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FlashFlash

Jesteśmy okopani. terytorialsi pilnują naszego 
miasta. Ukraińcy potrzebują żywności, ale przede 
wszystkich ciepłych ubrań, bo ludzie całymi 
dniami stoją na mrozie. bóg zapłać za to, co już 
zrobiliście. módlcie się za nas  – mówi ks. marek 
niedźwiecki z ukraińskiego Jaworowa. 

Oglądali gwiazdy Barcelony i Napoli 
Młodzi sportowcy z gminy Pruszcz Gdański prze-
bywali na obozie piłkarskim w Futbol Salou Sports 
Center. Mogli też na słynny stadion Camp Nou 
obejrzeć mecz FC Barcelona – SSC Napoli. 

Pierwsi w Polsce
Przywidz jest jedyną gminą w Polsce, gdzie 
uruchomiono lokalną komunikację publiczną, gdzie 
jedną z linii obsługuje elektryczny bus. Stosowne 
porozumienie już podpisano.

Rekordowe pieniądze na inwestycje      
Blisko 85 milionów złotych wydanych będzie 
w tym roku na inwestycje realizowane w Prusz-
czu Gdańskim. Jest to rekordowa kwota w hi-
storii naszego miasta.

Pomagają także ukraińskim dzieciom 
Polacy jak zwykle nie zawiedli swoich sąsiadów 
w wielkiej potrzebie. Uciekinierom z objętego 
wojną kraju pomagają osoby prywatne i polskie 
samorządy.
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Powiat gdański dla ukrainy 
JESTEŚCIE MISTRZAMI ŚWIATA W POMAGANIU

kolejny raz polacy pokazali, że są mistrzami Świata w niesieniu po-
mocy. wojna za naszą wschodnią granicą poruszyła chyba wszystkie 
polskie serca. pomoc niesiona jest w różny sposób. mieszkańcy powiatu 
gdańskiego również nie szczędzą pieniędzy i wolnego czasu, by wspo-
móc bliźnich w potrzebie.
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blisko 85 milionów złotych wydanych będzie w tym roku na inwestycje realizowane w pruszczu Gdańskim. Jest to 
rekordowa kwota w historii naszego miasta. Ustalona jeszcze w ubiegłym roku lista zadań została poszerzona 
o kolejne przedsięwzięcia. było to możliwe m.in. dzięki wypracowanej w ubiegłym roku nadwyżce. tylko w 2022 roku 
zrealizowanych ma być ok. 100 przedsięwzięć. 

Przypomnijmy, że na długiej 
liście tegorocznych inwesty-
cji na plan pierwszy wysuwa-
ją się dwie, związane z  budo-
wą zbiorników retencyjnych 
i  kanalizacji deszczowej, wraz 
z układem drogowym: Komara, 
Sidły i Herberta. Oba projekty 
zyskały unijne dofinansowanie. 

W  tym roku zakończyć się 
ma  przebudowa Powiatowej 
i  Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej przy Wojska Polskiego. Do 
końca czerwca wykonany ma 
być plac rekreacyjny na Osiedlu 
Bursztynowym. W  budżecie 
niemal 5 mln zł. zaplanowano 
na budowę ulic: Sienkiewicza 

i Orzeszkowej, co będzie dofi-
nansowane z  kolei ze środków 
rządowych. Warto też dodać, 
że kontynuowana będzie prze-
budowa ulicy Gałczyńskiego 
(od Korzeniowskiego do Czar-
nieckiego). Inwestorem jest 
powiat gdański, ale w  kosz-
tach budowy partycypuje mia-
sto, które na ten cel przezna-
czy w  tym roku ponad 2 mln 
zł. Z kolei na terenie Centrum 
Kultury i Sportu wykonany zo-
stanie skate park. 
Niebawem rozpocznie się ka-
pitalny remont budynku przy 
Grunwaldzkiej 71. 
 – W  budynku znajdowały się 
kiedyś mieszkania komunalne. 
Od kilku lat obiekt stoi pusty 
i  niszczeje, dlatego potrzebne 
są tak poważne prace remon-
towe. Zakładamy, że inwesty-
cja będzie realizowana w ciągu 
dwóch najbliższych lat, a  jej 
koszt oszacowaliśmy na ok. 6 
milionów złotych. Z  doświad-
czenia jednak wiem, że przy 
tego typu przedsięwzięciach 
pojawiają się nieprzewidziane 
problemy, które wydłużają czas 
realizacji zadania. Odbudowany 
obiekt będzie służył dzieciom 
niepełnosprawnym – mówi 
nam Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Więcej na temat działalności, 
która będzie prowadzona w zre-
witalizowanym budynku przy 
Grunwaldzkiej 71 już w  kolej-
nym wydaniu „Panoramy”.
Na wszystkie inwestycje szkolne 
przeznaczonych będzie w  tym 
roku kilka milionów złotych. 
Na dwa lata rozłożono budowę 
sali gimnastycznej wraz z salami 

ROZBUDOWANA LISTA TEGOROCZNYCH ZADAŃ

rekordowe pieniądze na miejskie inwestycje 

dydaktycznymi przy Szko-
le Podstawowej nr 2. Władze 
miasta chciałyby, aby inwestycja 
była ukończona przed końcem 
roku szkolnego 2022/2023.
 – Listę tegorocznych inwe-
stycji mogliśmy poszerzyć 
w  związku ze sporą nadwyż-
ką budżetową. Nasze dochody 
były na wysokim poziomie, co 
zawdzięczamy m.in. sprzedaży 
nieruchomości. Poza tym bar-
dzo ostrożnie podchodziliśmy 
do wydatków. Trzeba też pa-
miętać, że niektóre inwestycje 
zostały przesunięte z  2021 na 

2022 rok. Dzięki temu część 
pieniędzy możemy przezna-
czyć na inwestycje – tłumaczy 
Janusz Wróbel.
Wśród wprowadzonych do bu-
dżetu dodatkowych inwesty-
cji na pierwszy plan wysuwa 
się budowa drogi do Cieple-
wa, która ma być ukończona 
wiosną przyszłego roku. Koszt 
inwestycji szacuje się na ok. 8 
mln zł. Nowa droga będzie al-
ternatywą dla kierowców, któ-
rzy będą podróżować z  albo 
w  kierunku Tczewa. Budowa-
na też będzie ulica Przy Torze. 

W  Szkole Podstawowej nr 4 
wyremontowane zostaną toa-
lety, a  trzy przedszkola miej-
skie zyskają nowe place zabaw. 
Przeprowadzony zostanie też 
remont deptaka od magistratu 
w  kierunku kładki nad kana-
łem Raduni.
To oczywiście tylko część in-
westycji, które mają być wyko-
nane w tym roku. O postępach 
w ich realizacji będziemy infor-
mować na naszych łamach.

Krzysztof Lubański

Pomorscy policjanci apelują, 
aby pomagać tylko poprzez 
zweryf ikowane i prawdziwe 
strony i konta. W internecie 
i nie tylko pojawiło się wielu 
oszustów – przestrzegamy, 
bądźcie czujni. Od począt-
ku inwazji Rosji na Ukrainę 
wiele osób zauważa różne-
go rodzaju działania, które 
wykorzystują motyw woj-
ny. Pomorska Policja apeluje 
i ostrzega przed fałszywymi 
akcjami, których celem jest 
wyłudzenie pieniędzy.
Pojawia się wiele „lewych” 
stron z  rzekomą pomocą, 
linków z  f ilmami, które po 
kliknięciu przekierowują do 
prośby o podanie danych lo-
gowania do naszych kont. 
Policja zaleca, aby w  ra-
zie podania swoich danych 
logowania na fałszywym 

panelu Facebooka, m.in. 
zmienić hasła i  włączyć 
uwierzytelnienie dwuskład-
nikowe. Schemat oszustwa 
wykorzystujący przejęte kon-
ta Facebook nie jest nowy, 
teraz wzbogacony o  motyw 
wojny, którego głównym ce-
lem jest wykorzystanie emo-
cji, jakie towarzyszą wszyst-
kim w  związku z  panującą 
sytuacją.
 – Informacje o  fałszywych 
zbiórkach rozpowszechniane 
są w  wiadomościach e-ma-
il, sms, postach na portalach 
społecznościowych. Są to 
m.in. linki do spreparowa-
nych stron internetowych, 
stron podszywających się pod 
popularne portale ze zbiór-
kami, a  także wiadomości 
z  podanymi bezpośrednio 
numerami kont bankowych 

i  adresami portfeli kryp-
towalut – alarmuje CERT 
Polska.
Sytuacja na Ukrainie spo-
wodowała, że zorganizo-
wanych jest ogromna ilość 
różnych akcji pomocowych 
i  zbiórek dla tego kraju. 
Niestety wykorzystać chcą 
ją również oszuści, któ-
rzy wkroczyli do działania. 
Podszywają się pod różne 
podmioty i  w ten sposób 
chcą okraść swoje of iary. 
Warto zachować czujność, 
szukać tylko zweryf ikowa-
nych zbiórek dla mieszkań-
ców Ukrainy. Wiarygodną 
listę zbiórek znaleźć można 
na stronie rządowej pod ad-
resem: https://pomagamu-
krainie.gov.pl/

(KWP Gdańsk)

POMAGAJ Z UWAGĄ!

wykorzystują wojnę

  kapitalnemu remontowi poddany będzie budynek przy  
Grunwaldzkiej 71

  w tym roku wyremontowany ma być deptak od urzędu miasta w kierunku mostku nad 
kanałem raduni

  burmistrz Janusz wróbel przegląda koncepcje budowy sali 
gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 2
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kolejny raz polacy pokazali, że są mistrzami Świata w niesieniu pomocy. wojna za naszą wschodnią granicą poruszyła chyba 
wszystkie polskie serca. pomoc niesiona jest w różny sposób. mieszkańcy powiatu gdańskiego również nie szczędzą pieniędzy i wolnego 
czasu, by wspomóc bliźnich w potrzebie.

Uciekinierzy z  Ukrainy trafiają 
również pod dachy mieszkańców 
powiatu gdańskiego. Jak mówi 
nam Marian Cichon, starosta 
gdański, w tej chwili na naszym 
terenie może przebywać ok. 5 ty-
sięcy Ukraińców. 
 – Myślę, że ta liczba jest więk-
sza, ponieważ dopiero od kilku 
dni trwa rejestracja i  nadawanie 
numeru PESEL w  urzędach. 
Korzystając z  okazji, zachęcam 
do zgłaszania się obywateli Ukra-
iny w urzędach gmin, aby mogli 
korzystać chociażby ze świad-
czeń socjalnych – mówi Marian 
Cichon.
Władze powiatu gdańskiego tak-
że nie pozostały obojętne na to, 
co dzieje się na Ukrainie. Tydzień 
temu specjalne autokary wynajęte 
przez powiat przywiozły kilka-
set uchodźców głównie kobiety 
z dziećmi, które zostały rozloko-
wane w obiektach hotelowych na 
naszym terenie.  
 – To oczywiście kropla w  mo-
rzu potrzeb. Staramy się robić 
wszystko, co w naszej mocy, ale 
zdajemy sobie sprawę, że to i tak 
mało – podkreśla starosta. 
Dodajmy, że dary dla 

