
str. 14

Pruszcz gdański i Powiat gdański      bezpłatny miesięcznik lokalny  —  wydanie:  luty 2022  —  nr wydania: 2 (111)  —  issn: 2392-2869  —  www.panoramapomorza.pl

FlashFlash

Jest to jedna z największych inwestycji, które 
zrealizowały spółki miejskie, ponieważ łączna 
wartość projektu opiewa na niemal 20 milionów 
złotych. inwestycja pozwoli na osiągnięcie 
statusu efektywnego systemu ciepłowniczego 
- mówi „panoramie” Janusz wróbel, burmistrz 
pruszcza Gdańskiego.

Chcą kupić pociągi hybrydowe 
Ponad 40 milionów pasażerów w minionym roku 
przewiozły Polregio i PKP SKM. Jak przyzna-
je Michał Piotrowski, rzecznik prasowy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Profesjonalny tor szkoleniowy 
Postępuje rozbudowa o magazyn przeciwpowodziowy 
remizy OSP w Wiślinie. Prace potrwają do połowy 
lipca. W bezpośrednim sąsiedztwie powstanie również 
jedyny taki w regionie tor szkoleniowy dla druhów. 

Ratownicy szybciej dojadą do potrzebujących     
Samodzielne Publiczne Pogotowie w Pruszczu Gdań-
skim zakupi nową karetkę. Stosowną umowę na dofi-
nansowanie zakupu podpisał Dariusz Drelich, Woje-
woda Pomorski i Anna Górska, dyrektor placówki.

Marina unikatem w skali kraju
Wójt gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński oraz 
Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego 
i wicemarszałek Wiesław Byczkowski podpisali umowę, na 
podstawie której gmina otrzyma dodatkowe unijne wsparcie.
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inwestują w ekologiczne rozwiązania 
NAJNOWOCZEŚNIEJSZA GAZOWA CIEPŁOWNIA NA POMORZU

pruszcz Gdański to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast na pomorzu. mi-
liony złotych wydawane są nie tylko na infrastrukturę, ale także na przedsięwzięcia 
proekologiczne. właśnie uruchomiono najnowocześniejszą na pomorzu elektrocie-
płownię gazową. pruszczański samorząd inwestuje w termomodernizację budynków, 
zmianę systemów grzewczych czy instalacje fotowoltaiczne. dzięki tym zabiegom po-
jawią się wymierne oszczędności finansowe i niepoliczalne korzyści dla środowiska. 
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straż miejska w pruszczu Gdańskim podsumowała miniony rok. w ciągu 365 dni przyjęto od mieszkańców miasta 2210 
zgłoszeń, z czego niemal połowę stanowiły informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym, ujawniono blisko 2200 
wykroczeń i wystawiono ponad 1200 mandatów. ale, jak mówi nam radosław pietrzak, komendant pruszczańskiej 
straży miejskiej nie mandaty są najważniejsze. – Jesteśmy po to, aby pruszczanom żyło się lepiej – mówi komendant. 

W Straży Miejskiej w Pruszczu 
Gdańskim pracuje zaledwie 
kilku municypalnych. 
 – Mamy dziewięć etatów straż-
niczych, ale pozostają jeszcze 
dwa wakaty. Niektórzy mogliby 
sądzić praca strażnika jest nie-
wdzięczna. Nic jednak bardziej 
mylnego. Pracujemy bowiem 
dla mieszkańców naszego mia-
sta. Staramy się pomagać roz-
wiązywać ich problemy – przy-
znaje Radosław Pietrzak.
W ubiegłym roku zdecydowa-
nie najwięcej, bo aż 1017 zgło-
szeń mieszkańców związanych 
było z zagrożeniami ruchu 
drogowego (m.in. ze złym par-
kowaniem). Dodajmy w tym 
miejscu, że na 2200 wykroczeń 
zastosowano 773 pouczenia.
 – Nie od dziś wiemy, że kie-
rowcy chcieliby dojechać jak 
najbliżej miejsca docelowego 
– nie zwracając niekiedy uwa-
gi na kodeks ruchu drogowego. 
Bardzo często interweniujemy 
na terenie wspólnot mieszka-
niowych, gdzie obowiązuje or-
ganizacja ruchu ustalona przez 
mieszkańców osiedla. Miejsca 
parkingowe należą do właści-
cieli mieszkań, ale chętnych 
do parkowania jest znacznie 
więcej – zauważa komendant 
Pietrzak. – W Pruszczu Gdań-
skim niemal wszystkie urzę-
dy usytuowane są w centrum 
miasta. Pamiętajmy też, że w 
centrum znajduje się Starostwo 

Powiatowe, do którego przy-
jeżdżają interesanci z całego 
powiatu czy Trójmiasta. To 
powoduje, że ilość miejsc par-
kingowych jest ograniczona i 
kierowcy łamią przepisy, zosta-
wiając swoje auta w niedozwo-
lonych miejscach.
Spora część zgłoszeń od miesz-
kańców dotyczy zakłócania po-
rządku publicznego i spokoju. 
Tylko w ubiegłym roku odno-
towano 342 takie przypadki. 
 – Niemała ilość naszych inter-
wencji związana jest ze zwie-
rzętami, a więc bezpańskimi 
psami. Mamy swego rodzaju 
„poczekalnię”, gdzie trafiają 
odłowione zwierzaki. W tym 
czasie trwają poszukiwania 
właścicieli. W zdecydowanej 
większości przypadków akcje 
kończą się sukcesem. Spora-
dycznie zdarza się, że zmusze-
ni jesteśmy odwieźć psiaka do 
schroniska dla zwierząt. Wła-
śnie dzięki wspomnianej „po-
czekalni” nie narażamy budże-
tu miasta, a tym samym miesz-
kańców na dodatkowe koszty 
związane z oddaniem bezpań-
skiego zwierzęcia do schroni-
ska – tłumaczy komendant.
Strażnicy miejscy ratowa-
li w ubiegłym roku koty, któ-
re wdrapały się za wysoko, ale 
też rannego żółwia. Znaleziono 
też węża, który należał do ga-
tunku chronionego. W okresie 
wiosennym mieszkańcy bardzo 

często informują municypal-
nych o rannych, młodych pta-
kach, co świadczy o wrażliwo-
ści pruszczan.
Mieszkańcy naszego miasta są 
też spostrzegawczy, bo widząc 
czarny dym z komina dzwonią 
do Straży Miejskiej. Blisko 240 
zgłoszeń dotyczyło właśnie 
ochrony środowiska i gospo-
darki odpadami.
 – W 26 obiektach dokonaliśmy 
kontroli i sprawdzaliśmy, czym 
palone jest w piecach. Nie było 
ani jednego przypadku, byśmy 
musieli zabezpieczać popiół 
do badań. Muszę w tym miej-
scu powiedzieć, że nie mamy 
też problemu z nielegalnymi 
składowiskami odpadów. Od-
noszę wrażenie, że mieszkań-
cy Pruszcza Gdańskiego są 
coraz bardziej świadomi, dba-
ją o ekologię i palą odpowied-
nim opałem – dodaje Radosław 
Pietrzak. 
Ustawa nakazuje, aby stosow-
ną umowę na odbiór odpadów 
komunalnych zawierali też 
przedsiębiorcy. I tu pojawia się 
kłopot. Co z osobami, które 
prowadzą jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą, a siedziba 
ich firmy znajduje się w domu? 
W Pruszczu Gdańskim od-
pady od przedsiębiorców od-
biera jedna firma, a od miesz-
kańców inna – miejska spółka 
„Purum”. Trudno się więc dzi-
wić, że jednoosobowe pomioty 

PONAD 2000 ZGŁOSZEŃ W CIĄGU ROKU

straż Miejska jest dla mieszkańców 
Pruszcza gdańskiego 

gospodarcze zajmujące się np. 
księgowością mają skompliko-
waną sytuację. 
 – Muszę przyznać, że przepisy 
prawne komplikują życie. Nie 
wszystko można uregulować 
uchwałą rady miasta. W ubie-
głym roku skontrolowaliśmy 
122 podmioty, wśród których 
znalazły się pojedyncze firmy, 
które nie posiadały stosownej 

umowy na odbiór odpadów 
komunalnych. Osoby te zosta-
ły pouczone, ale kolejne kon-
trole będziemy przeprowadzać 
także w tym roku – zapewnia 
komendant. 
Strażnicy miejscy są także po-
mocni mieszkańcom w innych, 
niezwykle trudnych sytuacjach. 
Osobom chorym na covid-19 – 
ale też seniorom – pomagają 

zrobić zakupy, a nawet wypro-
wadzają psy.
 – Jesteśmy dla mieszkań-
ców. Naszym najważniejszym 
obowiązkiem jest pomaganie 
mieszkańcom Pruszcza Gdań-
skiego – podsumowuje Rado-
sław Pietrzak.

Krzysztof Lubański 

Już po raz szósty na terenie 
gminy Trąbki Wielkie od-
będzie się sportowa impreza 
„Tropem Wilczym. Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych”. 
W tym roku bieg odbędzie się 
6 marca (niedziela) – w  tym 
samym miejscu co w  ubie-
głym roku, a więc w Trąbkach 
Wielkich, ze startem i  metą 
przy leśniczówce Leśnictwa 
Trąbki. 
Dystans rodzinny, obligato-
ryjny, wynosić będzie 1963 
metry. Jednak chętni będą 
mogli pobiec także na dłuż-
szych dystansach: 3,5 km 
(jedna pętla), 6,4 km (dwie 
pętle) lub 9,7 km (trzy pętle). 
Trasy będą przebiegać leśny-
mi drogami (patrz mapka). 
W  imprezie weźmie udział 
100 osób. Każda z nich otrzy-
ma pakiet startowy zawiera-
jący koszulkę z  wizerunkiem 
Żołnierza Wyklętego, mate-
riały promocyjne i torbę, a na 
mecie także okazały medal. 

Na mecie czekać na nich bę-
dzie również posiłek. Zareje-
strować się do Biegu można w: 
Bibliotece Publicznej w  Trąb-
kach Wielkich przy ulicy Spor-
towej 2 (tel. 58 683 71 15, 512 
005 144), Bibliotece Publicznej 
w  Sobowidzu przy ulicy Ko-
ściuszki 18 (tel. 505 016 071) 
oraz w  Bibliotece Publicznej 
w  Mierzeszynie 24 przy ulicy 
Wolności (tel. 58 682 92 83, 
505 016 068).

Biuro biegu, gdzie można bę-
dzie odebrać pakiet startowy, 
czynne będzie w dniu impre-
zy od godziny 14.00. Pierw-
sze starty zaplanowano zaś 
krótko po godz. 15.00. 
Więcej na temat projektu 
„Tropem Wilczym. Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych” 
można się dowiedzieć na stro-
nie tropemwilczym.org.

(LO)

MARSZAŁEK „NIESUbORDyNOWANy” bO…...

tropem wilczym
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samodzielne publiczne pogotowie w pruszczu Gdańskim zakupi nową karetkę. stosowną umowę na dofinansowanie zakupu 
podpisał dariusz drelich, wojewoda pomorski i anna Górska, dyrektor placówki. to jednak nie koniec dobrych wiadomości. 
dzięki staraniom władz powiatu gdańskiego przybędzie także jeden zespół ratowniczy, który będzie „stacjonował” 
w kolbudach. dzięki tym zabiegom znacznie skróci się dojazd ratowników do pacjentów potrzebujących pilnej pomocy.

Pruszczańska placówka, w  myśl 
podpisanej umowy, otrzymała 
500 tys. zł. Środki te wystarczą 
zaledwie na zakup samochodu. 
Wyposażenie ambulansu zosta-
nie sfinansowane ze środków po-
wiatowych i pogotowia.
 – Dziękujemy za otrzymane pie-
niądze, a jednocześnie nieskrom-
nie prosimy                         o więcej. 
Nasz powiat jest rozległy. W po-
wiecie gdańskim jeden wyjazd to 
często kilkadziesiąt kilometrów, 
a w Gdańsku kilka. Dla przykła-
du mogę powiedzieć, że zaledwie 
5-letni pojazd ma przejechanych 
300–400 tysięcy kilometrów. To 
też powoduje, że czas dotarcia 
do pacjenta jest dłuższy. Przez 
powiat przebiegają drogi ekspre-
sowe i autostrada, na których do-
chodzi do wypadków i  z reguły                           
to nasze karetki wysyłane są 
do akcji ratunkowych – mówił 
podczas uroczystości podpisania 
umowy Marian Cichon, starosta 
gdański.
 – Cieszę się, że udało się pozy-
skać pieniądze na nową karetkę. 
Życzyłabym sobie oraz ratowni-
kom, aby nie musiała być ona zbyt 
często wykorzystywana – mówi 
Anna Górska. – Na nowy am-
bulans przyjdzie nam poczekać, 
ponieważ musi on być zakupiony 
w drodze przetargu. Miejmy na-
dzieję, że postępowanie uda się 
szybko rozstrzygnąć.
Wojewoda Pomorski Dariusz 
Drelich podkreślił, że urzędni-
kom zależy na tym, aby pogoto-
wie w Pruszczu Gdańskim było 
coraz silniejsze, ponieważ ma co-
raz więcej zadań. 
 – Jest to bardzo ważny zakup 
dla powiatu gdańskiego, który 
w trudnej rzeczywistości covido-
wej szczególnie cieszy. Sprzęt jest 
ważny, ale najważniejsi są ludzie. 

Dzięki tzw. środkom covidowym 
uruchomiony został w  powiecie 
gdańskim dodatkowy zespół ra-
towników. Dołożymy wszelkich 
starań, aby po zakończeniu pan-
demii działał on nadal. Poza tym 
chcielibyśmy, aby karetki nie mu-
siały jeździć dłużej niż 5 lat, by 
wymiana na nowy ambulans od-
bywała się szybciej przez co po-
jazdy byłyby bardziej niezawodne 
– zapewnia wojewoda.
Pamiętać należy, że w  naszym 
powiecie karetki tylko stacjonują 
w konkretnych miejscach, a dys-
pozytornia znajduje się w Gdań-
sku i to tam pracownicy Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego 
decydują o wysłaniu ambulansu.
 – Cieszę się, że udało się pod-
pisać umowę na dodatkowy ze-
spół ratowniczy, który stacjono-
wać będzie w  Kolbudach. Wy-
stąpiliśmy jeszcze do wojewody                         
o  wsparcie finansowe na stwo-
rzenie podobnego zespołu w Ce-
drach Wielkich. Mam nadzieje, 
że i na Żuławach stacjonować bę-
dzie karetka, dzięki czemu dojazd 
do pacjentów znacznie się skróci 
– dodaje Marian Cichon.
W  tej wyjątkowej uroczystości 
uczestniczył także poseł Kazi-
mierz Smoliński, który obiecał, 
że będzie wspierał działania, któ-
re przyczynią się do tego, aby na 
mapie powiatu gdańskiego po-
jawił się kolejny – po Kolbudach 
– punkt stacjonowania karetki 
pogotowia.
 – W tej chwili dwa zespoły ra-
townicze znajdują się w  Prusz-
czu Gdańskim, a  po jednym 
w  Pszczółkach i  Przywidzu. Na 
piąty, w  Kolbudach będziemy 
musieli poczekać jeszcze kil-
ka tygodni, ponieważ najpierw 
musimy przygotować miejsce 
dla ratowników. Wymaga to 

oczywiście pewnych nakładów 
finansowych, które pochodzić 
będą z  kasy powiatu i  gminy – 
informuje Ireneusz Czernecki 
naczelnik Wydziału Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego Starostwa Powiatowego 
w  Pruszczu Gdańskim. – Do-
dam przy okazji, że zmieni się 
również lokalizacja stacjonowa-
nia karetki w Pszczółkach. Dy-
rekcja pruszczańskiego pogoto-
wia doszła bowiem do porozu-
mienia z PKP, dzięki czemu już 
niebawem bazą wypadową ra-
towników będzie, znajdujący się 
w samym centrum miejscowości, 
dworzec kolejowy.
Dorota Bąk, Przewodnicząca 
Rady Społecznej przy Samo-
dzielnym Publicznym Pogotowiu 
Ratunkowym w Pruszczu Gdań-
skim podkreśla, że mimo trzech 
różnych lokalizacji dojazd do po-
trzebującego pacjenta jest stosun-
kowo długi. 
 – Nasz powiat jest rozległy, a poza 
tym kierowcy karetek – szczegól-
nie                                        w okoli-
cach Kolbud i Kowal – napotykają 
na zakorkowane drogi, co znacz-
nie wydłuża czas dojazdu karetki. 
Bardzo dobrym pomysłem jest 
umieszczenie kolejnego zespołu 
ratowników i  karetki w  Kolbu-
dach – mówi nam Dorota Bąk. 
– Podobny zespół jest potrzebny 
w  gminie Cedry Wielkie, przez 
którą przebiega ruchliwa trasa S7, 
gdzie często dochodzi do wypad-
ków drogowych. Utworzenie ko-
lejnego punktu musi wpisywać się 
w  plan Wydziału Państwowego 
Ratownictwa Medycznego Urzę-
du Wojewódzkiego w  Gdań-
sku. Myślę, że są odpowiednie 
argumenty, aby kolejny ambu-
lans z  ratownikami umiejscowić 
w Cedrach Wielkich.

