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FlashFlash

szacujemy, że od początku funkcjonowania 
loterii do naszego budżetu wpłynęło ok. 1 
miliona złotych więcej z tytułu podatku pit. są 
to oczywiście tylko nasze wyliczenia. konkretną 
kwotę trudno ustalić, ponieważ zbyt często 
zmieniane są przepisy. Jedno jest pewne: przez 
takie działania polskie samorządy otrzymują coraz 
mniej pieniędzy – mówi burmistrz Janusz wróbel.

Olimpiada szczęścia w Giemlicach 
Olimpiada Przyjaźni, która od 2011 roku organizowa-
na jest przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 
„Żuławski Słonecznik” w Giemlicach, to prawdopodob-
nie jedyne takie wydarzenie na Pomorzu. 

„As samorządu” i „Bursztyn polskiej energetyki”
Śmiało można powiedzieć, że na gminę Przywidz 
spada deszcz nagród i  wyróżnień. Tym razem nagrody 
przyznano za działalność kulturalną i  inwestycje 
związanymi z odnawialnymi źródłami energii. 

Ponad 20 wyjazdów dziennie      
Właśnie poznaliśmy statystyki działalności za 2021 rok 
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego 
w Pruszczu Gdańskim. Podobnie jak w latach ubiegłych 
liczby dotyczące świadczonych usług są ogromne.

Radni przyznali absolutorium
W minioną środę odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady 
Powiatu Gdańskiego, podczas której jednogłośnie udzielono 
absolutorium i wotum zaufania staroście gdańskiemu, przyjęto 
również raport o stanie powiatu.
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sukces loterii podatkowej w Pruszczu gdańskim
NOWY SAMOCHÓD MA JUŻ WŁAŚCICIELA

w tym roku wręczenie nagród loterii podatkowej odbyło 
się podczas dni pruszcza. samochód odebrał pan dariusz, 
a czek na 5000 zł trafił do pani Julii. w akcji wzięło udział 
4449 mieszkańców miasta.
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właśnie poznaliśmy statystyki działalności za 2021 rok samodzielnego publicznego pogotowia ratunkowego 
w pruszczu Gdańskim. podobnie jak w latach ubiegłych liczby dotyczące świadczonych usług są ogromne. duży 
jest też w dalszym ciągu problem z pacjentami, którzy traktują placówkę jako pogotowie.

Minione 12 miesięcy były bar-
dzo trudne dla pruszczańskiej 
placówki medycznej, której or-
ganem założycielskim jest po-
wiat gdański.
 – Był to drugi rok pandemii. 
Przyszło nam pracować w bar-
dzo trudnych warunkach. 
Trzecia i  czwarta fala korona-
wirusa były dla nas nie lada wy-
zwaniem, ponieważ musieliśmy 
mieć uruchomione dodatkowe 
karetki medyczne. Otwierano 
szpitale covidowe. To wszystko 
spowodowało, że borykaliśmy 
się z  problemami kadrowymi, 
ale udało nam się sprostać wy-
zwaniu. Drzwi naszej placówki 
nawet na jeden dzień nie były 
zamknięte. Każdego dnia me-
dycy wyjeżdżali też do pacjen-
tów, którzy potrzebowali nas 
w  tym jakże trudnym czasie – 
mówi „Panoramie” Anna Gór-
ska, dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Pogotowia Ratun-
kowego w Pruszczu Gdańskim.
W  minionym roku udzielono 
42 521 świadczeń zdrowot-
nych, z  czego zespoły ratow-
nictwa medycznego wyjeż-
dżały 7558 razy, a  więc ponad 
20 raz dziennie. Poradnia chi-
rurgiczna obsłużyła 10 889 
pacjentów, a  poradnia nocna 
i  świąteczna opieki zdrowot-
nej – 19 808 osób. Transport 
sanitarny wyjeżdżał 838 razy. 
Z kolei – działająca od kwietnia 
2021 roku – pracownia rentge-
nowska wykonała 1719 projek-
cji. Dla porównania w przecią-
gu pierwszych pięciu miesięcy 
tego roku udzielono już 22 687 

