia rodziny

• budowę chodnika Ostróżki 
– Pręgowo

Gmina udzieli również 
wsparcia f inansowego po-
wiatowi gdańskiemu na in-
westycje realizowane na te-
renie naszej gminy. Mowa tu 
przede wszystkim o  trwają-
cej aktualnie budowie ron-
da w  Pręgowie i  planowanej 
w  kolejnym etapie budowie 
chodnika łączącego Pręgowo 
z Kolbudami.

Realizowane będą inwe-
stycje w  ramach programu 
Polski Ład, na który gmi-
na otrzymać ma ponad 4,6 
mln zł. W  ramach rządowe-
go dofinansowania wybu-
dowana zostanie kanalizacja 

w  miejscowościach Busz-
kowy, Jankowo Gdańskie 
i Otomin. 

Nowa sieć wodno-kanaliza-
cyjna, w  ramach inicjatyw 
lokalnych, powstać ma na-
tomiast w  Kolbudach, Jan-
kowie Gdańskim i  Czapiel-
sku. Gmina w dalszym ciągu 
planuje również inwestować 
w  doświetlenie ulic i  popra-
wę bezpieczeństwa na przej-
ściach dla pieszych. 

Zgodnie z  zapisami 
w  uchwale budżetowej na 
przychody gminy w  wysoko-
ści 32 000 000 zł składać się 
mają planowane wpływy ze 
sprzedaży obligacji wyemi-
towanych w  kwocie 15 000 
000 zł, wolne środki w kwo-
cie 17 000 000 zł. Wójt An-
drzej Chruścicki liczy jed-
nak na to, że podobnie jak 

w  roku minionym nie będzie 
konieczności emisji obliga-
cji, a  tym samym zadłużania 
gminy. 

- Trzy lata z  rzędu syste-
matycznie zmniejszaliśmy 
zadłużenie – mówił wójt 
Andrzej Chruścicki. – Od 
prognozowanej na 2018 rok 
kwoty długu przekraczają-
cej 43 miliony złotych uda-
ło się nam zejść do poziomu 
27,5 mln złotych. Ten trend 
chciałbym utrzymać. 

Na kwotę rozchodów w wyso-
kości 1 797 808 zł składają się 
wykup wyemitowanych przez 
gminę obligacji – 1 660 000 zł 
oraz spłaty pożyczek w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska – 137 808 zł.

Na wydatki jednostek po-
mocniczych gminy w ramach 

Funduszu Sołeckiego prze-
widziano łączną kwotę 908 
383 zł. O  przeznaczeniu 
tych środków decydują sami 
mieszkańcy podczas zebrań 
wiejskich.

Kwotę ponad pół miliona 
złotych samorząd przezna-
czy natomiast na realizację 
pierwszego w  historii naszej 
gminy Budżetu Obywatel-
skiego, w  ramach którego 
wykonanych zostanie sześć 
zgłoszonych przez społecz-
ność lokalną inwestycji. 

Środki budżetowe wydawa-
ne będą oczywiście również 
na sprawy bieżące dotyczą-
ce najbliższego otoczenia 
każdego z  mieszkańców, jak 
choćby utrzymywanie te-
renów zielonych czy tere-
nów rekreacyjnych i  placów 
zabaw. 

budżet na rok 2022 uchwalony
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POMÓŻ FUNDACJI hOSPICYJNEJ Z PRZYWIDZA

Hospicjum to życie, życie dla najbliższych 
przeważnie w dużych ośrodkach miejskich znaleźć można organizację, która aktywnie wspiera chorych na nowotwory, dzięki czemu 
ostatnie tygodnie czy miesiące swojego życia mogą spędzić godnie. wyjątek stanowi Fundacja Hospicyjna św. Franciszka ksawerego 
w przywidzu, która działa w powiecie gdańskim i kościerskim. z jej prezesem marianem kujawskim rozmawia krzysztof lubański.

 Fundacja energa przekazała wsparcie finansowe dla przywidzkiego hospicjum. Środki 
przeznaczono na zakup sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych i pielęgnacyjnych dla 

podopiecznych hospicjum

 kGw przywidz, kGw nowa wieś przywidzka oraz Gok w przy-
widzu przygotowywali upominki świąteczne dla podopiecznych 

Fundacji Hospicyjnej

 – Jak to stało, że w  tak ma-
łej miejscowości jak Przy-
widz działa fundacja, która 
pod swoimi skrzydłami ma 
podopiecznych aż z  dwóch 
powiatów?
 – Takie inicjatywy rodzą się 
zazwyczaj po prostu z  potrze-
by serca. Nie inaczej było i  w 
tym przypadku. Pierwsze kroki 
zaczęliśmy stawiać 8 lat temu. 
Wtedy zaistniała potrzeba po-
mocy rodzinie, w której dwóch 
członków zachorowało na raka. 
Wtedy też z  inicjatywy przy-
widzkich samorządowców na 
czele z  wójtem Markiem Zi-
makowskim i  skarbnikiem 
Barbarą Borowską, Feliksem 
Mikulskim – ówczesnym prze-
wodniczącym rady gminy oraz 
proboszczem przywidzkiej pa-
rafii – ks. Czesławem Hyblem 
utworzono Fundację Hospicyj-
ną św. Franciszka Ksawerego. 
Nasza organizacja świadczy 
wszechstronną i  co najważ-
niejsze nieodpłatną opiekę do-
mową nad pacjentami w  ter-
minalnej fazie choroby nowo-
tworowej oraz ich rodzinami. 
Nasi podopieczni to osoby, 