potrzebujących uchodźców zbie-
rane są w  każdej gminie, skąd 
trafiają potem do magazynu cen-
tralnego otworzonego specjalnie 
na ten cel w  pomieszczeniach 
Zespołu Szkół Rolniczych w Ru-
socinie. Stąd najbardziej potrzeb-
ne rzeczy wysyłane są na Ukra-
inę albo też przekazywane tu na 
miejscu jej obywatelom. 
– Razem z  wójtami uzgodnili-
śmy, że utworzymy wspólne kon-
to, na które można wpłacać pie-
niądze na potrzeby Ukraińców. 
Wiem, że wiele już pomogliśmy, 
ale mimo to zachęcam do doko-
nywania nawet drobnych wpłat. 
Również wspólnie z włodarzami 
naszych gminy zdecydujemy, na 
co przeznaczymy zebrane fun-
dusze. Apeluję też do osób, które 
mają ku temu odpowiednie wa-
runki, aby przyjęły pod swój dach 
uciekinierów wojennych, wśród 
których są kobiety i dzieci. Zgło-
siło się mnóstwo osób, ale potrze-
bujących jest jeszcze dużo – prosi 
starosta.
Młodzież z Ukrainy, która przy-
była do naszego powiatu, już 
uczęszcza do naszych szkół 
– zarówno w  Rusocinie, jak 

i  Pruszczu Gdańskim. Wiado-
mo, że barierą jest język, dla-
tego szkoły organizują klasy 
przygotowawcze. Nie wiado-
mo bowiem, jak długo Ukraiń-
cy zagoszczą w  naszym kraju, 
a aby zdać egzamin, trzeba po-
sługiwać się językiem polskim. 
W związku z tym poszukiwani 
są także wolontariusze i  tłuma-
cze ukraińskiego albo rosyjskie-
go lub nauczyciele władającymi 
tymi językami, którzy mogliby 
w  klasach przygotowawczych 
uczyć języka polskiego. 
 – Zarówno w  Rusocinie, jak 
i Pruszczu Gdańskim mamy już 
uczniów, którzy uciekli przed 
wojną na Ukrainie. Najwięcej, 
bo ok. 20 uczniów przybyło do 
Zespołu Szkół Ogrodniczych 
i  Ogólnokształcących. Współ-
pracujemy z  Centrum Wspie-
rania Imigrantów i  Imigrantek 
w  Gdańsku, dzięki czemu bę-
dziemy mogli skorzystać z ich tłu-
maczy, ale również psychologów, 
ponieważ zauważamy, że wojna 
na Ukrainie odcisnęła swoje pięt-
no na psychice także młodych 
ludzi  – mówi „Panoramie” Ma-
rzena Biernacka, wicestarościna 

gdańska. – Warto przy okazji po-
wiedzieć, że bardzo aktywni są 
uczniowie naszych szkół, którzy 
chętnie pomagają w różnego ro-
dzaju akcjach organizowanych na 
rzecz mieszkańców Ukrainy.
 – Jesteśmy okopani. Terytorialsi 
pilnują naszego miasta – mówi 

ks. Marek Niedźwiecki z  ukra-
ińskiego Jaworowa. – Dotarły do 
nas dary, które zostały wysłane 
z powiatu gdańskiego. Otrzyma-
liśmy też pieniądze, które rozda-
liśmy potrzebującym. W  naszej 
plebani przechowujemy kilkuna-
stu uciekinierów ze wschodniej 

Ukrainy. Ukraińcy potrzebują 
żywności, ale przede wszystkich 
ciepłych ubrań, bo ludzie całymi 
dniami stoją na mrozie. Bóg za-
płać za to, co już zrobiliście. Mó-
dlcie się za nas.

Krzysztof Lubański 
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ZAPRASZAMY

dzień teatru
– Z  okazji Międzynaro-
dowego Dnia Teatru ser-
decznie zapraszamy do 
skorzystania z  różnorod-
nych warsztatów, pokazu 
elektroakustycznego oraz 
quizu z  wiedzy o  teatrze. 
Uczestnicy płatnych wy-
darzeń otrzymają kupony 
zniżkowe do wykorzysta-
nia na spektakle Teatru 
Wybrzeże do końca sezonu 
– zachęca Grzegorz Kwiat-
kowski, rzecznik prasowy 
Teatru Wybrzeże.

Wszelkie szczegóły na ten 
temat znaleźć można na 
stronie internetowej gdań-
skiego teatru: www.te-
atrwybrzeze.pl.

(GR)

W  ubiegłym tygodniu odby-
ło się w  Pruszczu Gdańskim 
posiedzenie Pomorskiej Rady 
Rolnictwa. Głównym, ale 
oczywiście nie jedynym tema-
tem rozmów była sytuacja po-
morskiego rolnictwa w  kon-
tekście wojny na Ukrainie.
Ukraina, dzięki bardzo ży-
znym glebom, jest określana 
mianem spichlerza Europy 
– chociaż w  ostatnich latach 
nieco zapomnianym. Wojna 
uderzyła we wszystkie gałęzie 
gospodarki – także w  rolnic-
twie. Ukraina zakazała eks-
portu zbóż i  nawozów, co na 
pewno przełoży się na wzrost 
cen żywności w Europie. We-
dług analityków zajmujących 
się rolnictwem czeka nas naj-
większy szok na rynku zbóż.
 – Są to zjawiska bardzo nie-
pokojące dla producentów 
rolnych. Wojna na pewno 
odciśnie swoje piętno na go-
spodarce żywnościowej ca-
łej Europy, ponieważ Rosja 
i  Ukraina eksportują na ryn-
ki światowe 25 procent rze-
paku i  pszenicy. Poza tym 
trzeba pamiętać, że znacznej 

podwyżce uległy środki 
ochrony roślin, co będzie zna-
cząco wpływać na ogranicze-
nie produkcji rolnej – zauważa 
Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskie-
go. – Spada rentowność go-
spodarstw rolnych, co może 
skutkować radykalnym wzro-
stem cen żywności. Dlatego 
musimy dołożyć wszelkich 
starań, aby pomóc polskim 
rolnikom. Mam nadzieję, że 
nasz pomorski głos dotrze do 

Warszawy i  wywoła odpo-
wiednią refleksję u polityków.
Lech Kolaska, prezes Zrze-
szenia Producentów Trzody 
Chlewnej Kociewie podkre-
śla, że w  ostatnich 2 latach 
rolnicy nie mieli żadnego zy-
sku z hodowli świń.
 – Wielu rolników zrezy-
gnowało z  produkcji trzody 
chlewnej. Wojna spowodo-
wała, że zapotrzebowanie 
jest coraz większe, a  ceny 
pną się w  górę. Jest to dobra 

informacja dla grupy rolni-
ków, którzy ocaleli. Mam na-
dzieję, że mięsa nie zabraknie, 
ale mamy nauczkę na przy-
szłość, ponieważ musimy po-
siadać odpowiednie rezerwy 
– zauważa Lech Kolasa.
Nasi rolnicy wnioskują o  sta-
nowisko w  sprawie opóź-
nienia wdrożenia „Zielone-
go ładu” w  rolnictwie, który 
przekładać się ma na ograni-
czenia produkcji, co w konse-
kwencji – z  związku z  wojną 

– może mieć wpływ na ko-
lejny wzrost cen żywności. 
Może to mieć także wpływ 
na zagrożenie bezpieczeństwa 
żywnościowego. 
Członek Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego Józef Sar-
nowski zwraca uwagę na fakt, 
że tak naprawdę polskie spo-
łeczeństwo nie wie, jakie są 
koszty produkcji rolnej. 
 – Rolnicy nie opływają w luk-
susy. Praca na roli jest bar-
dzo ciężka, ale zarobki nie są 
adekwatne do poniesionych 
nakładów – mówi Józef Sar-
nowski. – Wdrożenie „Zielo-
nego ładu” jest potrzebne, ale 
nie w tym momencie. Odłóż-
my ten proces do zakończenia 
wojny.
Pomorska Izba Rolnicza bę-
dzie także apelować do rzą-
dzących o  poluzowanie prze-
pisów prawnych, które w  tej 
chwili ograniczają korzystanie 
z odnawialnych źródeł energii 
na obszarach wiejskich i  go-
spodarstwach rolnych. 

(lubek)

ŻYWNOŚCI NIE ZABRAKNIE, ALE BĘDZIE DROGA

wojna ma znaczący wpływ na polskie rolnictwo
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Dzięki specustawie uchodźcy 
z Ukrainy będą mieli dostęp do 
szerokiego wachlarza wsparcia, 
w tym do świadczeń 500+ i Ro-
dzinnego Kapitału Opiekuńcze-
go. Aby złożyć wniosek o  środ-
ki, muszą mieć PESEL, konto 
w banku w Polsce i polski numer 
telefonu. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych wkrótce uruchomi 
wnioski w języku ukraińskim.
W życie weszła ustawa o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku 
z  konfliktem zbrojnym na tery-
torium tego państwa. Specustawa 
skraca ścieżkę legalizacji pobytu 
dla uchodźców z Ukrainy, którzy 
przekroczyli bezpośrednią grani-
cę od 24 lutego, co jest uzasadnio-
ne szczególną sytuacją panującą 
w tym kraju. 
Dzięki nowym przepisom 
uchodźcy uzyskają dostęp do 
wsparcia w  postaci świadcze-
nia 500+, Rodzinnego Kapita-
łu Opiekuńczego, bonu żłob-
kowego, a  także wyprawki 
szkolnej. Świadczenia te będą 

przysługiwały na takich samych 
zasadach jak dla innych upra-
wionych. Ze wsparcia uchodźcy 
będą mogli korzystać przez okres 
zamieszkania/pobytu z  dziećmi 
w  Polsce. Aby złożyć wniosek, 
potrzebny będzie specjalny PE-
SEL osoby składającej wniosek 
i dziecka, konto w banku w Polsce 
oraz polski numer telefonu. 
Wnioski o świadczenia w języku 
ukraińskim będą dostępne już 
wkrótce. Będzie można je składać 
wyłącznie elektronicznie przez 
Platformę Usług Elektronicznych 
(PUE ZUS). W  razie potrzeby 
pracownicy ZUS pomogą przy 
ich wypełnieniu i złożeniu.
System wymiany danych będzie 
opierał się o bazę PESEL, Profil 
Zaufany i kartę ID dla obywate-
li Ukrainy. Dzięki temu pomoc 
państwa polskiego będzie udzie-
lana sprawnie przez instytucje 
rynku pracy, opieki zdrowotnej 
i świadczeń społecznych. 

(KC)

ZUS INFORMUJE

uchodźcy uzyskają dostęp 
do świadczeń 

W  tej chwili realizowane są 
już dwa drogowe zadania. Są 
to przedsięwzięcia rozpoczęte 
w roku ubiegłym. Jednym z nich 
jest budowa ronda w Pręgowie. 
 – Podjęliśmy się budowy ron-
da, ponieważ funkcjonujące 
dotychczas skrzyżowanie było 
niebezpieczne. Kierowcy, któ-
rzy jechali od strony Bielkówka, 
nie mieli zbyt dobrej widoczno-
ści. W okolicy jest szkoła, a ron-
do przyczyni się do spowolnie-
nia ruchu, co z  kolei powinno 
wpłynąć na bezpieczeństwo 
dzieci i  rodziców podążających 
do i ze szkoły – mówi nam Ma-
rian Cichon, starosta gdański.
Budowa ronda kosztować bę-
dzie ok. 3,3 mln zł, z czego 2,4 
mln zł pochodzi z tzw. funduszu 

covidowego. Dodatkowe 500 
tys. zł pochodzi z budżetu gmi-
ny Kolbudy. Wszystko wskazu-
je na to, że inwestycja zostanie 
ukończona do końca maja. 
Również w  tym roku dokoń-
czona zostanie gruntowna prze-
budowa ulicy Gałczyńskiego 
w  Pruszczu Gdańskim. Poza 
nową nawierzchnią zadanie 
obejmuje też wykonanie wszel-
kiej infrastruktury podziemnej 
oraz oświetlenia, wraz z  chod-
nikami. W  związku z  tak po-
tężnym zakresem prac również 
koszt inwestycji jest ogromny. 
Według szacunków kosztoryso-
wych całe przedsięwzięcie może 
pochłonąć nawet 9 mln zł. Po-
łowę tej kwoty stanowią środki 
z miejskiego budżetu.

