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FlashFlash

dzięki temu mieszkańcy naszego miasta, 
ale też gmin pruszcz Gdański i kolbudy 
będą mogli szybciej i łatwiej dotrzeć do 
lotniska w rębiechowie albo do Gdańska 
– komentuje Janusz wróbel, burmistrz 
pruszcza Gdańskiego. 

PkM przez kowale do Pruszcza gdańskiego
DUŻY STRUMIEŃ PODRÓŻNYCH NA TRASIE GDAŃSK – TCZEW

za nami pierwsza seria spotkań informacyjnych dla mieszkańców, które 
dotyczą nowego projektu pkm południe. łącznie zaplanowano 5 spo-
tkań – wszystkie na terenach, przez które przebiegać ma nowa linia ko-
lejowa, a więc w Gdańsku, a pozostałe trzy w gminach pruszcz Gdański, 
kolbudy i Żukowo.
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Jeszcze w tym roku ruszy gruntowna przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 w pruszczu Gdańskim.  
po zakończeniu prac obiekt służyć będzie osobom niepełnosprawnym. koszt inwestycji szacuje się na ponad 6,5 mln zł. 

W tej chwili trwają ostatnie przy-
gotowania do przetargu, który ma 
wyłonić wykonawcę prac. Za-
danie na pewno do łatwych nie 
będzie należało, szczególnie że 
budynek – mimo iż bardzo znisz-
czony – znajduje się pod opieką 
konserwatora zabytków. 
 – Liczymy, że pierwsze prace bu-
dowlane rozpoczną się w połowie 
tego roku. Zakres prac jest bardzo 
duży, a zarazem kosztowny, dla-
tego inwestycję będziemy reali-
zować w ciągu dwóch lat. Łatwiej 
i  szybciej byłoby wybudować 
zupełnie nowy budynek niż re-
montować zrujnowany budynek. 
Cel jest ambitny, ponieważ przy 
okazji chcemy przywrócić dawną 
świetność tego zabytku – mówi 
„Panoramie” Radosław Klacz-
kowski, zastępca burmistrza  
ds. komunalnych.
Po zakończeniu inwestycji pod-
opieczni placówek: Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i Środowisko-
wego Domu Samopomocy będą 
mogli korzystać z  m.in. z: pra-
cowni do stymulacji procesów po-
znawczych, sali rehabilitacyjnej, 

sali terapeutyczno-zajęciowej 
i  doświadczania świata oraz 
kuchni dydaktycznej. oraz pra-
cowni witrażowej, rękodzieła, czy 
technik różnych.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z  Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w  Pruszczu 
Gdańskim działa  na terenie na-
szego miasta już prawie ćwierć 
wieku prowadząc: Ośrodek Re-
habilitacyjno-Edukacyjno–Wy-
chowawczy, Wczesne Wspoma-
ganie Rozwoju, Środowiskowy 
Dom Samopomocy, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej i  Klub Wo-
zownia. – Z  nowych pomiesz-
czeń korzystać będą podopieczni 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i  Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy, a więc osoby dorosłe 
z  niepełnosprawnościami, które 
są rehabilitowane poprzez aktyw-
ność społeczną i  prozawodową. 
Jest to dla nas doskonała wiado-
mość, ponieważ w  tej chwili na 
ten cel musimy wynajmować po-
mieszczenia od prywatnej osoby, 
co bardzo mocna obciąża nasz 
budżet.– mówi nam Małgorzata 

Całka – Bałabuch, wiceprzewod-
nicząca Koła Polskiego Stowa-
rzyszenia na rzecz Osób z  Nie-
pełnosprawnością Intelektualną.
W obu tych placówką opieką ob-
jętych jest ok. 80 osób. Trzeba 
jednak powiedzieć, że również 
długa jest lista oczekujących. 
 – Na początku Naszej działalno-
ści  mieliśmy zaledwie kilkunastu 
podopiecznych, obecnie jest ich 
prawie 200. Myślę, że to zasłu-
ga dobrze przygotowanej kadry, 
która nieustannie rozwija się i an-
gażuje w pracę z podopiecznymi. 
Stowarzyszenie jako organ pro-
wadzący stara się o jak najwyższy 
standard  pracy w  każdej z  Na-
szych placówek wciąż poszerzając 
Naszą ofertę o nowe formy i me-
tody pracy - wyjaśnia Małgorzata 
Całka – Bałabuch 
– Rozmowy na temat przebu-
dowy tego budynku rozpoczęły 
się kilka lat temu. Prace nad sa-
mym projektem ruszyły cztery 
lata temu. Wtedy plany dotyczą-
ce rozbudowy tego obiektu były 
znacznie ambitniejsza. Czas jed-
nak zweryfikował nasze zamie-
rzenia, zaś zadanie sfinansujemy 
z  własnych środków. Poza tym, 
po wprowadzeniu „Polskiego 
Ładu” do kasy miejskiej wpływać 
też będą znacznie mniejsze środki 
z tytułu podatków z PIT. Według 
naszych wyliczeń chodzi nawet 
o kwotę ok. 11 milionów złotych. 
To powoduje, że bardzo rozważnie 
musimy podchodzić do każdej no-
wej inwestycji – przyznaje Rado-
sław Klaczkowski.
Od wielu lat bardzo aktywny 
jest pruszczański OREW, któ-
ry w ostatnim czasie – we współ-
pracy z  Referatem Gospodarki 

KOLEJNY AMBITNY PLAN MIASTA

zabytkowy budynek posłuży podopiecznym 
PsoNi koło w Pruszczu gdańskim  

Komunalnej pruszczańskiego 
magistratu – w ramach obchodów 
pierwszego Dnia Wiosny i  Pro-
gramu Ekologicznego „S.O.S. dla 
Ziemi” zajął się sianiem trawy na 
kwietnej łące w  parku przy ulicy 
Mickiewicza. 
 – Podopieczni z grup edukacyj-
nych z werwą i  pełnym zaanga-
żowaniem zabrali się do pracy. 
Nasiona kwietnej łąki zostały 
dokładnie wysiane, zagrabione 
i  udeptane, a  następnie zawa-
łowane. Ponadto na zajęciach 
warsztatowych wychowankowie 

z  grup IV i  VI, wykonali dom-
ki dla owadów, które zostały za-
wieszone na drzewach sąsiadują-
cych z  naszymi zasiewami. Aby 
włączyć do akcji każdego ucznia 
ośrodka, podopieczni z  grup re-
walidacyjnych przyłączyli się do 
upiększania miasta poprzez roz-
dawanie przechodniom wcześniej 
samodzielnie przygotowanych 
kwietnych bomb, do których do-
łączona została instrukcja ich za-
siewu – mówi Małgorzata Całka
-Bałabuch. – Mamy nadzieję, że 
z nasion wyrosną piękne rośliny, 

które nie tylko ozdobią park, cie-
sząc oczy spacerujących miesz-
kańców, ale także zapewnią osto-
ję spokoju i  bezpieczeństwa dla 
pożytecznych owadów.
Pruszczańska organizacja pozy-
skała także środki pieniężne, któ-
re będą przeznaczone na wsparcie 
uchodźców z  Ukrainy. Dzięki 
temu będzie można – na okres 
jednego roku – wynająć dom, 
w którym schronienie znajdzie 40 
uchodźców z Ukrainy.

Krzysztof Lubański

  małgorzata całka-bałabuch, wiceprzewodnicząca koła polskiego stowarzyszenia na rzecz 
osób z niepełnosprawnością intelektualną i radosław klaczkowski, zastępca burmistrza  

ds. komunalnych na bieżąco omawiają sprawy inwestycji

  podopieczni pruszczańskiego orew zajęli się sianiem 
trawy na kwietnej łące w parku przy ulicy mickiewicza 
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Wielkanoc w cieniu wojny… 

Niemniej życzę Państwu rodzinnych Świąt,                                                            
dzieciom wesołego Śmigusa - Dyngusa,    
Gościom z Ukrainy życzę chwil zapomnienia 
w to nasze Święto i choć trochę uśmiechu.
       

                   z poważaniem 

Małgorzata Chmiel, poseł 

CAŁA NAPRZÓD – SKORZYSTAJ Z PROPOZYCJI

spełnij się zawodowo 
i życiowo
Bezpłatne kursy i staże za-
wodowe dostosowane do 
zainteresowań, wsparcie 
specjalistów – to niektóre z 
aktywizujących propozycji 
dla uczestników projektu 
„Cała Naprzód III”. Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Gdańsku zachęca osoby 
bezrobotne do skorzysta-
nia z tego kompleksowego 
wsparcia. Można polepszyć 
życiową sytuację, znaleźć 
ciekawą i stabilną pracę. 
Jak informuje nas Sylwia 
Ressel, rzecznik prasowy 
gdańskiego ośrodka ad-
resatami projektu są oso-
by, które ukończyły 30 lat, 
mieszkanki i mieszkańcy 
Trójmiasta oraz powiatów: 
gdańskiego i tczewskiego. 
To oferta wsparcia m.in. dla 
osób długo pozostających 
bez pracy oraz dla pracu-
jących za minimalne wy-
nagrodzenie. To szansa na 
poprawę sytuacji zwłaszcza 
dla kobiet i dla osób z nie-
pełnosprawnością, będą-
cych w najtrudniejszej sytu-
acji na zawodowym rynku.
 – Zachęcam także panie 

do włączenia się w projekt 
– mówi Marcin Męczy-
kowski, zastępca dyrek-
torki MOPR w Gdańsku. 
– Uczestnictwo w nim to 
same plusy: można rozwinąć 
swoje umiejętności, zyskać 
nowe kompetencje zawodo-
we i znaleźć pracę zgodną z 
predyspozycjami oraz wła-
snymi oczekiwaniami.  
Wsparcie projektowe obej-
muje m.in. opracowanie in-
dywidualnego planu działa-
nia dla uczestnika, zgodne-
go z jego potrzebami i talen-
tem. Osoby biorące udział w 
„Całej Naprzód III” poznają 
swoje mocne strony podczas 
specjalistycznych warszta-
tów. Uczą się np. jak napi-
sać podanie o pracę czy jak 
zachować się w rozmowie z 
pracodawcą, by zakończyła 
się powodzeniem. 
 – Bardzo szeroka jest ofer-
ta bezpłatnych szkoleń. 
Są one dostosowane m.in. 
do predyspozycji uczest-
ników. Można skorzystać 
np. z kursów komputero-
wych, językowych, prawa 
jazdy (różne kategorie) oraz 

rzemieślniczych. Uczest-
niczki projektu mogą wziąć 
udział np. w szkoleniach 
f lorystycznych, fryzjerskich 
oraz wizażu. W ofercie są 
też inne kursy, np. hote-
larski lub gastronomiczny, 
których ukończenie może 
zaowocować znalezie-
niem dobrze płatnej pracy. 
Kompleksowego wsparcia 
wszystkim uczestnikom 
projektu udzielają m.in. do-
radca zawodowy, pośrednik 
pracy oraz specjalista ds. 
szkoleń – informuje Sylwia 
Ressel.
Zainteresowani ofertą mogą 
kontaktować się telefonicz-
nie w dni powszednie (tel. 
58 347 82 99, 502 986 387).  
„Całą Naprzód III” re-
alizują: gdański MOPR 
w partnerstwie z gmina-
mi Pszczółki i Suchy Dąb. 
Wartość realizacji to 2 088 
000 zł, w tym dof inansowa-
nie z Unii Europejskiej wy-
nosi 1 983 600 zł. Projekt 
będzie prowadzony do koń-
ca czerwca 2023 roku. 