których leczenie szpitalne jest 
już na ogół zakończone. Dzię-
ki pracy wielu osób sprawujemy 
opiekę paliatywną nad wieloma 
pacjentami, którzy mają odpo-
wiednie skierowanie od lekarza 
pierwszego kontaktu.
 – Wspomniał Pan, że pomoc 
hospicjum jest wszechstron-
na, ale przecież taka działal-
ność jest bardzo kosztownym 
przedsięwzięciem…
 – Trudno się z Panem nie zgo-
dzić. Potrzebujących jest bar-
dzo dużo, a  nasze możliwości 
finansowe są niestety ograni-
czone. Na początku funkcjono-
waliśmy, dzięki datkom, jakie 
otrzymywaliśmy od ludzi do-
brej woli. Z  czasem podejmo-
waliśmy różne przedsięwzię-
cia, aby pozyskać dodatkowe 
fundusze. Z  każdym rokiem 
rozwijamy się. Dzięki podpisa-
nej umowie część naszej dzia-
łalności finansowana jest przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Jesteśmy organizacją pożyt-
ku publicznego, dzięki czemu 
otrzymujemy pieniądze z  tzw. 
1%. Nie możemy też zapomnieć 
o wsparciu, które otrzymujemy 

z  Urzędu Gminy Przywidz. 
Wspierają nas także Koła Go-
spodyń Wiejskich z Przywidza 
i Nowej Wsi Przywidzkiej oraz 
pracownicy Gminnego Ośrod-
ka Kultury w  Przywidzu oraz 
Fundacja Mikroakademia. 
Dodam, że nie brakuje nam 
stałych darczyńców, wśród 
których jest Bractwo Kurko-
we, Fundacja Energa, LIons 
Club Gdańsk Neptun, czy Pani 
Aneta. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za otwarte serca 
i zaangażowanie. 
Chciałbym jednak wyjaśnić, że 
pieniądze nie są w  żaden spo-
sób wydatkowane na członków 
zarządu naszej fundacji. Każdy 
z nas pracuje non profit. Część 
ludzi myśli jednak inaczej i  to 
nas boli.
Pieniądze wystarczą jedynie na 
pokrycie kosztów wynagrodze-
nia pracowników medycznych. 
Każdego miesiąca niebagatel-
ne środki wydajemy chociaż-
by na: transport chorych na 
badania specjalistyczne, ba-
dania laboratoryjne, ochronę 
danych osobowych, utylizację 
odpadów medycznych, usługi 

teleinformatyczne, koszt do-
jazdu personelu do pacjenta. 
To nie wszystko, ponieważ 
w związku z pandemią ponosi-
my dodatkowe koszty związane 
ze specjalnym zabezpieczeniem 
medycznym, aby zachować naj-
wyższe standardy bezpieczeń-
stwa i  nie narażać chorych na 
dodatkowe niebezpieczeństwo. 
 – Dla lekarzy praca w  hospi-
cjum nie jest intratnym za-
jęciem, a  mimo to pomagają 
fundacji.
- Zgadza się. Wynagrodze-
nie jest stosunkowo niewiel-
kie. Chyba zgodzą się ze mną 
wszyscy członkowie zarządu, że 
pracują dla nas pasjonaci, któ-
rzy chcą nieść pomoc drugiemu 
człowiekowi. Bardzo często po-
święcają swój wolny czas i nawet 
w  weekend odwiedzają swoich 
pacjentów. W  ostatnie święta 
Bożego Narodzenie mieliśmy 
przypadek, że nasz podopiecz-
ny potrzebował łóżka, dlatego 
trzeba było odejść od stołu wigi-
linego i przekazać rodzinie po-
trzebną rzecz. Podobnie reagują 

pielęgniarki. One również bez 
względu na porę dnia czy noc 
udają się do chorego, by nieść 
mu pomoc w  trudnych chwi-
lach. Dobro innych przekłada-
my ponad wszystko.
– Na czym polega działalność 
przywidzkiego hospicjum? 
 – Celem działania hospicjum 
domowego jest w  szczególno-
ści organizowanie całościowej 
i  specjalistycznej opieki nad 
chorymi pozostającymi w  do-
mach w ostatnim stadium cho-
roby nowotworowej. Chcemy 
po prostu zapewnić naszym 
podopiecznym godne odejście 
z  tego świata. Poza tym pro-
wadzimy szkolenia i  udzielamy 
wsparcia – również psycholo-
gicznego –  pozostałym człon-
kom rodziny. 
Całodobową opiekę specjali-
styczną sprawują pielęgniarki 
oraz rehabilitant. Zapewniamy 
również bezpłatnie wypożycze-
nie sprzętu medycznego. Obec-
nie w naszym hospicjum pracu-
je 4 lekarzy specjalistów opieki 
paliatywnej, 4 pielęgniarki oraz 

psycholog i rehabilitantka. Na-
szą opieką objęte są teraz 22 
osoby. W  ostatnim kwartale 
2021 roku udało nam się zli-
kwidować kolejkę osób oczeku-
jących na przyjęcie do Hospi-
cjum Domowego.  
– Czy to jedyne działania?
– Oczywiście, że nie. Nasza 
działalność opiera się też na 
pomocy wolontariuszy. Dlate-
go też prowadzimy specjalne 
szkolenia dla nich. Staramy się 
promować w  naszym społe-
czeństwie wzorce opieki hospi-
cyjnej, uczestnicząc w  różnego 
rodzaju akcjach, by wspomnieć 
dla przykładu o  „Polach Na-
dziei”. Na ogół uświadamiamy 
i  tłumaczymy, że hospicjum 
nie jest umieralnią. Hospicjum 
jest życiem, życiem dla rodziny 
i  opiekunów. Robimy wszyst-
ko, aby ulżyć w  cierpieniu pa-
cjentom i pomóc domownikom 
w  niesieniu codziennej opieki 
oraz pielęgnacji chorego.
 – Czy mieszkańcy gminy 
Przywidz wiedzą o  Waszej 
działalności?
 – Śmiem twierdzić, że nie-
wielki odsetek mieszkańców 
wie, czym tak naprawdę się 
zajmujemy. Ludzie mają wiele 
wątpliwości i  pytań. Chcemy 
się jeszcze bardziej otworzyć 
na mieszkańców, odpowiedź na 
wszystkie pytania i  rozwiewać 
wszelkie niejasności. Będziemy 
chcieli uczestniczyć w  zebra-
niach sołeckich, aby przybliżyć 
mieszkańcom naszą działal-
ność Informacje o  nas znaleźć 
też można oczywiście w  inter-
necie. Gmina Przywidz jest 
doskonałym miejscem do tego, 
żeby prowadzić organizację po-
magającą mieszkańcom. 
– Dziękuję za rozmowę.
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program pruszczańskiej karty mieszkańca ruszył we wrześniu 2020 roku i od tamtej pory notuje ciągły wzrost 
użytkowników. obecnie konto posiada 9169 pruszczan. rośnie także oferta, obecnie z pruszczańską kartą mieszkańca 
związanych jest 48 partnerów, którzy jej posiadaczom gwarantują zniżki na oferowane przez siebie produkty i usługi.