świadczeń zdrowotnych, a  ze-
spół ratownictwa medycznego 
wyjeżdżał już 3254 razy.
 –  Miniony rok był dla nas 
udany, ponieważ udało nam 
się uruchomić pracownię RTG 
oraz podstawową opiekę zdro-
wotną z  pediatrą, lekarzem 
rodzinnym i  gabinetem szcze-
pień. Wiedzieliśmy, że wielu 
pacjentów ma problem z dosta-
niem się do lekarza pierwszego 
kontaktu, co jest podyktowane 
tym, że Pruszcz Gdański bar-
dzo dynamicznie rozwija się 
i tym samym przybywa miesz-
kańców i pacjentów, a dotych-
czas funkcjonujące przychod-
nie są już niewydolne. Myślę, 
że doskonale wpisaliśmy się 
w  rozwój tego miasta. Mam 
nadzieje, że sukcesywnie bę-
dziemy poszerzać wachlarz na-
szych usług – tłumaczy Anna 
Górska.
Niestety w dalszym ciągu gros 
pacjentów traktuje pruszczań-
ską placówkę jako pogotowie 
ratunkowe, co może mylnie 
sugeruje nazwa. Wyjaśnijmy 
jednak, że od 2008 roku, kiedy 
weszła w  życie Ustawa o  pań-
stwowym ratownictwie me-
dycznym, placówka w  Prusz-
czu Gdańskim stała się jedynie 
bazą dla karetek. 
 – Na numer alarmowy powin-
niśmy dzwonić tylko wtedy, 
kiedy doszło do wypadku dro-
gowego albo jest zagrożenie 
życia lub zdrowia. W  innych 
przypadkach powinniśmy udać 
się do przychodni. W  godzi-
nach nocnych i  w  czasie świąt 

świadczymy takie same usługi 
jak POZ. Trzeba jednak jasno 
zaznaczyć, że nie ma możli-
wości robienia diagnostyki czy 
leczenia chorób przewlekłych. 
Udzielamy tylko porad doraź-
nych – wyjaśnia Anna Górska. 
– Jest to problem ogólnopol-
ski. Nie tylko naszą placów-
kę traktuje się jak pogotowie 
ratunkowe. 
W  tym miejscu warto jeszcze 

PRUSZCZAŃSKIE POGOTOWIE ZMIENI NAZWĘ

Ponad 20 razy dziennie karetka 
wyjeżdżała do pacjentów 

powiedzieć, że pacjenci – jesz-
cze kiedy są zdrowi – powin-
ni zainteresować się, w  jakie 
miejsce udać się w razie nagłej 
choroby. Dzięki temu zespoły 
ratownictwa nie będą musiały 
tak często wyjeżdżać. Szacu-
je się bowiem, że ok. 75 proc. 
wyjazdów jest nieuzasadnio-
nych, a  więc nie wpisuje się 
w  istotę organizacyjną ratow-
nictwa. Właśnie ci pacjen-
ci powinni trafić do lekarza 
pierwszego kontaktu.
 – Aby uniknąć w  przyszło-
ści niepotrzebnych nieporo-
zumień, chcemy zmienić na-
zwę naszej placówki. Padły 
już pierwsze pomysły, co nie 
oznacza, że decyzja już zapa-
dła. Wszystko wskazuje na to, 
że nowa nazwa będzie brzmieć 
„Powiatowy Ośrodek Zdro-
wia” – zdradza Anna Górska.
Budynek przy Raciborskiego, 
gdzie mieści się placówka, wy-
korzystywany jest już do granic 
możliwości. Należałoby rozbu-
dować budynek, aby poszerzyć 
wachlarz oferty medycznej.
 – Niejeden raz wspominaliśmy, 
że chcielibyśmy tu stworzyć 
centrum diagnostyczne. Roz-
budowa placówki to jedno. Po-
trzebni są też jednak specjaliści, 

a ich pozyskanie jest teraz bar-
dzo trudne. To właśnie ludzie 
są teraz najcenniejszym kapita-
łem – dodaje Ireneusz Czernec-
ki, naczelnik Wydziału Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego Starostwa Powiatowego 
w Pruszczu Gdańskim.
Zdaniem starosty gdańskie-
go Mariana Cichona jedynym 
rozwiązaniem jest rozbudowa 
placówki. 
- Aby rozpocząć inwesty-
cji musi wcześniej stać się 

właścicielami sąsiedniej dział-
ki. Już od 5 lat prowadzimy 
rozmowy z  Krajowym Ośrod-
kiem Wsparcia Rolnictwa, aby 
pozyskać grunty pod rozbudo-
wę placówki. Jednak z  niezro-
zumiałych dla nas względów 
– mimo iż chcemy realizować 
inwestycję celu publicznego 
– nie możemy dojść do poro-
zumienia – komentuje Marian 
Cichon.

Krzysztof Lubański

 



Skup
rzepaku 

 

ELEWATOR 
TRUTNOWY SP.Z O.O.

 
 

Adres:
Trutnowy, ul. Ziemiańska 9

Dane kontaktowe : 
Tel. 58 683 61 72

Tel. kom. 510 042 940

pszenicy 
 

kukurydzy
 

atrakcyjne ceny

szybkie płatności

rzetelna obsługa



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  cZERWiEc 20224 życie Miasta