(SR)
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BUDŻET OBYWATELSKI

do końca 
kwietnia
Jeszcze tylko przez dwa 
tygodnie zgłaszać można 
pomysły do Budżetu Oby-
watelskiego 2022 w Prusz-
czu Gdańskim. Wszystkie 
zgłoszone pomysły zostaną 
poddane analizie, a następ-
nie każdy z mieszkańców 
będzie mógł zagłosować na 
wybrane działania. 
Do dyspozycji mieszkań-
ców w miejskiej kasie jest 
600 tys. zł, w tym na reali-
zację jednego projektu moż-
na przeznaczyć nie więcej 
niż 150 tys. zł. O tym, jakie 
zadania zostaną zrealizowa-
ne, zdecydują sami miesz-
kańcy w głosowaniu, które 
odbędzie się we wrześniu.
Wnioski można złożyć 
wersji papierowej w siedzi-
bie Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański (ul. Grunwaldzka 
20, 83-000 Pruszcz Gdań-
ski) lub elektronicznie za 
pomocą formularza znajdu-
jącego się na stronie www.
bo.pruszcz-gdanski.pl. Od 
2021 roku istnieje możli-
wość zgłaszania projektów, 
których realizacja może 
się odbywać na terenach 
nienależących do miasta. 
Dzięki temu zadania będą 
mogły być wykonane na 
działkach należących do 
wspólnot albo spółdzielni 
mieszkaniowych. 
Szczegółowe informacje 
dotyczące zgłoszonych pro-
jektów oraz zasad głosowa-
nia na nie można znaleźć na 
stronie: bo.pruszcz-gdan-
ski.pl.

(GR)

wydarzeNia

 – Każdy projekt Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej jest transpa-
rentny. Nie wyobrażam sobie, 
aby nowa linia kolejowa była 
projektowana bez udziału miesz-
kańców i przedstawicieli lokal-
nych społeczności – mówi Grze-
gorz Mocarski, prezes PKM SA. 
Kolejne spotkania odbędą się 
jeszcze w maju i czerwcu.
 – Liczę na szybki rozwój tego 
projektu. Kibicuję rozwojowi 
pierwszej części zadania, a więc 
budowie linii przez Orunię do 
Kowal, wierząc, że następnym 
krokiem będzie rewitalizacja li-
nii Pruszcz Gdańska – Stara 
Piła. Dzięki temu mieszkań-
cy naszego miasta, ale też gmin 
Pruszcz Gdański i Kolbudy będą 
mogli szybciej i łatwiej dotrzeć 
do lotniska w Rębiechowie albo 
do Gdańska – komentuje Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego. 
Według szacunków do 2030 
roku w samych tylko południo-
wych dzielnicach Gdańska bę-
dzie mieszkało ponad 100 ty-
sięcy osób. Pamiętać należy też 
o bardzo dynamicznie rozwi-
jających się miejscowościach 
powiatu gdańskiego. Jednym z 
największych problemów miesz-
kańców tej części obszaru metro-
politalnego są codzienne dojazdy 
do pracy, szkoły i powroty do 

domów, które z każdym rokiem 
są tylko coraz dłuższe. Alter-
natywą dla stojących na tych 
samych, zatłoczonych ulicach 
samochodów i autobusów może 
być ekologiczny, szybszy i zabie-
rający więcej pasażerów trans-
port kolejowy.
 – Oddana do użytku w 2015 
roku linia Pomorskiej Kolei Me-
tropolitalnej otworzyła komuni-
kacyjnie Trójmiasto w kierun-
ku zachodnim i stała się silnym 
bodźcem do rozwoju transportu 
kolejowego w całym regionie – 
mówi marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk. 
– Projekt PKM udowodnił tak-
że, że najlepszym rozwiązaniem 
gwarantującym zapewnienie 
sprawnego transportu zbioro-
wego dla mieszkańców nowych 
dzielnic Gdańska i sąsiednich 
gmin jest właśnie kolej. Dlatego 
jako samorząd wojewódzki za-
proponowaliśmy gminom zrze-
szonym w Obszarze Metropoli-
talnym Gdańsk–Gdynia–Sopot 
wspólną realizację nowego, wi-
zjonerskiego projektu kolejo-
wego w ramach kolejnego etapu 
projektu PKM.
Zakłada on budowę całkowi-
cie nowej, zelektryfikowanej 
i dwutorowej linii kolejowej 
od przystanku SKM Gdańsk 
Śródmieście przez południowe 

dzielnice Gdańska do Kowal i 
jej późniejszego połączenia za-
równo z istniejącą linią kolejową 
nr 248 (czyli popularną PKM), 
jak i nieczynną obecnie, wyma-
gającą modernizacji linią nr 229 
(Pruszcz Gdański – Stara Piła). 
W latach 2021–2023 powstanie 
Studium Techniczno-Ekono-
miczno-Środowiskowe, które 
wskaże rekomendowany prze-
bieg PKM Południe, niezbędną 
rezerwę terenową oraz odpo-
wie na pytanie, czy realizacja tej 

inwestycji będzie ekonomicznie i 
społecznie uzasadniona.
Warto przypomnieć, że od kil-
ku lat coraz głośniej mówi się 
o budowie dodatkowego toru 
kolejowego między Gdań-
skiem, Pruszczem Gdańskim i 
Tczewem.
 – Dość odległa jest perspektywa 
realizacji tej inwestycji. Jestem 
jednak głęboko przekonany, że 
zapadną decyzje i przyspieszeniu 
tego przedsięwzięcia. Z analiz 
przeprowadzonych przez spółkę 

PKP PLK wynika, że na trasie 
Gdańsk – Tczew jest tak duży 
strumień pasażerów, że jest to 
jedna z najbardziej opłacalnych 
linii kolejowych w całym kraju. 
Ta inwestycja przyniesie korzy-
ści nie tylko naszemu miastu, ale 
również Pomorzu i całego kraju 
– podkreśla Janusz Wróbel.
Do tematu na pewno wrócimy 
jeszcze na łamach „Panoramy”.

(GR)

DUŻY STRUMIEŃ PODRÓŻNYCH NA TRASIE GDAŃSK – TCZEW

Pociągiem przez kowale 
do Pruszcza gdańskiego
za nami pierwsza seria spotkań informacyjnych dla mieszkańców, które dotyczą nowego projektu pkm południe. 
łącznie zaplanowano 5 spotkań – wszystkie na terenach, przez które przebiegać ma nowa linia kolejowa, a więc w 
Gdańsku, a pozostałe trzy w gminach pruszcz Gdański, kolbudy i Żukowo.
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2 kwietnia obchodzimy Świa-
towy Dzień Świadomości Au-
tyzmu. Z  tej okazji  w  wielu 
miejscach naszego kraju or-
ganizowano różnego rodzaju 
wydarzenia, których celem 
było przede wszystkim propa-
gowanie informacji o tym za-
burzeniu, ale również wspar-
cie i  zrozumienie dla osób 
z autyzmem. 
W  Szkole Podstawowej Spe-
cjalnej w  Warczu w  ramach 
Światowego Dnia Świadomo-
ści Autyzmu zorganizowano 
warsztaty sensoryczne, które 
poprzedził filmik „Autyzm”. 
Każdy uczeń miał za zadanie 
wykonać żelową świecę. Jak 
mówią organizatorzy imprezy, 

zabawa była wyśmienita. 
Dzieci miały do wyboru wa-
chlarz kolorów, kształtów, 
różnych struktur i  zapachów, 
a uczestniczy warsztatów mo-
gli zabrać wykonaną przez 
siebie świecę do domu.
W Światowym Dniu Świado-
mości Autyzmu wiele budyn-
ków zostało podświetlonych 
na niebiesko i  różowo. Jest 
to bowiem wyraz solidarno-
ści z  osobami z  autyzmem 
i  ich rodzinami. Kolory te 
symbolizują fakt, że autyzm 
dotyka zarówno kobiet, jak 
i mężczyzn.  

(GR)

WARSZTATY W WARCZU

solidaryzujemy się 
z autystykami 

Nasze sPrawy

Karetka pogotowia wraz z wy-
posażeniem to dar samorządów 
z powiatu gdańskiego. Z kolei 
wszystkie samorządy sfinanso-
wały wspólnie zakup sprzętu 
medycznego (m.in. urządzeń do 
próżniowego leczenia, zestawów 
stabilizacji ortopedycznej i opa-
trunków), który szczególnie po-
trzebny jest w czasie wojny. To 
wszystko trafiło już do lwowskich 
szpitali.
 – Nie byłoby tego wydarze-
nia, gdyby nie wójtowie nasze-
go powiatu i burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego. Jesteśmy dumni, że 
dzięki współpracy samorządów 
mogliśmy przekazać do Lwo-
wa tak cenny i potrzebny w tej 
chwili dar – podkreśla Marian 
Cichon. – Karetka była w pełni 
wyposażona m.in. z respirato-
rem, defibrylatorem czy butlami 
tlenowymi. Dzięki temu ukraiń-
scy medycy mogli niemal natych-
miast ruszać do akcji i ratować 
życie swoich rodaków. Dziś je-
steśmy wszyscy razem i uroczy-
ście informujemy o przekazanej 
karetce, ale zazwyczaj pomaga-
my każdego dnia, bez rozgłosu i 
świateł kamer. Liczy się bowiem 
efekt. Dziękuję wszystkim miesz-
kańcom z terenu powiatu, którzy 
aktywnie zaangażowali się w po-
moc Ukraińcom.
Koszt karetki razem z wyposaże-
niem oszacowano na ok. 450 tys. 
zł. W tym niewielkim konwoju 

pojechał – już drugi raz – Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz.
 – Nie mam małych dzieci, ani 
wnuków, więc swój wolny czas 
spożytkowałem w najodpowied-
niejszy sposób. Myślę, że każda 
inna osoba – mająca prawo jaz-
dy – postąpiłaby tak samo jak 
ja. Poza tym warto i należy po-
magać, a jednym z zadań samo-
rządowca jest niesienie pomo-
cy – mówi „Panoramie” Marek 
Zimakowski.
Anna Górska, dyrektor Samo-
dzielnego Publicznego Pogotowia 
Ratunkowego w Pruszczu Gdań-
skim, które przekazało karetkę na 
Ukrainę mówi, że w takich sytu-
acjach nie można się wahać.
 – Z przyjemnością odpowiedzie-
liśmy na apel samorządowców 