KORZYŚCI DLA MIESZKAńCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

Pruszczańska karta Mieszkańca 
działa już ponad rok

Jakie korzyści niesie ze sobą po-
siadanie Pruszczańskiej Karty 
Mieszkańca?
 – W  ramach programu funk-
cjonuje kilka pakietów. Pierw-
szy z nich, Pakiet Mieszkańca, 
jest pakietem podstawowym. 
Jego główną ideą jest oferowa-
nie lokalnych towarów i  usług 
w  promocyjnych cenach. Śred-
nia zniżka na ofertę partne-
ra wynosi 10 proc. W  ramach 
tego pakietu mieszkańcy mogą 
także podróżować za darmo 
wewnętrzną miejską linią au-
tobusową 107. Osoby, które 
otrzymają Pakiet Mieszkańca, 
mają możliwość wnioskowa-
nia o  uprawnienia wynikające 
z pozostałych pakietów dostęp-
nych w programie Pruszczańska 
Karta Mieszkańca – tłumaczy 
Janina Wilkos-Gad, kierownik 
Referatu Współpracy i  Pro-
mocji Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański.
Jednym z nich jest Pakiet Bez-
płatnych Przejazdów dla dzieci 
i młodzieży uczącej się w szko-
łach podstawowych lub po-
nadpodstawowych, do ukoń-
czenia 20. roku życia. Osoby 

posiadające aktywny pakiet 
mogą bezpłatnie korzystać 
z  komunikacji miejskiej na te-
renie Pruszcza Gdańskiego oraz 
Gdańska na liniach: 132, 200, 
205, 207, 232 i N5.
Kolejny to Pakiet GPSZOK 
(Gminny Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych). Umożliwia on wygodną 
i  prostą weryfikację posiadacza 
karty jako mieszkańca miasta 
Pruszcz Gdański w  punkcie 
GPSZOK bez konieczności 
okazywania dodatkowych do-
kumentów (dowodu czy rachun-
ku za media). Posiadacze tego 
pakietu mogą także w  łatwy 
sposób sprawdzić, ile w danym 
roku kalendarzowym zostało 
im jeszcze do oddania kilogra-
mów odpadów poremontowych.
W połowie 2021 roku pojawiły 
się dwa nowe pakiety dedyko-
wane dużym rodzinom 3+ oraz 
seniorom 60+. Obie zostały 
wprowadzone w  miejsce do-
tychczas funkcjonujących kart 
– Pruszczańskiej Karty Dużej 
Rodziny oraz Pruszczańskiej 
Karty Seniora. Osoby, które 
chcą korzystać z  przywilejów 

dedykowanych tym grupom, 
muszą zgłosić się do udziału 
w programie Pruszczańska Kar-
ta Mieszkańca i złożyć wniosek 
o wybrany pakiet.
 – Pakiet Dużej Rodziny oraz 
Pakiet Seniora zachował naj-
cenniejsze dla ich posiadaczy 
zniżki, w tym m.in. 50 procent 
zniżki na korzystanie z  prusz-
czańskich basenów, saun, siłow-
ni, kortów do squasha i  lodo-
wiska. Dla seniorów natomiast 
wprowadzono szczególne udo-
godnienie, które wcześniej nie 
było dostępne. Osoby posia-
dające aktywną Pruszczańską 
Kartę Mieszkańca wraz z  Pa-
kietem Seniora mogą bezpłat-
nie zamówić transport dużego 
sprzętu elektrycznego, a  więc 
pralki, kuchenki, zmywarki, 
czy lodówki. Jest jednak jeden 
warunek. Jeden z  wymiarów 
przekracza co najmniej 60 cm. 
Możne też zamówić odbiór 
tzw. odpadów wielkogabaryto-
wych z  miejsca zamieszkania 
do Gminnego Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych – dodaje Janina 
Wilkos-Gad.

PARTNERZY PRUSZCZAń-
SKIEJ KARTY MIESZKAńCA

Od momentu startu programu 
swój udział w programie Prusz-
czańska Karta Mieszkańca zgło-
siło 48 partnerów. Są wśród nich 
pruszczańskie firmy i instytucje, 
które oferują zniżki na swoje 
usługi i towary. Katalog Partne-
rów wciąż się rozrasta. Aby zgło-
sić chęć udziału w  programie, 
wystarczy wejść na stronę www.
mieszkamwpruszczu.pl i wypeł-
nić formularz w  zakładce „Jak 
zostać partnerem”.
W  zamian za udzielone zniż-
ki firmy otrzymują prezentację 
w  miejskim katalogu partnerów 
Pruszczańskiej Karty Mieszkań-
ca oraz na miejskim profilu Face-
book @MiastoPruszczGdanski 
pojawiają się wpisy promujące po-
wiązane z kartą aktywności.
Każdy z  partnerów ma dostęp 
do własnych statystyk, w ramach 
których widać jego aktywność 
(ilość udzielonych zniżek). Do 
najaktywniejszych firm należą: 
Gabinet Kosmetyczny Pudrowy, 
Dom Kwiatów, Taxi Pruszcz, 
Edukacyjny Zakątek Pracownia 

Twórczego Rozwoju Niepublicz-
na Placówka Oświatowo-Wy-
chowawcza, PRG Taxi.
Jak rozpoznać, czy w  danym 
miejscu można liczyć na zniżki?
Na stronie www.mieszkam-
wpruszczu.pl znajduje się lista 
partnerów wraz z opisem udziela-
nych zniżek. Podobną listę moż-
na znaleźć także w aplikacji miej-
skiej „Mieszkam w  Pruszczu”, 
która dostępna jest na urządze-
niach z systemem iOS oraz An-
droid. Każdy z partnerów posiada 
także specjalną naklejkę z identy-
fikacją wizualną karty oraz napi-
sem „Tu honorujemy Pruszczań-
ską Kartę Mieszkańca”.