– Ceny poprzetargowe, ja-
kie uzyskiwaliśmy w  ubiegłym 
roku, były wyższe od naszych 
szacunków. W  tym roku do-
piero ogłosiliśmy pierwsze 
przetargi i liczymy po cichu, że 
ceny nie poszybują zbyt wysoko 
w górę. Ogłoszony przetarg do-
tyczy przebudowy drogi między 
Ostrowitem a Suchym Dębem. 
Ta inwestycja uzyskała dofi-
nansowanie z  Funduszu Dróg 
Samorządowych. Chcemy tak-
że wybudować krótki odcinek 
chodnika w  Łapinie przy gra-
nicy powiatu, ale też zrealizo-
wać trzeci etap pieszego ciągu 
w Wiślince. Podobnie jak w la-
tach ubiegłych z płyt typu jumb 
przebudowany zostanie kolejny 
odcinek drogi z  Borzęcina do 
Juszkowa – informuje nas Sa-
bina Bobkowska, zastępca na-
czelnika Wydziału Infrastruk-
tury Starostwa Powiatowego 
w Pruszczu Gdańskim.
Warto w  tym miejscu powie-
dzieć, że powiat gdański zło-
żył również pięć wniosków 
o  pozyskanie środków na in-
westycje drogowe z  „Polskiego 

Ładu”. Z  kolei na liście rezer-
wowej Funduszu Dróg Samo-
rządowych znajdują się w  tej 
chwili trzy wnioski, dotyczące 
tras: Trzcinisko-Błotnik, Ró-
żyny-Ulkowy-Żelisławki oraz 
Graniczna Wieś-Pawłowo. Naj-
większe szanse na pozyskanie 
rządowych środków ma wnio-
sek związany z  remontem drogi 
Trzcinisko – Błotnik, którego re-
mont oszacowano na ok. 8 mln zł. 

 – Są to poważne inwestycje 
kosztujące kilkadziesiąt mi-
lionów złotych. Sami – nawet 
przy wsparciu gmin, z którymi 
współpracuje nam się bardzo 
dobrze – nie jesteśmy w  stanie 
sfinansować przebudowy tych 
trzech dróg. Mam nadzieję, że 
przynajmniej jeden wniosek 
otrzyma rządowe wsparcie – 
dodaje Marian Cichon.
Dodajmy, że ewentualne środki 

pozyskane z  „Polskiego Ładu” 
byłyby przeznaczone na remon-
ty m.in. dróg: Osice – Suchy 
Dąb, Roztoka – Jodłowno, oraz 
drogi w  Koźlinach. Dopiero 
w czerwcu przekonamy się, czy 
którykolwiek z  wniosków dro-
gowych przygotowanych przez 
powiat gdański otrzyma rządo-
we dofinansowanie. 

(lubek)

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

miliony na powiatowe drogi
bardzo długa jest lista drogowych inwestycji, którą zaplanował na ten rok samorząd powiatu gdańskiego. ich realizacja zależeć będzie też 
od pieniędzy, które powiat stara się pozyskać z Funduszu dróg samorządowych. 

RUSOCIN

konkurs
W Zespole Szkół Rolni-
czych Centrum Kształ-
cenia Praktycznego 
w  Rusocinie odbył się 
w  miniony piątek Ogól-
nopolski Konkurs Wie-
dzy Historycznej „Losy 
żołnierza i  dzieje oręża 
polskiego”.
O  idei konkursu oraz 
jego wynikach poin-
formujemy w  kolej-
nym wydaniu naszego 
miesięcznika.

(GR)

  w tym roku ma być zakończona przebudowa ul. Gałczyńskiego w pruszczu Gdańskim

  dobiega końca budowa ronda w pręgowie
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Właśnie ruszyła sprzedaż 
biletów na mistrzostwa 
świata piłkarzy ręcznych, 
które w 2023 roku zorgani-
zują Polska i  Szwecja. Go-
spodarzami imprezy w  na-
szym kraju będą Katowice, 
Śląsk, Kraków, Małopol-
ska, Płock oraz Gdańsk.
Organizatorzy – we współ-
pracy z  firmą Eventim – 
przygotowali ceny biletów 
dla każdego kibica. Fani 
będą mogli zobaczyć me-
cze największej imprezy 
w  dziejach naszego szczy-
piorniaka nawet za 19 zł. 
Bilety można nabyć za po-
średnictwem strony inter-
netowej eventim.pl oraz 
handball23.com.
Polacy turniej rozpoczną od 
występów w  Katowicach. 
Dwa ćwierćfinały oraz pół-
finał zorganizuje ERGO 
ARENA w Gdańsku. 
 – Wybierając gospodarzy, 
postawiliśmy na miejsca 
dające gwarancję dopingu 
i  pełnych trybun – pod-
kreśla podkreśla Hen-
ryk Szczepański, prezes 
Polskiego Związku Piłki 
Ręcznej. 
Mistrzostwa świata po-
trwają od 11 do 29 stycz-
nia 2023 roku. Miastami 
Gospodarzami po stronie 
szwedzkiej będą Goteborg, 
Malmo, Kristianstad, Jon-
koping i  Sztokholm. To 
ostatnie miasto ugości pił-
karzy ręcznych przy okazji 
turnieju finałowego.

(GR)

MISTRZOSTWA

Bilety już są 

Nasze sPrawy

Szacuje się, że na terenie gmi-
ny Cedry Wielkie przebywać 
już może blisko 200 uchodźców 
z Ukrainy. Są to przede wszyst-
kim kobiety i dzieci.
 – W ostatnich dniach odwiedzi-
łem uchodźców – dzieci i ich ro-
dziców, zarówno w domach jak 
i  szkołach by pomóc i wesprzeć 
ich psychicznie w  tych ciężkich 
dla nich czasach. Z naszych da-
nych wynika, że na terenie gmi-
ny Cedry Wielkie przebywają 
na obecną chwilę 194 osoby. Ale 
zdajemy sobie sprawę z faktu, że 
ich liczba może być większa. Za-
chęcam wszystkie osoby z Ukra-
iny, aby wcześniej zgłosiły chęć 
rejestracji w  naszym urzędzie, 
tak aby można było uniknąć 
kolejek. Dzięki rejestracji  będą 
mogły otrzymać wsparcie socjal-
ne czy też korzystać z opieki me-
dycznej – mówi Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie. – 
Przy okazji chciałbym podzię-
kować naszym mieszkańcom, 
którzy na różne sposoby niosą 
pomoc potrzebującym, szczegól-
nie tym, którzy pod własny dach 
przyjęli mieszkańców z Ukrainy. 
Macie ogromnie wielkie serca.
Do szkoły w Wocławach przyję-
to już 21 uczniów z Ukrainy. Ko-
lejnych czterech od piątku uczyć 
się będzie w Szkole Podstawowej 
w Cedrach Wielkich. 
 – Specjalnie dla tych uczniów 
i ich rodziców zorganizowaliśmy 

oficjalne przyjęcie do naszej szko-
ły. W  oczach niektórych matek 
dało się dostrzec łzy wzruszenia. 
Dla naszych nowych uczniów 
przygotowaliśmy wyprawki, 
w  których znalazły się najbar-
dziej potrzebne przybory szkol-
ne. Każdy z  nich otrzymał też 
informator w języku ukraińskim, 
który ma ułatwić im poruszanie 
się po naszej szkole. Ukraińskie 
dzieci, oczywiście nie wszystkie, 
szybko przystosowały się do no-
wego otoczenia, w którym przy-
szło im teraz żyć – dodaje Beata 
Kwiecień, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Wocławach.
Warto podkreślić, że miejscowy 
samorząd sfinansował dodatko-
we lekcje języka polskiego dla 
ukraińskich dzieci.

 – To nie jedyna nasza pomoc. 
Zatrudniliśmy do pomocy na-
uczyciela ze znajomością języka 
ukraińskiego, aby wesprzeć dzie-
ci w  nauce. Zdajemy też sobie 
sprawę, że wojna odcisnęła swoje 
piętno na psychice, dlatego do-
stępny jest również szkolny psy-
cholog – dodaje wójt Goliński. 
Na tym nie koniec wsparcia dla 
potrzebujących. 
 – W  naszej hali sportowej już 
teraz gościmy dzieci z  Ukrainy, 
które korzystają z  zajęć stałych. 
Już niebawem uruchomimy 
wsparcie tłumacza języka ukra-
ińskiego dla tych bardziej nie-
śmiałych – mówi Łukasz Żarna, 
dyrektor Żuławskiego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Cedrach 
Wielkich.

Warto na koniec powiedzieć, 
że od niedawna w  pomiesz-
czeniach ŻOKiS działa swego 
rodzaju fabryka, gdzie powsta-
ją kołdry, poduszki, koce, po-
duszki, kominy czy czapki. To 
wszystko trafia do potrzebują-
cych. Akcję koordynuje Natalia 
Gierszewska-Koziara.
 – Odzew jest niesamowity. Bar-
dzo pozytywnie na mój apel za-
reagował Łukasz Żarna, który 
udzielił nam „schronienia”. Jed-
nego dnia chętnych do pracy było 
50 osób i można powiedzieć, że 
są to mieszkanki całego regio-
nu, bo do Cedrów Wielkich po 
pracy przyjeżdża nawet miesz-
kanka Gdyni. Do pomocy zaan-
gażowały się także dzieci, które 
wypełniają koce i poduszki. Nie 

trzeba mieć zdolności. Wystar-
czą same chęci. Potrzebujmy 
każdej pary rąk – chociażby do 
wycinania albo pakowania go-
towych rzeczy – mówi „Panora-
mie” pomysłodawczyni akcji. – 
Naszymi głównymi odbiorcami 
są domy dziecka i ośrodki, któ-
re przyjęły pod swój dach dzie-
ciaki z ukraińskich sierocińców, 
które przyjechały do Polski tak 
jak stały, nie mając praktycznie 
niczego. 
W  Cedrach Wielkich szyte są 
nawet męskie majtki, które po-
tem trafiają do ukraińskich żoł-
nierzy walczących na froncie.  
 – Najbardziej potrzebujemy 
rozgłosu, aby sponsorzy mogli 
wesprzeć naszą działalność pie-
niędzmi albo materiałami, po-
nieważ brakuje nam chociażby 
wypełnień do koców. Spotyka-
my się każdego dnia. Najdłu-
żej, bo od 11 do 19,  pracuje-
my w  weekendy. Wtedy dbam 
też o  to, aby nasza ekipa nie 
była głodna – dodaje Natalia 
Gierszewska-Koziara.
Poczynania ekipy z  Cedrów 
Wielkich śledzić można na 
profilu  www.facebook.com/
natysPG. Z  kolei za pomocą 
strony https://zrzutka.pl/e4kvy7 
zbierane są pieniądze, za któ-
re zostaną zakupione potrzebne 
materiały. 

(lubek)

MACIE OGROMNIE WIELKIE SERCA

polacy jak zwykle nie zawiedli swoich sąsiadów w wielkiej potrzebie. Uciekinierom z objętego wojną 
kraju pomagają osoby prywatne i polskie samorządy. nie inaczej jest w gminie cedry wielkie. każdy 
niesie pomóc na swój sposób.