powiatu gdańskiego. Podjęliśmy 
się nie lada wyzwania, które uda-
ło się zrealizować w tak krótkim 
czasie. Nie jest to nasze ostatnie 
słowo – dodaje Anna Górska.
Poza ambulansem z Gdańska 
wyruszył także bus wypełnio-
ny sprzętem medycznym, który 
zapewniły Szpitale Pomorskie. 
Spółka kupiła sprzęt medyczny i 
opatrunki do leczenia ran ze środ-
ków, które przekazały samorządy 
województwa pomorskiego (400 
tys. zł) oraz Gdańska (250 tys. zł), 
Gdyni (250 tys. zł) i Sopotu (100 
tys. zł). Mowa o: urządzeniach do 
próżniowego leczenia, wiertar-
kach, zestawach stabilizacji orto-
pedycznej i diatermie. 
 – Dumny jestem z faktu, że w 
tych trudnych czasach mogę 
tak owocnie współpracować z 

pomorskimi samorządowcami. 
Niejednokrotnie życie pokazało, 
że właśnie samorządowcy potra-
fią doskonale współdziałać – po-
kazała to nawałnica, która prze-
szła nad Pomorzem w 2017 roku, 
pandemia czy tocząca się wciąż 
wojna na Ukrainie. Jej efektem 
jest lepsza, a tym samym sku-
teczniejsza pomoc. Wspólnie z 
samorządowcami Trójmiasta wi-
dzieliśmy we Lwowie, jak ciężkie 
są obrażenia w czasie trwającej 
tam wojny. Stąd też pomysł, aby 
aparatura i sprzęt medyczny tra-
fiły do szpitala lwowskiego, w 
którym leczone są osoby z całej 
Ukrainy – mówi Leszek Bon-
na, wicemarszałek województwa 
pomorskiego.

(lubek)

OWOCNA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW

karetka pogotowia oraz sprzęt medyczny wartości ok. 1 mln zł przekazane zostały 
potrzebującym we lwowie. przedsięwzięcie było inicjatywą władz zarządu powiatu 
gdańskiego, a do inicjatywy przyłączyły się samorządy powiatu, województwa 
pomorskiego oraz Gdańska, sopotu i Gdyni.

karetka i sprzęt medyczny trafiły do lwowa 
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OTWIERAMY PUNKT WSPARCIA DLA UKRAIŃCÓW

wspaniały łańcuch ludzkich serc
mieszkańcy powiatu gdańskiego w dalszym ciągu solidaryzują się z Ukrainą i jej mieszańcami w walce o niepodległość. dokładają też wszelkich starań, 
aby udzielać jak najlepszego wsparcia osobom, które zostały dotknięte konfliktem zbrojnym.

Wsparcie dla naszych sąsiadów 
ma różne oblicza. Radni po-
wiatu gdańskiego zdecydowali 
o udzieleniu wsparcia finanso-
wego dla powiatu przemyskie-
go w wysokości 50 tys. zł. Do 
powiatu lubaczowskiego trafiły 
z kolei 3 namioty pneumatycz-
ne wraz z wyposażeniem. Do 

Jaworowa natomiast przekaza-
no zaś 3 namioty wojskowe. Za-
trudniono także trzech tłuma-
czy. Poza tym w Zespole Szkół 
Rolniczych Centrum Kształce-
nia Praktycznego w Rusocinie 
organizowane są kursy języka 
polskiego. Zajęcia odbywają się 
dwa razy w tygodniu. Liczba 

miejsc jest nieograniczona. 
Chętni mogą zgłaszać się do 
sekretariatu szkoły w Rusocinie 
albo wypełnić ankietę umiesz-
czoną na stronie internetowej 
www.powiat-gdanski.pl lub na 
profilu facebookowym powiatu 
gdańskiego.
 – Lada dzień ma być otwarty 

Punkt Wsparcia dla miesz-
kańców Ukrainy. Będzie się on 
znajdować w Pruszczu Gdań-
skim przy ul. Wojska Polskiego 
30 – w dawnej siedzibie Urzędu 
Gminy Pruszcz Gdański. Znaj-
dować się tam będzie punkt in-
formacyjny, pośrednictwo pra-
cy, baza dostępnych mieszkań. 

Poza tym chcemy uruchomić 
ten punkt, ponieważ zależy 
nam na tym, aby goście z Ukra-
iny zaczęli usamodzielniać się. 
Zależy nam również na tym, 
aby w tym miejscu wydawa-
ne były niezbędne rzeczy dla 
naszych ukraińskich gości – 
mówi Marian Cichon, starosta 
gdański.
W tym zakresie władze po-
wiatu gdańskiego nawiąza-
ły współpracę z  organizacją 
pozarządową. Całe przedsię-
wzięcie będzie finansowane 
z budżetu powiatu gdańskie-
go. Od początku maja w tym 
samym budynku Fundacja 
Oparcia Społecznego Aleksan-
dry „FOSA” prowadzić będzie 
Punkty Pomocy Psychologicz-
nej-Interwencyjne i integra-
cyjne działania psychologiczne 
na rzecz osób i rodzin dotknię-
tych działaniami wojennymi na 

Ukrainie.
W tej chwili obywatelom Ukra-
iny zapewnione jest schronienie 
w 7 ośrodkach turystycznych. 
Prowadzona jest w dalszym 
ciągu zbiórka darów w szkole 
w Rusocinie.
 – Nieustannie zbierane są także 
pieniądze na specjalnie stwo-
rzone konto. Zdajemy sobie 
sprawę, że wsparcie material-
ne to nie wszystko. W związku 
z tym w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Pruszczu 
Gdańskim otrzymać można 
również pomoc psychologicz-
ną. Prowadzone są tam dy-
daktyczne zajęcia rozwojowe 
dla dzieci i ich rodziców, ale 
także konsultacje i zajęcia z lo-
gopedą – dodaje Natalia Błoń-
ska, członek Zarządu Powiatu 
Gdańskiego. 

(lubek)

Bardzo się cieszę, że wśród radnych jest taka jednomyślność 
w kwestii pomocy dla Ukrainy. W pomoc zaangażowanych 
jest również bardzo wiele osób prywatnych. Dzięki wspól-
nemu działaniu starostwa powiatowego, urzędu miasta oraz 
urzędów gmin udało się osiągnąć bardzo wiele, chociaż wszy-
scy zdajemy sobie sprawę, że jest to zaledwie kropla w morzu 
potrzeb. Oby nie załamał się ten wspaniały łańcuch ludzkich 
serc. Mam jednak nadzieję, że wojna skończy się szybko i na-
sze wsparcie nie będzie już tak potrzebne. 

ANDRZEJ PASTUSZEK, WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO 

 



R o l n i c t w o
3,5-letnie studia I stopnia w ZSR CKP w Rusocinie
Tytułu rolnika na poziomie studiów inżynierskich w województwie pomorskim.

Studia umożliwiają zdobycie i opanowanie podstawowej wiedzy biologiczno- chemicznej 
i ekologicznej, zapewniają znajomość ekonomiki, organizacji i  zarządzana produkcją, 
obrotem płodami rolnymi, funkcjonowania infrastruktury rolniczej.
 
To podstawowe wiadomości dotyczących produkcji zwierzęcej i ogrodnictwa w zakresie 
pozwalającym prowadzić wielokierunkowe gospodarstwo rolnicze.

ZapRasZamy 
również 

na studia 
podyplomowe

www.wsa.edu.pl

• osobie przejmującej gospodarstwo 
rolne 

• osobom ubiegającym się o środki 
finansowe z działań PROW 2007-
2013 takich jak: “Ułatwianie startu 
młodym rolnikom”, “Modernizacja 
gospodarstw rolnych” 

www.zsrckp.edu.pl
ZSR CKP w Rusocinie 58 301-00-78, 58 301-00-61

S t u d i a  i   S t o p n i a  n i e S t a C J o n a r n e
z a p i S y  o n l i n e  -  w w w . w S a . e d u . p l

KONTAKT:   (86) 216 94 97  |  www.wsa.edu.pl  |  rekrutacja@wsa.edu.pl

Absolwent dysponuje szeroką wie-
dzą technologiczną z zakresu pro-
dukcji roślinnej i zwierzęcej oraz 
ekonomiki i organizacji przedsię-
biorstw agrobiznesu. Zna metody 
i techniki pracy doradczej. Umie 
udzielać pomocy w określaniu in-
dywidualnego kierunku rozwoju 
gospodarstwa oraz pozyskiwaniu 
zewnętrznych źródeł f inansowa-
nia, tworzy  nowoczesny system 
doradztwa rolniczego. Posiada 
kompetencje do prowadzenia 
własnej działalnościgospodarczej, 
pracy w przedsiębiorstwach agro-
biznesu, administracji państwowej 
i samorządowej.

S p e C J a l n o ś ć :  
d o R a d Z t w o  R o l n e

Absolwenci przygotowani są do przeprowadzania zmian w or-
ganizacji polskiego rolnictwa. Dysponują gruntowną wiedzą  
z zakresu agrobiznesu, polityki gospodarczej i zarządzania jako-
ścią, a także posiada umiejętność zarządzania marketingowego. 
Mają poszerzoną wiedzę z zakresu finansów oraz funkcjonowa-
nia banków. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach  
agrobiznesu,  administracji  państwowej i samorządowej oraz 
w instytucjach finansowych, także na stanowiskach menadżer-
skich.

Absolwenci przygotowani są do przeprowadzania zmian w orga-
nizacji polskiego rolnictwa. Dysponują gruntowną wiedzą  z za-
kresu agrobiznesu, polityki gospodarczej i zarządzania jakością, 
a także posiada umiejętność zarządzania marketingowego. Mają 
poszerzoną wiedzę z zakresu finansów oraz funkcjonowania ban-
ków. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach  agrobiz-
nesu,  administracji  państwowej i samorządowej oraz w instytu-
cjach finansowych, także na stanowiskach menadżerskich.