ABY SKORZYSTAć Z RABATU

Należy poinformować obsługę 
miejsca, w  którym się znajduje-
my, o posiadaniu Pruszczańskiej 
Karty Mieszkańca i udostępnić ją 
przed zakupem usługi lub towa-
ru. Karta zostanie zweryfikowana 
za pomocą urządzenia mobilne-
go lub komputera, które posiada 
Partner. Po pozytywnej weryfi-
kacji Karty otrzymamy rabat na 
wybrane towary lub usługi. 

Co oferują Partnerzy Prusz-
czańskiej Karty Mieszkańca?
Partnerzy Pruszczańskiej Kar-
ty Mieszkańca oferują szeroką 
gamę usług i towarów. W kata-
logu znajdziemy takie kategorie, 
jak gastronomia i jedzenie, han-
del, moda i uroda, motoryzacja, 
nauka i  szkolnictwo, reklama 
i  media, rozrywka, sport i  re-
kreacja, transport i  komunika-
cja, turystyka i  noclegi, usługi 
oraz zdrowie i  medycyna. Jest 
w czym wybierać.
Wraz z  Pruszczańską Kartą 
Mieszkańca w promocyjnej cenie 
wysprzątamy dom, urządzimy 
ogród, wykonamy zabiegi ko-
smetyczne i  fryzjerskie, napra-
wimy auto, wydrukujemy ulotki, 
kupimy kwiaty, farby, smakołyki, 
upominki na każdą okazję, mo-
żemy także skorzystać z  usług 
szkoleniowych, terapii, przenoco-
wać w hotelu, zwiedzić Faktorię, 
obejrzeć film w  miejskim kinie, 
skorzystać z  basenu i  miejsc re-
kreacji. A  to nie wszystko – po 
pełną ofertę zapraszamy na www.
mieszkamwpruszczu.pl.

(JWG)
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POZOSTAŁO NIEWIELE CZASU

skorzystaj 
z dofinansowania 
W Pruszczu Gdańskim jest 
jeszcze wielu właścicieli 
nieruchomości, którzy będą 
zmuszeni zlikwidować sta-
re kopciuchy. Jeszcze tylko 
do końca 2023 roku będzie 
można otrzymać dofinan-
sowanie na ten cel. Potem 
wszystkie koszty za wymia-
nę pieców trzeba będzie po-
nieść samemu, a  nie jest to 
niestety mały wydatek.
 – Każdy mieszkaniec na-
szego miasta wykorzystu-
jący do ogrzania piec wę-
glowy może złożyć wniosek 
o  dof inansowanie kosztów 
związanych z  jego likwi-
dacją i  zastąpienie go in-
nym źródłem ciepła. Ze 
środków budżetu miasta 
można otrzymać częściowy 
zwrot kosztów. Wysokość 
dof inansowania zależy od 
rodzaju wybranego źródła 
ciepła – informuje Janusz 
Wróbel, Burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego.
Nabór wniosków trwa. 
Warto wiedzieć, że na:
 – kotły opalane gazem, ole-
jem opałowym otrzymamy 
do 5000 zł na jedno źró-
dło ciepła zasilające poje-
dynczego odbiorcę albo do 
11 500 zł w przypadku ko-
tłowni zasilającej budynek 
wielorodzinny,
 – pompy ciepła – do 8000 
zł na jedno źródło ciepła,
 – podłączenie do miej-
skiej sieci ciepłowniczej 
– do 20 000 zł na jeden 
węzeł o  mocy do 30 kW 
wraz z  przyłączem albo 
do 30 000 zł na jeden wę-
zeł o mocy powyżej 30 kW 
wraz z przyłączem,
 – elektryczne urządze-
nia grzewcze na potrzeby 
ogrzewania budynków do 
8 000 zł za zestaw wraz 
z instalacją,
 – kolektory słoneczne – 
do 6000 zł za zestaw wraz 
z instalacją,
 – ogniwa fotowoltaiczne – 
do 8000 zł za zestaw wraz 
z instalacją.
Dla mieszkańców, którzy 
zdecydują się na likwidację 
starego kotła węglowego 
w  2022, dodatkowo przez 
okres 3 kolejnych lat przy-
sługiwać będzie 50 proc. 
zwolnienie z  podatku od 
nieruchomości. Inwestycje 
wykonane w latach później-
szych taką ulgą podatkową 