Warto jeszcze wspomnieć, że nie-
małą rolę w akcjach ratunkowych 
spełniają strażacy Ochotniczych 
Straży Pożarnych, którzy są za-
zwyczaj pierwsi na miejscu zda-
rzenia. Zdecydowana większość 
jest przeszkolona w  udzielaniu 

pierwszej pomocy. W niektórych 
miejscowościach powiatu gdań-
skiego na remizach strażackich 
wiszą defibrylatory AED, a więc 
urządzenia, których zadaniem jest 
przywrócenie prawidłowego ryt-
mu serca. Jednak, jak mówi Dorota 

Bąk, sam sprzęt nie wystarczy. Po-
trzebne są szkolenia mieszkańców, 
aby mogli prawidłowo korzystać 
z defibrylatorów i w razie potrzeby 
uratować komuś życie.

Krzysztof Lubański

POGOTOWIE KUPI NOWĄ KARETKĘ

ratownicy szybciej dojadą do 
potrzebujących pacjentów 

  pamiątkowe zdjęcie podczas uroczystego podpisania umowy na dofinansowanie zakupu nowej karetki

  karetka pogotowia niebawem stacjonować będzie przy kolbudzkiej przychodni
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Władze Gdańska szyku-
ją podwyżkę cen biletów w 
komunikacji miejskiej, któ-
ra obsługuje również linie 
do Pruszcza Gdańskiego. 
Wyższe ceny biletów mają 
obowiązywać od 1 czerwca.
Zgodnie z zaproponowaną 
taryfą w ofercie pojawi się 
bilet jednorazowy w cenie 
4,80 zł, który zastąpi do-
tychczasowe bilety: na je-
den przejazd oraz 1-godzin-
ny. Z nowym biletem pasa-
żer będzie mógł korzystać z 
autobusów i tramwajów aż 
przez 75 minut od momentu 
skasowania. Bilet pozwala 
również na swobodne prze-
jechanie od pętli do pętli. 
Cena biletu 24-godzinnego 
po zmianach wyniesie 18 
zł. Ceny biletów ulgowych 
wzrosną proporcjonalnie i 
wyniosą odpowiednio 2,40 

zł i 9 zł (za bilet całodobo-
wy). Podobnie jak w przypad-
ku biletów jednorazowych, 
oferta biletów miesięcznych 
też zostanie uproszczona. W 
miejsce dwóch biletów, z któ-
rych jeden był ważny od po-
niedziałku do piątku, a drugi 
przez wszystkie dni tygo-
dnia, pojawi się jeden, z któ-
rego będzie można korzystać 
przez cały tydzień. Zapro-
ponowana cena to 109 zł za 
bilet normalny i 54,50 zł za 
bilet ulgowy. Nabywcy tego 
biletu w dalszym ciągu będą 
mogli korzystać nie tylko z 
autobusów i tramwajów, ale 
też z pociągów SKM, PKM 
i POLREGIO w granicach 
Gdańska. Szczegóły doty-
czące proponowanych zmian 
stawek za bilety prezentowa-
ne są w tabelach w załączonej 

prezentacji. Warto podkre-
ślić, że nawet po wprowa-
dzeniu podwyżek, Gdańsk 
pozostanie jednym z tych 
dużych miast w Polsce, 
gdzie ceny biletów należą 
do najniższych.
Z kolei projekt uchwały do-
tyczący tych zmian będzie 
skierowany na sesje Rady 
Miasta Gdańsk, która od-
będzie się 31 marca.
Dodajmy na sam koniec, 
że mieszkańcy Pruszcza 
Gdańskiego w dalszym cią-
gu będą mogli za darmo po-
dróżować autobusem linii 
107. Trzeba spełnić jednak 
jeden warunek – należy po-
siadać Pruszczańską Kartę 
Mieszkańca.

(GR)

LINIA 107 NADAL ZA DARMO

droższe bilety komunikacji

Najnowocześniejszą elektro-
ciepłownię gazową w  naszym 
województwie zbudowało  
Pruszczańskie Przedsiębior-
stwo Ciepłownicze „PEC” sp 
z  o.o. Głównymi elementami 
wytwórczymi energii elek-
trycznej i  ciepła są dwa agre-
gaty kogeneracyjne o  łącznej 
mocy ponad 3,3 MWe. War-
tym podkreślenia jest fakt, że 
elektrociepłownia jest wypo-
sażona w  OZE (odnawialne 
źródło energii) w postaci pięciu 
gazowych pomp ciepła, które 
wykorzystują ciepło odpadowe 
pochodzące z  systemu wenty-
lacji pomieszczeń agregatów. 
W  celu zwiększenia efektyw-
ności produkcji zastosowano 
akumulatory ciepła o  łącznej 
pojemności 170m3 wody.
 – Jest to jedna z największych 
inwestycji, które zrealizowa-
ły spółki miejskie, ponieważ 
łączna wartość projektu opie-
wa na niemal 20 milionów zło-
tych, z czego gros środków na 
ten cel pochodziło z  funduszy 

Unii Europejskiej. Nowa in-
westycja przyczyni się do po-
prawy bezpieczeństwa ener-
getycznego miasta, ponieważ 
z  sytuacji kryzysowej pozwoli 
miastu na utrzymaniu podsta-
wowych funkcji życiowych. 
Dzięki polityce prowadzonej 
przez władze spółki odbiorcy 
ciepła mogą spać w miarę spo-
kojnie, ponieważ nie będzie tak 
drastycznych podwyżek cen 
i stawek za ciepło, jak to miało 
miejsce w  przypadku klientów 
indywidualnych czy innych 
dostawców ciepła na terenie 
miasta. Inwestycja pozwoli na 
osiągnięcie statusu efektyw-
nego systemu ciepłowniczego 
- mówi „Panoramie” Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
 – W odnawialne źródła ener-
gii inwestujemy nie od wczo-
raj. Pierwsze działania podjęli-
śmy przy budowie basenu przy 
Szkole Podstawowej nr 4, gdzie 
zainstalowano solary. Kolej-
nym przedsięwzięciem był 

montaż instalacji fotowoltaicz-
nych na nowym żłobku. Ale 
tak naprawdę, to poważne in-
westycje rozpoczęliśmy dopiero 
w ubiegłym roku, kiedy podję-
liśmy decyzję o zbudowaniu 14 
instalacji fotowoltaicznych na 
budynkach użyteczności pu-
blicznej należących do miasta. 

Gotowych jest dziewięć insta-
lacji o łącznej mocy ponad 192 
kW. Jesteśmy właśnie w trakcie 
postępowania przetargowe-
go na kolejnych pięć instalacji 
o łącznej mocy 107 kW – infor-
muje nas Janusz Wróbel.
Jak mówi burmistrz Wróbel, 
takie działania były podykto-
wane m.in. Polskim Ładem, 
który wymusił na samorzą-
dowcach szukanie oszczędno-
ści. Właśnie dzięki takim roz-
wiązaniom kupowana będzie 
minimalna ilość energii po-
trzebnej do utrzymania miej-
skich budynków publicznych, 
co powinno też mieć znaczące 
odzwierciedlenie w  wysokości 
rachunków za prąd.

Dotychczas na montaż instala-
cji fotowoltaicznych wydano ok. 
900 tys. zł, natomiast dokoń-
czenie projektu kosztować bę-
dzie kolejne 500 tys. zł. Warto 
dodać, że całość finansowana 
jest ze środków budżetu miasta.
 – Przypomnę jeszcze, że dzię-
ki środkom unijnym w naszych 
szkołach wymieniliśmy oświe-
tlenie na energooszczędne. 
Poza tym przeprowadziliśmy 
termomodernizację kilku bu-
dynków komunalnych. Dużo 
wcześniej podobne roboty 
przeprowadzone zostały na 
wszystkich miejskich budyn-
kach publicznych – przypomi-
na Janusz Wróbel. – Regular-
nie prowadzimy też wymianę 

systemu ogrzewania w  budyn-
kach komunalnych, gdzie wy-
korzystywane są piece węglo-
we. Tylko w  ostatnich dwóch 
latach właściciele nieruchomo-
ści na terenie miasta wymienili 
ich  aż 157. Cały proces chcemy 
zakończyć do września 2024 
roku, ponieważ zostały nam 
już tylko do wymiany 44 piece. 
Mówię oczywiście o  budyn-
kach, które należą do miasta. 
Warto też pamiętać, że do 
końca czerwca trzeba złożyć 
oświadczenie i  poinformować, 
w jaki sposób ogrzewamy nasze 
domy. Dzięki tym informacjom 
uzyskamy dokładną wiedzę, ile 
kopciuchów funkcjonuje jesz-
cze w Pruszczu Gdańskim. Na 
likwidację starych pieców po-
zostało już niewiele czasu, bo 
zaledwie 2,5 roku. Dlatego od 
kilku lat w Pruszczu Gdańskim 
działa program, dzięki które-
mu właściciele nieruchomości 
zmienili system ogrzewania 
na ekologiczny mogą liczyć na 
50-procentową bonifikatę po-
datku od nieruchomości oraz 
dotację otrzymaną od miasta. 
 – To ostatni moment, aby uzy-
skać takie wsparcie. Dlatego 
serdecznie zachęcam niezde-
cydowanych jeszcze mieszkań-
ców naszego miasta do wymia-
ny kopciuchów i  skorzystania 
z naszej pomocy.

Krzysztof Lubański 

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA GAZOWA CIEPŁOWNIA NA POMORZU

inwestują w ekologiczne rozwiązania i oszczędzają pieniądze 
pruszcz Gdański to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast na pomorzu. miliony złotych wydawane są nie tylko na infrastrukturę, 
ale także na przedsięwzięcia proekologiczne. właśnie uruchomiono najnowocześniejszą na pomorzu elektrociepłownię gazową. 
pruszczański samorząd inwestuje w termomodernizację budynków, zmianę systemów grzewczych czy instalacje fotowoltaiczne. dzięki 
tym zabiegom pojawią się wymierne oszczędności finansowe i niepoliczalne korzyści dla środowiska. 
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 – Powiat gdański regularnie 
rozwija się. Przybywa nie tylko 
mieszkańców, ale również no-
wych firm. Przedsiębiorcy wy-
bierają nasz powiat, ponieważ je-
steśmy doskonale zlokalizowani. 
Sąsiadujemy z metropolią. W po-
bliżu znajdują się porty morskie 
oraz lotnisko. Można powiedzieć, 
że jesteśmy swego rodzaju bramą 
na świat, skąd towary mogą tra-
fić na rynki całego świata. Trze-
ba jednak pamiętać, że również 
samorządy gmin robią wszystko, 
aby zachęcić potencjalnych inwe-
storów na prowadzenie biznesu na 
ich terenie. To wszystko sprawia, 
że na terenie powiatu gdańskie-
go nie brakuje ofert pracy, dzięki 
czemu bezrobocie systematycznie 
spada. Powiat gdański, dzięki po-
zyskanym środkom z Unii Euro-
pejskiej, realizuje programy, kursy 
oraz szkolenia, które mają na celu 
przywrócić osoby bezrobotne na 
rynek pracy – mówi „Panoramie” 
Natalia Błońska, członek Zarzą-
du Powiatu Gdańskiego.
Roland Budnik, dyrektor Gdań-
skiego Urzędu Pracy zauważa, 
że patrząc na liczby z  lat po-
przednich, można przypuszczać, 
że w  powiecie gdańskim wciąż 
jest na tyle duży potencjał, aby 
w  najbliższy czasie oczekiwać 
spadku liczby poszukujących 
zatrudnienia.
- Zwłaszcza, że przed nami wio-
sna i tradycyjne ożywienie na ryn-
ku pracy. Dla przypomnienia po-
dam tylko wyniki z grudnia 2019 
r., a więc z czasu sprzed pandemii 
COVID-19, wówczas stopa bez-
robocia w  powiecie wyniosła je-
dynie 3,7 proc.. To o cały punkt 
procentowy mniej niż obecnie.  