Pomagają także ukraińskim dzieciom 

Powiat Gdański
dla Ukrainy

# S t a y W i t h U k r a i n e

25 1600 1462 1026 4301 9000 0003 
z dopiskiem - Darowizna dla Ukrainy

Osoby, które chciałyby pomóc finansowo objętej wojną 
Ukrainie i jej mieszkańcom, zachęcamy do dokonowyania 
wpłat na konto:

Ze względu na przepisy, które uniemożliwiają utworzenie 
samodzielnego konta przez samorządy, konto zostało 
utworzone przy współpracy ze Stowarzyszeniem Traugutt.org

Niezbędne rzeczy można dostarczać również do:  
Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie w godz. 7.00 - 20.00 

Więcej informacji na stronie:  
www.powiat-gdanski.pl

Na mocy zawartego porozumienia ze stowarzyszeniem  
Traugutt.org środkami finansowymi będzie dysponował  
Starosta wraz z Burmistrzem i Wójtami z Powiatu Gdańskiego.
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INWESTUJĄ I SZUKAJĄ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

kolejne miliony na kanalizację 

Na terenie gminy Cedry Wiel-
kie realizowana jest inwesty-
cja, dzięki której mieszkańcy 
kolejnych wsi będą mogli ko-
rzystać z  gminnej sieci kana-
lizacyjnej. Na początku marca 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie podpisał umo-
wę na budowę sieci, z  której 
korzystać będą mieszkańcy 
osiedla po byłym PGR w Se-
rowie. Inwestycja pochłonie 
blisko 1,8 mln zł, a  połowę 
tej kwoty pokryje dofinanso-
wanie, które żuławska gmina 
pozyskała z  Rządowego Pro-
gramu Inwestycji Lokalnych.
 – Bardzo się cieszę, że w do-
bie kryzysu gospodarczego 
udało się uzyskać w przetargu 
tak satysfakcjonującą cenę – 
mówi nam wójt Goliński.
Warto w  tym miejscu 

powiedzieć, że do przetargu 
zgłosiły się cztery firmy. Koszt 
inwestycji okazał się niższy od 
szacunków przygotowanych 
przez urzędników.
Dodajmy jeszcze, że właśnie 
zakończyła się budowa sieci 
kanalizacyjnej we wsi Cedry 
Małe Kolonia. Przypomnij-
my, że koszt budowy sieci 
kanalizacyjnej wyniósł ponad 
1,4 mln zł, z  czego 85% po-
kryły środki Unii Europejskiej 
otrzymane z  Regionalnego 
Programu Operacyjnego.
Podczas rozruchu przepom-
powni stwierdzono uszkodze-
nie odcinka sieci biegnącego 
pod drogą ekspresową S7. Fir-
ma METROSTAV S.A. jako 
wykonawca budowy drogi S7 
zobowiązała się do usunię-
cia awarii. Niezwłocznie po 

naprawie rozpocznie się pro-
ces podłączania gospodarstw 
domowych do nowej kanali-
zacji sanitarnej.
 – Mimo wszystko oba zada-
nia kosztowały ponad 3 mi-
liony złotych. W dalszym cią-
gu będziemy szukać źródeł, 
z  których moglibyśmy pozy-
skać środki na dalsze finanso-
wanie budowy kolejnych od-
cinków kanalizacji sanitarnej 
– m.in. w  Serowie, ponieważ 
w  projekcie, którego realiza-
cja właśnie się rozpoczyna, 
przewidzieliśmy budowę do 
osiedla PGR w  Serowie. Za-
kończenie wszystkich robót 
zaplanowaliśmy na maj 2023 
roku – dodaje Janusz Goliński.

(lubek)
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WSPÓLNIE ŚWIĘTOWALI DZIEŃ KOBIET

gwiazdy ekranu w cedrach wielkich
dzień kobiet to już nie tylko tradycyjne goździki, rajstopy czy zabawa, w której prym wiodą tak naprawę mężczyźni. specjalnie dla pań organizowane są 
recitale czy koncerty. Jeden z nich odbył się w hali widowiskowo-sportowej w cedrach wielkich, gdzie wystąpili katarzyna i cezary Żak – aktorzy, którzy 
szczególną popularność zdobyli, występując w serialu „ranczo”.

– Drogie Panie, jesteście najpięk-
niejszą częścią tego świata. Ży-
czę Wam byście kwitły całe życie, 
a  swoim urokiem i  czarem malo-
wały kolorowymi barwami jakże 
szary i  smutny w  ostatnich tygo-
dniach świat. Bądźcie zdrowe, 
szczęśliwe, kochane i  doceniane. 
Niech każdy kolejny dzień będzie 
dla Was wyjątkowy – życzył wójt 
Janusz Goliński.

Męska część publiczności na cze-
le z  wójtem Januszem Goliń-
skim obdarowała wszystkie Panie 
kwiatami.
 – Chciałoby się rzec: chwilo trwaj. 
Dziękuję za tak wspaniały wieczór. 
Dla niektórych z  nas jest to oka-
zja do oderwania się od trosk dnia 
codziennego. Hala była wypełnio-
na pewnie do ostatniego miejsca, 
więc myślę, że nie jest to tylko moja 

odosobniona opinia – komentuje 
Pani Barbara.
W  tych trudnych czasach, gdzie 
nasze życie zdominował covid-19, 
a  od niedawna wojna na Ukra-
inie, tego typu wydarzenia są naj-
lepszym lekarstwem na naszą 
bezsilność. 

(GR)
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MIESZKAŃCY MIASTA POMAGAJĄ NA RÓŻNE SPOSOBY

wydarzeNia

Już nie setki, a tysiące uciekinierów z objętej wojną Ukrainy znalazło się na terenie powiatu gdańskiego. Gros 
z nich trafiło do pruszcza Gdańskiego. mieszkańcy naszego powiatu dali im schronienie, a ci, którzy nie mają takich 
warunków, dzielą się pieniędzmi i rzeczami, które są najbardziej potrzebne uchodźcom.

Największa akcja humanitarna po ii wojnie światowej

Burmistrz Pruszcza Gdańskie-
go Janusz Wróbel podkreśla, że 
postawa mieszkańców naszego 
miasta jest wspaniała. 
 – 10 marca było u  nas 257 
uchodźców. Tydzień później 
było ich już 728. Każdego 
dnia rejestruje się od 50 do 100 
osób. Zdecydowana większość 
z  nich mieszka w  prywatnych 
mieszkaniach i  domach. Bez 
pomocy tak wspaniałych ludzi 
na pewno mielibyśmy już teraz 
katastrofę humanitarną. Jestem 
bardzo wdzięczny mieszkań-
com naszego partnerskiego 
miasta Hofheim am Taunus, 
którzy na specjalne konto prze-
lali już ponad 70 tysięcy zło-
tych. Środki te w pełni zostaną 
przeznaczone na pomoc oby-
watelom Ukrainy, którzy ucie-
kli ze swojego kraju w  związ-
ku z  działaniami wojennymi. 
Cieszę się, że nasi niemieccy 
przyjaciele tak serdecznie zare-
agowali – komentuje burmistrz 
Janusz Wróbel.
W  tej chwili pruszczański sa-
morząd zapewnia pełne wyży-
wienie dla ponad 100 osób. 
 – Staramy się pomagać wszyst-
kim obywatelom Ukrainy, 
którzy trafili do naszego mia-
sta. Potrzebne jest dosłownie 
wszystko, począwszy od naj-
ważniejszego, czyli dachu nad 
głową, podstawowego wyposa-
żenia oraz wyżywienia poprzez 
odzież, chemię, kosmetyki, 
pomoce szkolne, skończywszy 
na zabawkach i  słodyczach dla 
dzieci – dodaje Janina Wil-
kos-Gad, kierownik Referatu 
Promocji i Współpracy Urzędu 
Miasta Pruszcz Gdański.
Trzeba jednak zauważyć, że 
pomaga nie tylko samorząd. 
Ogromna pomoc płynie od 
samych mieszkańców, którzy 
podejmują różne inicjatywy. 
W  Szkole Podstawowej nr 4 
odbyło się chociażby spotkanie 
integracyjne, do udziału w któ-
rym zaproszeni zostali wszyscy 
nowi uczniowie z Ukrainy i ich 
rodziny oraz osoby, które za-
pewniły im schronienie. Dzięki 

takim przedsięwzięciom nasi 
goście zza wschodniej grani-
cy łatwiej mogą odnaleźć się 
w  pruszczańskiej rzeczywisto-
ści. Trzeba też jasno powie-
dzieć, że spotkanie nie odby-
łoby się, gdyby nie zaangażo-
wanie nauczycieli oraz uczniów 
i wolontariuszy.

Jeśli chcesz pomóc, możesz to 
zrobić na kilka różnych spo-
sobów, poniżej wybrane trzy, 
które możesz zrealizować 
w mieście Pruszcz Gdański:

• POMOC RZECZOWA.
 Jeśli masz możliwość zachę-
camy do udzielenia wsparcia 
rzeczowego - potrzebne jest 
jedzenie, chemia, kosmetyki, 
ubrania i buty wiosenne (szcze-
gólnie damskie). Przygotuj 
rzeczy i zanieś je do Miejskie-
go Głównego Punktu Zbiórki, 
który mieści się przy ul. Cho-
pina 34 w Pruszczu Gdańskim 
(budynek Centrum Kultury 
i Sportu), czynne poniedziałek 
- piątek 08:00-18:00, sobota 
10:00-16:00.

• WOLONTARIAT. 
Jeśli masz wolny czas i  chcesz 
pomóc wolontarystycznie zgłoś 
się do nas pod nr tel. +48 58 775 
99 58 lub wypełnij formularz 
https://tinyurl.com/wolonta-
riatpg. W ramach wolontariatu 
możesz pomóc sortować rzeczy, 
wydawać je w punkcie zbiórki, 
wesprzeć uchodźców w  orien-
tacji w mieście. Zapraszamy do 
pomocy wolontarystycznej tak-
że obywateli Ukrainy, już z kil-
koma osobami współpracujemy, 
dzięki temu łatwiej nam jest 
wspólnie się porozumieć - jak 
się do nas zgłosisz damy znać, 
jaki obszar działań jest obecnie 
dostępny. 

• POMOC FINANSOWA.
Jeśli chcesz pomóc finansowo 
obywatelom Ukrainy, którzy 
trafili do naszego miasta, ucie-
kając w związku z działaniami 
wojennymi na terenie ich kraju, 

możesz wpłacić darowiznę na: 
Rachunek bankowy Urzędu 
Miasta nr: 78 8335 0003 0121 
1827 2000 0004, Tytuł prze-
lewu: SOS Ukraina. Pieniądze 
wpłacone na to konto z tytułem 
SOS Ukraina zostaną w  pełni 
przeznaczone na pomoc oby-
watelom Ukrainy, którzy ucie-
kli ze swojego kraju w  związ-
ku z  działaniami wojennymi. 
Bardzo dziękujemy za każdą 
wpłatę.
Otrzymaliśmy wytyczne od 
wojewody, które mówią, że 
mamy przygotować miejsca 
zbiorowego pobytu dla Ukra-
ińców. Bardzo się tego oba-
wiamy, ponieważ trudno sobie 
wyobrazić, aby 200-250 osób 
spało przez miesiąc albo dwa na 
łóżkach polowych w hali spor-
towej. A  przypomnę, że cześć 
osób będzie pracowała, dzieci 
będą chodziły do szkoły. Moim 
zdaniem są to fatalne rozwiąza-
nia – podkreśla burmistrz. 
Aktualne dane dotyczący po-
mocy dla uchodźców można 
znaleźć na stronie internetowej 
www.pruszcz-gdanski.pl za-
kładka Solidarni z Ukrainą.
Największa akcja humanitarna 
po II wojnie światowej oparta 
jest tak naprawdę na barkach 
ludzi dobrej woli, ale czy tak 
będzie długo? Przecież skończą 
się w końcu pieniądze i urlopy, 
i co wtedy?