Ubiegły rok nie był łatwym cza-
sem dla polskich samorządow-
ców. Janusz Wróbel mówi wręcz, 
że był to rok dziwny, ale mimo 
wszystko zakończony pozytyw-
nymi wynikami finansowym. 
 – Osiągnęliśmy jeden z  najlep-
szych wyników finansowych 
ostatnich lat. Wpływ na to miało 
kilka czynników. Nie wszystkie 
zaplanowane działania doszły 

do skutku, dzięki czemu poczy-
niliśmy pewne oszczędności. 
W związku z brakiem na rynku 
materiałów budowlanych i  pro-
blemem ze znalezieniem pracow-
ników, byliśmy zmuszeni przesu-
nąć w czasie niektóre inwestycje, 
co przyniosło kolejne oszczęd-
ności. Największy wpływ na tak 
dobrą sytuację finansową miała 
rekordowa sprzedaż miejskich 

nieruchomości – wyjaśnia bur-
mistrz Wróbel.
Tak optymistycznie nie można 
patrzeć na realizację inwestycji. 
Pieniądze były, ale ogólne pro-
blemy na rynku budowlanym 
spowodowały, że część inwestycji 
realizowana jest dłużej, a niektóre 
przesunięto na rok 2022. Sytu-
acja byłaby jeszcze lepsza, gdyby 
nie decyzje rządu, przez które do 
miejskiej kasy wpływa mniej pie-
niędzy z tytułu podatków. 
 – Gdybyśmy nie osiągnęli tak 
dobrych wyników ze sprzeda-
ży nieruchomości, to na koniec 
2021 roku mówilibyśmy teraz 
o deficycie. Taka sytuacja nie jest 
wyjątkiem. To właśnie sprzedaże 
nieruchomości od kilku lat ratują 
nasz budżet. Z  każdym rokiem 
wpływy, szczególnie z  podatku 
PIT, są coraz mniejsze – przyzna-
je Janusz Wróbel. – W związku 
ze zmniejszającymi się plano-
wanymi wpływami z  tytułu po-
datku PIT ograniczyły się tym 
samym nasze zdolności kredyto-
we. Ratunkiem dla nas jest w tej 
chwili fakt, że miasto nie posiada 

żadnego znaczącego zadłużenia. 
Mimo to w  przyszłości trudno 
będzie pozyskać kredyt, który 
będzie potrzebny chociażby na 
wybudowanie ulicy Strzeleckie-
go. Aby zrealizować jedną z naj-
ważniejszych inwestycji ostatnich 
lat, być może będziemy zmuszeni 
zrezygnować z innych zadań.
Na liście najważniejszych inwe-
stycji minionego roku – zdaniem 
gospodarza Pruszcza Gdańskie-
go – znajdują się przebudowa 

ulicy Skalskiego i  rozbudowa 
cmentarza. Warto jeszcze wspo-
mnieć o  trwającej przebudowie 
Domu Młynarza przy ul. Wojska 
Polskiego, gdzie pod koniec tego 
roku przeniesiony będzie Urząd 
Stanu Cywilnego.
 – W  mojej pracy bardzo istot-
na jest współpraca z  radą mia-
sta. Dziękuję za to, że mimo 
różnych racji politycznych znaj-
dujemy wspólny język, w  któ-
rym nadrzędnym celem jest 

interes Pruszcza Gdańskiego 
i jego mieszkańców. Najważniej-
szy jest rozwój naszego miasta 
i  w  tej materii nie ma żadnych 
kontrowersji, dzięki czemu mo-
żemy sukcesywnie realizować 
kolejne cele. Mam wrażenie, że 
dziś oglądam zupełnie inne mia-
sto od tego, które zapamiętałem 
20 lat temu – podsumuje Janusz 
Wróbel.

Krzysztof Lubański

Organizowana od kilku lat lote-
ria podatkowa dla mieszkańców 
Pruszcza Gdańskiego z  roku 
na rok cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem. W te-
gorocznej edycji wzięło udział 
4449 mieszkańców, w tym 330 
osób zadeklarowało, że rozli-
cza się w naszym mieście po raz 
pierwszy. Głównym zwycięzcą 
okazał się Pan Dariusz, który 
do domu odjechał nową, hybry-
dową Toyotą Yaris. Pruszczanin 
uczestniczy w loterii od samego 
początku. 
 – Informacja o  wygranej była 
dla nas bardzo dużym zasko-
czeniem. Będzie to drugi sa-
mochód w naszej rodzinie. Być 
może zmobilizuje to moją żonę, 
którą namawiam do zrobienia 
prawa jazdy – mówi nam zwy-
cięzca tegorocznej loterii. – Na-
sze miasto bardzo intensywnie 
rozwija się – również dzięki 
podatkom, które płacimy, dla-
tego należy właśnie tu płacić 
podatki. Udział w loterii nic nie 
kosztuje, a wygrać można cenne 
nagrody.
Nie mniejszą radość okazywała 