S p e C J a l n o ś ć : 
a g R o b i Z n e s

w y k S z t a ł C e n i e 
r o l n i C z e  J e S t 
n i e z b ę d n e :

S p e C J a l n o ś ć : 
o C h r o n a  ś r o d o w i S k a 
o b S z a r ó w  w i e J S k i C h
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BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

życie gMiNy cedry wielkie

kilkanaście milionów złotych gmina cedry wielkie wydać może w tym roku na inwestycje drogowe. tylko rozpoczęte 
zadania kosztować będą ok. 10 mln zł, a żuławski samorząd nie powiedział ostatniego słowa i chce iść za ciosem 
i remontować kolejne ulice.

drogowe działania warte kilkanaście milionów 

Trwa właśnie remont ulic: 
Świerkowej, Sosnowej i  Brzo-
zowej w  Koszwałach. Dzięki 
działaniom drogowców po-
wstanie nowa jezdnia, chodni-
ki, zjazdy i pobocza. Wykona-
ne zostanie również oświetle-
nie. Wcześniej musi być jednak 
wymieniona sieć wodociągowa. 
Zakres prac jest duży, dlate-
go też na zrealizowanie całego 
zadania wykonawca ma czas do 
końca roku. Remont ulic kosz-
tować będzie 2,8 mln zł.
 – Drogi to jeden z najważniej-
szym punktów naszego budże-
tu inwestycyjnego. Każdego 
roku dokładamy wszelkich sta-
rań, aby wybudować albo wy-
remontować kolejne kilometry 
dróg, by kierowcy oraz rowe-
rzyści i  piesi czuli się na nich 
bezpieczni – podkreśla wójt 
gminy Cedry Wielkie Janusz 
Goliński.
Remontowana jest również 
droga przy domu podcienio-
wym w  Miłocinie. Przy oka-
zji budowana jest tu sieć wod-
no-kanalizacyjna oraz kanał 
teletechniczny. Wojewódzki 
Konserwator Zabytków zale-
cił, aby ulica została wykonana 
z kostki granitowej. Wszystkie 
działania mają zakończyć się do 
grudnia, a  inwestycja koszto-
wać będzie niespełna 3 mln zł.
Z kolei w Wocławach – nakła-
dem blisko 153 tys. zł – przebu-
dowywana jest ulica Dobrawy.
 – Otrzymywaliśmy sygnały od 

mieszkańców, aby drogę posze-
rzyć. Chętnie byśmy podjęli się 
tego wyzwania, ale nie mamy 
takiej możliwości, ponieważ 
część gruntów, na których znaj-
dowałaby się ulica, nie jest wła-
snością gminy. Trudno w takiej 
sytuacji dojść do porozumienia 
z  właścicielami działek. Zda-
rza się nawet, że sprawy takie 
trafiają na wokandę sądową. 
Podobnych przypadków jak 
w  Wocławach mamy znacz-
nie więcej – tłumaczy Janusz 
Goliński.
W  tym miejscu powiedzieć 
trzeba, że na wspomniane trzy 
zadania gmina Cedry Wielkie 
otrzymała 50-procentowe dofi-
nansowanie, a więc ok. 2,7 mln 
zł. Pieniądze pochodzą z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Pozostałe środki pocho-
dzą z budżetu gminy.
Drogowcy „walczą” również na 
ulicy Mickiewicza, która jest 
łącznikiem Cedrów Wielkich 
i  Giemlic. W  ramach zadania 
zaplanowano wykonanie m.in. 
nawierzchni asfaltowej, zjaz-
dów, poboczy. Wyremontowa-
ne zostaną przepusty, a  przy 
okazji w  niektórych miejscach 
poszerzona zostanie jezdnia, 
by można było zorganizować 
„mijanki”. W  tym przypadku 
mieszkańcy, a  przede wszyst-
kim rolnicy, uważają że droga 
powinna być szersza.
 – Gdybyśmy przystali na 
taki pomysł, to cały ruch 

samochodowy z  Tczewa prze-
niósłby się właśnie na ulicę 
Mickiewicza, co szczególnie 
odczuwalne byłoby dla miesz-
kańców osiedla przy młynie 
w  Cedrach Wielkich w  okre-
sie wakacyjnym, kiedy rzesze 
miłośników kąpieli jeżdżą nad 
morze – wyjaśnia wójt Go-
liński. – Droga będzie wyre-
montowana, ponieważ w  tym 
miejscu wysypywane były po-
pioły. W  porach suchych, po 
przejechaniu tylko jednego 
samochodu, pyły unosiły się 
na długie odległości, co było 
uciążliwością dla mieszkańców. 
Po zakończeniu prac kłopot ten 
z pewnością zniknie.
Te działania mają być ukończo-
ne w czerwcu. Koszt całkowity 
inwestycji wyniesie ponad 2,7 
mln zł, z  czego niespełna 1,7 
mln zł pochodzi z  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W  najbliższych tygodniach 
rozpocznie się remont ul. Kasz-
telańskiej w Trutnowach. Dro-
gowcy zajmą się przede wszyst-
kim poszerzeniem jezdni.
 – Remont ulicy Kasztelańskiej 
kosztować ma ponad 1,4 milio-
na złotych. Jest to już kolejna 
inwestycja, na którą pozyska-
liśmy zewnętrzne dofinanso-
wanie – dodaje Janusz Goliń-
ski, który niebawem podpisze 
umowę na dofinansowanie za-
dania z  Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. – Remont tej 
drogi ucieszy przede wszystkim 

rolników, którzy nie będą mu-
sieli wjeżdżać na tzw. „skrzyżo-
wanie śmierci” w  Trutnowach. 
Nowa Kasztelańska będzie 
więc znacznie bezpieczniejszą 
alternatywą. Z kolei w sprawie 
niebezpiecznego skrzyżowania 
czekamy wciąż na konkretną 
decyzję władz województwa 
pomorskiego.
Warto jeszcze dodać na ko-
niec, że powtórnie złożono trzy 

wnioski o  dofinansowanie bu-
dowy kolejnych dróg z progra-
mu „Polski Ład”. Wnioski do-
tyczą ulic: Wiejskiej i  Długiej 
w  Cerach Małych, ul. Lema 
w Wocławach oraz dróg w Sta-
nisławowie oraz wsi Leszkowy 
(przy zbiorniku wodnym).
 – W  dalszym ciągu wspólnie 
z  władzami powiatu gdań-
skiego czekamy na pozy-
tywną wiadomość w  sprawie 

dofinansowania remontu drogi 
powiatowej Błotnik-Trzcini-
sko. Wniosek znajduje się na 
liście rezerwowej, ale ma duże 
szanse na otrzymanie dotacji. 
Tylko z  tym dofinansowaniem 
inwestycja będzie mogła być 
zrealizowana – dodaje wójt 
Goliński.

(lubek)

PROPOZYCJA DLA DOROSŁYCH 

lekcje polskiego dla gości ze wschodu

W  Żuławskim Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Cedrach Wiel-
kich trwają zajęcia języka pol-
skiego dla naszych gości przy-
byłych z  Ukrainy. W  pierw-
szych lekcjach uczestniczyło 
około 30 osób. Zajęcia, które 
prowadzi Viktoria Derkach, są 
w całości bezpłatne.
 – Bardzo się cieszę, że na na-
sze zaproszenie odpowiedziała 
tak duża liczba gości z Ukra-
iny. Znajomość języka pol-
skiego – przynajmniej w stop-
niu podstawowym – sprawi, 
że uczestnicy zajęć szybciej 
odnajdą się na rynku pracy. 

Poza tym łatwiej będą mogli 
komunikować się z  nowymi, 
polskimi znajomymi – uważa 
Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie.
Zajęcia, tylko dla dorosłych 
gości z  Ukrainy, odbywać się 
będą do końca czerwca. Spo-
tkania zaplanowano na środy, 
w godz. 17.00–19.00.
 – Naszą ofertę skierowaliśmy 
do osób dorosłych, ponieważ 
dzieci objęte są edukacją pod-
stawową i  języka polskiego 
uczą się w  szkołach. Zajęcia 
prowadzone będą na razie do 
wakacji, ponieważ zdajemy 

sobie sprawę, że latem fre-
kwencja nie będzie już tak 
duża. Każdy z  nas chciałby, 
żeby wojna skończyła się, by 
Ukraińcy mogli wrócić bez-
piecznie do swoich domów 
– dodaje Łukasz Żarna, dy-
rektor Żuławskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu.
W  tej chwili na terenie gmi-
ny Cedry Wielkie przeby-
wa 235 Ukraińców, nato-
miast do szkół przyjęto 47 
uczniów i  jedno dziecko do 
przedszkola.

(KL)
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ROZMOWA Z MIECZYSŁAWEM STRUKIEM, MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Musimy być solidarni 
z ofiarami tej wojny
Cały świat bacznie obser-
wuje rosyjską inwazję na 
Ukrainę, a wiele państw 
– w tym również Polska - 
angażuje się w działania 
pomocowe. Pomorzanie 
również są w niesieniu 
pomocy bardzo aktywni. 
To prawda, i  dlatego chciał-
bym zacząć od ogromnych 
podziękowań dla wszyst-
kich Pomorzanek i Pomorzan 
za ich aktywność, hojność 
i  gościnność, dzięki której 
uchodźcy mogą poczuć się 
bezpiecznie w  naszym kraju. 
Bez zaangażowania miesz-
kańców, organizacji poza-
rządowych i  samorządów nie 
byłaby możliwa tak skuteczna 
pomoc dla uciekających przed 
wojną rodzin ukraińskich. To 
dzięki wielkiemu sercu i nie-
zwykłej gościnności potra-
f iliśmy poradzić sobie z  naj-
większym uchodźczym wy-
zwaniem od czasu II wojny 
światowej.

A na czym polegają dzia-
łania pomorskiego samo-
rządu?
Samorząd Województwa Po-
morskiego od pierwszych 
dni zaangażował się w  po-
moc uciekającym przed woj-
ną. Błyskawicznie przezna-
czyliśmy milion złotych dla 
organizacji pozarządowych 
w  naszym regionie. Pienią-
dze te są przeznaczone na 
zaspokojenie potrzeb socjal-
no-bytowych, wyżywienie 
czy opiekę psychologiczną 
dla uchodźców. Uruchomili-
śmy też specjalną linię kon-
taktową, z  której skorzystać 
mogą zarówno obywatele 
Ukrainy potrzebujący po-
mocy, jak i  Pomorzanie taką 
pomoc oferujący. Chodzi tu 
zarówno o noclegi, jak i żyw-
ność, czy oferty pracy. Jest 
też specjalny punkt oferują-
cy darmowe porady prawne. 
Wojewódzki Urząd Pracy 
angażuje się w  pomoc doty-
czącą miejsc pracy. Wysyła-
liśmy też specjalne pociągi 
do Chełma oraz Przemyśla, 
by szybko i bezpiecznie prze-
transportować uchodźców 
w  nasze strony. Na Pomorzu 
gościmy dzieci z ukraińskich 
domów dziecka. Angażujemy 
się w  wysyłanie pomocy na 
Ukrainę – w   porozumieniu 
z  konsulem tego kraju prze-
kazaliśmy m.in. leki i  inny 
sprzęt medyczny, który traf ił 

do Lwowa i Odessy. Szpitale 
„marszałkowskie” są też go-
towe do przyjęcia uchodźców 
poszkodowanych w  wyniku 
działań wojennych. Orga-
nizujemy również szkolenia 
dla szkół dotyczące naucza-
nia i  integracji ukraińskich 
uczniów. Samorządy Pomo-
rza i  Trójmiasta przekazały 
też – za pośrednictwem mar-
szałkowskiej spółki Szpitale 
Pomorskie – sprzęt medyczny 
o wartości 1 mln zł do szpita-
la we Lwowie, w  którym le-
czeni są ukraińscy żołnierze 
i cywile poszkodowani w wy-
niku działań wojennych.