Krzysztof Lubański 

NA EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

trąbki wielkie z dofinansowaniem 
Ponad 4,7 mln zł dof inan-
sowania ze środków Unii 
Europejskiej otrzymają trzy 
projekty związane z  edu-
kacją przedszkolną. Wśród 
benef icjentów znalazła się 
także gmina Trąbki Wielkie.
Umowy na dofinansowanie 
projektów edukacyjnych zo-
stały podpisane przez przed-
stawicieli benef icjentów oraz 
Wiesława Byczkowskiego, 
wicemarszałka województwa 
pomorskiego. Przedszkola to 
bardzo ważny etap edukacji 
dzieci. Samorząd wojewódz-
twa pomorskiego od lat kon-
sekwentnie inwestuje w edu-
kację przedszkolną.
 – Jeszcze w  sierpniu ubie-
głego roku Zarząd Woje-
wództwa Pomorskiego za-
twierdził listę 42 projektów 
o  łącznej wartości ponad 66 

mln zł. A  pod koniec mi-
nionego roku Komisja Eu-
ropejska zgodziła się na 
zmiany w  programie regio-
nalnym. Dzięki temu udało 
się dof inansować kolejne 29 
projektów o  wartości około 
43 mln zł – mówi Wiesław 

Byczkowski, wicemarszałek 
województwa pomorskiego.
Gmina Trąbki Wielkie na 
realizację projektu przed-
szkolnego otrzymał niemal 
650 tys. zł, gdzie jego cał-
kowita wartość wynosi po-
nad 750 tys. zł. Dzięki temu 

miejsca edukacji przedszkol-
nej dostosowane zostaną do 
potrzeb dzieci z  niepełno-
sprawnościami. Prowadzo-
ne będą dodatkowe zajęcia 
z  logopedii czy gimnastyki 
korekcyjnej. Aby rozwijać 
kompetencje, zaplanowane 
są również zajęcia rozwija-
jące, takie jak eksperymen-
ty czy zajęcia z  programo-
wania. Przewidziano rów-
nież warsztaty dla rodziców 
i szkolenia dla nauczycieli. 
 – Ten projekt to duże wy-
zwanie, zwłaszcza teraz, 
kiedy przyjeżdża do nas tylu 
małych przyjaciół z Ukrainy 
– podkreślał Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie.

(GR)

Miejski Główny Punkt Zbiórki
ul. Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański

poniedziałek-piątek 8:00-18:00, sobota-niedziela 10:00-16:00
Potrzebna: żywność (najważniejszy produkt – puszki rybne i mięsne, kasza itp.), chemia (szczegól-

nie proszki do prania), kosmetyki (mydło, szampon, szczoteczka, pasta do zębów).

Miejski Punkt Konsultacyjny
ul. Krótka 6, 83-000 Pruszcz Gdański,

poniedziałek - sobota 11:00-14:00
Punkt działa po to, żeby samorząd lokalny wiedział, że znajdujecie się na terenie miasta i mógł 

w razie konieczności udzielić niezbędnej pomocy. Po wizycie w punkcie otrzymacie tymczasową 
Kartę Mieszkańca.

Rachunek bankowy Urzędu Miasta nr: 78 8335 0003 0121 1827 2000 0004
Tytuł przelewu: SOS Ukraina
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ZGŁOŚ PROJEKT I ZMIEŃ SWOJE OTOCZENIE

przed nami kolejna odsłona pruszczańskiego budżetu obywatelskiego. przez cały kwiecień można zgłaszać projekty 
zadań, których wykonanie będzie sfinansowane w ramach bo. 7 października 2022 r. poznamy natomiast projekty, 
które będą realizowane. 

1 kwietnia rusza Budżet obywatelski 

Zasady tegoroczne BO są 
identyczne jak w  roku ubie-
głym. Zmieniły się jedynie 
daty. Projekty można zgła-
szać miedzy 1 a  30 kwiet-
nia 2022. Dorota Opałka, 

sekretarz pruszczańskiego 
magistratu, apeluje, aby pro-
jekty składać przede wszyst-
kim drogą elektroniczną za 
pośrednictwem strony www.
bo.pruszcz-gdanski.pl. Swoje 

pomysły można złożyć rów-
nież w  sposób tradycyjny, 
a  więc osobiście w  siedzibie 
Urzędu Miasta w  Pruszczu 
Gdańskim albo wysłać pocz-
tą na adres Urzędu Miasta 

(ul. Grunwaldzka 20, 83-000 
Pruszcz Gdański). 
 – Przypomnijmy, że w  roku 
ubiegłym pojawiła się moż-
liwość zgłaszania projektów, 
których realizacja może się 

odbywać na terenach niena-
leżących do miasta. Dzię-
ki temu zadania będą mogły 
być wykonane na działkach 
należących do wspólnot albo 
spółdzielni mieszkaniowych. 
Raz jeszcze przypomnę, że 
osoba, która zgłosi taki pro-
jekt, musi posiadać zgodę 
zarządcy lub właściciela na 
użyczenie terenu na czas nie 
krótszy niż okres amortyza-
cji tego projektu. Poza tym, 
po zakończeniu zadania, te-
ren musi być dostępny dla 
wszystkich mieszkańców na-
szego miasta – przypomina 
Dorota Opałka.
Wszystkie zgłoszone zadania 
zostaną poddane weryf ika-
cji przez specjalnie powołany 
do tego celu zespół. Te, któ-
re przejdą ją pomyślnie, będą 
brać udział w  głosowaniu 
wśród mieszkańców Pruszcza 
Gdańskiego zaplanowanym 
między 
5 a  19 września 2022 r.. 
Wcześniej, bo już 1 sierpnia 
2022 r., odbędzie się prezen-
tacja inicjatyw. Zwycięskie 
projekty, które poznamy 7 
października 2022 r., reali-
zowane będą w roku 2023. 
W 2022 r. w tamach Budżetu 
Obywatelskiego realizowane 

będą cztery projekty z  gło-
sowania z  roku 2021. Zde-
cydowanie najwięcej gło-
sów uzyskał wtedy projekt 
dotyczący zakupu drona do 
analizy składu dymu komi-
nowego. Wykonana zosta-
nie także strefa relaksu. Jego 
pomysłodawca wskazał, że 
odpowiednim do tego miej-
scem jest teren w okolicy ulic: 
Grota-Roweckiego i  Podko-
morzego. Trzeci z wygranych 
projektów zakłada likwidację 
słupków drogowych i  miejsc 
nadmiernie zabetonowanych. 
Autor projektu wskazał 14 
miejsc w  Pruszczu Gdań-
skim, gdzie zamiast słupków 
i  betonu można wykonać 
nowe nasadzenia czy zasiać 
trawę. Ostatnim zadaniem, 
które zostanie zrealizowane 
w  ramach zeszłorocznej edy-
cji Budżetu Obywatelskiego, 
będzie tworzenie naturalnych 
skupisk leśnych wraz z  re-
witalizacją lasu na osiedlu 
Komarowo. 
O działaniach w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego bę-
dziemy jeszcze informować 
na naszych łamach.

(lubek)

DOŁĄCZ 
DO NAS!
 

  Liceum Ogólnokształcące        Technikum        Branżowa Szkoła I Stopnia

Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących
im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 4, 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 682 35 10, email: sekretariat@zsoio.pl

Rekrutacja elektroniczna  
pod adresem:  
nabor-pomorze.edu.com.pl

DOBRA SZKOŁA 

z życzliwą atmosferą 

BLISKO CIEBIE! 
 

nasza strona: http://www.zsoio.pl

Technik Architektury Krajobrazu
Technik Ekonomista
Technik Handlowiec
Technik Logistyk

Magazynier logistyk
Ogrodnik
Sprzedawca
Fryzjer

Klasa humanistyczna
Klasa biznesowa

https://www.facebook.com/zsoio

REKLAMA

NaJtańsza rekLama w mieŚcie

kontakt: news@panoramapomorza.pl

Flash

 w ramach budżetu obywatelskiego przy ul. podkomorzego 
stworzona ma być strefa relaksu
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RADUNICA, BORZĘCIN

STRASZYN, JAGATOWO

BORKOWO

Nowe oświetlenie

Przebudowy dróg

umowa na topolową podpisana

Na terenie gminy Pruszcz 
Gdański projektowane są 
lampy oświetleniowe w  ko-
lejnych trzech lokaliza-
cjach. Oświetlone zostaną: 
ul. Podmiejska w  Radunicy, 
ul. Wierzbowa w Roszkowie 
i ul. Słowicza w Borzęcinie.
 – Planujemy do końca tego 
roku wykonać dokumentację 

Do jesieni nowe płyty drogowe 
ażurowe zyska ul. Poprzecz-
na w  Straszynie i  ul. Żabianka 
w Jagatowie.
Przebudowa fragmentu ul. Po-
przecznej w  Straszynie od gra-
nicy z Jankowem (dokładnie 165 
metrów bieżących) pochłonie 
prawie 100 tys. zł. Z kolei płyty 
na odcinku 300 mb na ul. Ża-
bianka w  Jagatowie (od strony 
drogi wojewódzkiej 226) będą 
kosztowały ponad 150 tys. zł. 

(MB)

Do końca roku potrwa budo-
wa ul. Topolowej w Borkowie. 
Inwestycja o wartości blisko 3 
mln zł obejmuje: budowę dro-
gi i  chodnika o  nawierzchni 

z  kostki betonowej, budo-
wę kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia, kanału tech-
nologicznego oraz sieci 
wodociągowej. 

Wykonawcą robót jest spół-
ka Saferoad Kabex Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gdańsku.

(MB)
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projektową, kosztorysy, spe-
cyfikacje techniczne oraz 
uzyskać wszelkie wymagane 
do rozpoczęcia budowy po-
zwolenia – wyjaśnia Daniel 
Kulkowski, wicewójt gminy 
Pruszcz Gdański. 
Łączny koszt trzech projek-
tów to ponad 30 tys. zł.

życie gmiNy Pruszcz gdański

AKADEMIA SENIORA

uratuj życie
słuchacze akademii seniora Gminy pruszcz Gdański poznali zasady udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. była 
teoria i praktyka. 

 Ulica poprzeczna w straszynie

Czym przemywać oraz ta-
mować rany i  dlaczego nie 
powinniśmy wyjmować 
z nich ciał obcych? Jak po-
stępować z  poszkodowa-
nym, który ma drgawki 
i dlaczego nie należy wkła-
dać mu niczego do ust? Co 
robić, gdy mamy do czy-
nienia z poparzonym i dla-
czego powinien pozostać 
w  ubraniu? Te i  inne kwe-
stie wyjaśniał seniorom Je-
rzy Kornacki, komendant 
gminny OSP. Słuchacze 
Akademii Seniora nauczyli 
się również prawidłowego 
przeprowadzania resuscy-
tacji krążeniowo-oddecho-
wej, ćwicząc na fantomie. 
 – To były bardzo ważne 
i potrzebne warsztaty – oce-
nili ich uczestnicy.
 

(MB)

ROTMANKA

trwa budowa 
kolektora 
Ruszyła budowa przesy-
łowego kolektora tłoczne-
go z  Rotmanki do Gdań-
ska wraz z przepompownią 
ścieków.
Inwestycja pozwoli na 
odprowadzanie ścieków 
z  Rotmanki, części Stra-
szyna i  docelowo także 
z  Juszkowa, bezpośrednio 
do gdańskiego systemu ka-
nalizacji sanitarnej, a  więc 
z  pominięciem ich prze-
syłu przez Pruszcz Gdań-
ski. Będzie więc wydajniej 
i ekonomiczniej.
Zadanie o  wartości blisko 
3,7 mln zł zostanie zreali-
zowane do końca tego roku. 

(MB)
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PIERWSI W POLSCE

ekologiczny autobus w komunikacji gminy Przywidz
przywidz jest jedyną gminą w polsce, gdzie uruchomiono lokalną komunikację publiczną, gdzie jedną z linii obsługuje elektryczny 
bus. stosowne porozumienie w tej sprawie podpisał wójt marek zimakowski i marian kotecki, prezes pks Gdańsk.