Pani Julia, która otrzymała 5 
tys. zł. 
 – Dzięki tym pieniądzom 
„porwę” swojego męża na wy-
cieczkę. Zamierzamy cieszyć 
się urokami Malty. Mąż nigdy 
tam nie był, a  ja jestem zako-
chana w  tym kraju – zdradza 
nam mieszkanka Pruszcza 
Gdańskiego. – Tu mieszkamy 
i  żyjemy, a nasze dzieci i wnu-
ki korzystają z wszystkich udo-
godnień, dlatego oczywistym 
jest dla mnie fakt, że w Prusz-
czu Gdańskim musimy płacić 

podatki. Loteria jest świetnym 
pomysłem na zachęcenie prusz-
czan do płacenia podatków 
w naszym mieście. Moja wygra-
na spowodowała też to, że wie-
lu znajomych chce wziąć udział 
w loterii w przyszłym roku.
W  tym roku zmieniono oko-
liczności, w których nagrodzo-
no zwycięzców.  
 – Tym razem chcieliśmy wrę-
czyć nagrody przy jak najwięk-
szej publiczności. Dni Prusz-
cza to doskonały moment, 
aby nagrodzić zwycięzców 

podatkowej loterii. Chcieliśmy 
też szczególnie tym niezdecy-
dowanym pokazać, że nasza lo-
teria jest prawdziwa, tak samo 
jak nagrody, które można wy-
grać. Być może za rok kolejne 
osoby zdecydują się na udział 
w  naszej zabawie – mówi Ja-
nusz Wróbel.
Wyniki tegorocznej loterii na 
pewno dają powody do radości. 
Zdaniem władz miasta miesz-
kańcy coraz częściej traktują 

Pruszcz Gdański jako miejsce 
docelowe, w  którym chcą żyć 
przez długie lata. Rozumieją też, 
że płacenie podatków w miejscu 
zamieszkania ma istotny wpływ 
na poprawę usług, z  których 
mogą korzystać.
 – To pokazuje też, że konkurs 
zarabia sam na siebie, ale też 
buduje mocniejsze  fundamen-
ty pod przyszłe dochody nasze-
go miasta – dodaje burmistrz 
Wróbel. – Szacujemy, że od 

początku funkcjonowania lo-
terii do naszego budżetu wpły-
nęło ok. 1 miliona złotych wię-
cej z tytułu podatku PIT. Są to 
oczywiście tylko nasze wylicze-
nia. Konkretną kwotę trudno 
ustalić, ponieważ zbyt często 
zmieniane są przepisy. Jedno 
jest pewne: przez takie działa-
nia polskie samorządy otrzymu-
ją coraz mniej pieniędzy.

(lubek)

ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA BURMISTRZA

NOWY SAMOCHÓD MA JUŻ WŁAŚCICIELA

słodko-gorzki bilans finansowy na koniec 2021 roku

sukces loterii podatkowej w Pruszczu gdańskim

takiego wyniku głosowania nad uchwałą absolutoryjną mógłby pozazdrościć Januszowi wróblowi – burmistrzowi pruszcza Gdańskiego – 
niejeden polski samorządowiec.  za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania radni głosowali jednomyślnie. dobry okazał się też bilans 
finansowy na koniec 2021 roku, ale okupiony został m.in. niezrealizowanymi inwestycjami. 

w tym roku wręczenie nagród loterii podatkowej odbyło się podczas dni pruszcza. samochód odebrał pan dariusz,  
a czek na 5000 zł trafił do pani Julii. w akcji wzięło udział 4449 mieszkańców miasta.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino”  
poszukuje kandydatów na stanowisko:  

 

Gospodarz budynku 
 

Wymagania: 

 Punktualność 
 Sumienność 
 Dobra organizacja pracy własnej. 
 Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.  

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie m.in.: 

1. Sprzątanie klatek schodowych. 
2. Sprzątanie terenu przynależącego do budynku. 
3. Pielęgnacja zieleni. 
4. W okresie zimowym odśnieżanie ciągów pieszych. 

Oferujemy:  

1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 
2. Świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
3. Pakiet medyczny. 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich aplikacji na adres: 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” 
Ul. Kurpińskiego 21  
80 – 169 Gdańsk 
na adres e-mail: sekretariat@smsuchanino.pl 
lub osobiście w sekretariacie Spółdzielni. 
 
z dopiskiem w temacie stanowiska jakiego dotyczy aplikacja.   

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000)” 

 

AKUMULATOR SPOŁECZNY

odpalili nowe fundusze

życie Powiatu/rekLaMa

Nowy Akumulator Społeczny 
to innowacyjny fundusz, który 
nadaje bieg pomysłom miesz-
kańców Pomorza. Skierowany 
jest do grup nieformalnych 
i  organizacji pozarządowych, 
działających na rzecz do-
bra wspólnego. Pierwszy raz 
fundusz w  całości kierowany 
jest do podmiotów z powiatu 
gdańskiego.
 – Cieszymy się, że na tere-
nie naszego powiatu działa-
ją organizacje pozarządowe, 
które skupiają wokół siebie 
osoby, które chcą być ak-
tywne i  z  chęcią angażują się 

w  interesujące działania na 
rzecz społeczności lokalnych. 
Przed takimi organizacjami 
chylimy czoła i  życzymy po-
wodzenia w realizowaniu po-
dejmowanych wyzwań – ży-
czy Marian Cichon, starosta 
gdański.
O  pieniądze ubiegało się 12 
podmiotów, które nie musiały 
być organizacjami pozarządo-
wymi. Komisja przyznała środ-
ki finansowe na sześć inicjatyw. 
Na realizację zadań pieniądze 
otrzymają: Leśne Dobre Du-
sze, Młodzieżowa i  Dziecię-
ca Drużyna Pożarnicza OSP 