Eksperci od miesięcy mówi-
li o realnym zagrożeniu ze 
strony Rosji. Czy w związ-
ku z tymi doniesieniami 
samorządy były w jakiś 
sposób przygotowywane na 
tę ewentualność? 
Od kilku lat pomimo braku 
możliwości prawnych i  ba-
rier wynikających z  polityki 
rządu samorządy starały się 
opracowywać modele inte-
gracji imigrantów i przygoto-
wywać instytucje do wyzwa-
nia związanego z  imigracją. 
Jako samorząd województwa 
pracujemy regionalnie ze 

szkołami, urzędami miejski-
mi, ośrodkami pomocy spo-
łecznej, bibliotekami i  insty-
tucjami rynku pracy nad inte-
gracją migrantów i dostępno-
ścią instytucji. Jednak nikt nie 
przewidywał tak znaczącego 
napływu uchodźców. Dlatego 
trudno mówić o przygotowa-
niu na taki kryzys, z  którym 
mało które państwo potra-
f iłoby sobie poradzić w  po-
jedynkę. Mam nadzieje, że 
przede wszystkim rząd polski 
wyciągnie z  niego wnioski, 
bo przez lata zamykał oczy na 
kryzysy uchodźcze związane 
z wojnami. 

Czy dziś samorządy mogą 
liczyć na pomoc rządu, na 
przykład w postaci środ-
ków finansowych i regula-
cji prawnych, aby zapewnić 
uchodźcom odpowiedni 
start? 
W  życie weszła ustawa, któ-
ra wiele kwestii reguluje 
i  usprawnia. Jednak znowu 
- i  stwierdzam to z  pewnym 
smutkiem - pomoc uchodź-
com w  głównej mierze spo-
czywa na barkach wolonta-
riuszy, organizacji pozarzą-
dowych i  samorządów, które 
angażują w  te pomoc własne 

siły i  środki. Rząd kieruje 
środki na zakwaterowanie 
uchodźców, jednak są one 
niewystarczające. Oczywi-
ście zdaję sobie sprawę, że 
przy takiej liczbie uchodź-
ców może być trudno wygo-
spodarować większe środki 
jednak uważam, że przyszedł 
czas na zaangażowanie mię-
dzynarodowe. Dlatego pol-
skie regiony wystąpiły z ape-
lem do UE oraz Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjed-
noczonych ds. uchodźców.  
Rząd również dysponuje 
dużą bazą noclegową, którą 
mógłby uruchomić. Dlatego 
zaapelowałem do Premiera 
Morawieckiego o  udostęp-
nienie uchodźcom miejsc 
w  ośrodkach wypoczynko-
wych i  szkoleniowych nale-
żących do Skarbu Państwa 
i  Spółek Skarbu Państwa. 
Póki co apel ten pozostaje 
niestety bez echa.

Jakie są największe 
wyzwania, które tu - na 
Pomorzu - stoją przed 
nami w kontekście skut-
ków wojny? 
Będziemy musieli być so-
lidarni – pojawi się więcej 
dzieci w  klasach, większy 

tłok w  urzędach, czy w  pla-
cówkach ochrony zdrowia, 
a więc pewne niewygody dla 
lokalnej społeczności. Wiem 
jednak, że my – Pomorzanie 
– mamy w sobie ogromne po-
kłady solidarności i  gościn-
ności, okazywaliśmy to już 
wielokrotnie, zawsze jedno-
cząc się wobec kryzysu – czy 
to klęsk żywiołowych, czy 
ostatnio w  czasie pandemii. 
Na Pomorzu nie obawiam 
się o  demograf ię, bo wciąż 
jest w naszym regionie sporo 
miejsca dla nowych miesz-
kańców, ale trzeba rozsądnie 
ułożyć osiedlenia, trzeba też 
otwarcie rozmawiać o  ocze-
kiwaniach samych uchodź-
ców. Ważne by jak najszyb-
ciej zacząć traktować ich 
jak członków naszej własnej 
społeczności, a nie jak osoby 
obce, wymagające specjalnej 
pomocy. Kluczowe będzie 
więc wprowadzenie uchodź-
ców na rynek pracy, inten-
sywna nauka polskiego itp.

Wszyscy mamy nadzieję 
na szybki koniec wojny. 
Wszyscy chcemy powrotu 
do normalności. Ale czy to 
w ogóle jeszcze możliwe, 
by było jak dawniej?

Nikt dziś chyba nie łudzi się, 
że wrócimy do normalności, 
jak by jej nie def iniować, bo 
przyzwyczajamy się, że kry-
zysy, czy to pandemiczne, czy 
związane z  wojnami i  zmia-
nami klimatu stają się naszą 
codziennością. Zbrodni, któ-
rych dokonała i  wciąż doko-
nuje Rosja nie da się ani wy-
mazać, ani zapomnieć. Na-
wet jeśli uda się wynegocjo-
wać pokój, będzie on kruchy, 
a  my „obudzimy się” w  zu-
pełnie nowej rzeczywistości, 
w  której za naszą wschodnią 
granicą wciąż będzie drzemał 
potwór – być może powalony 
na kolana i  skuty łańcucha-
mi sankcji, ale wciąż groź-
ny. Czekają nas wyrzeczenia 
związane z  rynkiem ener-
gii, z  pozyskiwaniem zaso-
bów. Odbudowywanie, czy 
tworzenie na nowo równo-
wagi w  Europie i  na Świecie 
potrwa wiele lat. Naszego 
wsparcia będzie potrzebo-
wała również zdruzgotana 
wojną Ukraina. Większość 
jej obywateli zapewne zechce 
wrócić do ojczyzny, będą jed-
nak i  tacy, którzy zdecydują 
się zostać wśród nas, w  swo-
im nowym domu.
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życie gMiNy Pruszcz gdański

SZYBCIEJ Z BORKOWA DO GDAŃSKA

Największa inwestycja drogowa gminy 
Pruszcz gdański ukończona
dobiegł końca drugi etap budowy ul. stylowej w borkowie. inwestycja pochłonęła 1 869 027  zł i była wyczekiwana nie tylko 
przez samych mieszkańców borkowa, ale też wszystkich dojeżdżających stąd do Gdańska. 

Zasadności budowy ul. Stylowej 
mieszkańcom Borkowa argumen-
tować nie trzeba. Warto jednak 
wszystkim innym przypomnieć, 
dlaczego realizacja tej inwestycji 
była tak ważna. 
Dziś Borkowo zamieszkuje oko-
ło 5000 mieszkańców, spośród 
których zdecydowana większość 
sprawy życia codziennego reali-
zuje w Gdańsku. Wobec faktu, iż 
Borkowo jest miejscowością zlo-
kalizowaną na granicy z  Gdań-
skiem, bardzo duży ruch koło-
wy oraz pieszy ciąży w kierunku 
Gdańska. Jedną z możliwości do-
tarcia do miasta był przejazd przez 
drogę prywatną, co napotykało 
liczne i  stanowcze protesty wła-
ścicieli drogi, którzy wprowadzali 

działania uniemożliwiające prze-
jazd uczestników ruchu drogo-
wego z  Borkowa do Gdańska. 
W  związku z  tym mieszkańcy 
Borkowa, by dojechać do Gdań-
ska, byli zmuszeni korzystać z dro-
gi ekspresowej, której przepusto-
wość jest coraz mniejsza lub korzy-
stać z drogi prywatnej, wbrew za-
kazom jej właścicieli. Aby dotrzeć 
do szkoły, apteki, sklepów, przy-
chodni lekarskiej, paczkomatu, 
poczty czy kościoła mieszkańcy 
jechali „na około” lub wbrew woli 
właścicieli prywatnej drogi na te-
renie Gdańska. Opisana sytuacja 
powodowała konflikty społeczne, 
w  które angażowane były także 
organy administracji publicznej 
oraz organy ścigania. 

 – Zależało nam na tym, aby 
poprzez budowę ulicy Stylowej 
stworzyć możliwość bezpiecz-
nego ruchu kołowego i pieszego. 
Budowa ulicy Stylowej wielokrot-
nie była poruszana na spotka-
niach z  mieszkańcami Borkowa 
i bez wątpienia jej realizacja była 
priorytetem dla poprawy bezpie-
czeństwa użytkowników ruchu 
drogowego – mówi Daniel Kul-
kowski, wicewójt gminy Pruszcz 
Gdański.
Przypomnijmy jeszcze, że pierw-
szy etap tej inwestycji, na mocy 
podpisanej z  gminą Pruszcz 
Gdański umowy, wykonał dewe-
loper. Po tej dacie gmina przystą-
piła do budowy drugiego etapu 
drogi, występując jednocześnie 

o  środki zewnętrzne, które pozy-
skała z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg w kwocie 934 513 zł.
 – Budowa ul. Stylowej była ostat-
nim etapem kompleksowej reali-
zacji głównego układu komunika-
cyjnego w Borkowie – dodaje wójt 
gminy Pruszcz Gdański Mag-
dalena Kołodziejczak. – Wcze-
śniej wybudowaliśmy zbiornik 
retencyjny, a także Aleję Ofiar 10 
Kwietnia, ul. Akacjową i ul. Kasz-
tanową. To nie koniec zadań dro-
gowych w  tej miejscowości. Ak-
tualnie rozpoczynamy budowę ul. 
Topolowej. 

(MB)

JESZCZE PIĘKNIEJSZE!

Nowe wiaty w gminie Pruszcz gdański 
Do końca czerwca w gminie 
Pruszcz Gdański w  sumie 
33 kolejne wiaty przystan-
ków autobusowych zyskają 
nowe oblicze. Pojawią się na 

nich zdjęcia najpiękniejszych 
zakątków pruszczańskiej 
gminy. 
Na wiatach zobaczymy 
zdjęcia autorstwa m.in. 

laureatów lub uczestników 
konkursów fotograficznych 
w sołectwach. 