Gminna komunikacja auto-
busowa, dzięki środkom rzą-
dowym, wprowadzana jest 
w miejscach szczególnie odda-
lonych od miejskich aglome-
racji. Jednak w  żadnej polskiej 
gminie – poza Przywidzem – 
linii autobusowych nie obsłu-
guje pojazd elektryczny. Jest 
to kolejne przedsięwzięcie pro-
ekologiczne, którego podjął się 
przywidzki samorząd.
 – Organizacja gminnej ko-
munikacji była możliwa dzięki 
środkom finansowym z Fundu-
szu Środków Przewozów Au-
tobusowych, po które sięgnęli-
śmy. Tego typu linie nie są ren-
towne i bez rządowego wspar-
cia nie moglibyśmy pozwolić 
sobie na ich uruchomienie. Na 
terenie naszej gminy funkcjo-
nować będzie pięć linii autobu-
sowych. Mam nadzieję, że sto-
sunkowo szybko wypracowany 
zostanie bilet metropolitalny, 
dzięki czemu również miesz-
kańcy naszej gminy na jednym 
bilecie będą mogli podróżo-
wać do Trójmiasta. Wpłynie to 
oczywiście bardzo korzystnie 
na komfort i  łatwość podró-
żowania – mówi nam Marek 
Zimakowski.
 – Gmina Przywidz z  wójtem 
Zimakowskim na czele była 
najbardziej otwarta na pomy-
sły z  wykorzystaniem energii 
odnawialnej. Są to nowe – dla 
wielu z nas jeszcze obce – tema-
ty. Dlatego trzeba być pełnym 
podziwu, że tak mała gmina 
podejmuje się takich wyzwań. 
Zauważamy systematyczny 
spadek pasażerów korzystają-
cych z  komunikacji autobuso-
wej. Pandemia spowodowa-
ła, że liczba ta zmniejszyła się 
o kolejne 30 procent. Komuni-
kacja publiczna byłaby znacz-
nie gorsza, gdyby nie dofinan-
sowanie z  Funduszu Środków 
Przewozów Autobusowych – 
mówi „Panoramie” Marian Ko-
tecki, prezes spółki Przewozy 
Autobusowe Gryf.

Przebieg linii komunikacyj-
nych został opracowany na 
podstawie obecnego zapotrze-
bowania na dowóz dzieci do 
szkół. Został on poszerzony 
o  miejscowości, gdzie do tej 
pory nie docierały żadne au-
tobusy. Pod uwagę brane były 
też wnioski mieszkańców, któ-
re wpływały do Urzędu Gmi-
ny w  Przywidzu oraz PKS 
Gdańsk. Najwięcej zapytań 
dotyczyło uruchomienia linii 
z  Trzepowa przez Kierzkowo, 
Miłowo i  Mierzeszyn w  kie-
runku Pruszcza Gdańskiego.
 – Zainteresowanie komuni-
kacją publiczną nie jest duże 
i maleje z każdym rokiem. Tak 
trudną sytuację pogłębiła do-
datkowo sytuacja pandemicz-
na – w  momencie zamknięcia 
szkół, wprowadzenia limitów 
w środkach transportu publicz-
nego czy przejścia pracowni-
ków na pracę zdalną. Poza tym 
zauważamy, że społeczeństwo 
bogaci się i  samochód posiada 
prawie każde gospodarstwo do-
mowe. Jednak dobra jakość ko-
munikacji regionalnej wpływa 
na jakość życia mieszkańców 
– dodaje Bartosz Milczarczyk, 
zastępca kierownika Działu 

Transportu PKS Gdańsk. – Na 
jednej z konferencji usłyszałem 
zdanie „umarł diesel, niech żyje 
elektryczność”. Myślę, że gmi-
na Przywidz zrobiła milowy 
krok w  stronę elektromobil-
ności. Mam nadzieję, że nasze 
wspólne przedsięwzięcie za-
kończy się sukcesem. 
Obecny na uroczystości wice-
marszałek województwa po-
morskiego Leszek Bonna przy-
znał, że jest to bardzo istotne 
przedsięwzięcia dla Pomorza.
 – Jednym z  najważniejszych 
punktów przyjętej rok temu 
strategii rozwoju wojewódz-
twa pomorskiego do roku 2030 
są właśnie kwestie elektromo-
bilności, wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii. Swoim 
działaniem gmina Przywidz 
znakomicie wpisuje się w naszą 
strategię. Korzystając z  oka-
zji, chciałbym zainspirować 
pomorskich samorządowców 
do tego, aby wzorowali się na 
przedsięwzięciach podejmo-
wanych przez przywidzkich 
samorządowców w  zakresie 
poprawy efektywności ener-
getycznej budynków użytecz-
ności publicznej czy też wyko-
rzystywania OZE. Przypomnę 

jeszcze, że gmina Przywidz jest 
jednym z  trzech gmin w  Eu-
ropie, które włączyły się w  re-
alizację międzynarodowego 
projektu „SERENE”. Mam 
nadzieję, że pomorscy starosto-
wie, wójtowi i  burmistrzowie 
– zainspirowani działalnością 
Marka Zimakowskiego – będą 
korzystać z jego doświadczenia, 
co wpłynie pozytywnie na na-
sze środowisko i mieszkańców. 

Wszystkie otrzymane nagrody 
świadczą o  tym, że Przywidz 
dołączył do najbardziej zielo-
nych gmin w kraju – podkreśla 
wicemarszałek Bona.
Wójt Zimakowski zauważył, 
że realizacja podejmowanych 
działań nie byłaby możliwa, 
gdyby nie poparcie prawie 
wszystkich radnych gminy.
 – Dzięki wspólnym działaniom 
i  akceptacji dla realizowanych 

projektów OZE z  funduszy 
Unii Europejskiej udział ener-
gii z  odnawialnych źródeł sta-
nowi w naszej gminie  już ok. 
35 procent, a  średnia krajowa 
wynosi około 20 procent. To 
pokazuje, że warto podejmo-
wać wspólne działania – dodaje 
Marek Zimakowski.
Dokładny rozkład jazdy au-
tobusów (linie: 865, 866, 867, 
868 i  869) znaleźć można na 
stronach internetowych www.
przywidz.pl i www.pks.gdansk.
pl. Dzięki nowym kursom au-
tobusowym, które prowadzo-
ne będą od poniedziałku do 
piątku, osoby pozbawione auta 
będą miały możliwość dotar-
cia do Przywidza, gdzie bę-
dzie można załatwić większość 
spraw urzędowych. Obecna 
cena biletu to 2,50 zł. Autobu-
sy linii gminnej skomunikowa-
ne będą z  kursami do Gdań-
ska i  Kościerzyny. Podpisane 
zostanie także porozumienie 
z gminą Trąbki Wielkie, dzięki 
czemu będzie możliwość prze-
siadki na autobus jadący w kie-
runku Pruszcza Gdańskiego.

Krzysztof Lubański
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Od kilku tygodni trwa inten-
sywna kampania rządowa ma-
jąca na celu przekonanie Pola-
ków, że za podwyżki cen prą-
du odpowiedzialna jest Unia 
Europejska.
– Faktycznie mamy do czynienia 
z  zalewem takich propagando-
wych i fałszywych treści. Fakty są 
zupełnie inne. I mówią o tym za-
równo przedstawiciele władz UE, 
jak i nasi krajowi eksperci. Niestety 
ten przekaz nie dociera do szerokiej 
opinii publicznej, jak przekaz obo-
zu władzy płynący z tysięcy bilbor-
dów w całym kraju. Pamiętajmy, że 
wyprodukowano i opublikowano je 
za nasze pieniądze. I to niemałe, bo 
w jednym z ogólnopolskich portali 
czytamy, że kampania kosztowała 
12 mln zł, a pieniądze na nią po-
płynęły ze spółek: Enea Połaniec, 
Enea Wytwarzanie, PGE GiEK, 
Tauron Wytwarzanie, PGNiG 
Termika i Energa.

Kto zatem podnosi nam rachun-
ki za energię?
– Oczywiście dostawca, czy-
li firma energetyczna. Obecnie 
mamy do czynienia z rekordowo 
wysokimi marżami dostawców, 
których koszt równa się koszto-
wi wytworzenia prądu. Trudno 
znaleźć usprawiedliwienie takie-
go stanu rzeczy. Natomiast koszt 
o którym mówi słynna już kam-
pania billboardowa, czyli opłata 
za emisję gazów cieplarnianych 
w ramach europejskiego systemu 
handlu uprawnieniami do emi-
sji, to zupełnie inna kwestia. I na 
pewno nie jest to koszt stanowią-
cy 60% ceny energii elektrycznej, 
jak sugerują billboadry. 

To jak jest z tą Unią Europejską?
– Trzeba zacząć od tego, że choć 
stawki za emisje gazów usta-
la Unia, to pieniądze z tej opłaty 
nie trafiają do Brukseli, lecz do 
polskiego budżetu. Tylko w ubie-
głym roku budżet zyskał z  tego 
tytułu 25 mld zł. Czyli ok. 650 zł 
w przeliczeniu na każdego Pola-
ka. I gdyby rząd dobrze gospoda-
rował tymi pieniędzmi, a przede 
wszystkim gdyby już lata temu 
zdecydował się na transformację 
energetyczną i bardziej ekologicz-
ne źródła energii, dziś wzrost cen 
za emisję CO2 nie byłby dla nas 
istotnym problemem. Płacimy 
więc – najprościej mówiąc – za 
lata opieszałości naszego rządu.

Inne kraje europejskie radzą so-
bie lepiej?
– W porównaniu z resztą Europy 
transformacja energetyczna prze-
biega w naszym kraju dużo wol-
niej niż w innych państwach. Od 
2005 r. emisje CO2 – te za które 

płacimy - zmniejszyły się w Pol-
sce jedynie o 8 proc. W tym sa-
mym czasie Rumunia zmniejszy-
ła swoje emisje o 27 proc., Słowa-
cja o 25 proc., a Czesi o 21 proc. 
Dawno już powinniśmy odejść 
od węgla na rzecz bardziej eko-
logicznych rozwiązań. Tymcza-
sem rząd PiS to odwleka. I ciągle 
uparcie trzyma się węgla. 

No właśnie, w  ciągu ostatnich 
20 lat Polska wydała ponad bi-
lion złotych na import paliw 
kopalnych. 
– Zgadza się i  to głównie z Ro-
sji, od której przecież rząd PiS 
chce być (przynajmniej w  żarli-
wych deklaracjach) niezależny. 
Co gorsza rząd nie tylko zwleka 
z  modernizacją i  transformacją 
energetyczną, ale sam energetyce 
podstawia nogę. Przypomnijmy 
choćby gigantyczne straty w sku-
tek rozpoczętej i  ostatecznie za-
wieszonej budowy nowego bloku 
węglowego w Elektrowni Ostro-
łęka. Rząd „wyrzucił w błoto” co 
najmniej 1,3 mld zł. Albo zupeł-
nie kuriozalne wydatki spółki 
Energa, która jest jednym z fun-
datorów Polskiej Fundacji Naro-
dowej. Fundacja za 100 mln zł 
miała promować Polskę w świe-
cie, a skończyła kompletną klapą. 
Ta sama Energa straciła też 400 
mln zł po tym, jak za rządów Be-
aty Szydło została zaangażowana 
w ratowanie polskich kopalń. Ta-
kie działania na pewno nie polep-
szają sytuacji ani samych spółek, 
ani też bezpieczeństwa energe-
tycznego naszego kraju.