Jagatowo, Goal Pomlewo, Fun-
dacja Kobiety Pomorza i  Sto-
warzyszenie Mam.
Projekt sfinansowano ze środ-
ków Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwo-
ju Społeczeństwa Obywatel-
skiego w  ramach rządowego 
Programu Inicjatyw Obywa-
telskich NOWEFIO 2021-
2030. Powiat gdański również 
dołożył swoją cegiełkę, dzięki 
czemu blisko 30 tys. zł trafi-
ło do organizacji na realizację 
przedsięwzięć.

(GR)

UCHROŃ SIĘ PRZED CUKRZYCĄ

zaledwie w 30 proc. zrealizowany jest program profilaktyczny dotyczący cukrzycy. 
oznacza to, że badaniom poddano ok. 560 osób. władze powiatu gdańskiego nie 
załamują jednak rąk, bo na tle innych powiatów wypadamy znakomicie. 

zgłoś się na darmowe badania 

Prozdrowotny program, 
o którym niejeden raz in-
formowaliśmy na naszych 
łamach, finansowany jest 
ze środków unijnych. 
 – Mieszkańcy naszego 
powiatu byli badani pod 
kątem wysokości cukru. 
Osoby, u  których wyso-
kość przekraczała 100 
jednostek, zostały za-
kwalifikowane do rocz-
nego programu, aby nie 
zachorować na cukrzycę. 
W  przeciągu 12 miesię-
cy pacjentem opiekują 
się: lekarz, fizjoterapeuta 
i  dietetyk, aby nauczyć 
uczestnika projektu od-
powiedniego odżywiania, 
poruszania się – aby nabyć 
po prostu odpowiednich 
nawyków zdrowego sty-
lu życia – mówi Natalia 
Błońska, członek zarządu 
powiatu gdańskiego.
O  dziwo, zainteresowa-
nie badaniami, mimo iż są 
całkowicie bezpłatne, jest 
stosunkowo niskie. Przy-
pomnijmy jeszcze tylko, 

że nabór uczestników pro-
wadzony będzie tylko do 
końca września, ponie-
waż cały program musi 
być ukończony do końca 
września 2023 roku.
Aby wziąć udział w  pro-
jekcie, wystarczy cho-
ciażby przyjść na jedno ze 
spotkań, które organizu-
je Starostwo Powiatowe 

w Pruszczu Gdańskim.
 – Wszyscy zastanawia-
my się, dlaczego tak mało 
osób bierze udział w  tym 
projekcie. Mamy wraże-
nie, że Polacy w  dalszym 
ciągu wolą się leczyć niż 
zapobiegać chorobie – do-
daje Natalia Błońska.

(lubek)

NAJBLIŻSZE AKCJE 
CUKRZYCOWE
2 lipca – Zespół Szkół 
Rolniczych Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
w Rusocinie w godz. 8.00 
– 10.00
9 lipca – Będzieszyn, 
świetlica wiejska w godz. 
8.00 – 10.00
16 lipca – Żukczyn, 
świetlica wiejska w godz. 
8.00 – 10.00
23 lipca – Żelisławki 
,świetlica wiejska w godz. 
8.00 – 10.00
Może przyjść każdy 
mieszkaniec, bez 
umawiania, bezpłatnie!!!
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UPAMIĘTNIAJĄ WYBITNE OSOBY

ławeczka dyrektora Buckiego
Przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 w Pruszczu 
Gdańskim odbyła się uroczy-
stość, podczas której odsło-
nięto ławeczkę upamiętniają 
Stanisława Buckiego, byłego 
dyrektora pruszczańskiego 
ogólniaka. 
Stanisław Bucki urodził się 
w  1930 roku. Przez najbliż-
sze otoczenie odbierany był 
zawsze jako przyjaciel mło-
dzieży. Został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi 
i  Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej.
 – W czerwcu 1953 roku ukoń-
czył Wyższą Szkołę Pedago-
giczną w  Łodzi, wraz z  dy-
plomem ukończenia otrzy-
mał nakaz pracy w Gdańsku. 
Skierowany przez Kuratorium 
do Liceum Ogólnokształcą-
cego w  Pruszczu Gdańskim, 
nauczał tam chemii. W  la-
tach 1967–1984 pełnił funk-
cje dyrektora szkoły. W 1984 
roku przeszedł na emerytu-
rę, ale jeszcze do roku 1992 
uczył chemii następne poko-
lenia uczniów. W  naszym li-
ceum pracował łącznie 39 lat 
– informuje nas Jarosław Kar-
nath, dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1.
Ławeczki upamiętniające 
znamienitych mieszkańców 