(MB)

 Jedna z nowych wiat w rotmance
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POROZUMIENIE PODPISANE

szansa dla bezrobotnych 
Wójt gminy Przywidz Marek 
Zimakowski oraz Magdalena 
Myszka, dyrektor Centrum 
Integracji Społecznej w Prusz-
czu Gdańskim podpisali poro-
zumienie w ramach programu 
„Integracja w  powiecie gdań-
skim”. Dzięki temu stworzą 
się szanse dla mieszkańców 
gminy Przywidz na wzięcie 
udziału w  warsztatach zawo-
dowych. Będzie to okazja dla 
osób, którym naprawdę zależy 
na tym, aby wyjść z  kryzysu 
i bezrobocia. 
 – Stopa bezrobocia nie jest 
wysoka. Nasza gmina nie 
stanowi wyjątku, ponieważ 
również i u nas są osoby, któ-
re wymagają gruntowanych 
zmian i przystosowania się do 
obecnego rynku pracy. Bar-
dzo się cieszę, że powołane 
niedawno do życia Centrum 
Integracji Społecznej wycho-
dzi w teren. Myślę, że właśnie 
takie działania przyniosą wie-
le korzyści – komentuje wójt 

Fot. Justyna Liptak /Gość Niedzielny

Zimakowski.
Dodamy również, że pierwot-
nie projekt miała realizować 
gmina Przywidz. W  tej spra-
wie zabrakło jednak porozu-
mienia z  byłymi władzami 
powiatu.
- Skonsultowałem się wte-
dy z  pracownikami Urzędu 
Marszałkowskiego w  Gdań-
sku oraz Sstowarzyszeniem 
Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk Gdynia Sopot w spra-
wie projektu. Zasugerowałem 
wtedy, że jego liderem po-
winno być Starostwo Powia-
towe w  Pruszczu Gdańskim, 
a nie gmina – wyjaśnia Marek 
Zimakowski.
Dodajmy, że wszystkie działa-
nia – w myśl podpisanego po-
rozumienia – koordynował bę-
dzie Gminny Ośrodek Kultury 
w Przywidzu. Projekt dofinan-
sowany jest z  Funduszy Euro-
pejskich – Przyszłość bez barier. 

(GR)

życie gMiNy Przywidz

WSPOMNIENIE

ksiądz szlagowski 
– prawdziwy kaszuba
po ciężkiej chorobie odszedł od nas ks. kan. marian szlagowski, były proboszcz 
parafii w przywidzu.

Marian Szlagowski urodził się 
3 maja 1937 r. w Kościerzynie. 
W 1968 roku przyjął święcenia 
kapłańskie. Od 1 lipca 1988 r. 
do 1 czerwca 2012 r. był pro-
boszczem parafii pw. św. Fran-
ciszka Ksawerego w Przywidzu. 
Na emeryturze zamieszkał na 
terenie parafii pw. św. Mikołaja 
w Czapielsku. W uznaniu za za-
sługi 14 września 1995 r. został 
uhonorowany tytułem kanoni-
ka gremialnego Kapituły Kole-
giackiej w Wejherowie.
 – To był niezwykły człowiek 
i  niezwykły ksiądz. Swoje-
go żywota dokonał w  Domu 
Hospicyjnym w  Sopocie. Dla 
wielu osób historia ks. kano-
nika Mariana Szlagowskie-
go nie jest znana. Miał bardzo 
dobre kontakty i  relacje z  Ma-
rią i  Lechem Kaczyńskimi, co 
sam podkreślał. Szczególnym 
szacunkiem darzył właśnie pa-
nią Marię. Tuż przed podpisa-
niem porozumień sierpniowych 
ksiądz Szlagowski ukrywał, na 
plebanii w  Jodłownie, poszu-
kiwaną przez organy ścigania 
Joannę Dudę-Gwiazdę, dzia-
łaczkę opozycji demokratycznej 
w PRL. Ksiądz Szlagowski zaj-
mował bardzo wysokie miejsce 
na, sporządzonej przez SB, li-
ście osób zagrażających ówcze-
snemu systemowi – przybliża 

sylwetkę zmarłego księdza wójt 
Marek Zimakowski.
Jak mówi nam wójt Zimakow-
ski, to właśnie były proboszcz 
Przywidza rozbudowywał ko-
ściół w  Jodłownie. Przy jego 
udziale wybudowano także ko-
ściół w  Nowej Wsi Przywidz-
kiej, a w Przywidzu przyczynił 
się do odbudowy świątyni, któ-
ra spłonęła w  pożarze. Bardzo 
chętnie uczestniczył w najważ-
niejszych wydarzeniach orga-
nizowanych na terenie gminy 
Przywidz. Dożynki, odpusty, 
msze św. za Ojczyznę w intencji 
kombatantów. 
Był prawdopodobnie pierw-
szym proboszczem w  Diecezji 

Gdańskiej, który zdecydował 
się inwestować w energię odna-
wialną. Wtedy w gminie Przy-
widz ze środków unijnych reali-
zowano tzw. projekt solarny. 
Ksiądz Marian przeszedł na 
emeryturę w  2012 roku i  za-
mieszkał w  miejscowości Babi 
Dół w  gminie Kolbudy, ale 
zameldowany był w  dalszym 
ciągu w Przywidzu, bo – jak sam 
często przypominał – chciał być 
blisko parafian, z  którymi był 
mocno związany.
Życie niesie oprócz miłych 
chwil i  te przykre sytuacje. 
W  2021 roku ksiądz Marian 
ciężko zachorował. Choroba 
szybko postępowała. Dzięki 

zaangażowanej w pomoc, Fun-
dacji Hospicyjną im. ks. Fran-
ciszka Ksawerego w Przywidzu, 
dla schorowanego księdza udało 
się znaleźć miejsce w Sopockim 
Domu Hospicyjnym. 
 – Mimo to w  dalszym ciągu 
byliśmy w  ciągłym kontakcie. 
Odwiedziłem naszego probosz-
cza w Sopocie, gdzie mogliśmy 
porozmawiać ze sobą jak sta-
rzy dobrzy przyjaciele. Roz-
mawialiśmy nawet o  planach 
przewiezienia Go na święta do 
jego domu. Śmiało mogę po-
wiedzieć, że ksiądz Szlagow-
skim był prawdziwym Kaszubą, 
czyli człowiekiem stanowczym, 
konkretnym, silnym w  swoim 
postanowieniu. Mieliśmy za-
szczyt znać wspaniałego, mą-
drego i dobrego człowieka. Bę-
dzie Go nam wszystkim bardzo 
brakowało – przyznaje Marek 
Zimakowski.

(GR)
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GMINA KOLBUDY

Pomagają przyjaciołom 
z Jaworowa
Artykuły medyczne, materiały 
opatrunkowe, żywność, środ-
ki czystości i  higieny osobistej. 
To tylko część darów przekaza-
nych dla mieszkańców Jaworo-
wa, miasta partnerskiego naszej 
gminy.
Wójt Andrzej Chruścicki z gru-
pą pracowników Urzędu Gmi-
ny Kolbudy spotkali się z  re-
prezentacją samorządu Jawo-
rowa na przejściu granicznym 
w Korczowej.
Przyjaciele z  ukraińskiego mia-
sta odebrali dary przekazane 
przez sponsorów oraz zebrane 
przez mieszkańców gminy Kol-
budy. Wartość przekazanej po-
mocy, którą odebrała delegacja 
z Jaworowa, wyniosła ok. 50 tys. 
zł.
Dwa busy przewiozły wiele ma-
teriałów, o które prosili partnerzy 
z ukraińskiego miasta, w pobliżu 
którego spadły rosyjskie rakie-
ty, a kilkadziesiąt osób poniosło 
śmierć.
 – Poza produktami codziennego 
użytku, jak żywność, chemia go-
spodarcza czy środki czystości, 
zawieźliśmy również materiały 
opatrunkowe i medyczne – mówi 
Andrzej Chruścicki. – Dostar-
czyliśmy przedmioty, o  które 
prosili nas przyjaciele z Jaworo-
wa, z którymi jesteśmy w stałym 
kontakcie. Nie byłoby to możli-
we, gdyby nie nasi mieszkańcy 
oraz sponsorzy, którzy chętnie 
włączyli się do pomocy.
Słowa podziękowania należą 
się Przychodni Na Wzgórzu/

Przychodni Rodzinnej w  Kol-
budach, która przekazała m.in. 
materiały medyczne, płyny do 
dezynfekcji i  inne środki przy-
datne w świadczeniu opieki me-
dycznej. W  busach znalazły się 
również produkty firmy Ziaja, 
która nigdy nie odmawia pomo-
cy w  przedsięwzięciach o  cha-
rakterze społecznym, inicjowa-
nych przez nasz samorząd.
Ukraińscy przyjaciele z  Jawo-
rowa otrzymali również dary 
zebrane przez mieszkańców na-
szej gminy. To m.in. pieluchy, 
żywność z  długim terminem 
przydatności czy chemia gospo-
darcza. Busy z  gminy Kolbudy 
przewiozły także materiały ze-
brane przez posłankę Magdale-
nę Srokę.
 – Jeszcze raz dziękuję wszyst-
kim, którzy włączają się w  or-
ganizowane akcje pomocowe 
– mówi Andrzej Chruścicki. 
– Stanęliśmy w obliczu nowych 
wyzwań. Obok naszych co-
dziennych zadań pomagamy 
tym, którzy przeżywają tak trud-
ne chwile. Pomagamy na terenie 
gminy, gdzie gościmy wielu oby-
wateli Ukrainy i  wysyłamy po-
moc za granicę. Mam nadzieję, 
że koszmar naszych wschodnich 
sąsiadów wkrótce się skończy, 
a z naszymi przyjaciółmi z Jawo-
rowa będziemy mogli spotykać 
się w  innych okolicznościach, 
czego nam i  Ukraińcom życzę 
z całego serca.

(RN)

 życie gMiNy kolbudy

KOLBUDZKI BASEN DLA MŁODSZYCH I STARSZYCH 

aqua centrum kolbudy zainaugurowało działalność! 
25 marca 2022 roku bez wątpienia zapisze się na kartach historii gminy kolbudy. pierwsi użytkownicy nowego obiektu weszli do wody 
punktualnie o godzinie 8.00. wodne atrakcje najpierw przetestowali uczniowie z pręgowa. po nich przyszła pora na młodzież z innych 
gminnych szkół. 