Co w takim razie można zrobić, 
żeby to poprawić?
– Szczerze mówiąc jesteśmy 
w kiepskim położeniu. Rząd PiS 
lata temu postawił jednostronnie 
na węgiel, na kilka lat poważnie 
zahamował inwestycje w  lądo-
wej energetyce wiatrowej i opóź-
niał realizację programu budowy 
elektrowni jądrowej. Przez to, 
nasza gospodarka mocno odczu-
wa procesy zachodzące obecnie 
na rynku energii jak wzrost ceny 
węgla czy opłat za uprawnienia do 
emisji CO2. I teraz za to płacimy. 
Żeby poprawić sytuację Polska 
musiałaby szybko i zdecydowanie 
zmienić politykę energetyczną. 
Jednak rządowi PiS najwyraźniej 
brakuje odwagi do takiej zmiany.

Nawet jeśli moglibyśmy przy 
tym liczyć na wsparcie ze strony 
UE?
– Sęk w  tym, że rząd wcale ta-
kiego wsparcia nie chce. Proszę 
zobaczyć – z jednej strony obecny 
obóz władzy wmawia nam, że to 
Unia jest winna podwyżkom cen 

energii, z  drugiej – od pół roku 
blokuje przekazanie Polsce 58 
mld euro z  Funduszu Odbudo-
wy. 58 miliardów! To kompletnie 
niezrozumiały, wręcz idiotyczny 
upór, na którym tracimy wszyscy. 

Tymczasem pieniądze unijne 
mogą realnie poprawiać sytuację 
energetyczną i  my tu – na Po-
morzu – doskonale o tym wiemy. 
Od 2007 roku wykorzystaliśmy 
już ponad 1,1 mld zł ze środków 

unijnych na odnawialne źró-
dła energii, termomodernizację, 
przebudowę sieci ciepłowniczych, 
czy energooszczędne oświetle-
nie. Wszystko po to, by popra-
wić bezpieczeństwo energetyczne 

naszego regionu i zmniejszyć zu-
życie energii. Jestem przekonany, 
że w  jakiejś mierze złagodziło to 
naszym mieszkańcom i  instytu-
cjom skutki drastycznych podwy-
żek cen energii elektrycznej i gazu.

KTO NAM PODNOSI RACHUNKI ZA ENERGIĘ?

czy faktycznie drastyczny wzrost cen prądu w ostatnich miesiącach to wina Unii europejskiej? dlaczego rząd manipuluje danymi? 
o tym, gdzie znikają co roku miliardy złotych przeznaczone na transformację energetyczną rozmawiamy z mieczysławem strukiem, 
marszałkiem województwa pomorskiego.

fałszywa żarówka za 12 mln zł

Ponad 1 000 000 000 zł 
dla Pomorza z UE na energetykę

Przebudowa sieci ciepłowniczych i kotłowni

73 266 277,53 zł

Energooszczędne oświetlenie uliczne

63 195 055,93 zł

Odnawialne Źródła Energii

232 051 221,19 zł
Termomodernizacja

712 115 817,48 zł

RAZEM   1 080 628 372,13

Szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych 
[tony równoważnika CO2]: 

60 678,23

Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii odnawialnej  

[MW]: 

69,49

Dzięki realizacji projektów:

Polityka Unii Europejskiej   NIE odpowiada 
za 60%  Twojego rachunku za prąd

Koszty emisji CO2
stanowią 

60% kosztów produkcji
energii, ale 

tylko 20% Twojego
rachunku za prąd

36% 32%

32%

Podatki 
i opłaty krajowe

Koszty produkcji
energii

Koszty dystrybucji

25 mld zł zarobił polski budżet w 2021 r. 
na handlu emisjami. To aż 650 zł na Polaka. 
GDZIE SĄ TE PIENIĄDZE?
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BĘDĄ TRZY NOWE ULICE

umowy na budowy podpisane
Ulice Sadowa, Nektarowa 
i  Przy Sadzie w  Kowalach 
przejdą gruntowną metamor-
fozę. Wkrótce rozpoczną się 
prace budowlane. Wójt gminy 
Kolbudy Andrzej Chruścicki 
podpisał umowy z  wykonaw-
cami, którzy realizować będą 
warte łącznie ponad 6,5 milio-
nów złotych inwestycje. 
Przebudowę ulicy Sado-
wej i  Nektarowej zrealizuje 
Przedsiębiorstwo Transporto-
wo-Usługowe OL TRANS. 
Prace budowlane powinny zo-
stać ukończone w terminie 10 
miesięcy od zawarcia umowy. 
Zgodnie z  projektem budow-
lanym nawierzchnie na obu 
ulicach wykonane zostaną 
z  kostki betonowej. Wzdłuż 
przebudowanych dróg uło-
żone zostaną chodniki o  sze-
rokości 2 metrów z  zawęże-
niami, a  miejscami wykonane 
będą gruntowe pobocza. Drogi 
będą oświetlone. Łączna dłu-
gość modernizowanych odcin-
ków ulic Sadowej i Nektarowej 
wyniesie około 1,3 kilometra. 
Zadanie obejmuje ponadto bu-
dowę kanalizacji deszczowej 
z przepompownią. 
Kolejną z  inwestycji drogo-
wych w  Kowalach, która zre-
alizowana zostanie w  termi-
nie 8 miesięcy od podpisania 

umowy jest budowa ulicy Przy 
Sadzie z  kanalizacją deszczo-
wą i  przepompownią. To za-
danie wykona firma Usługowo
-Budowlana Witold Cygert. 
Również w  tym przypadku 
nawierzchnia pokryta będzie 
kostką betonową, a  szerokość 
jezdni wyniesie 5 metrów. 
Równolegle do drogi wybudo-
wana zostanie opaska z  kost-
ki betonowej o  szerokości 1,5 
metra. Przebudową objęty bę-
dzie odcinek o długości około 
180 metrów, od skrzyżowania 
z  ulicą Wiśniową. Na końcu 
drogi powstanie  natomiast 
plac do zawracania. Ulica przy 

Sadzie będzie połączona z  ul 
Wiśniową drogą z  płyt typu 
YOMB. Rozpoczęcie prac 
planowane jest na początek 
kwietnia.
 – Wkrótce rozpoczniemy 
kolejne prace drogowe w  na-
szej gminie – mówi Andrzej 
Chruścicki. – Tym razem mo-
dernizacji nawierzchni oraz 
budowy kanalizacji deszczo-
wej i  oświetlenia doczekają 
się mieszkańcy sołectwa Ko-
wale. Równocześnie inwestu-
jemy w  nową infrastrukturę 
drogową w  Otominie, Lu-
blewie Gdańskim, Pręgowie 
i  Czapielsku, gdzie aktualnie 

także trwają prace budowlane. 
Staramy się poprawiać drogi 
gminne w  sposób zrównowa-
żony, uwzględniając potrzeby 
mieszkańców wszystkich so-
łectw. Budujemy drogi i  ciągi 
piesze. Lista planowanych za-
dań jest jednak wciąż bardzo 
długa. Proszę więc mieszkań-
ców o  cierpliwość. Zapew-
niam, że znamy potrzeby i sys-
tematycznie je realizujemy. 
Cały czas aplikujemy o  środ-
ki zewnętrzne i  przygotowu-
jemy się do kolejnych zadań 
inwestycyjnych. 

(RN)

życie gmiNy koLBudy

DROGOWCY W AKCJI

inwestycje w gminie kolbudy 
Trwają prace zimne przy bu-
dowie ulicy Bratek w  Czapiel-
sku, gdzie na odcinku o długo-
ści blisko 950 metrów ułożona 
zostanie asfaltowa nawierzch-
nia. W  tej samej miejscowości 
dobiega końca układanie płyt 
YOMB na ulicy Jarzębinowej. 
Utwardzony fragment drogi 
ma ponad 400 metrów długości 
i 4,5 metra szerokości. 
Budowlańców i  ciężki sprzęt 
spotykamy też na ul. Polnej 
w Lublewie Gdańskim. Ta, na 
długości blisko 600 metrów, 
pokryta zostanie nawierzchnią 
z kostki betonowej. Jej szerokość 
wyniesie 4,5 metra. Wzdłuż 
drogi wykonany zostanie rów-
nież chodnik o  szerokości od 
1,5 do 2,7 m i oświetlenie ulicz-
ne. Dla poprawy bezpieczeń-
stwa w  ruchu drogowym mają 
zostać wykonane trzy wynie-
sione skrzyżowania. W ramach 
zadania planowane jest również 
utwardzenie płytami YOMB, 
na odcinku 160 metrów, ulicy 
Zapole w Lublewie Gdańskim 
(boczna od ul. Polnej).
Prace drogowe realizowane są 

również w  Otominie na uli-
cy Okrężnej oraz w  Pręgowie, 
gdzie równej nawierzchni do-
czekają się ulice: Grzybowa, 
Rydzowa i Pieczarkowa. 
Z każdym dniem obserwujemy 
również postęp prac na ulicy 
Glazurowej w Kowalach, gdzie 
pod układanie nowego asfaltu 
przygotowywany jest odcinek, 
który połączy nowo budowane 
rondo ze skrzyżowaniem z ulicą 
Zeusa.
W  Pręgowie w  szybkim tem-
pie postępuje budowa ronda 
w pobliżu tamtejszego kościoła. 
Wraz z nowym skrzyżowaniem 
o  ruchu okrężnym budowane 
są dodatkowe miejsca parkin-
gowe przy szkole podstawowej, 
co cieszy rodziców dowożących 
dzieci na lekcje oraz uczestni-
ków popołudniowych zajęć or-
ganizowanych w placówce. In-
westycja realizowana jest przez 
Starostwo Powiatowe w Prusz-
czu Gdańskim, przy finanso-
wym wsparciu gminy Kolbudy.

(RN)

Wójt Andrzej Chruścicki zapew-
nił, że prace budowlane realizowa-
ne są zgodnie z harmonogramem, 
a obiekt zostanie oddany do użyt-
ku na inaugurację nowego roku 
szkolnego.
  – Bielkówko długo czekało na 
rozbudowę szkoły – mówił An-
drzej Chruścicki. – Wspólnie reali-
zujemy tak ważny dla społeczności 
lokalnej projekt. Jestem pewien, że 
długo służył będzie mieszkańcom.

Uczniowie, nauczyciele, miesz-
kańcy Bielkówka, ale również 
zawodnicy zrzeszeni w  gmin-
nych klubach sortowych, z  nie-
cierpliwością oczekują nowej hali 
i dodatkowych sal lekcyjnych. 
  – Dzisiejsza uroczystość za-
kończenia prac konstrukcyj-
nych ma miejsce w  czasie dla 
nas szczególnym – mówiła 
Martyna Pilas, dyrektor ZKiW 
w  Bielkówku. – W  tym roku 

bowiem obchodzimy 60-lecie 
szkoły podstawowej i  80-lecie 
śmierci patrona szkoły Brunona 
Gregorkiewicza.
Dyrektor przypomniała, że pa-
tron aktywnie działał na rzecz 
utworzenia polskiej szkoły dla 
dzieci z terenu Bielkówka i Prę-
gowa. Te starania przerwała 
wojna, a  w efekcie śmierć Bru-
nona Gregorkiewicza w  obozie 
koncentracyjnym. 
 – Dwadzieścia lat po śmier-
ci Brunona Gregorkiewicza 
została wybudowana nasza 
szkoła – mówiła Martyna Pi-
las. – W  tym roku spełnia się 
natomiast nasze kolejne marze-
nie. Rozbudowa naszej szkoły 
o  kompleks sportowy i  dodat-
kowe sale dydaktyczne. 
Oddanie rozbudowanego, 
zmodernizowanego obiektu do 
użytku zaplanowano na wrze-
sień bieżącego roku. Na drew-
nianej konstrukcji hali, i  na 
murowanej części przylegającej 

do obiektu sportowego pojawiło 
się już poszycie dachowe. Ak-
tualnie trwa montaż elementów 
ścian sali gimnastycznej.
Rozbudowa szkoły w  Biel-
kówku rozpoczęła się w  waka-
cje minionego roku. Stara sala 
gimnastyczna została zrównana 
z ziemią, a w jej miejscu powsta-
je nowa hala sportowa z łączni-
kiem i  dodatkowymi pomiesz-
czeniami dydaktycznymi.
Powiększenie oraz unowocze-
śnienie placówki podyktowa-
ne jest obecnymi potrzebami, 
ale także rosnącą z roku na rok 
liczbą mieszkańców Bielkówka, 
wśród których jest sporo rodzin 
z dziećmi.
Szkoła zyska nową halę sporto-
wą oraz sześć dodatkowych sal 
lekcyjnych, w  których będą się 
uczyć klasy IV–VIII. Powsta-
nie też pracownia chemiczna. 
W  zmodernizowanej części 
szkoły będą przestronne kory-
tarze i  szatnie, duża świetlica 

i nowa stołówka. Odrębne wej-
ście oraz pomieszczenie z zaple-
czem kuchennym i  sanitarnym 
będzie miała społeczność Biel-
kówka. Powstanie bowiem dłu-
go oczekiwana sala sołecka.
Wiecha jest tradycją budowla-
ną, polegającą na zawieszeniu 

przystrojonego kolorowymi 
wstążkami wieńca na górnej 
części budynku, a wiesza się ją 
na znak zakończenia ważnego 
etapu budowy.