naszego miasta znajdują się 
w  różnych częściach Pruszcza 
Gdańskiego. 
 – Pomysł podpatrzyliśmy 
w kilku europejskich miastach, 
gdzie właśnie w taki sposób ho-
noruje się wybitne osoby. Taka 
idea przypadła nam do gustu.  
Uznaliśmy, że fajnie byłoby, 
by w naszym mieście ławeczki 

też znalazły swoje miejsce, 
aby w  tak niekonwencjonal-
ny sposób uhonorować nie-
zwykłych pruszczan – mówi 
nam Małgorzata Czarnec-
ka-Szafrańska, przewodni-
cząca Rady Miasta Pruszcz 
Gdański.

(lubek)

 w uroczystości odsłonięcia ławeczki stanisława buck-
iego uczestniczyły m.in. córka – małgorzata mularczyk 

i wnuczka aleksandra

wydarzeNia

RADNI PRZYZNALI ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA

w minioną środę odbyła się jedna z najważniejszych sesji rady powiatu Gdańskiego, podczas której jednogłośnie udzielono absolutorium 
i wotum zaufania staroście gdańskiemu, przyjęto również raport o stanie powiatu.

Przybywa mieszkańców, a dochody powiatu coraz mniejsze 

– Jeszcze raz dziękuję wszyst-
kim radnym za współpracę. 
Dziękuję także pracownikom 
starostwa, bez których wie-
le spraw nie moglibyśmy zre-
alizować. Mam nadzieję, że 
w  dalszym ciągu będziemy 
osiągać dobre wyniki, któ-
re przyczynią się do rozwoju 
powiatu gdańskiego – dzięku-
je Marian Cichon, starostwa 
gdański.
Miniony rok był wyjątkowy 
dla władz powiatu gdańskiego, 
ponieważ zmienił się skład za-
rządu powiatu. Pracy nie uła-
twiła trudna sytuacja na rynku 
pracy i  materiałów budowla-
nych oraz galopująca inflacja, 
co miało negatywny wpływ na 
realizację inwestycji.
 – Mam nadzieję, że prze-
prowadzone w  ubiegłym roku 
zmiany kadrowe wpłynęły je-
dynie pozytywnie na funkcjo-
nowanie naszego powiatu – 
mówi nam starosta gdański. – 
2021 rok pod względem finan-
sów był dla nas niezły, ale pod 

kątem inwestycji dużo gorszy. 
Część przetargów zakończyła 
się niepowodzeniem, dlatego 
niektóre inwestycje musie-
liśmy przełożyć na później. 
Gdybyśmy decydowali się na 
realizację wszystkich zadań, 

to za niektóre z  nich musieli-
byśmy zapłacić dwa albo nawet 
trzy razy więcej niż zakładały 
nasze szacunki.
W związku z tym bilans 2021 
roku zakończył się nadwyżką 
finansową. Wpływ na to miało 

kilka aspektów. Jak mówi nam 
starosta Cichon, większe niż 
początkowo zakładano było 
wykonanie udziału w podatku 
dochodowych od osób fizycz-
nych (45 mln zł) i  prawnych 
(ok. 3 mln zł). 
 – Myślę, że był to ostatni tak 
dobry okres, ponieważ spo-
dziewamy się, że wpływy z ty-
tułu podatku będą znacznie 
mniejsze w  tym roku. Oce-
niam, że będą one mniejsze 
o  ok. 10 milionów złotych. 
Skąd takie przypuszczenia? 

Rząd ustalił konkretną kwo-
tę, jaką otrzymamy właśnie 
z  tytułu podatków. Pieniądze 
będą mniejsze niż dotychczas. 
Rząd zapowiedział subwencję 
wyrównawczą, ale nie określił 
już w  jakiej wysokości i kiedy 
będzie ona wypłacana – pod-
kreśla Marian Cichon.
To spowoduje, że trzeba bę-
dzie wprowadzić oszczędno-
ści. W  wydatkach bieżących 
jest to niemal niemożliwe. 
Czarny scenariusz przewidu-
je, że powiat realizował będzie 

mniej inwestycji. 
 – Nie jesteśmy biednym po-
wiatem, o  czym świadczy też 
fakt, że musimy płacić tzw. 
Janosikowe. Jesteśmy jednym 
z nielicznych powiatów w kra-
ju, gdzie rośnie liczba miesz-
kańców. Adekwatnie do tego 
powinny nam rosnąć przy-
chody, ale tak niestety nie jest, 
bo nasze pieniądze przejmuje 
rząd – zauważa starosta.