Czy się podobało? Oczywi-
ście! Wszyscy zgodnie pod-
kreślali, że basen jest super, 
a  woda ciepła. Jedynym mi-
nusem sygnalizowanym przez 
uczniów po gwizdku koń-
czącym zajęcia był… szyb-
ko upływający na wodnym 
szaleństwie czas. O  wrażenia 
z  inauguracyjnej kąpieli pytali 
młodzież wójt Andrzej Chru-
ścicki i  jego zastępczyni Anita 
Richert–Kaźmierska. 
Z pływalni mogą korzystać już 
wszyscy, którzy zakupią wej-
ściówki. Bilety do ACK naby-
wać można za pośrednictwem 
strony internetowej www.aqu-
acentrumkolbudy.pl oraz w ka-
sie pływalni. 
Po prawie czterech deka-
dach oczekiwania na inwe-
stycję, trzech latach budowy, 

utrudnieniach i  spowolnie-
niach związanych z  obostrze-
niami pandemii COVID-19, 
można korzystać z  atrakcji 
Aqua Centrum Kolbudy. 
Tu każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Dla najmłodszych przy-
gotowano brodzik ze zjeżdżal-
nią i  parasolem wodnym. Na 
chętnych do nauki pływania 
czy lubiących rekreację w  for-
mie aqua-aerobiku czeka mały 
basen rekreacyjny. Amatorzy 
intensywnych treningów i pły-
wania długodystansowego będą 
mogli doskonalić swoje umie-
jętności na pełnowymiarowym 
basenie sportowym. Z  kolei 
osoby szukające cichego miej-
sca do relaksu mogą skorzy-
stać z sauny parowej, suchej lub 
groty solnej. Obiekt, jako jeden 
z  nielicznych w  okolicy, jest wyposażony w  specjalny pod-

nośnik umożliwiający swobod-
ne korzystanie osobom z  nie-
pełnosprawnością ruchową za-
równo z basenu sportowego, jak 
i rekreacyjnego.
 – Z wielką przyjemnością i nie-
ukrywaną radością zapraszam 
wszystkich do korzystania 
z oferty Aqua Centrum Kolbu-
dy – zaprasza Andrzej Chru-
ścicki. – Data 25 marca 2022 
roku z  pewnością zapisze się 
w  historii naszego samorządu. 
Tak bardzo oczekiwana i  jed-
na z  największych gminnych 
inwestycji ostatnich dziesięcio-
leci otwiera swoje drzwi przed 

mieszkańcami i  amatorami 
aktywnych form wypoczynku. 
Warto było czekać! Obiekt jest 
nowoczesny i  wielofunkcyjny. 
Wszyscy możemy być z  niego 
dumni! Aqua Centrum Kolbu-
dy z pewnością dostarczy wiele 
radości naszym mieszkańcom, 
zarówno tym najmłodszym, jak 
i w wieku seniora.
Aqua Centrum Kolbudy bę-
dzie dostępny siedem dni 
w tygodniu:
• od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 6.30 do 22.00, 
z tym, że w godzinach od 8.00 
do 13.00 obiekt będzie zarezer-
wowany na zajęcia wychowania 

fizycznego na basenie dla 
uczniów gminnych szkół;
• soboty, niedziele oraz święta 
od godz. 8.00 do godz. 20.00.
Szczegółowy regulamin i  za-
sady korzystania z obiektu, jak 
również cennik, znajdują się 
na stronie internetowej www.
aquacentrumkolbudy.pl Za po-
średnictwem strony interneto-
wej można również z  wyprze-
dzeniem kupować bilety wstę-
pu. Wejściówki będzie można 
rzecz jasna nabyć również w re-
cepcji Aqua Centrum Kolbudy, 
niemniej ze względu na spo-
dziewane duże zainteresowa-
nie chętnych do korzystania 

z obiektu, zachęcamy do wcze-
śniejszych rezerwacji terminów 
online.
 – Co bardzo ważne, zadbali-
śmy o to, aby mieszkańcy gmi-
ny Kolbudy posiadający Kar-
tę Mieszkańca lub Kolbudzką 
Kartę Dużej Rodziny mogli 
skorzystać z  Aqua Centrum 
Kolbudy po cenach zniżkowych 
– podkreśla wójt j Chruścicki. – 
Wszystkich, którzy jeszcze ta-
kiej karty nie mają, zachęcam, 
aby złożyli wniosek, bo zniżki 
są naprawdę znaczące.

(RN)
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JAJACARNIA WRÓCIŁA DO SOBOWIDZA

zainaugurowali sezon 
motocyklowy

Powitanie wiosny i  zarazem 
sezonu motocyklowego na Po-
morzu odbyło się w  Sobowi-
dzu. Po dwóch latach przerwy 
spowodowanej COVID-19 
do kalendarza imprez gmi-
ny Trąbki Wielkie powróciła 
Jajcarnia.
Impreza, której pomysłodawcą 
był ks. Krzysztof Masiulanis, 
proboszcz sobowidzkiej para-
fii, zorganizowana została już 
21. raz.  W tym roku motocy-
klistów było nieco mniej, ale 

i  tak miłośnicy stalowych ru-
maków opanowali Sobowidz, 
który jajcarzy gości już od 13 
lat.
 – Miło było spotkać się po tak 
długiej przerwie. Atmosfera 
była przesypmatyczna. Bardzo 
się cieszę, że mamy pewien 
wkład w budowanie wspólno-
ty ludzi, którzy mają określone 
hobby. Mogliśmy też połączyć 
przyjemne z pożytecznym, po-
nieważ zbieraliśmy lekarstwa 
i  środki opatrunkowe, które 

przekazaliśmy oczywiście po-
trzebującym w  Ukrainie – 
mówi nam Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie. 
Uczestników – jak zwykle 
zresztą – bardzo gościnnie 
przyjęli mieszkańcy Sobowi-
dza. Pyszną grochówkę, kieł-
baskę z  grilla i  domowe wy-
pieki zapewnili: sołectwo, pa-
rafia, szkoła, OSP oraz KGW 
Gołębiewo.

(GR) 

życie gMiNy trąbki wielkie/reklaMa

– Nasi mieszkańcy są niezwy-
kle wrażliwi i oddani. Przynoszą 
dary, chętnie udzielają schro-
nienia ukraińskim rodzinom. 
W  tej chwili na terenie gminy 
Trąbki Wielkie przebywa ponad 
530 osób z  Ukrainy. Korzysta-
jąc z  okazji, serdecznie dziękuję 
mieszkańcom na okazane serca. 
To wspaniały akt miłości bliźnie-
go. Taka postawa to jedyna słusz-
na odpowiedź na tragedię wojny 
i wstrząsające doniesienia z fron-
tu – dziękuje Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie.
Warto jeszcze na koniec dodać, 
że w pomoc obywatelom Ukrainy 
włączyli się także mieszkańcy part-
nerskiego miasta Uehlfeld w Środ-
kowej Frankonii. Niedawno dotarł 
do nas transport darów, wśród któ-
rych nie brakowało środków opa-
trunkowych czy leków, które prze-
kazano do Ukrainy. 

(MC, KL)

WRAŻLIWI I ODDANI

gmina trąbki wielkie 
pomaga ukrainie
od samego początku wojny na Ukrainie gmina trąbki wielkie i jej mieszkańcy 
opowiedzieli się po właściwej stronie. od deklaracji wsparcia przeszliśmy jako 
społeczeństwo do czynów. w urzędzie gminy systematycznie nadawane są numery 
pesel dla uchodźców. Już ponad miesiąc działa Gminny punkt zbiórki pomocy 
Humanitarnej, do którego mieszkańcy gminy hojnie przynoszą dary. stąd trafiają do 
uchodźców, a nawet na Ukrainę za pośrednictwem Fundacji „pan władek”. 
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KOLEJNE WNIOSKI ZŁOŻONE

ambitne plany 
inwestycyjne 
Urzędnicy z Trąbek Wielkich 
złożyli kolejne wnioski o środ-
ki z programu „Polski ład”.
Trąbeccy samorządowcy sta-
rają się o pozyskanie środków 
finansowych, które można 
byłoby przeznaczyć na budo-
wę nowych ujęć stacji uzdat-
niania wody i  modernizację 
istniejących magistrali wo-
dociągowych w  Kleszczewie 
i  Kłodawie czy też rozbu-
dowę Szkoły Podstawowej 
w Kłodawie. 
 – To oczywiście nie wszystko. 
Chcemy także wybudować 
oczyszczalnię ścieków w Do-
machowie i sieć kanalizacyjną 

w  Domachowie, Mierzeszy-
nie, Zaskoczynie, Warczu 
i  Kleszczewie. Na naszej li-
ście planowanych inwesty-
cji jest jeszcze budowa sieci 
wodociągowej w  Kłodawie 
oraz zbiornika wody pitnej 
w  Trąbkach Wielkich oraz 
budowa kanalizacji sanitar-
nej w Łaguszewie, Kaczkach 
i  Pawłowie. Z  niecierpliwo-
ścią czekamy na decyzję, czy 
i  jakie środki otrzyma nasza 
gmina – mówi nam Błażej 
Konkol, wójt miny Trąbki 
Wielkie. 

(GR)

ZORGANIZOWALI FINAŁ WOJEWÓDZKI

w ostatnim czasie dwa duże wydarzenia odbyły się w zespole szkół rolniczych centrum 
kształcenia praktycznego w rusocinie. mowa o wizycie mieczysława struka, marszałka 
województwa pomorskiego i ogólnopolskim konkursie Historycznym „losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego”.

Marszałek odwiedził szkołę 
w rusocinie

 – Bardzo się cieszymy, że na-
szą szkołę odwiedził marszałek 
Mieczysław Struk. Była to do-
skonała okazja do pokazania pla-
cówki, ale też do zaprezentowa-
nia naszych planów, które doty-
czą dalszego rozwoju szkoły. Nie 
ukrywam, że przy tak dużych i 
kosztownych inwestycjach bę-
dziemy zabiegać o środki finan-
sowe z Unii Europejskiej – mówi 

„Panoramie” Marian Cichon, 
starosta gdański.
Marszałek województwa po-
morskiego był pod ogromnym 
wrażeniem ambitnych planów 
władz powiatu i dyrekcji szkoły.
 – W Rusocinie drzemie ogromny 
potencjał, który warto wykorzystać. 
Szkoła ma wiele atutów – chociaż-
by bliskość aglomeracji trójmiejskiej. 
Szkoły branżowe są potrzebne, a 

osoby, które je kończą, nie mają żad-
nego problemu, by znaleźć pracę. 
Są wręcz poszukiwane – podkreśla 
Mieczysław Struk.
Po dwóch latach przerwy po-
nownie zorganizowano konkurs 
historyczny, który był finałem 
wojewódzkim. W Rusocinie o 
przepustkę do turnieju ogólno-
polskiego walczyło 36 uczniów.
 – Nie od dziś wiemy, że 

pomorska młodzież interesuje 
się historią. Trzech najlepszych 
uczniów będzie reprezentowało 
Pomorze w finale, który już w 
czerwcu zorganizowany zostanie 
w Warszawie – dodaje Robert 
Aszyk, dyrektor Zespołu Szkół 
Rolniczych Centrum Kształce-
nia Praktycznego w Rusocinie. 