Oczywiście optymistyczne pro-
gnozy spadku bezrobocia, to 
z  pewnością dobra wiadomość 
dla poszukujących zatrudnienia. 
Inaczej na sytuację mogą jednak 
patrzeć pracodawcy. Dalsza re-
dukcja stopy bezrobocia ozna-
czać będzie jeszcze większe pro-
blemy ze znalezieniem nowych 
pracowników. Już teraz w bardzo 
wielu przedsiębiorstwach są wol-
ne miejsca pracy, a jeszcze gorzej 
będzie za kilka miesięcy – mówi 
Roland Budnik.
Gdański Urząd Pracy regularnie 
przeprowadza programy, w  któ-
rych uczestniczyć mogą osoby 
pozostające bez pracy. Tym ra-
zem oferta skierowana jest dla 
młodych mam. 
„Kobieta na Swoim” i „Mama na 
Etacie 4” – to tytuły dwóch no-
wych projektów adresowanych 
do pań, które chciałyby wrócić do 
aktywności zawodowej po uro-
dzeniu dziecka. Pierwszy oferuje 
wsparcie w  założeniu działalno-
ści gospodarczej poprzez wartą 
30 tys. zł dotację na biznes, drugi 
zapewnia atrakcyjny pakiet akty-
wizacji i znalezienie pracodawcy. 
Z obu programów skorzysta łącz-
nie 50 osób.
 – Powrót do aktywności zawo-
dowej po przerwie spowodowanej 
narodzinami dziecka może być 
dużym wyzwaniem. Panie, które 
chciałyby jednak wrócić na rynek 
pracy, mogą liczyć na dedykowane 
im wsparcie. W Gdańskim Urzę-
dzie Pracy ruszyły już bowiem 
dwa programy. Pierwszy z nich to 
kolejna odsłona popularnego pro-
jektu „Mama na Etacie”, drugi to 
„Kobieta na Swoim” – nowość ad-
resowana do mieszkanek Gdańska 

i powiatu gdańskiego, które chcia-
łyby wrócić do aktywności zawo-
dowej w  roli przedsiębiorcy. Oba 
pomysły kierowane są do bezrobot-
nych mam zarejestrowanych w na-
szym urzędzie, które wychowują co 
najmniej jedno dziecko do 6. roku 
życia i  pozostają bez pracy przez 
12 miesięcy – bądź kończą urlop 
macierzyński lub wychowawczy – 
informuje Łukasz Iwaszkiewicz, 
rzecznik prasowy Gdańskiego 
Urzędu Pracy.
Kolejna odsłona projektu „Mama 
na etacie” to przede wszystkim 
znane i sprawdzone formy wspar-
cia. Najpierw uczestniczkom za-
oferowany zostanie cykl spotkań 
z  doradcą zawodowym. Pomoże 

on w  identyfikacji potrzeb każ-
dej z  mam, a  także w  dopaso-
waniu jednej z  dostępnych form 
pomocy w  ramach tzw. pakietu 
aktywizacyjnego. 
- Może to być indywidualnie do-
brane szkolenie oraz sześciomie-
sięczne zatrudnienie u pracodaw-
cy na podstawie umowy o orga-
nizację prac interwencyjnych lub 
robót publicznych. Bez względu 
na to, z  której opcji skorzysta-
ją panie, w  każdym przypadku 
przysługiwać im będzie refunda-
cja kosztów opieki nad dzieckiem. 
Będzie ona wypłacana w kwocie 
od 500 do 600 zł miesięcznie na 
jedno dziecko, przez cały okres 
trwania szkolenia lub przez 4 

miesiące w  przypadku podjęcia 
zatrudnienia – wyjaśnia Łukasz 
Iwaszkiewicz.
W  projekcie przewidziana jest 
również seria zajęć, podczas któ-
rych panie będą mogły przygoto-
wać się do rozmowy rekrutacyj-
nej, a  także pod okiem eksperta 
przeprowadzić analizę przygoto-
wanego przez siebie CV czy listu 
motywacyjnego.
Uczestniczki projektu „Kobie-
ta na swoim” otrzymają wysoką 
dotację w wysokości do 30 tys. zł 
na założenie działalności gospo-
darczej. Pieniądze można wydać 
np. na zakup niezbędnych narzę-
dzi, urządzeń czy oprogramowa-
nia, które będzie wykorzystywane 
w firmie. Przyznane zostanie rów-
nież tzw. wsparcie pomostowe. 
Jest to dodatkowa pomoc w kwo-
cie 1 tys. zł, która wypłacana bę-
dzie co miesiąc przez pół roku. 
Można ją przeznaczać np. na po-
krycie danin publiczno-prawnych, 
kosztów administracyjnych zwią-
zanych z bieżącym prowadzeniem 
działalności, w tym na opłaty te-
lekomunikacyjne, pocztowe, ban-
kowe, księgowe, ubezpieczeniowe, 
prawne lub promocyjne.
Urząd pracy zadbał również o to, 
aby panie rozpoczynające swoją 
przygodę w  świecie biznesu były 
do tego dobrze przygotowane. 
Merytoryczne wsparcie mają za-
pewnić indywidualne konsultacje 
z  doradcą zawodowym, a  także 
specjalistyczne szkolenie. Będzie 
ono związane z różnymi aspekta-
mi prowadzenia firmy w Polsce lub 
z profilem prowadzonej działalno-
ści gospodarczej. Każdej z  mam 

na czas trwania kursu oraz przez 
pierwsze 3 miesiące prowadzenia 
firmy wypłacana będzie refunda-
cja kosztów opieki nad dzieckiem; 
pomoc ta wyniesie 600 zł.
W przypadku obu projektów re-
jestracja uczestników prowadzo-
na jest w  Dziale Pośrednictwa 
Pracy i  Poradnictwa Zawodo-
wego Gdańskiego Urzędu Pracy 
(Gdańsk, ul. Lastadia 41). Każda 
z pań zobowiązana jest do wypeł-
nienia deklaracji uczestnictwa, 
a  w przypadku programu „Ko-
bieta na swoim” także do wzięcia 
udziału w  spotkaniu kwalifika-
cyjnym z  doradcą zawodowym. 
Nabór prowadzony jest w  trybie 
ciągłym, do wyczerpania limi-
tu 25 wolnych miejsc w każdym 
z projektów.
Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie „Kobieta na Swoim” 
lub „Mama na Etacie 4” zaprasza-
my do kontaktu z GUP. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu /58/ 743-
14-43 lub /58/ 743-14-34.

(AT)

PROGRAMy DLA MŁODyCH MAM

poznaliśmy dane dotyczące bezrobocia na naszym terenie. wynika z nich, że bezrobocie na koniec 2021 roku było o 0,7 
proc. i wynosi w tej chwili 4,7 proc. bez zatrudnienia na koniec ubiegłego roku pozostało ok. 2 tysięcy osób. mimo to 
Gdański urząd pracy, który swoim działaniem obejmuje również powiat gdański, uruchomił właśnie dwa nowe programy, 
które dedykowane są młodym mamom, chcącym wrócić do aktywności zawodowej.

coraz mniejsze bezrobocie w powiecie gdańskim

Natalia Błońska,
 członek Zarządu 

Powiatu Gdańskiego
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PIERWSZy TAKI OŚRODEK W POLSCE 

zajmą się chorymi z klątwą ondyny
W Uniwersyteckim Centrum 
Klinicznym powstał pierwszy 
w  Polsce ośrodek specjalizu-
jący się w opiece nad chorymi 
cierpiącymi na bardzo rzadki 
Zespół Centralnej Ośrodko-
wej Hipowentylacji (CCHS), 
zwanym potocznie Klątwą 
Ondyny. Ośrodek to efekt 
współpracy Oddziału Neuro-
chirurgii Szpitala im. Miko-
łaja Kopernika COPERNI-
CUS, który był pomysłodaw-
cą projektu, Uniwersytec-
kiego Centrum Klinicznego 
oraz Polskiej Fundacji CCHS 
„Zdejmij Klątwę”.
CCHS – zespół potocznie 
zwany Klątwą Ondyny, to 
rzadka, genetycznie uwarun-
kowana, potencjalnie śmier-
telna choroba. Podstawowym 
objawem zespołu jest niewy-
dolność́ oddechowa – spra-
wia, że chorzy przestają od-
dychać i wymagają dożywot-
niego wspomagania czynno-
ści oddechowych za pomocą 
respiratora (niektórzy tylko 
podczas snu, inni dwadzie-
ścia cztery godziny na dobę).
Klątwa Ondyny należy do 
chorób ultrarzadkich. Sza-
cuje się, że w Polsce cierpi na 
nią około 40 osób, na świe-
cie około 1200. Tak niska 
częstotliwość występowania 

wpłynęła na to, że na świecie 
jest bardzo mało ośrodków 
zajmujących się CCHS – do 
pełnej opieki potrzebny jest 
sztab specjalistów, a  pacjen-
tów jest niewielu.
Idea ośrodka wzięła się 
z  działalności neurochirur-
gów ze Szpitala im. Mikołaja 
Kopernika w Gdańsku – prof. 
dr. hab. n. med. Wojciecha 
Kloca i  dr. n. med. Wojcie-
cha Wasilewskiego. Specjali-
ści szkolili się z wszczepiania 
stymulatorów, które są formą 
leczenia z wyboru dla pacjen-
tów z CCHS. 
 – Bazując na ich doświadcze-
niach, we współpracy z  Uni-
wersyteckim Centrum Kli-
nicznym, przy współudziale 
Centrum Chorób Rzadkich, 
Kliniki Neurologii Rozwo-
jowej, Kliniki Nadciśnie-
nia Tętniczego i  Diabetolo-
gii oraz Kliniki Kardiologii 
Dziecięcej i  Wad Wrodzo-
nych Serca, powstał ośrodek, 
do którego każdy pacjent 
z  tym bardzo ciekawym, ale 
i  niebezpiecznym zespołem, 
może się zgłaszać. Oferuje-
my tym osobom komplekso-
wą opiekę, dzięki której mają 
szansę uzyskać odpowiedzi na  
wszelkie wątpliwości związa-
ne z chorobą – tłumaczy prof. 

dr hab. n med. Maria Mazur-
kiewicz-Bełdzińska. ordyna-
tor Kliniki Neurologii Roz-
wojowej UCK
Definicja chorób rzadkich 
i  ultrarzadkich określa wy-
stępowanie ich z  częstością 
powyżej jednego na dwa ty-
siące urodzeń. Stwarza to 
olbrzymie problemy diagno-
styczne dla lekarzy i  znale-
zienie odpowiedniego miejsca 
do leczenia dla chorych i  ich 
opiekunów. Zespół Central-
nej Ośrodkowej Hipowenty-
lacji jest schorzeniem bezpo-
średnio zagrażającym życiu.
 – Definicja chorób rzadkich 
i  ultrarzadkich określa wy-
stępowanie ich z  częstością 
1 na 50 tysięcy lub mniejszą, 
nawet 1 na milion urodzeń. 
Stwarza to olbrzymie proble-
my diagnostyczne dla lekarzy 
i  znalezienie odpowiedniego 
miejsca do leczenia dla cho-
rych i ich opiekunów. Zespół 
Centralnej Ośrodkowej Hi-
powentylacji jest schorzeniem 
bezpośrednio zagrażającym 
życiu chorego. W  Polsce do 
tej pory nie udało się stwo-
rzyć takiego ośrodka, który 
sprawowałby kompleksową 
opiekę nad chorymi. Dzięki 
współpracy z UCK, po dwu-
letnich przygotowaniach, 

udało się wyszkolić dzięki 
współpracy z doktorem Pelle 
Nielsonem zespół, który po-
trafi takie operacje przepro-
wadzać bezpiecznie i  samo-
dzielnie z  zachowaniem naj-
wyższych standardów świa-
towych. Wstępne, bardzo 
dobre wyniki leczenia opera-
cyjnego wskazują, że wybra-
na przez nas droga stanowi 
w  chwili obecnej doskonałą 
platformę do opieki nad cho-
rymi z zespołem Klątwy On-
dyny – mówi prof dr hab. n. 
med. Wojciech Kloc, kierow-
nik Oddziału Neurochirurgii 
w Szpitalu im. Mikołaja Ko-
pernika w Gdańsku.
Powstający ośrodek skoncen-
truje się na przebadaniu pol-
skich pacjentów oraz będzie 
uczestniczył w  działaniach, 
aby zintegrować międzynaro-
dową bazę danych.
Aby zgłosić się do klini-
ki, należy wysłać e-mail 
z  dokumentem medycznym 
poświadczający diagnozę 
CCHS na adres choroby-
rzadkie@uck.gda.pl oraz wy-
pełnić otrzymaną w  zwrocie 
ankietę.

Katarzyna brożek/Copernicus

wydarzenia/rekLaMa

MIEJSC POWINNO WySTARCZyĆ DLA WSZySTKICH

PLACÓWKI PUbLICZNE

rusza nabór do pruszczańskich przedszkoli
Już 1 marca rusza nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w podstawówkach w pruszczu Gdańskim. z informacji uzyskanych 
od karoliny mik, kierownika referatu oświaty, kultury i sportu urzędu miasta wynika, że szansę na przyjęcie mają niemal wszystkie dzieci urodzone 
w latach 2016–2019 i zameldowane w naszym mieście, które spełnią oczywiście odpowiednie wymogi. rekrutacja prowadzona będzie do 14 marca 
z wykorzystaniem systemu elektronicznego (https://pruszczgdanski.formico.pl).

– Na terenie Pruszcza Gdańskie-
go funkcjonuje 9 publicznych pla-
cówek wychowania przedszkol-
nego, w  tym 5 samorządowych 
oraz 4 prowadzone przez osoby 
fizyczne i  prawne. Dysponują 
one 1420 miejscami, a  zamel-
dowanych dzieci w  rocznikach, 
których nabór dotyczy, jest 1480. 
W miniony piątek zakończyliśmy 
zbieranie deklaracji od rodziców, 
których pociechy uczęszczają już 
do naszych przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych. Te dzieci nie 
muszą brać udziału w  rekrutacji, 
ponieważ mają zapewnioną moż-
liwość kontynuacji wychowania 
przedszkolnego. Miejsca, które 
pozostaną nieobsadzone, udo-
stępnione będą do naboru – mówi 

„Panoramie” Karolina Mik. – 
Szacuję, że dla 3-letnich malusz-
ków powinno być ok. 310 wolnych 
miejsc. Z kolei z danych meldun-
ków wynika, że młodych Prusz-
czan w tym wieku mamy ok. 350. 
Poza tym niektóre dzieci trafią do 
placówek niepublicznych. 
Wybór jest spory, więc z pewno-
ścią każde dziecko znajdzie swoje 
wymarzone przedszkole. Skła-
dając wniosek, możemy wskazać 
aż trzy placówki, na pierwszym 
miejscu uwzględniając najbardziej 
preferowaną. 
– Nasze miasto nieustannie roz-
wija się i z każdym rokiem przy-
bywa mieszkańców – również 
młodych rodziców z  dziećmi. 
W  związku z  tym na Osiedlu 

1. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej zorganizowane w bu-
dynku przy ul. Obrońców Westerplatte 30 oraz przy ul. Żwirki i Wigury 8, (uwaga! Dokumenty 
rekrutacyjne dzieci 6-letnich składa się w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 30, tel. 58 682 
33 54, a dzieci 3-5 letnich w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8, tel. 48 882 180 747);

2. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika zorganizowane w bu-
dynku przy ul. Tysiąclecia 3 oraz ul. Tysiąclecia 5 (uwaga! Dokumenty rekrutacyjne składa się w bu-
dynku przy ul. Tysiąclecia 5, tel. 58 682 35 14);

3. Oddziały przedszkole w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Matejki przy ul. Jana Matejki 1, tel. 58 
682 29 53;

4. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Jana 
Kasprowicza 16 zorganizowane w budynku przy ul. Jana Kasprowicza 16 oraz ul. Jana Kochanow-
skiego 8, (uwaga! Dokumenty rekrutacyjne składa się w budynku przy ul. Jana Kochanowskiego 8, 
tel. 58 682 35 75);

5. Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka przy ul. Niepodległości 10, tel. 58 682 35 38;
6. Przedszkole Publiczne „Nad Rzeczką" przy ul. Podkomorzego 20, tel. 506 771 071;
7. Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka przy ul. Wojciecha Kossaka 15, tel. 797 743 500;
8. Przedszkole Publiczne „Czwóreczka" przy ul. Jana Kasprowicza 25, tel. 500 045 588;
9. Przedszkole Publiczne „Geniusz" przy ul. Obrońców Wybrzeża 31, tel. 502 186 711.
 
Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego dostępne są w BIP: 
https://bip.pruszcz-gdanski.pl/artykuly/578/rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli
 
W  razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z  dyrektorem placówki, do której składa-
ny jest wniosek bądź z zespołem Referatu Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Pruszcz Gdański,  
tel. +48 58 775 99 72/70.