nie będą objęte. 
 – Korzystając z  okazji, 
chciałabym przypomnieć, 
że w  ramach porozumienia 
z  Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska 
w  Gdańsku prowadzimy 
punkt informacyjno-kon-
sultacyjny Programu „Czy-
ste Powietrze”. Przeszko-
leni pracownicy udzielają 
wsparcia merytorycznego 
w  złożeniu wniosku o  do-
f inansowanie – przypomina 
Marta Rauchf leisch z Refe-
ratu Gospodarki Komunal-
nej Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański.
Zarówno na wsiach, jak 
i  w  miastach z  kotłów CO 
oraz pieców na paliwa stałe 
można korzystać najpóźniej 
do lipca 2035 roku (klasa 5 
– najwyższa). Piece i  kotły 
o  niższej klasie (3 i  4) na-
leży wymienić do września 
2026 roku. Te, które nie 
mają określonej klasy albo 
są 1 lub 2 kategorii, należy 
wymienić już do września 
2024 r.
Co ważne, jeżeli w  domu 
mamy kominek, który nie 
jest głównym źródłem 
ogrzewania, nie trzeba 
z  niego rezygnować. Prze-
starzałe wkłady warto wy-
mienić na nowoczesne, eko-
logiczne. Dym z  kominka 
nie może być uciążliwy dla 
sąsiedztwa. Do spalania 
w  kominku należy używać 
specjalnego drewna lub 
olejów (w  przypadku bio-
kominków). Trzeba też pa-
miętać, by rozpalanie w ko-
minku było okazjonalne.
Warto na koniec przypo-
mnieć o jeszcze jednej waż-
nej rzeczy. Właściciele do-
mów jednorodzinnych oraz 
zarządcy budynków miesz-
kalnych do końca czerwca 
muszą poinformować Cen-
tralną Ewidencję Emisyj-
ności Budynków (CEEB), 
czym opalane są ich domy 
i  mieszkania. Deklarację 
można także złożyć w urzę-
dzie miasta. Obowiązek 
informacyjny dotyczy za-
równo paliw, jak i  paneli 
fotowoltaicznych. Właści-
ciele nieruchomości, którzy 
nie zgłoszą w odpowiednim 
terminie źródła ogrzewa-
nia, mogą narazić się na 
kary f inansowe do 5000 zł.

Referat Gospodarki Komunalnej
Pruszcz Gdański, ul. Krótka 4

tel. 58 775 99 31

ogłoszeNie rsM „budowLaNi” 

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

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

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

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

4. Lokal przy ul. Bitwy Oliwskiej 34  
(z przeznaczeniem na sklep spożywczy)

148 m2 ze stawką 26,00 zł/m2

Stawki powyższe nie obejmują opłat z tytułu centralnego ogrzewania, 
energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, wieczystego użytkowania 

gruntu, podatku od nieruchomości itp. Stawki do negocjacji.

Bliższych informacji udziela się pod nr 58 552-00-08 w.50  
Pon. od 8.00 do 15.00

Wt. - Pt. od 7.00 do 13.00
   

To właśnie w  cedrowskiej 
szkole znajduje się gminny 
sztab orkiestry. Swoje mu-
zykowanie już na początku 
stycznia rozpoczęło sołectwo 
Trzcinisko, które na swoim 
prof ilu facebookowym pro-
wadzi licytacje różnych cie-
kawych, a zarazem oryginal-
nych przedmiotów, a  nawet 
usług.
 – Zainteresowanie osób, 
które proponują przedmioty 
na aukcję, jak również tych, 
którzy uczestniczą w  licyta-
cji, jest bardzo duże. Uzy-
skiwane ceny nie są może tak 
wysokie jak w roku ubiegłym, 
ale w związku z trudną sytu-
acją gospodarczą w  naszym 
kraju, liczyliśmy się z  takim 
faktem. Mimo wszystko je-
steśmy bardzo zadowoleni 
z  przebiegu naszej licyta-
cji, ponieważ liczy się każdy 
grosz. Nie powiedzieliśmy 
też ostatniego słowa i nieba-
wem na naszej aukcji pojawią 
się kolejne ciekawe przed-
mioty – zapewnia Dorota 
Balcerzak, sołtys Trzciniska.
Na licytacji pojawi się jesz-
cze m.in. koszulka reprezen-
tacji Japonii w  piłce ręcznej, 
koszulka futsalowej repre-
zentacji Polski, pióro Mie-
czysława Struka – marszałka 
województwa pomorskiego, 
zdjęcie obecnej na naszych 
dożynkach Urszuli czy okręt 
stojący na bursztynowym po-
deście z herbem gminy na ża-
glu of iarowany przez wójta 
gminy Cedry Wielkie Janu-
sza Golińskiego.
 – Podczas WOŚP powinni-
śmy zapomnieć o  wszelkich 
sporach i  aktywnie wesprzeć 
ten szczytny cel, który w cią-
gu minionych 30 lat przy-
niósł tyle wspaniałych efek-
tów. Sprzęt zakupiony przez 
fundację pomógł niejednemu 
Polakowi, dlatego też zachę-
cam do wzięcia udziału w ak-
cji. W tej grze liczy się nawet 
jedna złotówka – mówi Ja-
nusz Goliński.
Mimo że f inał WOŚP od-
będzie się 30 stycznia, już 
teraz można wspomóc ogól-
nonarodowe granie, wpłaca-
jąc pieniądze do eskarbonki 
naszego sztabu https://eskar-
bonka.wosp.org.pl /95qmfw 
albo biorąc udział w  licyta-
cjach organizowanych przez 
sołectwo Trzcinisko.
30 stycznia w  najważniej-
szych miejscach gminy od 
samego rama spotkać bę-
dzie można wolontariuszy 

(oczywiście z  odpowiedni-
mi identyf ikatorami), którzy 
zbierać będą datki do puszek. 
Od godziny 16.00 zaprasza-
my do sieci, gdzie odbędzie 
się f inał naszej orkiestry. 
W  programie nie zabrak-
nie atrakcji rozrywkowych 
w  wykonaniu najmłodszych 
i starszych. Gwiazdą wieczo-
ru będzie zespół Tayka. Za-
miast tradycyjnego światełka 
do nieba będzie można zoba-
czyć wspólny występ uczest-
ników gminnego challenge’u. 
Relacja dostępna będzie na 
prof ilu f b szkoły w  Cedrach 
Wielkich.
Dodajmy na koniec, że w tym 
roku muzykanci Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy zagrają 30 stycznia dla 
zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostyki i  le-
czenia wzroku u dzieci.