(GR)

 wojewódzki finał konkursu „losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego” odbył się w rusocinie

 Jeden z wniosków dotyczy rozbudowy 
szkoły podstawowej w kłodawie  szkołę odwiedził niedawno mieczysław struk, marszałek 

województwa pomorskiego

Zadba j  o  s w o j ą  p r z y s z ł o ś ć
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego

im. Macieja Rataja w Rusocinie

Szkoła Branżowa Specjalna 
Pierwszego Stopnia:

• Pracownik pomocniczy 
w gastronomii

• Pracownik pomocniczy  
obsługi hotelowej

• Pracownik pomocniczy ślusarza

Technikum:
• Technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki
• Technik mechatronik
• Technik hotelarstwa

• Technik żywienia i usług 
gastronomicznych

Branżowa Szkoła  
Pierwszego Stopnia: 

• Kucharz
• Mechanik operator 

pojazdów i maszyn rolniczych
• Mechanik  pojazdów 

samochodowych
• Mechatronik

Branżowa Szkoła  
II Stopnia: 

• Technik Pojazdów 
Samochodowych 

• Technik Żywienia i Usług 
Gastronomicznych

• Technik Mechatroniki 

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

dni otwarte: 25.04.22 – 29.04.22 
rekrutacja elektroniczna:  

www.nabor-pomorze.edu.com.pl
sekretariat@zsrckp.edu.pl 
tel. : 58 301-00-78, 58 301-00-61 www.zsrckp.edu.pl

/zsrckp.rusocin

/rusocin.zsrckp

Z nami nieodpłatnie zdobędziesz prawo jazdy kat. B!
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UMOWA PODPISANA

czerniewo z halą sportową

W  minionym tygodniu Bła-
żej Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie podpisał umowę z wy-
konawcą, który zajmie się bu-
dową hali sportowej przy Szko-
le Podstawowej w  Czerniewie. 
Koszt inwestycji wynosi ponad 
6,2 mln zł. 
Budowa ruszy niebawem, 

jeszcze w  kwietniu nastąpi prze-
kazanie placu budowy. Gmina 
Trąbki Wielkie otrzymała dofi-
nansowanie z  „Polskiego Ładu” 
w wysokości 4 950 000 zł.
Inwestycja obejmuje m.in. budowę 
wielofunkcyjnej sali sportowej, po-
mieszczeń wielofunkcyjnych z ho-
lem wejściowym, pomieszczeń 

TAKIEGO SUKCESU NIE BYŁO OD LAT

MISTRZYNIE 

Historyczny sukces osiągnęły młode piłkarki ręczne z przywidza, które awansowały na mistrzostwa polski. w przypadku szkoły 
podstawowej w przywidzu jest to pierwszy tytuł mistrzowski w grach zespołowych. takiego sukcesu nie odniosła żadna drużyna piłki 
ręcznej w powiecie gdańskim.

Przywidz jedzie po medal mistrzostw Polski

Droga do finału krajowego nie 
była prosta i krótka. Najpierw 
trzeba było zwyciężyć w zawo-
dach powiatowych, potem po-
konać wszystkich w półfinale 
wojewódzkim, by wywalczyć 
bilety na Mistrzostwa Pomorza 
Igrzysk Dzieci, które odbywały 
się w Tczewie. Poza ekipą z Przy-
widza o przepustkę na krajowy 
championat walczyło jeszcze pięć 
zespołów.
 – W Tczewie pokonaliśmy naj-
pierw drużynę z Banina, by po-
tem ograć zespół Szkoły Podsta-
wowej nr 33 z Gdańska. W finale 
mistrzostw Pomorza zmierzy-
liśmy się z ekipą reprezentującą 
Kwidzyna. To zwycięstwo daje 
nam prawo gry w turnieju ogól-
nopolskim – informuje nas Zbi-
gniew Jakusz-Gostomski, który 
wspólnie z Joanną Żabińską tre-
nuje mistrzynie z Przywidza.
O mistrzostwo Polski ekipa z 
Przywidza powalczy między 19 
a 22 maja podczas zawodów w 
Dźwirzynie. Wystąpi prawdopo-
dobnie 16 zespołów.
 – Nikt z nas nie spodziewał się 
takiego sukcesu. Nie sądziliśmy, 
że przejdziemy półfinały. Już sam 
awans do finału był dla nas wiel-
ką nobilitacją. Przed sezonem nie 
marzyłem nawet o złotym me-
dalu, ale już jadąc do Tczewa, po 
cichu liczyłem na sukces – przy-
znaje Zbigniew Jakusz-Gostom-
ski. – Na finał krajowy jedziemy 
jako kopciuszek, ale walczymy 
o najwyższe cele. Do tej pory 
nic nie otrzymaliśmy za darmo. 
Wszystko wywalczyliśmy na 

boisku, dlatego do Dźwirzyna je-
dziemy po medal. Wierzę, że całe 
przywidzkie środowisko będzie z 
nas dumne.
Na sukces przywidzkiej druży-
ny wpływ ma wiele czynników. 
Jak mówi szkoleniowiec: to efekt 
współpracy rodziców, szkoły, sa-
morządu i Gminnego Ośrodka 
Kultury. 
 – Trzeba mieć też zdolne dzieci. 
Od momentu wybudowania hali 
sportowej podjęliśmy kroki, by 
tworzyć klasy o profilu sporto-
wym. Wcześniej mieliśmy pro-
blemy, żeby osiągnąć sukces na 
arenie powiatowej. Dzięki tre-
ningom w nowej hali nasze dzie-
ciaki już bez kompleksów startują 
w zawodach powiatowych, wo-
jewódzkich czy ogólnopolskich. 
Ten sukces to też poniekąd efekt 
współpracy z jedną z akademii 
Artura Siódmiaka. Dzięki tym 
startom integrują się z rówieśni-
kami i zdobywają doświadcze-
nie, co na pewno zaowocuje w ich 
dorosłym życiu. Już teraz widać, 
że dzieciaki żyją nie tylko spor-
tem. Odnoszą sukcesy w nauce 
i z chęcią uczestniczą w różnych 
przedsięwzięciach szkolnych. 
Trenowanie piłki ręcznej kształ-
tuje komunikację, współpracę, 
wytrwałość, determinację, ale i 
umiejętność przeżywania porażki 
– zauważa trener. 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz gratuluje sukcesu, 
a jednocześnie zachęca młodych 
ludzi do aktywnego spędzania 
wolnego czasu.
 – Zauważyłem, że dzięki hali 

sportowej dzieci i młodzież chcą 
trenować różne dyscypliny spor-
towe. Sukcesy odnosimy w piłce 
ręcznej, ale też w taekwondo czy 
judo. Niedawno w naszej hali 
organizowane było Seminarium 
Szkoły Miecza Japońskiego z 
udziałem Sensei Ireneusza Dru-
ciarka. Być może dzięki temu 
wzrośnie zainteresowanie tą mało 
znaną w Polsce sztuką walki – 
dodaje Marek Zimakowski.
Zawodnicy piłki nożnej już od-
noszą sukcesy w lokalnych tur-
niejach. Od niedawna w przy-
widzkiej hali trenują także koszy-
karze 3x3.
Rozwijać można wszelkie dys-
cypliny sportu czy talenty, ale do 
tego potrzebne są obiekty, a taki 
już jest – Arena Przywidz. Jednak 
oprócz obiektów potrzebne jest 
także zaangażowanie zawodni-
ków i ich rodziców. Na nic zda-
dzą się najnowocześniejsze obiek-
ty sportowe i najlepsi szkoleniow-
cy, jeśli rodzice nie będą wspierać 
i nakłaniać swoich pociech do 
uprawiania sportu. Przykładem 
pozytywnego modelu sporto-
wego jest UKS Zawisza z jego 
trenerami, gdzie też nie brakuje 
wsparcie rodziców i samorządu.
Mistrzynie trenują w UKS „Za-
wisza” Przywidz. Jego drzwi 
otwarte są dla wszystkich chęt-
nych – nie tylko z gminy Przy-
widz. Więcej informacji o zaję-
ciach klubu znaleźć można na 
profilu facebookowym UKS „Za-
wisza” Przywidz.

(lubek)

HARTOWAĆ DUCHA I ROZWIJAĆ PASJE

wystartował uks radunia 

Od żeglarstwa i kajakarstwa, 
przez kolarstwo i narto-rolki, 
po taniec i  trening mental-
ny – pasjonaci sportu z gmi-
ny Pruszcz Gdański założyli 
klub, w ramach którego chcą 
integrować dzieci wokół cie-
kawych dyscyplin, hartować 
ducha i rozwijać pasje.
Pomysłodawcą i  prezesem 
UKS Radunia – Gmina 
Pruszcz Gdański z  siedzibą 
w Łęgowie jest Krzysztof Pa-
radzewski – żeglarz. Wśród 
członków-założycieli mamy 
trenerów kajakarstwa czy 

kolarstwa, biegaczy, instruk-
torkę tańca, a  nawet trener-
kę mentalną, która nauczy 
sportowców zarządzania 
emocjami. 
 – Bardzo mnie cieszy każda 
oddolna inicjatywa, zwłasz-
cza związana ze sportem, 
który wspaniale kształtuje 
charakter człowieka. Ma-
cie Państwo do dyspozycji 
znakomitą infrastrukturę 
sportową w  gminie. Jestem 
pewna, że świetnie ją wy-
korzystacie. Możecie liczyć 
na moje wsparcie – mówiła 

podczas spotkania inaugu-
racyjnego Magdalena Ko-
łodziejczak, wójt gminy 
Pruszcz Gdański.
Współpracę zaoferował rów-
nież dyrektor Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji Gminy Pruszcz 
Gdański Karol Lipski, który 
miał dla klubu piłki na dobry 
początek.

(MB)

sanitarnych oraz aneksu kuchen-
nego, garderoby, sali lekcyjnej, 
szatni. Poza tym wybudowana 
będzie droga wewnętrzna, par-
king i  chodnik. Obiekt będzie 
pełnił funkcję sportowo-dydak-
tyczną i kulturalno-rekreacyjną.

(MC)

Fo
t.

 M
ar

iu
sz

 C
ze

rw
iń

sk
i

Eliza Gańska, Agata Jakowska, Marta Kaczyńska, Wiktoria Lellek, Emilia Łęgowska, 
Klaudia Mania, Hanna Paczuła, Aurelia Pietrzykowska, Klaudia Potrac, Celina Pozden, 

Nicole Pożoga, Zuzanna Ropela, Oliwia Siebert, Nikola Trzebiatowska.

Trenerzy: Zbigniew Jakusz – Gostomski oraz Joanna Żabińska
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Prezes Elewator Trutnowy Sp.z o.o. 
 

Jacek Włodarczyk wraz z Pracownikami.

W imieniu własnym oraz 

Firmy Elewator Sp.z o.o

 życzę Państwu, aby nadchodzące Święta 

Wielkanocne napełniły Wasze serca radością

 i nadzieją, a chwile spędzone w gronie 

najbliższych dodawały otuchy i pozwalały 

przezwyciężyć wszystkie trudności.

rzepaku 
 

pszenicy 
 

kukurydzy
 

Skup: 

 
 

Adres:
Trutnowy, ul. Ziemiańska 9

Dane kontaktowe : 
Tel. 58 683 61 72

Tel. kom. 510 042 940
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