Bursztynowym planujemy bu-
dowę Szkoły Podstawowej nr 5, 
w której według naszych planów 
powinno znaleźć się miejsce dla 
ok. 200 przedszkolaków – dodaje 
Janusz Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego. 

(lubek)
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W  ramach realizacji ogól-
nopolskiego projektu „Elek-
tryczne Śmieci”, w  naszym 
mieście stanęło sześć charak-
terystycznych czerwonych 
pojemników przeznaczonych 
na małogabarytowy zużyty 
sprzęt elektryczny i  elektro-
niczny. Projekt ten realizowa-
ny jest wspólnie przez miasto, 
spółkę „Purum” oraz MB Re-
cycling – organizację odzysku 
RLG i  Fundację Odzyskaj 
Środowisko.
Podstawowym założeniem 
projektu jest łatwy i bezpłatny 
dostęp do miejsca, w  którym 
można pozbyć się elektrośmie-
ci. Działanie to wpisuje się 
w  podejmowane w  Pruszczu 
Gdańskim akcje proekolo-
giczne, w  tym podnoszenia 
świadomości mieszkańców na 
temat zasad segregacji śmieci.
 – Wychodzimy naprzeciw po-
trzebom mieszkańców. Czę-
sto zdarza się, że trzymamy 
w domu niepotrzebne telefony, 
zużyte baterie, tonery, zepsu-
te aparaty fotograficzne, elek-
troniczne zabawki czy elek-
tronarzędzia i  nie wiemy, jak 
z nimi postąpić. Od teraz, każ-
dy mieszkaniec będzie mógł 
łatwo i  bezpłatnie pozbyć się 
małych elektrośmieci. Jest to 

rozwiązanie bardzo przyjazne, 
nie wymaga wiele wysiłku i co 
najważniejsze – jest proeko-
logiczne. Mam nadzieję, że 
mieszkańcy dobrze przyjmą 
ten projekt i  chętnie będą ko-
rzystać z  ustawionych w  mie-
ście pojemników – mówi Ja-
nusz Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego.
Duże elektrośmieci, podobnie 
jak do tej pory, można bez-
płatnie oddać w  Gminnym 
Punkcie Selektywnej Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych 
(GPSZOK), który mieści się 
przy ul. Kupieckiej 8 lub sko-
rzystać z  infolinii obsługiwa-
nej przez MB Recycling (572 
102 102, koszt usługi to 35 
zł). Dzwoniąc na ten numer, 
można zamówić odbiór sprzę-
tu AGD.
Dla seniorów władze mia-
sta przygotowały specjalną 
usługę. Mieszkańcy posiada-
jący aktywny pakiet Senio-
ra na Pruszczańskiej Karcie 
Mieszkańca mogą przez cały 
rok, w  dogodnym dla siebie 
terminie, zamówić bezpłatny 
transport zużytego (komplet-
nego) dużego sprzętu elek-
trycznego (pralka, kuchenka, 
zmywarka, lodówka), gdzie 
jeden z wymiarów przekracza 

co najmniej 60 cm oraz tzw. 
odpadów wielkogabaryto-
wych, z miejsca zamieszkania 
do Gminnego Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. Aby zamówić 
bezpłatny transport,  należy 
skontaktować się ze spółką 
PURUM (tel. 58 773 24 01).
- Integralną częścią projek-
tu jest platforma edukacyjna, 
Szkolne Centrum Recyklingu 
https://szkolnecentrumrecy-
klingu.pl/, stworzona z  my-
ślą o  uczniach, nauczycielach 
i  pasjonatach ekologii. Na 
stronie znajdują się artyku-
ły naukowe, opowiadania, 

bajki edukacyjne, filmy, qu-
izy, krzyżówki, a  także goto-
we scenariusze lekcji dla róż-
nych grup wiekowych – in-
formuje Janina Wilkos-Gad, 
kierownik Referatu Promocji 
i  Współpracy Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański.
W  Pruszczu Gdańskim usta-
wiono 6 pojemników
- Wskazane lokalizacje wy-
brane zostały pod kątem wa-
runków technicznych, które 
muszą zostać spełnione do 
postawienia pojemnika na 
elektrośmieci. Jest to projekt 
pilotażowy, dziś ruszamy z  6 
punktami i  nie wykluczamy, 

że może pojawić się ich wię-
cej. Będziemy brać pod uwagę 
zgłoszenia od mieszkańców, 
jeśli tylko zajedzie taka po-
trzeba i będziemy mogli pogo-
dzić ją z możliwościami tech-
nicznymi pojawią się kolejne 
pojemniki – wyjaśnia Rado-
sław Klaczkowski Zastępca 
Burmistrza ds. Komunalnych.

(AT)

NOWE POJEMNIKI 

Można bezpłatnie pozbyć się elektrośmieci

ROZUMIEJĄ POTRZEby DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNyCH

szkoła bogatsza o nowoczesny sprzęt edukacyjny 
minione pół roku było bardzo udane dla szkoły podstawowej specjalnej w warczu. pozyskano sprzęt wartości ponad 100 tys. zł, ale to nie wszystko, 
bo niebawem będzie można korzystać również z boiska, które powstaje dzięki ludziom dobrej woli. dzięki tym wszystkim działaniom dzieci mają lepsze 
warunki do nauki, a nauczyciele do pracy.

ul. Grunwaldzka (parking 
z tyłu budynku Urzędu 
Miasta Pruszcz Gdański)
ul. Obrońców Poczty 
Polskiej (parking na 
tyłach Kościoła Parafii pw. 
Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy)
ul. Dworcowa Park&Ride 
(pomiędzy wiatami 
rowerowymi)
ul. Chopina (parking przy 
Delikatesach Centrum)
ul. Jana Kasprowicza 
(parking przy Szkole 
Podstawowej nr 4)
parking przy Parku 
Kulturowym Faktoria

TU STOJĄ POJEMNIKI 
NA ElEKTROŚMIECI

Fot. UM Pruszcz Gdański 

Od początku będącego właśnie na 
półmetku roku szkolnego szkoła 
w Warczu spotyka ludzi, którym 
dobro placówki leży na sercu.
 – Dzięki Fundacji „Maskotki 
dzieciom” otrzymaliśmy sprzęt 
interaktywny oraz 21 puf relak-
sacyjnych, które znajdują się już 
teraz klasach, w  których uczą 
się dzieci z  niepełnospraw-
nością inteletualną w  stop-
niu umiarkowanym. W  salach 
lekcyjnych mamy kąciki re-
laksacyjne, gdzie każde dziec-
ko może się wyciszyć po np. 
trudnych dla niego sytuacjach 
– mówi „Panoramie” Elżbie-
ta Sabatowska-Kot, dyrektor 
Szkoły Podstawowej Specjalnej 
w Warczu.
Wartość otrzymanego sprzę-
tu to ok. 30 tys. zł, ale jest to 
prawdopodobnie początek 
współpracy, która została na-
wiązana dzięki zaangażowaniu 
rady rodziców, działającej przy 
szkole w Warczu. Warto w tym 
miejscu jeszcze wspomnieć, że 
rodzice bardzo aktywnie wspie-
rają działania szkoły. To wła-
śnie m.in. dzięki ich zaangażo-
waniu uczniowie otrzymali bar-
dzo bogate świąteczne paczki.
 – Przystąpiliśmy do rządowe-
go programu „Aktywna tablica” 
i  otrzymaliśmy grant w  wyso-
kości 35 tysięcy złotych. Muszę 
w  tym momencie dodać, że na 
realizację tego zadania musieli-
śmy posiadać 20 procent wkła-
du własnego. Pieniądze zosta-
ły wydane na zakup kolejnego 
sprzętu interaktywnego, który 
naszej szkole jest niezwykle po-
trzebny. Dzięki tym środkom 
zbogaciliśmy się o laptopy, któ-
re będą wykorzystywane pod-
czas zajęć z  uczniami. Mogli-
śmy także zakupić tzw. interak-
tywne dywany, które są swego 
rodzaju pomocą dydaktyczną 
przeznaczoną do zabaw ru-
chowych oraz różnego rodzaju 
gier edukacyjnych i ćwiczeń dla 
dzieci. W tej chwili nauczycie-
le wykorzystują je podczas zajęć 
dodatkowych – dodaje dyrektor 
placówki w Warczu.
Poza tym szkoła uczestniczyła 
też w  programie „Laboratoria 
przyszłości”. W tym przypadku 
wysokość grantu uzależniona 
była od ilości uczniów w danej 
szkole, dlatego podstawówka 
w Warczu otrzymała 30 tys. zł. 
Dzięki tym środkom zakupio-
no m.in. sprzęt multimedial-
ny, który ma być wykorzysty-
wane do prezentacji osiągnięć 
uczniów. W  nowym skrzydle 
szkoły utworzono m.in. pra-
cownie kulinarne i  z otrzyma-
nych pieniędzy postanowiono je 
doposażyć. 

Na długiej liście darczyńców 
i przyjaciół szkoły znalazło się 
również Stowarzyszenie Lions 
Club Gdańsk Amber, które 
do końca roku szkolnego bę-
dzie finansowało posiłki na 8 
uczniów. 
W  tej chwili trwa właśnie 
montaż wartego 50 tys. zł 
sprzętu do pracowni integracji 
sensorycznej. Jest to prezent 

od Centrum Logistycznego 
Panattoni. 
 – Śmiało można powiedzieć, 
że nasza szkoła będzie teraz 
dysponować w  pełni profe-
sjonalną salą integracji senso-
rycznej. Ta pomoc nie byłaby 
możliwa, gdyby nie życzliwość, 
rozumienie potrzeb dzieci  
z  niepełnosprawnościami i  za-
angażowanie zarządu powiatu 

gdańskiego. Tego typu przed-
sięwzięcia na pewno przyczy-
niają się do rozwoju naszej 
placówki, w której uczy się już 
ponad 100 uczniów – podkreśla 
Elżbieta Sabatowska-Kot.
Dodajmy na koniec, że nie-
bawem gotowe będzie mini-
boisko, które powstanie w  ra-
mach programu „Wzmocnij 
swoje otocznie”, realizowa-
ne przez Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne. W  ramach 

przedsięwzięcia firma wyposa-
ża lokalne samorządy i  orga-
nizacje pozarządowe w  narzę-
dzia, które pomagają im wy-
pełniać ważną misję publiczną 
i działać na rzecz mieszkańców. 
W  Warczu pieniądze zostaną 
spożytkowane na kupno bra-
mek i  koszy oraz piłkochwy-
tów. Z  boiska będą mogli ko-
rzystać nie tylko uczniowie, ale 
również mieszkańcy wsi.
- Dumni jesteśmy, że szkoła 

w Warczu rozwija się tak pręż-
nie. Z każdym rokiem przyby-
wa tam uczniów, a  my – jako 
zarząd powiatu  gdańskiego 
– dołożymy wszelkich starań, 
aby komfort nauki dla uczniów 
i  pracy dla nauczycieli był jak 
najwyższy – mówi Marze-
na Biernacka, wicestarościna  
gdańska.

Krzysztof Lubański
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PÓŁ MILIONA NA DALSZĄ ROZbUDOWĘ

życie gMiny cedry wieLkie

wójt gminy cedry wielkie Janusz Goliński oraz mieczysław struk, marszałek województwa pomorskiego 
i wicemarszałek wiesław byczkowski podpisali umowę, na podstawie której gmina otrzyma dodatkowe unijne 
wsparcie na rozbudowę mariny w błotniku.

Marina w Błotniku unikatem w skali kraju

Przystań w  Błotniku rozbu-
dowywana jest od kilku lat. 
W  2020 roku zakończono 
utwardzanie placu przeznaczo-
nego do zimowania jachtów. Te-
raz trwa kolejny etap prac.
 – Dzięki tym robotom przystań 
zyska dodatkowych 50 miejsc do 

cumowania. Poza tym, po za-
kończeniu prac, będzie można 
korzystać z  tawerny. Znajdzie 
się też miejsce na informację tu-
rystyczną. Zdecydowaliśmy się 
także na wybudowanie dodat-
kowego pomostu, przy którym 
w  przyszłości mógłby cumować 

tramwaj wodny kursujący na 
trasie Gdańsk – Błotnik. Reali-
zacja projektu uzależniona bę-
dzie od sytuacji gospodarczej, 
z  jaką przyjdzie nam się zmie-
rzyć po ustaniu pandemii. Na-
pływające zewsząd wieści o pod-
wyżkach nie napawają niestety 

entuzjazmem. Mam nadzieję, 
że wyjdziemy z  tego obronną 
ręką, a  tramwaj wodny stanie 
się gratką turystyczną nie tylko 
dla mieszkańców naszej gminy, 
ale całych Żuław – mówi wójt 
Goliński.
Koniec wszystkich prac 

przewidziano na maj 2022 roku.
 – Błotnik to miejsce, do które-
go chce się wracać. Właśnie tutaj 
z  niczego zbudowano przystań, 
o której głośno jest również poza 
granicami Pomorza, a  marina 
jest doskonałą reklamą naszego 
województwa. Dla wielu nad-
morskich miejscowości niewiel-
ka żuławska wieś może służyć 
za przykład, jak wykorzystywać 
unijne pieniądze i  pobudzić do 
życia zapomniane miejsca – do-
daje Mieczysław Struk.
Decyzją Zarządu Województwa 
Pomorskiego gmina otrzyma 
dodatkowe 590 tys. zł.
 – Marina w Błotniku jest pereł-
ką. To unikatowe miejsce w skali 
kraju. Przystań żeglarska ma już 
swoją renomę i  z powodzeniem 
konkuruje ze znanymi ośrodka-
mi wodnymi – mówi nam sena-
tor Ryszard Świlski, który od-
wiedził marinę w Błotniku.
Poza senatorem wójt Goliński 
gościł w Błotniku m.in. Krzysz-
tof Czopka, dyrektor Departa-
mentu Infrastruktury w  Urzę-
dzie Województwa Pomorskiego 
w Gdańsku.
 – Wspólnie mogliśmy podsu-
mować dotychczasowe działania, 
które zrealizowaliśmy w  ramach 
dwóch projektów „Pętli Żuław-
skiej i Zatoki Gdańskiej” oraz Po-
morskich Szlaków Kajakowych. 
Dla miłośników kajakarstwa 
wybudowaliśmy dwie przystanie, 
które znajdują się w  Trzcinisku 
i Błotniku. W tej chwili, o czym 
informowaliśmy w  ubiegłym ty-
godniu, prowadzimy rozbudowę 
naszej przystani w  Błotniku – 
mówi Janusz Goliński.