(lubek)

ZAPOMNIJMY O SPORACh I RAZEM WSPIERAJMY ORKIESTRĘ

wielki finał woŚP już w niedzielę
tym razem nie będziemy zachęcać do aktywnego wypoczynku. zamiast tego zapraszamy 
przed laptop, by uczestniczyć w 30. Finale wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy 
organizowanym na profilu facebookowym szkoły podstawowej w cedrach wielkich. 
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ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY

wystawa w suchym dębie
Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej mieli okazję poznać wy-
stawę „Żołnierz Niezłomny”. 
Ekspozycja poświęcona zo-
stała gen. bryg. Tadeuszowi 
Bieńkiewiczowi ps. „Rączy”. 
Jego życie związane było 
z  głównymi wydarzeniami 
minionego stulecia. Urodził 
się w 1923 roku w Lidzie w II 
RP, podczas wojny walczył 
z  okupantem niemieckim. 
Żołnierz Armii Krajowej 
uczestniczył w  akcji odbicia 
więźniów z aresztu w Lidzie. 
Po wojnie represjonowany 
i  szykanowany przez Urząd 
Bezpieczeństwa. Aresztowa-
ny i  więziony w  czasach sta-
linowskich. Po amnestii czę-
sto spotykał się z  młodzieżą 
i  harcerzami. Swoim życiem 
wypełniał sens hasła „Bóg, 

Honor, Ojczyzna”. Po długim 
i  bujnym życiu odszedł na 
wieczną wartę w wieku 96 lat. 
Uczniowie z  Suchego Dębu 
poznali drogę życia bohatera 
wystawy i jego wybory. War-
to pamiętać o naszych przod-
kach i  starać się realizować 
ich patriotyczny testament. 
Wystawę przygotowali: 4 
Warmińso-Mazurska Bry-
gada Obrony Terytorial-
nej, Stowarzyszenie im. 
gen. Bolesława Nieczuja
-Ostrowskiego i  Urząd do 
Spraw Kombatantów i  Osób 
Represjonowanych.
Do Suchego Dębu wystawa 
trafiła dzięki staraniom urzę-
du gminy i Gminnej Bibliote-
ki w Suchym Dębie.

(TJ)

Cukrzyca to choroba przewlekła, która dotyka już mi-
liony ludzi na całym świecie. Nieleczona może prowa-
dzić do bardzo poważnych powikłań, takich jak choroby 
serca i niewydolność nerek. Wyróżnia się jej dwa typy 
– cukrzycę typu I oraz cukrzycę typu II. W pierwszym 
przypadku mamy do czynienia z  chorobą immunolo-
giczną, w  drugim wypadku z  chorobą uwarunkowaną 
genetycznie i środowiskowo.

By uniknąć cukrzycy typu I nie ma żadnych metod za-
pobiegawczych, natomiast w przypadku cukrzycy typu 
II możemy podjąć działania, które uchronią nas przed 
tą chorobą. Nie mamy wpływu na nasze geny i złe na-
wyki w przeszłości natomiast wprowadzając odpowied-
nie zmiany mamy szansę jej zapobiec w przyszłości.

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim mając na 
względzie profilaktykę zdrowotną realizuje na terenie 
powiatu gdańskiego wspólnie z LUX Med Program pro-
filaktyki cukrzycy typu 2. 

W imieniu organizatorów akcji serdecznie zapraszamy 
mieszkańców oraz przedsiębiorców do kontaktu w celu 
omówienia możliwości przeprowadzania bezpłatnych 
badań profilaktycznych na terenie naszego powiatu.

Każdy mieszkaniec powiatu w  wieku 18-64 lat może 
zgłosić się na pobranie krwi do Centrum Medycznego 
Lux Med ul. Wita Stwosza 1 w Pruszczu Gdańskim od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-12.00. Bada-
nie wykonywane jest na czczo. Więcej informacji uzy-
skać można pod nr. tel. 885 617 391.

Pracodawców chętnych do przeprowadzenia ba-
dań wśród ich pracowników w siedzibie firmy pro-
simy o  kontakt bezpośrednio z  Wydziałem Pro-
mocji i Rozwoju  Starostwa Powiatowego w Prusz-
czu Gdańskim pod nr. tel. 58 773 12 20.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS

srebrna spinka przyznana
Poznaliśmy laureatów Ogól-
nopolskiego Konkursu Pla-
styczno-Literackiego „Srebr-
na Spinka”, w  organizację 
którego włączyły się podmio-
ty z trzech powiatów – w tym 
również z  gminy Trąbki 
Wielkie.
 – Konkurs miał na celu za-
chęcenie młodzieży do 16 
roku życia i  profesjonalnych 
artystów do przyjrzenia się 
bogactwu historii gmin: Pel-
plin, Skarszewy i  Trąbki 
Wielkie. Wielkie historyczne 
wydarzenia czy osobowości, 
zabytki architektoniczne, jak 
i małe, rodzinne skromne pa-
miątki miały być osnową dla 
autorów do stworzenia prac 
konkursowych: plastycznej 
lub literackie – informuje Le-
szek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i  Rekreacji w  Trąb-
kach Wielkich.
Powstało takich 11 prac, 
a  mimo to komisja konkur-
sowa nie miała łatwego zada-
nia w ich ocenie. Ostatecznie 
zdecydowano, że pierwsze 

miejsce i  „Srebrną spinkę” 
należy przyznać Aleksan-
drze Kasperek za pracę „Po-
dróże małe i duże”. Jej praca 
to walizka z  poprzyklejany-
mi pocztówkami. Inspiracją 
dzieła – jak powiedziała lau-
reatka – był jej tata, włóczy-
kij, który w  końcu osiadł 
w Pruszczu Gdańskim. Wy-
różnienia otrzymały nato-
miast: Jolanta Mieczkowska, 
Danuta Klementowska i Elż-
bieta Pozorska. 
 – W kategorii prac literackich 
zwyciężyły Warsztaty Haiku 
abc i to do nich trafiła druga 
„Srebrna Spinka”. W najbliż-
szym czasie planowana jest 
wystawa pokonkursowa prac. 
Trwają także prace nad al-
bumem, w którym znajdą się 
prace konkursowe wraz z opi-
sem, co przedstawiają, czym 
lub kim były inspirowane. 
Na początek w  wersji elek-
tronicznej, a być może także 
w publikacji tradycyjnej – do-
daje Leszek Orczykowski.