(RN)

SALA GIMNASTYCZNA CORAZ BLIŻEJ

w szkole w Bielkówku zawisła wiecha
w zespole kształcenia i wychowania w bielkówku zakończono budowę konstrukcji nowej sali gimnastycznej. równocześnie w górę 
pnie się murowana część obiektu, z zapleczem sportowym, salą sołecką i dodatkowymi pomieszczeniami dydaktycznymi. w obecności 
przedstawicieli samorządu, społeczności szkolnej oraz wykonawcy w najwyższym punkcie „szkieletu” hali zawieszono tradycyjną wiechę 
oraz symbolicznie dokręcono ostatnie śruby drewnianej konstrukcji.
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PIĘKNA WIEŚ POMORSKA

Po koronę najpiękniejszej 

Tradycją stały się już woje-
wódzkie konkursy, w których 
wybierana jest najpiękniej-
sza pomorska wieś. Właśnie 
wystartowała 29. edycja kon-
kursu „Piękna wieś pomor-
ska”, którego organizatorem 
jest Samorząd Województwa 
Pomorskiego. 
Przypomnijmy, że wybór tej 
najpiękniejszej poprzedzony 
jest eliminacjami – najpierw 
gminnymi, a  potem powia-
towymi. Zmagania odbywa-
ją się w  dwóch kategoriach: 
zagroda rolnicza i  wieś. Na-
grody otrzymać można na 

każdym z  trzech etapów 
konkursu. 
Jak informują organizatorzy 
zabawy, komisja będzie oceniać 
m. in. wygląd zabudowań, pie-
lęgnowanie miejscowej tradycji 
czy też promowanie lokalnych 
produktów. Nagrodzone zo-
staną również najpiękniejsze 
zagrody. Zwycięska miejsco-
wość otrzyma 30 tys. zł, za za-
jęcie drugiego miejsca 20 tys., 
a za najniższy stopień podium 
10 tys.. Komisja może również 
przyznać trzy wyróżnienia. 
Najlepsza zagroda w  woje-
wództwie otrzyma 5 tys. zł.

Zgłoszenia do etapu gminne-
go trwają do 1 czerwca, nato-
miast do etapu wojewódzkiego 
komisje powiatowe powinny 
zgłosić finalistów do 18 lip-
ca. Do etapu wojewódzkiego 
można zgłosić tylko jedną wieś 
lub zagrodę z danego powiatu. 
Przypomnijmy, że w  roku 
ubiegłym finał powiatowy za-
kończył się zwycięstwem Ar-
lety i Mieczysława Grulkow-
skich z  Borowin, a  najpięk-
niejszą wsią naszego powiatu 
został Kolnik.

(GR)

WIĘKSZA KADRA KPP

dwa tygodnie temu odbyła się uroczystość otwarcia nowego komisariatu w pszczółkach. nie jest to jedyna dobra wiadomość, ponieważ 
w tym samym czasie policyjne grono pracujące na terenie powiatu gdańskiego powiększyło się o czterech funkcjonariuszy. 

Nowy posterunek w Pszczółkach

Przypomnijmy, że budowa po-
sterunku rozpoczęła się trzy 
lata temu i  kosztowała ponad 
2,5 mln zł. 
 – 600 tysięcy złotych otrzyma-
no w ramach dotacji z Progra-
mu Modernizacji Policji na lata 
2017–2020. Gmina Pszczółki 
przekazała na cel budowy po-
sterunku działkę w doskonałej 
lokalizacji. W  obiekcie o  po-
wierzchni 264 m2 znajdują się 
m.in. pomieszczenia biurowe, 
pomieszczenie przejściowe 
dla osób zatrzymanych, a  tak-
że część o  przeznaczeniu so-
cjalnym – informuje sierż. szt. 
Karol Kościuk, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Policji w  Pruszczu Gdańskim. 
– Obiekt spełniający wysokie 
standardy w  zakresie warun-
ków pracy funkcjonariuszy, 
a  także obsługi klientów, po-
zwoli policjantom jeszcze lepiej 
realizować zadania związane 
z  zapewnieniem bezpieczeń-
stwa w dynamicznie rozwijają-
cej się gminie Pszczółki.
Dodajmy w  tym miejscu, że 
niebawem z nowego komisaria-
tu powinni cieszyć się policjan-
ci w  Cedrach Wielkich, gdzie 

trwa właśnie budowa ich nowej 
siedziby.
Na początku marca do grona 
mundurowych w  Komendzie 
Powiatowej Policji w Pruszczu 
Gdańskim dołączyło czworo 
nowych funkcjonariuszy.
 – Edyta, Agata, Andrzej 
i  Marcin zrealizowali swo-
je marzenia o  służbie w  mun-
durze. Cała czwórka od daw-
na marzyła o  służbie dla 

społeczeństwa. W  ostatnim 
czasie swoje zamiary zaczę-
li realizować – złożyli doku-
menty aplikacyjne i z sukcesem 
zakończyli postępowanie re-
krutacyjne. Niebawem zostaną 
skierowani do jednej ze szkół 
policyjnych na szkolenie pod-
stawowe, po czym rozpoczną 
codzienną służbę w  prusz-
czańskiej komendzie – dodaje 
rzecznik pruszczańskiej Policji. 

Warto wiedzieć, że Policja 
wciąż szuka chętnych kandy-
datów do pracy. Jak mówi sierż. 
szt. Karol Kościuk, służba 
w  Policji to szczególny rodzaj 
misji, który polega na zapew-
nieniu bezpieczeństwa społe-
czeństwu oraz niesieniu pomo-
cy innym. 
 – To zawód dla ludzi z pasją. 
Z  pewnością jest to ciekawa 
praca, w której możesz znaleźć 

miejsce dla siebie, a  Twoje 
umiejętności i  zdobyta wie-
dza pomogą podnieść poziom 
bezpieczeństwa obywateli. Po-
czątkujący funkcjonariusz – po 
kursie podstawowym – zarabia 
ok. 4,5 tysiące złotych. Aby 
rozpocząć swoją karierę w Po-
licji, należy wypełnić wszystkie 
wymagane dokumenty i  do-
starczyć je do Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gdańsku lub 

do jednej z komend miejskich/
powiatowych na terenie woje-
wództwa pomorskiego. Przyj-
mowanie dokumentów odby-
wa się z  zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Osoby składające 
dokumenty powinny być w ma-
seczkach ochronnych – infor-
muje rzecznik.
Dokumenty od kandydatów do 
służby w Policji są przyjmowa-
ne w:
 – Komendzie Powiatowej Poli-
cji w Pruszczu Gdańskim przy 
ul. Wita Stwosza 4, w dni po-
wszednie w  godzinach 8:00–
15:00 po wcześniejszym umó-
wieniu się telefonicznie pod 
numerem telefonu: 47 74 24 376
 – Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku ul. Okopo-
wa 15 codziennie w godzinach 
8:00–15:30, po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicz-
nie pod numerami telefonów: 
723–695–574, 607–235–276, 
516–819–371.
Więcej informacji dotyczących 
doboru znaleźć można na stro-
nie internetowej https://dobor.
pomorska.policja.gov.pl/

(GR)

 Uroczyste otwarcie komisariatu policji w pszczółkach
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TROPEM WILCZYM

Biegniemy ukraino z pomocą

99 osób pobiegło Tropem Wil-
czym w  Trąbkach Wielkich. 
Tym razem jednak nie tylko, 
aby upamiętnić Żołnierzy Wy-
klętych, ale także by solidary-
zować się z walczącą Ukrainą. 
 – Dlatego też uczestnicy bie-
gu w  rękach mieli niebiesko-
żółte chorągiewki, a  w czasie 
zawodów prowadzona była 
zbiórka pieniędzy do puszek 

„Biegniemy Ukraino z  Pomo-
cą!” – mówi Leszek Orczy-
kowski, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Trąbkach Wielkich.
Biegano na czterech dystan-
sach. Pierwsi do mety dobiegli: 
na dystansie 1963 m – Mateusz 
Kwiatek z  Gołębiewa Śred-
niego, na dystansie 3,5 km 
– Stanisław Gawlik z  Trąbek 

Wielkich, na dystansie 6,4 km 
– Jakub Lewańczyk z  Trąbek 
Wielkich, a  na dystansie 9,7 
km – Piotr Megger z  Trąbek 
Wielkich. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali z rąk Błażeja Konko-
la, wójta gminy Trąbki Wiel-
kie, pamiątkowe medale.

(GR)

OBÓZ SPORTOWY W HISZPANII

pierwszy tydzień ferii młodzi sportowcy z gminy pruszcz Gdański spędzili na obozie piłkarskim w Futbol salou sports center.

oglądali gwiazdy Barcelony i Napoli 

Przerywnikiem w  zajęciach 
treningowych była nie lada 
gratka dla każdego młode-
go piłkarza, a  także speł-
nienie marzeń wszystkich 
uczestników zgrupowania. 

Obozowicze udali się na słyn-
ny stadion Camp Nou w Bar-
celonie, aby obejrzeć, w  ra-
mach rozgrywek Ligi Europy, 
mecz FC Barcelona – SSC 
Napoli. Co ciekawe, jedną 

z  bramek dla Napoli strzelił 
nasz rodak Piotr Zieliński. 
Emocje piłkarskie to nie 
wszystko. Uczestnicy obo-
zu zwiedzili również piękną 
Barcelonę.
W  obozie uczestniczyło 54 
dzieci i 5 wychowawców.
 – Każdego roku organizuje-
my obozy dla naszych młodych 
piłkarzy – mówi Krzysztof Ru-
sinek z  Ośrodka Sportu i  Re-
kreacji Gminy Pruszcz Gdań-
ski. – W tym roku postanowi-
liśmy połączyć treningi z wiel-
ką przygodą, bo obejrzenie na 
żywo meczu FC Barcelony na 
jednym z największych stadio-
nów w  Europie z  pewnością 
taką jest. Wcześniej, jako dele-
gacja ośrodka sportu, w ramach 
zaproszenia jednej z firm, sami 
mieliśmy okazję odwiedzić 
Barcelonę i przygotować się na 
taki wyjazd. Dzieciaki były za-
chwycone. Dla niektórych był 
to pierwszy wyjazd zagranicz-
ny, pierwszy widok palmy na 
żywo. 
OSiR już planuje kolejne takie 
obozy w przyszłych latach. 

(MB)



Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00