Zainteresowanie cumowaniem 
na przystani w  Błotniku jest 
ogromne. O wolne miejsca pyta-
ją miłośnicy żeglarstwa z całego 
kraju. Chętnych jest znacznie 
więcej niż wolnych miejsc.
 – Była to też okazja, by rozma-
wiać o  możliwościach powięk-
szenia naszej mariny. Potencjał 
jest ogromny, ale kolejne inwe-
stycje uzależnione są oczywiście 
od posiadanych środków finan-
sowych. Jeśli zaistnieje moż-
liwość, to na pewno będziemy 
aplikować o  dodatkowe środki 
unijne na dalszą rozbudowę ma-
riny – dodaje wójt Goliński.
Senator Świlski zauważa, że 
podjęcie decyzji dotyczącej bu-
dowy mariny było niezwykle 
odważnym posunięciem.
 – Kiedy projekt dopiero raczko-
wał, to słyszałem głosy przeciw-
ników, którzy nie byli przychylni 
naszym pomysłom. Z  perspek-
tywy czasu śmiało możemy po-
wiedzieć, że była to słuszna de-
cyzja. Już teraz wiemy, że marina 
– mimo rozbudowy – stała się 
za mała. Turystyka wodna jest 
coraz bardziej popularna – rów-
nież na Żuławach Gdańskich. 
Gmina Cedry Wielkie dosko-
nale wykorzystała okazję i teraz 
kojarzona jest już nie tylko z rol-
nictwem, ale także ze sportami 
wodnymi. Mam nadzieję, że 
Błotnik będzie się dalej rozwi-
jał i  przynosił chlubę władzom 
i mieszkańcom gminy – podkre-
śla Ryszard Świlski.

Krzysztof Lubański
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MAGAZyN PRZECIWPOWODZIOWy W WIŚLINIE

postępuje rozbudowa o magazyn przeciwpowodziowy remizy osp w wiślinie. prace potrwają do połowy lipca. 
w bezpośrednim sąsiedztwie powstanie również jedyny taki w regionie tor szkoleniowy dla druhów. 

Profesjonalny tor szkoleniowy 

Zakres rozbudowy jest spory 
i kosztowny – zadanie pochło-
nie 3,5 mln zł. Jednak maga-
zyn jest strażakom niezbędny 
– posłuży do odpowiedniego 
przechowywania specjali-
stycznego sprzętu do ratowa-
nia życia i  mienia mieszkań-
ców gminy i nie tylko. Ponad-
to, w  przypadku klęsk (np. 
powodzi), będzie się tu mie-
ściło Centrum Zarządzania 
Kryzysowego.

 – Nowa część uzupełnia za-
budowę  pomiędzy istniejący-
mi garażami OSP, a  obecną 
biblioteką – tłumaczy Mo-
nika Dybaczewska, zastępca 
kierownika Referatu Inwe-
stycji i  Remontów w  Urzę-
dzie Gminy Pruszcz Gdański. 
– Pawilon mieszczący obec-
nie oddział biblioteki zosta-
je poddany zmianie sposobu 
użytkowania i  włączony do 
pomieszczeń straży. 

Jednocześnie między remizą 
a  szkołą powstanie pierwszy 
w regionie tor szkoleniowy dla 
druhów.
 – Planujemy stworzenie 
szkoleniowego kompleksu 
treningowo-sportowego, któ-
ry posłuży do edukacji dzieci 
i  młodzieży z  naszych jed-
nostek ochotniczych straży 
pożarnych – mówi wicewójt 
gminy Pruszcz Gdański Da-
niel Kulkowski. – Zależy 
nam, aby nasi najmłodsi dru-
howie ćwiczyli pod okiem 
starszych i  bardziej doświad-
czonych strażaków, nabywa-
jąc odruchów i  umiejętności, 
które w  przyszłości zapewnią 
skuteczne działania w  czasie 
realnych zdarzeń. Jesteśmy 
po wizji w  terenie, uzgodni-
liśmy już z  Państwową Stra-
żą Pożarną niezbędny zakres 
inwestycji i  będziemy zlecali 
wykonanie dokumentacji pro-
jektowej. Chcemy także po-
zyskać środki zewnętrzne na 
budowę tego obiektu. 
  – Bardzo cieszy mnie tak in-
westycja, gdyż profesjonalny 

tor przyczyni się do jeszcze 
lepszego wyszkolenia ochot-
ników, którzy już dziś są bar-
dzo mocnym wsparciem dla 
nas, zawodowych strażaków – 
przyznaje mł. bryg. Wojciech 

Wanat, zastępca komendan-
ta powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w  Prusz-
czu Gdańskim. – Liczę, że 
inwestycja gminy Pruszcz 
Gdański zachęci młodzież 

do wstępowania w  strażac-
kie szeregi, co z  kolei zwięk-
szy poziom bezpieczeństwa 
w regionie. 

(Mb)
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DROGOWE INWESTyCJEKOLEJNy ZDRÓJSKORZySTALI Z OKAZJI 

Przebudowy w tokuspragnionych napoiszczepibus w Juszkowie
Ruszyły przebudowy Sadowej 
w Rokitnicy i Starosty z frag-
mentem Polnej w Łęgowie. 
Ulica Sadowa zyska na-
wierzchnię asfaltową oraz 
oświetlenie. Koszt półkilo-
metrowego odcinka to 2,1 
mln zł.
W Łęgowie pojawi się asfalt 

na ulicy Starosty i kostka be-
tonowa na ulicy Polnej. In-
westycja zakłada również 
budowę oświetlenia, sieci 
kanalizacji deszczowej oraz 
przebudowę sieci elektroener-
getycznej. Wartość zadania to 
920 tys. zł. 

Trzeci, po Wojanowie i Prze-
jazdowie, zdrój uliczny – za 
sprawą gminnej spółki Eks-
ploatator – pojawił się przy ul. 
Pocztowej w Straszynie. 
Bezpłatny punkt poboru wody 
dedukowany jest wszystkim 
mieszkańcom.

 – Zachęcamy szczególnie bie-
gaczy i rowerzystów, by na tra-
sie swojej rekreacji napełniali 
bidony naszą zdrową wodą – 
dodaje prezes spółki Eksplo-
atator Jacek Kaszubowski.

(Mb)

W lutową sobotę mieszkańcy 
gminy Pruszcz Gdański mieli 
dodatkową możliwość zaszcze-
pienia się przeciwko Covid-19 
– bez koniecznej rejestracji. 
Gościliśmy Pomorski Szczepi-
bus z profesjonalnym zespołem 
medycznym Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego. 
Szczepienia wykonywane 
były preparatami Johnson & 
Johnson oraz Pfizer. Dzięki 

obecności na miejscu lekarza, 
istniała możliwość zaszczepie-
nia dzieci powyżej 5 roku ży-
cia. Dla większego komfortu 
szczepienia odbywały się w bu-
dynku Urzędu Gminy Pruszcz 
Gdański w Juszkowie. Skorzy-
stały z nich 63 osoby (27 doro-
słych i 26 dzieci). 

(Mb)
  ulica sadowa w rokitnicy

  ulica starosty w łęgowie
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ponad 40 milionów pasażerów w minionym roku przewiozły polregio i pkp skm. 
Jak przyznaje michał piotrowski, rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego 
województwa pomorskiego, to więcej niż w 2020 roku, ale cały czas dużo mniej niż 
przed pandemią, w rekordowym 2019 roku. 

Jednym z najprężniejszych ośrodków kultury w powiecie gdańskim jest Gminny 
ośrodek kultury, sportu i turystyki w trąbkach wielkich. instytucja mająca 
kilkudziesięcioletnią tradycję przeżywa istny renesans. w wydarzeniach 
uczestniczą zarówno młodzi, jak i nieco starsi. 

Organizatorem transportu ko-
lejowego na Pomorzu jest sa-
morząd województwa.
 – O ile w pierwszym roku pan-
demii liczba pasażerów spadła 
drastycznie, tak w 2021 roku 
widać pewne odbicie. Pasaże-
rowie powoli wracają do po-
ciągów – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego.
W ciągu 12 miesięcy ubiegłego 
roku pomorskie pociągi prze-
wiozły dokładnie 43 052 363 
pasażerów. To o ponad 8,2 mln 
osób więcej niż w 2020 r. Jednak 
w porównaniu do rekordowe-
go roku pomorskiej kolei, czyli 
roku 2019 to o ok. 13 mln pasa-
żerów mniej.
 – Warto dodać, że samorząd 
województwa pomorskiego sta-
le rozwija transport kolejowy. 
Trwają prace związane z elek-
tryfikacją linii Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej. Jednocześnie 
budowany jest nowy przystanek 
Gdańsk Firoga. Widać już zarys 
obu peronów oraz fundamenty 

pod charakterystyczną czerwo-
ną wiatą – informuje Michał 
Piotrowski.
Na początku lutego samorząd 
województwa złożył do Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego 
wniosek o dofinansowanie z 
programu Polski Ład inwesty-
cji związanych z transportem. 

Pozyskane pieniądze mają być 
wydane na kupno czterech po-
ciągów hybrydowych. Marsza-
łek Struk liczy na 65-mmiliono-
we dofinansowanie. 
 – Pojazdy umożliwią urucho-
mienie wielu nowych relacji, co 
będzie istotne przy planowanych 
modernizacjach i zamknięciach 

w związku z remontem wielu 
pomorskich linii kolejowych. 
Mam nadzieję, że dzięki temu 
jeszcze więcej mieszkańców re-
gionu będzie podróżować koleją  
– podkreśla marszałek Struk.

(GR)

Siedziba trąbeckiego GOKSiR
-u nie należy do najmłodszych. 
Wymagała konkretnych re-
montów, dlatego też władze 
gminy zabezpieczyły środki 
finansowe w tegorocznym bu-
dżecie na remont budynku.
 – Prace trwają sześć dni w ty-
godniu. Prowadzona jest prze-
budowa sali widowiskowej z 
budową nowej sceny oraz re-
mont zaplecza kuchennego. 
Wymienione zostaną również 
instalacje elektryczne. Wszyst-
kie roboty kosztować będą po-
nad 400 tysięcy złotych, na co 
otrzymaliśmy ponad 60-pro-
centowe dofinansowanie – 
mówi nam Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie.
Mieszkańcy gminy bardzo 
wysoko oceniają działalność 
trąbeckiego ośrodka kultury, 
w czym niemała zasługa jego 
dyrektora Leszka Orczykow-
skiego, który zarządza również 
gminną biblioteką publiczną. 
 – W obu placówkach dzieje się 

bardzo dużo. Myślę, że oferta 
przygotowana jest dla każdego, 
nawet najbardziej wybredne-
go mieszkańcami naszej gmi-
ny. Niemal każdego dnia – bez 
względu na porę roku – orga-
nizowane są wydarzenia kultu-
ralne, rozrywkowe, sportowe. 

Właśnie kończy się akcja zima, 
która przygotowywana jest z 
myślą o dzieciach, które zi-
mowe ferie spędzają na terenie 
naszej gminy. Zauważyłem, że 
młodzi – ale też starsi – chcą 
się spotykać i wspólnie coś ro-
bić. Szczególnie dało się to 

zauważył podczas pandemii – 
dodaje Błażej Konkol.
Dodajmy jeszcze na koniec, że 
wszystkie prace powinny za-
kończyć się na przełomie marca 
i kwietnia.

(GR)

LICZĄ NA WSPARCIE Z POLSKIEGO ŁADU

MIESZKAŃCy ZADOWOLENI Z OFERTy

chcą kupić pociągi hybrydowe 

generalny remont ośrodka kultury

PIERWSZy RAZ W GMINIE TRĄbKI 

turniej fifa 2022
W  Bibliotece Publicznej 
w Trąbkach Wielkich odbył 
się Turniej FIFA 2022 o Pu-
char Wójta Gminy Trąbki 
Wielkie Błażeja Konko-
la. Uczestniczyło w  nim 30 
zawodników z: Domacho-
wa, Ełganowa, Kłodawy, 
Pawłowa, Postołowa, Ro-
ściszewa, Sobowidza, Trą-
bek Wielkich, jak również 
z  Gdańska, Dąbrówki, Łę-
gowa, Miłocina, Pruszcza 
Gdańskiego, Rokitnicy, 
Różyn, Sumina, Szteklina, 
Turza.
Grano na 5 konsolach PS4. 
Zawodnicy zostali podzie-
leni na 8 grup. W  grupach 
mecze odbywały się w  sys-
temie każdy z  każdym. 
Dwóch najlepszych z każdej 
grupy awansowało do fazy 
pucharowej. W  Turnieju 
FIFA 2022 zwyciężył Adam 
Piechota z  Różyn grający 
drużyną PSG, który zdo-
był tym samym puchar wój-
ta Konkola. 2. miejsce zajął 
Karol Kardasiński z Łęgowa 
(grał jako Adidas Team), 
a na najniższym stopniu po-
dium stanął Michał Wiński 
z  Kłodawy (grał jako Fran-
cja). Tuż za podium upla-
sował się Mateusz Merchel 
z Łęgowa (grał jako PSG). 
Na miejsce zawodów nie 

wybrano przypadkowo 
biblioteki.
 – W ten nietypowy sposób 
chcieliśmy przyciągnąć do 
biblioteki młodych ludzi. 
To właśnie młodzież sta-
nowi najmniejszy odsetek 
czytelników – mówi nam 
Leszek Orczykowski, dy-
rektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i  Rekreacji 
w Trąbkach Wielkich. – Tak 
duże zainteresowanie tym 
sportem w  gminie Trąbki 
Wielkie spowodowało, że 
Gminna Biblioteka Publicz-
na w  Trąbkach Wielkich 
zakupiła konsolę PS5 i każ-
dy, kto będzie chciał pograć 
w  grę FIFA 2022, może 
przyjść do Biblioteki Pu-
blicznej w  Trąbkach Wiel-
kich i  skorzystać z  naszej 
konsoli. Planowane jest zor-
ganizowane ligi dla miło-
śników tego rodzaju sportu.
Dodajmy na koniec, że tur-
niej został zorganizowa-
ny przez Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i  Rekre-
acji w  Trąbkach Wielkich, 
Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w  Trąbkach Wielkich 
oraz Stowarzyszenie Trau-
gutt z Pruszcza Gdańskiego.