Krzysztof Lubański

Dariusz Czaiński, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Pe-
tycji Rady Powiatu Gdańskiego.
 – Komisja, której mam przyjemność przewodniczyć, działa stosun-
kowo krótko, ponieważ dopiero od 2018 roku. Powołana została mocą 
ustawy. W ciągu minionego roku wpłynęło do nas kilka skarg, więc 
myślę, że każdy sam może wyciągnąć odpowiednie wnioski na temat 
funkcjonowania rady powiatu, zarządy czy starostwa. Sporadycznie 
mieszkańcy zgłaszają też swoje wnioski albo petycje.
Każdą skargą musimy się zająć. Przygotować stosowną uchwałę, któ-
ra jest potem procedowana na posiedzeniu rady powiatu. Skargi doty-
czą przede wszystkim spraw bieżących Starostwa Powiatowego. Nie 
było jeszcze przypadku, żeby skarga dotyczyła zarządu powiatu. Jedną 
z najważniejszych skarg, którą zajmujemy się w dalszym ciągu, jest pro-
test mieszkańców Pszczółek, którym przeszkadzał hałas tamtejszego 

autodromu. Ale wpłynęło też do nas pismo z... Krakowa, w którym autorzy żądają od rady powiatu 
podjęcia uchwały w sprawie zaprzestania szczepień przeciwko covid-19. Mimo że sprawa wydaje się 
błaha, to nasza komisja i tak musi poświęcić czas na jej procedowanie.

Izabela Adamowicz, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Gdańskiego

Komisja Rewizyjna bardzo dobrze ocenia pracę zarządu, dla-
tego na podstawie przeprowadzonych w  ciągu roku kontroli 
oraz w wyniku rozpatrzenia sprawozdania f inansowego z wy-
konania budżetu, sprawozdania f inansowego, wydała pozy-
tywną opinię wykonania budżetu i  wystąpiła z  wnioskiem 
o udzielenie absolutorium zarządowi.
Sytuacja f inansowa powiatu, mimo trudności spowodowa-
nych globalnym wzrostem cen, jest dobra. Wykonanie bu-
dżetu po stronie dochodów wynosiło 104 proc. Odchylenia 
pomiędzy planowanymi i  wykonanymi dochodami wystąpi-
ły głownie z tytułu przewyżki planu we wpływach z podatku 
dochodowego od  osób f izycznych i prawnych, z tytułu opłat 
geodezyjnych i komunikacyjnych, dochodów z tytułu realiza-

cji zadań rządowych i innych źródeł dochodów. Z kolei wykonanie budżetu po stronie 
wydatków wynosiło 92 proc. 
Dla części planowanych zadań inwestycyjnych i bieżących przesunięto termin realiza-
cji do końca czerwca 2022 roku. Środki pieniężne w kwocie 2 042 656 zł jako wydatki 
niewygasające, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy. Zadłużenie na koniec 
2021 roku wyniosło 700 000 zł i zmalało w stosunku do 2020 roku o 900 000 zł.  
Z przykrością muszę przyznać, że zrealizowanie wszystkich zaplanowanych inwestycji 
na rok 2022 będzie trudne, ponieważ kiedy były one planowane (w 2021 roku), nie moż-
na było przewidzieć obecnej sytuacji, która w znaczący sposób przekłada się na wzrost 
cen usług i materiałów budowlanych i dostępność wykonawców. Tym samym znacząco 
zwiększa koszty realizacji inwestycji. W związku z tym zmuszeni będziemy ograniczyć 
ilość zadań, przenosząc część z nich na czas późniejszy.
Zmiany zarządu w połowie ubiegłego roku, moim zdaniem, absolutnie nie miały wpły-
wu na funkcjonowanie powiatu, ponieważ każdy członek zarządu, zarówno w poprzed-
nim, jak i obecnym składzie, dokłada wszelkich starań, aby działać na rzecz dobra po-
wiatu i jego rozwoju. 
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UROCZYSTA SESJA RADY MIASTA

N a g r o d z e N i

Najlepszym wręczono nagrody 
w parku kulturowym Faktoria rozpoczęła się uroczysta sesja rady miasta pruszcz Gdański. wrażeniom i podziękowaniom nie było końca. podczas sesji 
wręczono ponad 100 dyplomów za osiągnięcia w nauce oraz znakomite wyniki sportowe. 

Wręczono również nagro-
dy w  konkursach: „Pruszcz 
zatrzymany w  kadrze”, „Ka-
tyń. Ocalić od zapomnienia”, 
XXIV Edycji Międzyszkol-
nego Konkursu Plastycznego 
im. Jana Matejki „Moje mia-
sto Pruszcz, …gdy dorosnę” 
oraz konkursie plastycznym 
organizowanym przez Ka-
tolicką Niepubliczną Szkołę 
Podstawową im. Jana Paw-
ła II „102 rocznica urodzin 
Św. Jana Pawła II, Papieża 