(LO)
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SZKOŁA MIECZA JAPOńSKIEGO W PRZYWIDZU

ciekawe oferty sportowe dla młodych i starszych 
Dzięki nowej hali sportowej 
zwiększyła się aktywność spor-
towa młodych mieszkańców 
gminy Przywidz. Zaobserwo-
wać to może nie tylko zapeł-
nionym kalendarzem wynajmu 
obiektu, ale także sukcesami, 
jakie w ostatnim czasie odnoszą 
sportowy przywidzkiej gminy.
W ostatnim czasie szczególnie 
głośno jest o młodych adeptach 
piłki ręcznej, trenujących w klu-
bie SAS Zawisza Przywidz, 
którą prowadzi nauczyciel wy-
chowania fizycznego Zbigniew 
Jakusz-Gostomski. Jego dzia-
łania wspiera i  Stowarzyszenie 

Aktywności Sportowej Artura 
Siódmiaka. Pod koniec ubie-
głego roku ekipa z  Przywidza 
startowała w  półfinałowym 
turnieju piłki ręcznej młodzi-
czek, który odbywał się w No-
wej Karczmie, a  rywalami na-
szych dziewcząt były gospo-
dynie zawodów i  rówieśniczki 
z  Wejherowa. Zwyciężczynie 
turnieju otrzymywały prze-
pustkę do wielkiego wojewódz-
kiego finału, w  którym mogło 
zagrać tylko 8 najlepszych ze-
społów z Pomorza. Nasza ekipa 
spisała się dobrze – pokonała 
KS Tytani Wejherowo i uległa 

murowanemu kandydatowi do 
wojewódzkiego mistrzostwa – 
ekipie UKS Nowa Karczma.
 – Jestem dumny z  faktu, że 
mamy młodzież, która chce 
poświęcać swój wolny czas na 
zajęcia z  piłki ręcznej. W  la-
tach wcześniejszych nie od-
nosiliśmy takich sukcesów. 
Życzyłbym trenerom innych 
dyscyplin sportowych podob-
nych osiągnięć ich podopiecz-
nych – mówi nam wójt Marek 
Zimakowski. – Myślę, że dla 
wielu dzieciaków jest to swego 
rodzaju zabawa w  sport. Czas 
jednak pokaże, czy niektórzy pójdą krok dalej i będziemy mo-

gli cieszyć się z faktu, że właśnie 
w gminie Przywidz mamy mi-
strzów już nie tylko rangi krajo-
wej, ale międzynarodowej. 
Dużym zainteresowaniem 
dzieci cieszą się również zaję-
cia judo, które prowadzi Anna 
Isenko i Dominik Majowski.  
Jest też coś dla starszych zain-
teresowanych sztukami walki. 
Mogą oni uczestniczyć w zaję-
ciach szkoły miecza japońskie-
go, w której specjalizuje się sam 
wójt Marek Zimakowski. Toy-
amaryu Iaido  to najstarsza ja-
pońska sztuka walki mieczem, 

która przetrwała do dziś 
a Szkoła Przywidzka jest jedy-
ną zarejestrowana bezpośrednio 
w Japonii przez opiekuna grupy 
Ireneusza Druciarka posiadacza 
również 10 dan w ju-jitsu.
 – Lubię aktywnie spędzać wol-
ny czas. Podczas zajęć mogę 
się zrelaksować i  odpocząć od 
codziennych problemów. Poza 
tym regularne ćwiczenia spra-
wiają, że poprawia się aktyw-
ność fizyczna. Prócz tego sta-
ram się morsować. Od kilku lat 
działa w  Przywidzu aktywna 
grupa morsów, która każde-
go weekendu spotyka się na 

przywidzkiej plaży lub korzysta 
z gościnności OW Omega i ko-
rzysta z uroków zimnych kąpieli 
– dodaje Marek Zimakowski.
To nie wszystko, ponieważ 
niebawem najmłodsi będą mo-
gli skorzystać z zajęć propono-
wanych przez szkółkę karate. 
Propozycja zajęć sportowych 
jest bogata. Wystarczy wyjść 
z domu i skorzystać z wielu cie-
kawych form aktywnego spę-
dzenia wolnego czasu.

(lubek)

KOREAńSKA SZTUKA WALKI ZADOMOWIŁA SIĘ W NASZYM MIEŚCIE

nie ma w pruszczu Gdańskim drugiego takiego miejsca, gdzie stosunkowo szybko do rangi mistrzowskiej urastaliby młodzi zawodnicy. dla 
sportowego klubu taekwondo „an-do”, bo o nim mowa, rozpoczął się właśnie czternasty rok, w którym można nie tylko trenować, ale także 
poznawać kulturę oraz poszerzać swoje horyzonty. 