(GR)
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NIE MA PRObLEMU Z NIELEGALNyMI ŚCIEKAMI

Przyszłość widzą w odnawialnych źródłach energii 
w roku ubiegłym zakończono największą inwestycję w historii gminy przywidz. mowa oczywiście o budowie oczyszczalni 
ścieków i sieci kanalizacyjnej. w tym roku kontynuowana będzie budowa kolejnych odcinków kanalizacji. poza tym zaplanowano 
budowę dwóch stacji uzdatniania wody w piekle Górnym i szklanej Górze.

 władze gminy przywidz chcą, aby nowa oczyszczalnia ścieków w całości była zasilana  
z odnawialnych Źródeł energii

Lada dzień rozstrzygnięty zo-
stanie przetarg na budowę 
dodatkowych przyłączy sie-
ci kanalizacyjnej w  Pomlewie, 
Jodłownie, Marszewskiej Gó-
rze i Marszewie.
 – Nie jesteśmy aż tak majęt-
nym samorządem, aby inwe-
stycje kanalizacyjne realizować 
w  ciągu  2–3 lat. Tak drogie 
przedsięwzięcia rozkładamy 
w  znacznie szerszej perspek-
tywie czasowej. Niedawno za-
kończyliśmy budowę głównych 
sieci, a  teraz podejmiemy się 
realizacji pomniejszych odcin-
ków. Można powiedzieć, że 
niemal wszyscy mieszkańcy wsi 
mieszczących się w sąsiedztwie 
drogi wojewódzkiej Gdańsk
-Kościerzyna mogą korzystać 
z  sieci kanalizacyjnej. W  po-
zostałych miejscowościach, 
gdzie kanalizacji nie ma, ścieki 
trafiają do szamb albo przydo-
mowych oczyszczalni. Trzeba 
też pamiętać, że także w  na-
szej gminie przybywa miesz-
kańców, którzy budują swoje 
domy i  gdzie kiedyś także bę-
dziemy budować kolejne nitki 
kanalizacji sanitarnej – mówi 

„Panoramie” Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz.
Na terenie przywidzkiej gminy 
nie występuje problem z  nie-
legalnym pozbywaniem się 
nieczystości. Działają tu trzy 
podmioty, które odbierają ście-
ki i  transportują je do nowej 
oczyszczalni w Piekle Dolnym. 
 Tegoroczna część Inwestycji 

kanalizacyjnych nie jest tak 
rozległa i jak przypuszcza wójt 
Zimakowski, wszystkie pra-
ce powinny być zakończone 
do końca czerwca tego roku. 
Dodajmy, że roboty związane 
z budową kolejnych nitek kana-
lizacji będą finansowane z  bu-
dżetu gminy Przywidz.
 – Nowa oczyszczalnia 

wykorzystuje bardzo dużo 
energii elektrycznej. Obiekt 
jest zasilany panelami foto-
woltaicznymi, ale myślimy 
o  dodatkowym rozwiązaniu, 
ponieważ zapotrzebowanie 
jest znacznie większe. Swoją 
przyszłość widzimy w  odna-
wialnych źródłach energii. My-
ślimy o  dodatkowej instalacji 

fotowoltaicznej, ale poważnie 
rozważamy również budowę 
siłowni wiatrowych. To drugie 
rozwiązanie będzie także ana-
lizowane w ramach międzyna-
rodowego projektu badawczego 
„SERENE”. Dzięki wykorzy-
staniu proekologicznych roz-
wiązań znacznie ograniczamy 
koszt utrzymania oczyszczalni 

ścieków – informuje nas Marek 
Zimakowski.
Niebawem ogłoszony zosta-
nie z  kolei przetarg na budo-
wę stacji uzdatniania wody 
w Szklanej Górze. W tym roku 
ma być przygotowana przynaj-
mniej dokumentacja projekto-
wa. Wiadomo już, że podob-
na inwestycja ruszy w  Piekle 
Górnym, a  pieniądze na ten 
cel pochodzić będą z „Polskie-
go ładu”. Warto w  tym miej-
scu dodać, że gmina Przywidz 
otrzymała jedną z  najmniej-
szych pomocy finansowych 
na Pomorzu. Mimo że zło-
żono wnioski na kilka waż-
nych inwestycji (m.in. budowę 
sal sportowych przy szkołach 
w  Trzepowie i  Pomlewie), to 
pieniądze w wysokości 2,8 mln 
zł gmina Przywidz otrzyma-
ła tylko na stację uzdatniania 
wody w Piekle Górnym. Dzię-
ki tym dwóm inwestycjom bę-
dzie można wyłączyć kilka ujęć 
wody, dzięki czemu gmina za-
oszczędzi środki przeznaczone 
na utrzymanie tych obiektów. 

(lubek)

KOLEJNE CIEKAWE PRZEDSIĘWZIĘCIE

„nie toleruję przemocy!”
Gmina Przywidz jest miej-
scem, gdzie od pewnego 
czasu realizowane są nietu-
zinkowe projekty kierowane 
do mieszkańców w różnym 
wieku. Tym razem Fundacja 
Mikoakademia przy wydat-
nej pomocy przywidzkiego 
urzędu gminy i Gminnego 
Ośrodka Kultury w Przywi-
dzu realizuje program „Nie 
toleruję przemocy!”. 
Przedsięwzięcie, które dedy-
kowane jest młodzieży szkol-
nej, jest kontynuacją realizo-
wanego kilka lat temu pro-
jektów: „Zerostan – stop uza-
leżnienieniom” oraz „Wiem, 
umiem, reaguję”.
 – Będziemy poruszać tema-
ty związane z nietolerancją, 
przemocą rówieśniczą, ale 
też będziemy podpowiadać, 
jak dbać o młodszych i sie-
bie samego albo jak radzić 
sobie w trudnych sytuacjach 
i gdzie szukać odpowiedniej 
pomocy. Będziemy organi-
zować warsztaty, spotkania 
z psychologiem, animatorem 
kultury, ale też policjantem 
i prawnikiem – mówi nam 
Anna Zulewska, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 

w Przywidzu. 
Pierwsze zajęcia w ramach 
programu, który realizowany 
będzie przez najbliższy rok, 
rozpoczęły się w Szkole Pod-
stawowej w Trzepowie i, jak 
się okazało, młodzież bardzo 
chętnie wzięła udział w tym 
przedsięwzięciu. Na terenie 
gminy Przywidz w progra-
mie „Nie toleruje przemocy!” 
uczestniczyć będą uczniowie 
wszystkich czterech szkół.
 – Uczniowie będą też sami 
tworzyć. Jednym z zadań bę-
dzie napisanie dla młodszych 
kolegów bajki o przemocy. 

Nasz ośrodek ogłosi konkurs 
na ilustracje do stworzonych 
bajek. Fundacja wyda trzy 
najlepsze utwory. Gmina 
Przywidz zamierza natomiast 
wydać dodatkową książkę, 
w której znajdą się wszystkie 
bajki – oczywiście z ilustra-
cjami narysowanymi przez 
nasze dzieci
Honorowy patronat nad 
przedsięwzięciem objęła 
Małgorzata Bielang, Pomor-
ski Kurator Oświaty.  

(KL)

 podpisanie partnerskiej umowy dotyczącej projektu  
„nie toleruję przemocy!”
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 wójt andrzej chruścicki 

życie gMiny koLBudy

w skład młodzieżowych rad gminy wchodzą młodzi ludzie, najczęściej uczniowie szkół ponadpodstawowych i starszych 
klas „podstawówek”. rady pełnią rolę doradczo-konsultacyjną, a także pośredniczą w kontaktach młodzieży z władzami 
lokalnymi, stanowiąc niejako reprezentację swojego pokolenia. prace zmierzające do powołania takiego właśnie organu 
na terenie gminy kolbudy podejmuje wójt andrzej chruścicki i jego zastępczyni anita richert-kaźmierska. 

informacje o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i sportowych. najszybszy dostęp do wiadomości na temat działań 
podejmowanych przez samorząd. łatwy w obsłudze informator z danymi kontaktowymi referatów urzędu gminy oraz 
numerami telefonów do poszczególnych pracowników. informacje o lokalnych klubach, instytucjach czy realizowanych 
programach społecznych. dane adresowe i telefony do placówek działających w naszym regionie. wszystko to w jednym 
miejscu i za darmo dzięki intuicyjnej aplikacji „!go Gmina kolbudy”.

MŁODE POKOLENIA MA WIELE CIEKAWyCH POMySŁÓW

„!GO GMINA KOLbUDy”. 

rozpoczynają prace nad powołaniem 
Młodzieżowej rady gminy kolbudy 

wszystko, co ważne – w twoim telefonie!

Urząd Gminy Kolbudy od-
wiedziła niedawno Wiolet-
ta Krewniak, dyrektor Biura 
Rady Miasta Gdańska, która 
podzieliła się doświadczenia-
mi w  zakresie funkcjonowania 
Młodzieżowej Rady w Mieście 
Gdańsku. 
 – Chcemy w  większym stop-
niu zaangażować młodzież 
w  zadania realizowane przez 
nasz samorząd – mówi Andrzej 
Chruścicki. – Młode pokolenie 
ma wiele ciekawych pomysłów, 
ale ma też swoje problemy i po-
trzeby, w  rozwiązaniu których 
chcemy pomagać. Uważam, 
że taka współpraca przynieść 
może wiele korzyści obu stro-
nom. W  dziedzinie polityki 
senioralnej stawiani jesteśmy 
jako wzór w  skali kraju. Te-
raz chcemy jeszcze bardziej 

zaktywizować młodych miesz-
kańców naszej gminy. Intencją 
władz gminy jest, aby Mło-
dzieżowa Rada Gminy Kol-
budy została powołana jeszcze 
w tym roku. 
Wymaga to jednak szeregu 

działań legislacyjno-organiza-
cyjnych: wypracowania szcze-
gółowych zasad współpracy, 
statutu, a  przede wszystkim 
reguł związanych z  wyborem 
reprezentantów młodzieży, 
którzy wejdą w  skład nowego 

organu. W tym celu rozpoczęto 
proces analiz i konsultacji z sa-
morządami, w których z powo-
dzeniem funkcjonują już mło-
dzieżowe rady. Jednym z  po-
zytywnych przykładów w  tym 
zakresie jest Gdańsk. 

 – Przed kilkoma dniami mia-
łam okazję spotkać się z dyrek-
tor Biura Rady Miasta Gdań-
ska, z którą rozmawiałyśmy na 
temat powoływania i  funkcjo-
nowania Młodzieżowej Rady 
Miasta Gdańska oraz wyzwań, 
jakie towarzyszą tym działa-
niom – mówi Anita Richer-
t-Kaźmierska. – Przygotowując 
się do powołania młodzieżowej 
rady w  naszej gminie, chce-
my korzystać z  doświadczenia 
miast i  gmin, które od dłuż-
szego czasu z  powodzeniem 
w  takiej formule współpracu-
ją z  młodymi ludźmi. Sądzę, 
że nasza inicjatywa spodoba 
się młodzieży, a  uczniowie 
starszych klas szkół podsta-
wowych i  szkół ponadpod-
stawowych chętnie włączą się 
w  proces tworzenia, a  później 

merytoryczną pracę Rady. 
Rada z  pewnością pomoże le-
piej diagnozować i  rozwiązy-
wać problemy oraz zaspokajać 
potrzeby młodego pokolenia. 
Z  zapałem zabieramy się do 
pracy. 
Dziś trudno wskazać dokład-
ny termin powołania Młodzie-
żowej Rady Gminy Kolbudy. 
Zanim nastąpi jej powołanie 
konieczne jest precyzyjne okre-
ślenie ram jej funkcjonowania, 
a także zasad wyboru reprezen-
tantów młodych mieszkańców 
gminy. Jak jednak słyszymy, 
celem władz samorządowych 
jest utworzenie Młodzieżowej 
Rady Gminy Kolbudy jeszcze 
w tym roku.

(RN)

Bezpłatną aplikację „!go Gmi-
na Kolbudy” można już pobierać 
na telefony z systemami Android 
i iOS. Instalacja trwa tylko chwi-
lę. Pobierając nowy komunikator 
będziesz na bieżąco z  tym, co 
ważne, bez konieczności „prze-
czesywania” internetu. Łatwo 
znajdziesz też dane kontaktowe 
do pracowników urzędu, klubów 
sportowych, szkół, przedszkoli 
czy placówek ochrony zdrowia.
 – Sięgamy po nowe narzędzie, 
aby usprawnić informowanie 
mieszkańców o  tym, co ważne 
– mówi wójt Andrzej Chruścic-
ki. – Dzięki aplikacji każdy bez 
trudu znajdzie to, co go intere-
suje. Większość z nas szuka dziś 
informacji w  telefonie. Dołącza-
my więc do miast i  gmin, które 
stosują już tę formę komuniko-
wania. „!go Gmina Kolbudy” po-
informuje o zbliżających się kon-
certach czy innych wydarzeniach 

kulturalnych lub sportowych. 
Dzięki niej zyskujemy szybki do-
stęp do danych kontaktowych, 
które przydać się mogą w każdej 
chwili. Gorąco zachęcam wszyst-
kich do instalowania darmowej 
aplikacji.
Aplikacja „!go Gmina Kolbudy” 
udostępnia informacje w  naj-
prostszy, przejrzysty sposób 

z  podziałem na moduły i  kate-
gorie. Aktualizowana na bieżą-
co sprawi, że nic, co ważne, nie 
umknie Twojej uwadze. Od cza-
su do czasu korzystać będziemy 
z  dźwiękowych powiadomień 
push, aby zwrócić uwagę użyt-
kownika na najciekawsze tematy.

(RN)
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POLICJA OSTRZEGA

Matrymonialne 
oszustwa 
Dwa tygodnie temu wszy-
scy zakochani świętowali 
Walentynki. Policja zauwa-
ża jednak, że święto zako-
chanych to także okazja do 
zwrócenia uwagi na fakt, by 
pamiętać o własnym bezpie-
czeństwie, ponieważ matry-
monialne oszustwa w  sie-
ci stają się coraz bardziej 
powszechne.
Trend ten wzrastał wraz 
z  popularnością interneto-
wych serwisów randkowych, 
a  w dobie pandemii korona-
wirusa zagrożenie tego typu 
stało się wręcz powszechne 
i  coraz bardziej kosztowne. 
Policja ostrzega, że oszustów 
matrymonialnych działa-
jących w  internecie jest co-
raz więcej. Ofiarami tego 
typu oszustw padają nie tyl-
ko panie, ale coraz częściej 
mężczyźni.
Z  reguły oszuści wykorzy-
stują obietnicę uczucia, aby 
wyłudzić pieniądze od swo-
ich ofiar. Bardzo często ro-
mansują z  osobami, które są 
bardziej podatne na emocjo-
nalną manipulację. Na por-
talach randkowych wyszu-
kują osoby starsze i samotne, 
które są bardziej ufne i posia-
dają mniejsze doświadczenie 
w  korzystaniu z  interneto-
wych serwisów randkowych. 
Dziś oszuści najczęściej ko-
rzystają z  portali społecz-
nościowych, randkowych 
i  aplikacji do poznawania 
nowych ludzi. Wydaje się 
im, że w sieci są anonimowi, 
że mogą przedstawić wiary-
godną historię, a  osobie po 
drugiej stronie będzie trud-
no zweryfikować podane in-
formacje. Zadają mnóstwo 
pytań, a  potem wykorzystu-
ją sytuację osobistą poznanej 
osoby, grają na jej emocjach, 
wpędzają w  stres. Podają 
rzekome szczegóły ze swojego 
życia i w ujmujący sposób pre-
zentują niezwykle precyzyjnie 
przygotowaną w  tym celu hi-
storię. Gdy zdobędą zaufanie 
i sympatię wyłudzają pieniądze 
a  po krótkim czasie fałszywa 
miłość życia znika wraz z  za-
grabioną gotówką.
Oszustwa matrymonialne są 
cały czas modyfikowane i przy-
bierają coraz to nowe formy.
Jak rozpoznać, że nowa in-
ternetowa sympatia w  rze-
czywistości jest oszustem:
 – używa nieprawdziwych 
zdjęć. Najbardziej skuteczni 
okazali się oszuści, którzy 
byli znani z  kradzieży zdjęć 
prawdziwych ludzi, dzięki 
czemu stawali się bardziej 
wiarygodni, a  pod pięknym 
zdjęciem możliwe, że kryje 

się oszust,
 – szybko wyznaje uczu-
cia o  dozgonnej miłości po 
zaledwie kilku godzinach, 
mówi o  wierności, stałej re-
lacji, którą chce z Tobą mieć 
– to powinno być sygnałem 
ostrzegawczym,
– przekierowuje rozmowy 
poza serwis randkowy, po-
nieważ wiele portali rand-
kowych posiada specjalne 
mechanizmy służące wy-
krywaniu oszustów, dlatego 
często nakłania swoje ofiary 
do przeniesienia rozmowy 
na popularny komunikator 
lub chce uzyskać Twój nu-
mer telefonu czy adres e-ma-
il. Pamiętaj, że udostępniając 
jakiekolwiek z  tych danych, 
przekazujesz wiele wrażli-
wych informacji osobie, któ-
rej praktycznie nie znasz,
 – nie dąży do spotkania 
w realnym świecie, przyjmuje 
tożsamość osób, które budzą 
zaufanie, ale zazwyczaj musi 
pracować za granicą (wojsko-
wi, pracownicy organizacji 
humanitarnych, dyplomaci, 
lekarze, biznesmeni). Za-
pewnia to doskonałą wy-
mówkę, dlaczego nie może 
się z Tobą spotkać osobiście,
 – pyta o  sytuację material-
ną i  pieniądze. Na począt-
ku będą to prośby o  drobne 
kwoty na niezbędne napra-
wy czy leki, które nie będą 
budzić większych podejrzeń, 
jednak dla każdego powinien 
być to sygnał ostrzegawczy. 
Aby uwiarygodnić swoją hi-
storię dzielą się informacjami 
o  schorowanych krewnych, 
tragediach, śmierci rodzin-
nej, urazach lub innych trud-
nościach. Gdy osoba zorien-
tuje się, że padła ofiarą oszu-
sta, ten znika z jej życia wraz 
z pieniędzmi.
Policjanci apelują o  rozwagę 
i przypominają, że do nawią-
zywanych w  mediach spo-
łecznościowych kontaktów 
i  tego typu sytuacji warto 
podejść z  dużą ostrożnością 
i  zawsze zachować czujność, 
ponieważ jedna ryzykowna 
decyzja w  życiu może zade-
cydować o przyszłości. Wie-
lu pokrzywdzonych wstydzi 
się takiej sytuacji, nierzadko 
ukrywają fakt przed rodzi-
ną oraz znajomymi, często 
mają opory, aby opowiedzieć 
o tym, co się stało.
Przypominamy, że o wszyst-
kich próbach wyłudzenia 
pieniędzy należy natych-
miast poinformować Policję, 
korzystając z  numeru alar-
mowego 112.

(KGP)

Ośrodek w  Mierzeszynie bę-
dzie filą Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w  Trąbkach Wiel-
kich. Do dyspozycji pacjentów 
będą lekarze pierwszego kon-
taktu, ale także stomatolodzy, 
pielęgniarka środowiskowa, 
pediatra.
 – Dzięki tej inwestycji znaczne 
poprawi się jakość obsługi pa-
cjentów, ponieważ poczekalnie 
będą obszerniejsze. Poprawią 
się znacznie warunki pracy le-
karzy, a gabinety staną się bar-
dziej funkcjonalne. Podejmując 
decyzję o  budowie ośrodka, 
zakładaliśmy, aby przychodnia 
spełniała swoje oczekiwania 
nawet za 15–20 lat – podkre-
śla Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie. 
Przypomnijmy, że na budowę 
ośrodka w  Mierzeszynie gmi-
na Trąbki Wielkie otrzymała 
ok. 2 mln zł dofinansowania 
rządowe. Całość wydatków po-
winna zamknąć się w  kwocie 
ok. 3 mln zł. 
 – Koszt inwestycji okazał się 

wyższy od naszych szacunków. 
Przetarg, który wyłonił wy-
konawcę, powtarzaliśmy trzy-
krotnie, a mimo wszystko cena, 
jaką uzyskaliśmy i tak jest wyż-
sza od kosztorysu – dodaje wójt 
Konkol. – Dotyczy to nie tylko 
tej inwestycji. Dla przykładu na 
budowę sali sportowej w Czer-
niewie zabezpieczyliśmy ok. 

2,7 miliona złotych, a  najtań-
sza oferta opiewa na ponad 6 
milionów złotych. Jeżeli ceny 
poprzetargowe będą znacznie 
odbiegać od naszych możliwo-
ści finansowych, to inwestycję 
będziemy musieli realizować 
w  dłuższym okresie czasu. 
Może być taka sytuacja, że 
nasz apetyt inwestycji trzeba 

będzie poskromić, szczególnie 
że z miesiąca na miesiąc rosną 
bieżące koszty utrzymania. 
Dlatego część dochodów, która 
miała być przeznaczona na in-
westycje jest teraz – przez pod-
wyżki – konsumowana przez 
wydatki bieżące. 

(KL)

KONIEC PRAC W POŁOWIE ROKU

ośrodek zdrowia w Mierzeszynie
bez większych zakłóceń przebiega budowa ośrodka zdrowia w mierzeszynie. sam budynek 
jest już gotowy. teraz budowlańcy zajmują się jego dociepleniem. niebawem ruszą prace 
wykończeniowe, by wszystko było ukończone w połowie tego roku.

LICZĄ NA 100 MILIONÓW

wnioskują po 
pieniądze
Samorząd Województwa Po-
morskiego złożył wnioski o do-
finansowanie inwestycji z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład. 
Chodzi o dofinansowanie dla 
trzech inwestycji: zakupu czte-
rech wieloczłonowych pocią-
gów z napędem hybrydowym, 
rozbudowy Drogi Wojewódz-
kiej 230 i rozbudowy skrzy-
żowania Drogi Wojewódzkiej 
218 z drogą gminną. Łącznie 
zarząd województwa liczy na 
100 mln zł dofinansowania.
W drugiej edycji programu Pol-
ski Ład samorządy mogły zło-
żyć maksymalnie trzy wnioski. 
Najwyższe wnioskowane przez 
zarząd województwa dofinan-
sowanie dotyczy zakupu czte-
rech wieloczłonowych pojaz-
dów kolejowych z napędem hy-
brydowym (elektryczno-spali-
nowym) do obsługi przewozów 
pasażerskich w województwie 
pomorskim.
 – Konieczność zakupu taboru 
hybrydowego wynika przede 
wszystkim z wieloletniego 
opóźnienia rządu w elektryfi-
kacji linii kolejowej 201 wzglę-
dem elektryfikacji na PKM, 
za którą odpowiada samorząd 
województwa – tłumaczy Mie-
czysław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego.

(GR)
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PRAWIE 100 LAT AEROKLUbU GDAŃSKIEGO

ileż to razy patrzyliśmy w górę i zastanawialiśmy się, jak przyjemne i swobodne musi być latanie! człowiek od zawsze obserwował ptaki, jak 
unoszą się na niebie i szybują wysoko przy chmurach. zazdrościł im tej wolności, którą emanują podczas lotu. 

w przestworzach...

Ludzie w  niewielkim stopniu 
mogli tego doświadczyć w  1783 
roku, kiedy to odbyły się pierwsze 
załogowe loty balonem. Nato-
miast w 1903 roku rozpoczęła się 
era samolotów – za sprawą braci 
Wright i ich wynalazku. Między 
innymi dzięki tym wydarzeniom 
latanie w  końcu stało się real-
ne. Ludzie zaczęli konstruować 
i  tworzyć maszyny różnego ro-
dzaju: większe lub mniejsze, 
szybsze, wolniejsze, przeznaczo-
ne do celów rekreacyjnych, spor-
towych lub militarnych. W wielu 
miejscach na świecie mieszkańcy 
różnych miast zaczęli tworzyć 
grupy zajmujące się lotnictwem. 
Dzięki temu właśnie w  1929 
roku odbyło się pierwsze zebra-
nia Akademickiego Aeroklubu 
Gdańskiego.

Aeroklub Gdański jest stowa-
rzyszeniem sportowym powsta-
łym i  utrzymującym się tylko 
i  wyłącznie dzięki pasjona-
tom lotnictwa. Na przestrzeni 
lat kilkakrotnie zmieniała się 

siedziba aeroklubu, aby w 1974 
roku przenieść się na wojskowe 
lotnisko w Pruszczu Gdańskim. 
Stała baza umożliwiła stopnio-
wy rozwój. 
Najlepiej świadczą o tym wyla-
tane godziny i  liczba wyszko-
lonych osób w  poszczególnych 
sekcjach. W sekcji samolotowej 
w 1975 roku wylatano 1100 go-
dzin i  wyszkolono 5 osób, a  w 
2018 roku wylatano 2866 go-
dzin i wyszkolono 21 osób. Po-
dobne porównanie można zro-
bić w  sekcji spadochronowej, 
gdzie np. w 2004 roku  wyko-
nano 1172 skoki i  wyszkolono 
60 osób, a  w 2018 roku tych 
skoków oddano 6105 i wyszko-
lono 83 osoby. Aeroklub Gdań-
ski oferuje udział w  sekcjach 
takich jak: wspomniana wyżej 
samolotowa i  spadochronowa 
oraz motolotniowa, szybowco-
wa, balonowa, śmigłowcowa 
i modelarska.
Rozwój sportowy i  szkolenio-
wy idzie w  parze z  rozwojem 

infrastruktury i  floty, jaką po-
siada Aeroklub Gdański. Po 
pożarze w 2011 roku potrzebny 
był gruntowny remont popiesz-
czeń przylegających do hanga-
ru. Powstała nowa, funkcjonal-
na przestrzeń biurowa, szko-
leniowa i  techniczna. W  2016 
roku powstała duża, 300-me-
trowa hala, w  której mieści się 
układalnia spadochronowa. Na-
tomiast jeśli chodzi o  flotę, to 
w  ostatnich latach została ona 
wzbogacona o  dwa wydzier-
żawione samoloty Cessna 150 
i  Cessna 152. Zakupione zo-
stały szybowce DG 100, a pięć 
lat temu aeroklub wzbogacił się 
o nowy samolot do szkolenia – 
Sport Star RTC. Dzięki dobrej 
organizacji i dobremu zarządza-
niu wpływy budżetowe Aero-
klubu Gdańskiego stale rosną. 
W 2008 roku było to lekko po-
nad milion złotych, natomiast 
w 2018 roku kwota ta przekro-
czyła 3,5 miliona złotych. Do-
dajmy, że jest to organizacja 
non-profit, zyski przeznacza 
na szkolenie i  propagowanie 
lotnictwa. Biorąc pod uwagę 
wszystkie te czynniki, można 
założyć, że aeroklub rozwija się 
w  bardzo dobrym tempie i  w 
przyszłości będzie tylko lepiej.
Warto dodać, że aeroklub był 
organizatorem wielu imprez 
sportowych i miał w  szeregach 
słynnych zawodników z  suk-
cesami międzynarodowymi. 
Należy w  tym miejscu wspo-
mnieć o: Zlocie do Morza (or-
ganizowany do 1973 roku), 
Międzynarodowych Zawodach 

o  Puchar Zatoki Gdańskiej, 
Mistrzostwach Polski w Akro-
bacji Samolotowej czy Pucharze 
Bałtyku.
Na koniec należy wspomnieć, 
że grono najsłynniejszych za-
wodników stanowią: Anto-
nina Chmielarczyk – spado-
chroniarka (mistrzyni Polski 

i  wicemistrzyni świata), Jacek 
Bogdański – pilot i  instruktor 
balonowy (zdobywca Pucharu 
Gordona Bennetta), Wojciech 
Polewicz – pilot balonowy, sa-
molotowy i  szybowcowy oraz 
Jakub Bury – modelarz.

Michał Rusinek

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

5. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 613
43,60 m2 ze stawką 14,10 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  
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KLASA O PROFILU UNIHOKEJA

duma i radość z sukcesów

Początek roku to wspaniały 
czas na podsumowanie mi-
nionych dwunastu miesięcy. 
W Szkole Podstawowej w Su-
chym Dębie bardzo dobrze 
wspominają ten czas zawod-
niczki Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego „Motława” 
(sekcja unihokeja). Miejscowe 
drużyny odnosiły sukcesy na 
szczeblu gminnym, powiato-
wym i wojewódzkim. 
 – Duma i  radość z  sukcesów 
rozpiera rodziców, uczniów 
i  opiekunów zawodników 

– mówi Krzysztof Zyszczak 
trener drużyny. 
Miejscowe władze i  dyrekcja 
szkoły postanowiły poszerzyć 
edukację sportową, organi-
zując od nowego roku szkol-
nego klasę sportową o profilu 
unihokej. 
 – Proponujemy zwiększoną 
liczbę godzin kultury fizycz-
nej w  wymiarze 10, sprzęt 
sportowy i  opiekę trenerską 
dla naszych uczniów – dodaje 
Monika Ficek, dyrektor szko-
ły w Suchym Dębie. – Mamy 

nadzieję, że nasi uczniowie 
poprzez sport i wzajemną ry-
walizację nauczą się wytrwa-
łości, cierpliwości i rywalizacji 
w duchu fair play, co przyda się 
również w życiu codziennym.
Osoby zainteresowane zapisa-
niem swoich pociech dla kla-
sy sportowej w Suchym Dębie 
mogą kontaktować się tele-
fonicznie (58 682 86 26) lub 
mailowo 
(sekretariat@suchydab.edu.pl).

(TJ)

MECZE TEŻ W GDAŃSKU?

Polska ubiega się o mistrzostwa
Polska ubiega się o  organi-
zację Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej Kobiet UEFA 
Women’s Euro 2025. Decyzję 
o  wyborze państwa, w  któ-
rym rozegrany zostanie tur-
niej, UEFA ogłosi w grudniu. 
Jeżeli Polska zostanie gospo-
darzem mistrzostw, na Polsat 
Plus Arena Gdańsk rozegrane 
zostaną mecze fazy grupowej.  
 – Po zeszłorocznej aplikacji 
Gdańska do współorganizacji 
mistrzostw, przyszedł czas na 
złożenie wymaganych listów 
intencyjnych, co stanowi po-
twierdzenie naszej kandyda-
tury – mówi Jędrzej Sieliwoń-
czyk z  gdańskiego ratusza. 
–  Oznacza to zobowiązanie 
do uczestnictwa w  procesie 
organizacji turnieju zgodnie 
z wszelkimi zasadami UEFA. 
Wydarzenie to powinno być 
jednym z  priorytetowych 
przedsięwzięć tego typu reali-
zowanych w naszym mieście. 
Swoją gotowość uczestnictwa 
w  całym procesie potwier-
dziły także Port Lotniczy 
w  Gdańsku oraz Polsat Plus 
Arena Gdańsk, która ma być 
jedną z  aren zmagań piłkar-
skich kobiet w roku 2025. 
Miasto przedstawiło również 
zestawienie i  potwierdze-
nia rezerwacji niezbędnych 

obiektów hotelowych, a także 
boisk treningowych wyma-
ganych przez UEFA. Do-
kumentacja zawiera ponadto 
szczegółowe opisy techniczne 
stadionu oraz przepustowości 
portu lotniczego. Prezentuje 
także możliwe rozwiązania 
logistyczne w zakresie organi-
zacji transportu, bezpieczeń-
stwa, zabezpieczenia medycz-
nego i wolontariatu. 
Według planów Polskie-
go Związku Piłki Nożnej 
w  Gdańsku mają odbyć się 
mecze grupowe w  ramach 
pierwszej fazy mistrzostw. 
Partnerem Gdańska w  orga-
nizacji będzie Gdynia, która 
również zgłosiła chęć zasta-
nia miastem gospodarzem 
turnieju. 

Ostateczna decyzja dotyczą-
ca wyboru federacji i  pań-
stwa gospodarza ogłoszona 
zostanie przez Komitet Wy-
konawczy UEFA 7 grudnia. 
Oprócz Polski swoją wstępną 
deklarację organizacji UEFA 
Women’s Euro 2025 zgłosiły: 
Francja, Szwajcaria, Ukraina 
oraz wspólnie Dania, Szwe-
cja, Norwegia i Finlandia. 
W turnieju w 2025 roku we-
zmą udział 24 drużyny, me-
cze zostaną rozegrane na co 
najmniej 8 stadionach. W su-
mie rozegranych zostanie 31 
spotkań piłkarskich, w  tym 
24 mecze grupowe, cztery 
ćwierćfinały, dwa półfinały 
oraz finał.    