Pruszczański klub odnosi sukcesy na światowych arenach 

Historia taekwondo jest bardzo 
długa, a  przy tym niezwykle 
zawiła. Korzenie sięgają staro-
żytności, chociaż oficjalnie opa-
tentowana została w 1955 roku 
przez północnokoreańskiego 
generała, Hong Hi. Jako dys-
cyplina olimpijska Taekwon-
do zadebiutowało w 2000 roku 
na Igrzyskach Olimpijskich 
w  Sydney. Sportowy Klub Ta-
ekwon-do AN-DO został 
powołany jako stowarzysze-
nie w  2008 roku. Inicjatorami 
przedsięwzięcia były trenerki 
Anna Misztal i  Dorota Mazur 
oraz rada rodziców stowarzy-
szenia. To właśnie z połączenia 
ich imion powstała nazwa „AN-
DO”, ale ma też ona swoje zna-
czenie koreańskie. „AN” ozna-
cza „od wewnątrz, z  wnętrza”, 
a  „DO” jak w  innych sztukach 
walki oznacza filozofię, drogę 
życia lub sposób postępowania. 
Tłumacząc dosłownie AN-
DO oznacza więc „wewnętrzną 
drogę”, „wewnętrzną filozofię” 
co w  pełni oddaje działalność 
stowarzyszenia i  podkreśla, że 
koncentruje się ona nie tylko na 
stronie sportowej taekwondo, 
ale przede wszystkim na wy-
chowaniu, nauce wytrwałości 
i  szacunku do innych. Kierując 

swoje działania nie tylko do 
młodzieży, daje możliwość od-
krycia nowej pasji. 
Od samego początku dzia-
łalność klubu związana jest 
z obiektami sportowymi Zespo-
łu Szkół nr 1 w Pruszczu Gdań-
skim. Na samym początku 
działały tylko 2 grupy podzielo-
ne na kategorie wiekowe: dzieci 
i  dorosłych. Ale z  każdym ro-
kiem, dzięki wytrwałości i kon-
sekwencji trenerek ilość ćwiczą-
cych osób w  klubie zwiększała 
się. Wychodząc naprzeciwko 
oczekiwaniom rodziców, klub 
wprowadza zajęcia ze specjal-
nym programem dla dzieci 
w  wieku 3–6 lat – „TOTAL 
KIDS DEFENSE „TIGERS”.  
 – Zaczęły pojawiać się sukce-
sy sportowe na arenie ogólno-
polskiej, a  z czasem również 
na międzynarodowej, by wspo-
mnieć chociażby o  championa-
tach rangi europejskiej i  świa-
towej. Zwiększająca się liczba 
adeptów spowodowała potrzebę 
rozbudowania kadry szkolenio-
wej. Pierwsi wychowankowie po 
zdanych egzaminach na stopnie 
mistrzowskie, uzupełnili swoją 
wiedzę kursami instruktorskimi 
i  poszerzyli grono trenerskie – 
mówi Dorota Mazur.

Dzięki prężnej i  ciężkiej pracy 
w  2015 roku w  pruszczańskim 
klubie funkcjonowało już 10 
grup. 
Oprócz działalności związa-
nej z  nauką szeroko rozumia-
nej samoobrony, poprawianiem 
kondycji fizycznej i  zdrowia 
ćwiczących, klub angażuje się 
w  życie miasta. W  hali przy 
Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 organizowane są 
chociażby zawody sportowe, 
które osiągnęły nawet rangę 
Eliminacji do Mistrzostw Pol-
ski Juniorów Młodszych i  Ju-
niorów, Grand Prix Polski czy 
Pucharu Polski. 

 – Oprócz imprez sportowych 
klub AN-DO organizujemy 
także pokazy, aktywnie uczest-
niczymy w  Dniach Pruszcza 
Gdańskiego, wspieramy Wiel-
ką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy. Działalność klubu, dzię-
ki wsparciu rodziców i  władz 
miasta, rozszerza się. Przede 
wszystkim daje szansę naj-
młodszym możliwość cieka-
wego i  interesującego spędza-
nie wolnego czasu, a przy tym 
szansę na osiągnięcie sukcesów 
sportowych – podkreśla Dorota 
Mazur.
Warto na koniec odnotować, 
że aż 16 wychowanków klubu 

z  Pruszcza Gdańskiego osią-
gnęło stopień mistrzowski 
I DAN (czarny pas). Na prze-
łomie kwietnia oraz maja pla-
nowane są Mistrzostwa Eu-
ropy w  Chorwacji. Nasz klub 
liczy na powołania co najmniej 
dwóch swoich zawodników – 
Przemysława Czerwińskiego 
oraz Karola Kelera. Wierzy-
my, że Pruszcz Gdański będzie 
miał swoich reprezentantów na 
europejskim championacie i być 
może zdobędą oni dla naszego 
kraju medale – szczególnie te 
z najcenniejszego kruszcu.

Jan Golec

NAJWYBITNIEJSI
DOROTA MAZUR  

(drużynowa mistrzyni świata, 
złota i srebrna medalistka Puchar 

Świata 2018 Australia) 

PRZEMYSŁAW 
CZERWIŃSKI  

(srebrny medalista Mistrzostwa 
Europy i drużynowy wicemistrz 

świata) 

KAROL KELER   
dwukrotny mistrz Europy, naj-

lepszy junior Mistrzostw Europy) 

MARTYNA CICHOŃ  
(zwyciężczyni Pucharu Świata)
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Przyjedź i poczuj białe szaleństwo w Wierchomli

Zimowy wypoczynek w górach!

Spędź ferie zimowe w Naszej Gazdówce

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ:

/agroturystyka.wierchomla18 4468219 naszagazdowka.pl rezerwacja@naszagazdowka.pl

Zespół Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Rusocinie zaprasza młodzież w wieku 14 – 15 lat na 

PRogRam :

14 – 18.02.22 w godz. 9.00 – 13.00 
ferie zawodowców :
• poznanie zawodów gastronomiczno – hotelarskich, 
  mechatronicznych, samochodowych i agrotronicznych 
• obiad

21 – 25.02.22 w godz. 9.00 – 13.00 
• matma, polak i angielski – przygotowanie ósmoklasistów do egzaminów
• obiad

Koszt pobytu 100 zł / os. / tydzień

Akcja zgłoszona do Kuratorium Oświaty, uczestnicy objęci ubezpieczeniem 

Więcej informacji i zapisy do 7 lutego 2022 godz. 15.00  
pod nr telefonu 58 301 00 61 

Nr konta do wpłaty 60 1140 2004 0000 3102 8144 0660

Ferie Zimowe 2022

 