(GR)

WSZySCy CHCĄ GRAĆ W SIATKĘ

od 35 lat szkolą młodzież, stanowiąc istotny punkt na sportowej mapie pruszcza Gdańskiego. teraz, mimo pandemii, wracają do 
szkolenia dzieci i młodzieży. 

duże i małe sukcesy pruszczańskiej siatkówki 

Od lat w  Pruszczu Gdańskim 
działa sekcja piłki siatkowej 
przy MKS „Czarni” Pruszcz 
Gdański, z której w 2006 wy-
odrębniła się młodzieżowa sek-
cja UKS „Olimpijczyk”. Obie 
drużyny mają za sobą już spore 
sukcesy. Między innymi awans 
do II ligi, czyli trzeciej najwyż-
szej klasy rozgrywkowej w Pol-
sce. Pruszczańska siatkarska 
młodzież wspierana jest przez 
miasto, co daje duże możli-
wości rozwoju drużyny, która 
zajmuje się planowaniem i  or-
ganizacją pozalekcyjnego życia 
sportowego uczniów, organi-
zowaniem działalności sporto-
wej ze szczególnym uwzględ-
nieniem funkcji zdrowotnych, 
a  także organizowaniem im-
prez sportowo-rekreacyjnych 
dla uczniów szkół Pruszcza 
Gdańskiego. 
Podczas minionych wakacji 
drużyna przygotowywała się 
do ligowych zmagań na obozie 
w Mławie. Letni obóz zaowo-
cował sukcesem już wczesną 
jesienią. We wrześniu „Olim-
pijczyk” wygrał przedsezono-
wy ogólnopolski turniej Ko-
rab Cup 2021 organizowany 

w  Pucku. Potem przyszedł 
czas na brązowy medal, zdo-
byty na turnieju rozgrywanym 
w  Grudziądzu. Sezon ligowy 
drużyna rozpoczęła od me-
czu wyjazdowego wygranego 
3:0 z  drużyną KATS „Alpat” 
Gdynia. W grudniu zwycięży-
li w  XX Ogólnopolskim Tur-
nieju Piłki Siatkowej (w  kate-
gorii kadet) organizowanym 
w  Malborku. Obecnie prusz-
czańscy siatkarze zajmują pią-
te miejsce w  lidze wojewódz-
kiej juniorów, w  której walczą 
o  awans na turnieje ćwierćfi-
nałowe mistrzostw Polski. Jest 
to pierwszy turniej, po etapie 
wojewódzkim, do finałowego 
rozdania, w którym wyłoniony 
zostanie mistrz kraju.  
Z doświadczeń prezesa „Olim-
pijczyka”, Stanisława Kwiat-
kowskiego wynika, że piłka 
siatkowa staje się z  roku na 
rok coraz bardziej atrakcyjna. 
Co więcej, w  „siatę” chcą grać 
nie tylko młodzi, ale także ich 
rodzice. W związku z podnie-
sionym poziomem sportowym 
w  rywalizacji wojewódzkiej, 
szczególnie w  kategoriach 
juniorskich (Trefl Gdańsk, 

Stoczniowiec Gdańsk, KaEm-
Ka Starogard Gdański zasila-
ni zawodnikami z  innych klu-
bów), trzy lata temu powstała 
między sympatyzującymi ze 
sobą klubami, czyli „Olimpij-
czykiem” Pruszcz i  Jurandem 
Malbork inicjatywa zgłoszenia 
się wspólnie do startów w lidze 
wojewódzkiej jako zespół ka-
detów i  juniorów. Dzięki temu 
najlepsi zawodnicy Juranda 
Malbork startują w  zawodach 
ligowych w UKS „Olimpijczyk” 

Pruszcz Gdański. 
W  roku 1986 nawiązała się 
współpraca pomiędzy Stani-
sławem Kwiatkowskim a RKS 
„Stoczniowcem” Gdańsk. 
W  ciągu 10 lat zawodnicy 
z  Pruszcza Gdańskiego repre-
zentowali miasto na klubowych 
mistrzostwach Polski, w  tym 
czasie na wyróżnienie zasłużył 
Maciej Smoktunowicz, który 
reprezentował reprezentację 
Polski w Mistrzostwach Euro-
py, na których drużyna zajęła 

drugie miejsce. W  1996 z  ini-
cjatywy miasta powstała sekcja 
piłki siatkowej przy MKS „Jan-
tar”, przejmując zespoły mło-
dzieżowe. Do pracy szkolenio-
wej dołączył trener Piotr Kwa-
śniak, który wraz ze Stanisła-
wem Kwiatkowskim stworzyli 
drużynę liczącą się w  stawce 
o  mistrzostwo województwa 
w kategoriach młodzieżowych. 
12 lat temu, po reorganizacji 
struktur sportowych w mieście, 
sekcję piłki siatkowej przejął 

UKS „Olimpijczyk” Pruszcz 
Gdański, który powstał w 1994 
roku. Klub nadal prowadzi 
działalność szkoleniową od 
mini siatkówki do kategorii ju-
niorskich oraz startuje co roku 
w  wojewódzkich eliminacjach 
do Finałów Mistrzostw Polski 
minimum w  dwóch katego-
riach młodzieżowych.
 

Dominik Trzeciak, AWFiS 
Gdańsk
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Jednoosobowa orkiestra charytatywna przemka szalińskiego działa już od 15 lat. Jubileusz dzieła swojego życia młody gdańszczanin obchodził 
będzie hucznie, ale podczas imprezy zbierane będą oczywiście pieniądze, które zostaną potem przeznaczone na pomocy podopiecznym Fundacji 
przemek dzieciom. na imprezie, która odbędzie się 12 marca wystąpią m.in. Felicjan andrzejczyk. muniek staszczyk i zbigniew zamachowski.

Patrząc na aukcję gadżetów 
wystawianych na aukcję przez 
Przemka, śmiało można po-
wiedzieć, że odmówić Szaliń-
skiemu po prostu nie wypada. 
Lista nazwisk, które nawet 
w  symboliczny sposób wspie-
rają jego działalność, jest tak 
długa, że nie podejmiemy się 
podania nawet jej połowy.
Swoją misję pomocy potrzebu-
jącym rozpoczął, gdy miał za-
ledwie 13 lat.
 – Wtedy chciałem pomóc cho-
remu koledze Markowi, któ-
ry miał porażenie mózgowe. 
Wpadłem na pomysł, że będę 
zbierał pieniądze, za które ku-
pię mu wózek inwalidzki. Zor-
ganizowałem koncert, w  któ-
rym uczestniczyli Artur Barciś, 
Cezary Żak, Andrzej Granow-
ski, Bogusław Mec, Hanna 
Rek, Homo Homini, Edward 
Hulewicz. Mimo że byłem ni-
komu nieznanym nastolatkiem, 
żadna z zaproszonych osób mi 
nie odmówiła. Do każdego 
z  nich pisałem maila. Kiedy 
wiedziałem, że zgodził się Ar-
tur Barciś, to w mailu do Żaka 
dopisałem „PS. Artur Barciś 

się zgodził”. W  odpowiedzi 
Pan Cezary napisał: „No to ja 
nie mam innego wyjścia…” – 
wspomina nasz bohater swoje 
pierwszego kroki w  charyta-
tywnej działalności. 
Najwięcej swoją pomocą służy 
fundacji trójka ambasadorów: 

Piotr Fronczewski, Katarzy-
na Dąbrowska i  Mateusz Da-
mięcki. Po raz pierwszy na apel 
gdańszczanina odpowiedzieli 
zaś Muniek Staszczyk i  Feli-
cjan Andrzejczak. 
 – Niesiemy pomoc konkretnym 
dzieciom. Dzięki temu wszyscy 

widzą, na jaki cel wydaję ze-
brane pieniądze. Moja działal-
ność jest bardzo transparent-
na. W tej chwili jest to dwójka 
dzieciaków z Gdańska i Gdyni, 
którym finansujemy ich reha-
bilitację. Nie pomagam ty-
siącom dzieci, ale dwójce i  to 

bardzo konkretnie. Otrzymuję 
niesamowitą ilość próśb o  po-
moc, ale możliwości fundacji są 
ograniczone – komentuje Prze-
mek Szaliński.
Fundacja Przemek Dzieciom 
istnieje od 6 lat, ale tak właści-
wie to jej prezes sam wszystko 

robi. Z  pomocy wolontariu-
szy korzysta jedynie podczas 
imprez. Jubileuszowy koncert 
odbędzie się w  NOT przy ul. 
Rajskiej w Gdańsku. Wystąpią 
znani i  lubiani polscy artyści. 
Całość poprowadzi niezawod-
ny Roman Czejarek. Obędzie 
się także aukcja, którą popro-
wadzi Robert Janowski. Bę-
dzie można licytować wiele 
ciekawych przedmiotów, wśród 
których szczególną uwagę war-
to zwrócić na przedmiot z  au-
tografami aktorów grających 
w filmie „Furioza”.
 – Wolnych miejsc zostało bar-
dzo niewiele. Mimo że wciąż 
mamy sytuację pandemiczną, 
liczba sprzedanych biletów 
bardzo mnie cieszy. Wierzę, że 
sprzedam wszystkie wejściówki 
– dodaje Przemek Szaliński. – 
Pomoc to moje życie. Chciał-
bym, jeśli pozwoli mi oczy-
wiście zdrowie, jak najdłużej 
pomagać najmłodszych miesz-
kańców naszego Trójmiasta.

Krzysztof Lubański 

orkiestra Przemka wciąż gra głośno

Michał Piotrowski, rzecznik 
prasowy Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Po-
morskiego informuje, że nasze 
województwo znalazło się na 
siódmym miejscu w rankingu 
FDI Europejskie Miasta i Re-
giony Przyszłości. Jako miasto 
średniej wielkości przyjazne 
dla biznesu wyróżniony został 
Gdańsk, a w kategorii małych 
miast strategia BIZ – Gdynia. 
Ranking został przygotowany 
przez FDI Intelligence, jeden 
z działów Financial Times.
W  rankingu 2022/2023 wo-
jewództwo pomorskie zajęło 
7. miejsce w  kategorii regio-
nów średniej wielkości. War-
to dodać, że pomorskie jest 
jedynym polskim regionem 
w  pierwszej dziesiątce. Wy-
przedziliśmy również takie 
znane europejskie regiony jak 
Wyspy Kanaryjskie i Kraj Ba-
sków w Hiszpanii oraz Toska-
nię we Włoszech.
 – Rankingi są potwierdze-
niem, że praca, którą wkłada-
my w  to, aby region był bar-
dziej zrównoważony, przyja-
zny dla biznesu i  różnorod-
ny, daje efekty – podkreśla 

Główny Urząd Statystycz-
ny podał najnowsze dane 
o  przeciętnym miesięcznym 
wynagrodzeniu. Jest ono 
wyższe niż ostatnio. Ten 
wzrost oznacza, że od 1 mar-
ca renciści i wcześniejsi eme-
ryci będą mogli do swoich 
świadczeń dorobić więcej. 
 – Niektórzy świadczenio-
biorcy powinni kontro-
lować, czy ich dodatko-
we zarobki nie spowodują 
zmniejszenia lub zawiesze-
nia świadczeń. Limity, czyli 
graniczne kwoty przychodu, 
są uzależnione od średniej 
płacy krajowej, której wy-
sokość publikowana jest co 
trzy miesiące – informuje 
Krzysztof Cieszyński, re-
gionalny rzecznik prasowy 
ZUS województwa pomor-
skiego. – Zmniejszenie bądź 
zawieszenie świadczenia 
mogą spowodować przycho-
dy z umowy o pracę, zlece-
nia, agencyjnej, od których 
obowiązkowo są odprowa-
dzane składki na ubezpie-
czenia społeczne, a  także 
przychodu, który jest pod-
stawą wymiaru składek przy 
działalności gospodarczej.
Od 1 marca świadczenio-
biorcy, którzy pobierają 

Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. – 
Przypomina nam jednocześnie 
o tym, ze nadal mamy sporo do 
zrobienia.
Łącznie w  rankingu prze-
analizowanych zostało 148 
regionów. 
W  rankingu FDI docenione 
zostały również dwa pomor-
skie miasta. Gdańsk zajął 8. 

emerytury, ale nie osią-
gnęli powszechnego wieku 
emerytalnego oraz renciści, 
będą mogli dorobić bez żad-
nych konsekwencji do kwo-
ty 4196,60 zł czyli 70 proc. 
przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia. Jeśli ich 
przychód przekroczy 70 proc. 
ale będzie niższy niż 130 
proc. tego wynagrodzenia, 
czyli 7793,70 zł., to świad-
czenie zostanie zmniejszone 
o wartość przekroczenia, nie 
więcej jednak niż o  kwotę 
maksymalnego zmniejsze-
nia. Od 1 marca będzie ona 
wynosić 691,94 zł dla emery-
tur i  rent z  tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy, 518,99 
zł dla rent z  tytułu częścio-
wej niezdolności do pracy 
i  588,19 zł dla rent rodzin-
nych, do których uprawniona 
jest jedna osoba. Jeżeli dodat-
kowe przychody przekroczą 
kwotę 7793,70 zł, to świad-
czenie zostanie zawieszone. 
Emeryci, którzy ukończy-
li powszechny wiek emery-
talny (60 lat kobiety i  65 lat 
mężczyźni), mogą dorabiać 
do emerytury bez ograni-
czeń i  nie muszą martwić 
się o  rozliczenia z Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych. 

miejsce w  kategorii średnich 
miast przyjaznych biznesowi. 
Z kolei Gdynia uplasowała się 
na 10. miejscu wśród małych 
miast przyszłości. Łącznie 
badaniem londyńskich ana-
lityków objętych zostało 356 
miast z całej Europy.

(MP)

Wyjątek stanowią osoby, 
które pobierają emerytu-
rę w  zbiegu z  rentą z  tytu-
łu niezdolności do pracy 
z  ubezpieczenia wypad-
kowego. W  tym wypadku 
jakakolwiek kwota dodat-
kowego przychodu będzie 
skutkowała zawieszeniem 
jednego ze świadczeń. Na-
tomiast jeżeli przychód 
z  tytułu pracy emerytów, 
którym ZUS podwyższył 
emeryturę do kwoty świad-
czenia minimalnego, prze-
kroczył wysokość kwoty 
podwyższenia, to emery-
tura będzie przysługiwała 
w  niższej kwocie, bez do-
płaty. Ograniczenia nie do-
tyczą też niektórych renci-
stów. Chodzi o osoby, które 
pobierają renty dla inwali-
dów wojennych, inwalidów 
wojskowych, których nie-
zdolność do pracy związana 
jest ze służbą wojskową oraz 
renty rodzinne przysługują-
ce po uprawnionych do tych 
świadczeń.
Nowe limity będą obo-
wiązywały do końca maja  
2022 r. 

(AN)

REGION PRZySZŁOŚCIZUS PRZyPOMINA

Pomorskie w europejskiej 
czołówce 

Można więcej dorobić

 Światowe marki na swoje siedziby wybierają Gdańsk
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JUbILEUSZOWy KONCERT Z GWIAZDAMI

 