Pielgrzyma”.
 – Można powiedzieć, że jest 
to już nasza miejska tradycja, 
że tuż przed Dniami Prusz-
cza organizujemy uroczystą 
sesję, podczas której wręcza-
my uczniom nagrody. Ko-
rzystając z okazji, jeszcze raz 
wszystkim serdecznie gratu-
luję i  życzę udanych wakacji 
– mówi Małgorzata Czarnec-
ka-Szafrańska, przewodni-
cząca Rady Miasta Pruszcz 
Gdański. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
Maciej Grzegorczyk, Oliwier 
Jendrzejewski, Marta Trusz-
czyńska, Zuzanna Maćkowska, 
Dominik Kowalewski, Tymo-
teusz Jakubowski, Nikodem 
Pasek, Mieszko Kejzer, Paweł 
Draczyński, Aleksander Ratz-
ke, Szymon Grzona, Maciej 
Grzegorczyk, Yuliana Polyvana 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Piotr Rynkiewicz, Szymon Ję-
drzejewski, Krzysztof Zysz-
czak, Alicja Gaweł, Julia Śle-
szyńska, Michał Wrona, Marta 
Malinowska, Wiktoria Plichta, 
Bohdan Popovych, Lena Ry-
bicka, Emilia Trzepacz, Julia 
Schulte-Noelle, Tymon Roż-
nowski, Borysław Rytlew-
ski, Paulina Bielińska, Jagoda 
Gradowska, Zuzanna Brandt, 
Marta Malinowska, Patryk 
Wyłupek, Katarzyna Czyrson, 
Krzysztof Zyszczak, Weronika 
Sieczko, Aleksandra Dobro-
sielska,  Emilia Kocoń, Alek-
sandra Szczodrowska, Zuzan-
na Folwarska, Ewa Jędrzejew-
ska, Antoni Kaniowski, Ma-
teusz Górecki, Agata Gaweł, 
Michał Filipczyk 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
Szymon Grabala, Michał Gu-
rzyński, Rostyslav Hurko

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
Mikołaj Auguściak, Tomasz 
Piotrowski, Eliza Leseure, Zo-
fia Kalińska, Anastazja Tracz, 
Antonina Tracz, Stanisław 
Kruszyński, Liwia Gruszczyń-
ska, Iga Parkitna, Daria Fran-
kowska, Oliwia Szyrszyng, 
Łukasz Godzina, Michał Za-
krzyński, Lucy Kacmarska, 
Maciej Szymczak, Anna Go-
dzina, Natalia Stępień, Ewa 
Bylicka, Aleksandra Lewkow-
ska, Weronika Ptach, Mar-
celina Pestka, Sandra Lell, 
Zuzanna Marczak, Lena Ku-
łaga, Laura Przybysz, Lena 
Włodarczyk  

KATOLICKA SZKOŁA NIEPU-
BLICZNA
Stanisław Narwojsz

POZOSTAŁE SZKOŁY 
Stefania Benduch, Olga Dawi-
dowska, Dominik Smater, Bar-
bara Kruk, Iga Krygier Nikola 
Ptak, Wiktoria Nowacka, Ja-
kub Zaborowski, Maksymilian 
Piotr Lewandowski,  Julia Gor-
czyńska, Natalia Smardzew-
ska, Maja Dyl

KOSZYKÓWKA
Hanna Bruzik, Zuzanna 

Zaborowska, Michalina Grzy-
wacz, Magdalena Cellmer, Zu-
zanna Durbacz, Maja Kiedyk, 
Weronika Ptach, Marcelina 
Wołowiec, Natalia Dampc, 
Dawid Śpiewakowski, Dorian 
Sienkiewicz, Filip Kosmol, Ja-
kub Andrzejewski, Maksymi-
lian Formela, Wojciech Mucha, 
Marcel Wysiecki, Wiktor Gro-
os, Lucjan Deszczyński
Konkurs Matematyczny: Szy-
mon Jędrzejewski, Paulina 
Lech, Teresa Zachłowska

KONKURS PAPIESKI
Jan Zielke, Cezary Połom, We-
ronika Sieczko, Julian Urbań-
ski, Zuzanna Gierszewska, Ida 
Jastrzębowska, Emilia Kunkel, 
Dawid Koszarowski, Nata-
lia Kaleta, Olena Rybarczyk, 
Agata Gaweł, Wiktoria Zabor-
na, Michał Przyłucki, Nikola 
Zarówna

„PRUSZCZ ZATRZYMANY 
W KADRZE”
Jolanta Lassak-Szymerskiej, 
Jana Sikorska, Bartłomiej 
Szymerski 
 
„KATYŃ… OCALIć OD ZAPO-
MNIENIA”
Wiktoria Bronk-Zudnowska, 
Tymon Domański, Marle-
na Mechlińska, Sandra Lell, 
Kinga Mizerska, Emilia Ani-
mucka, Wiktoria Plichta, Na-
talia Cydejko, Wiktoria Tur-
biarz, Maja Tocha, Gabriela 
Rycaj, Amelia Piersa, Mateusz 
Wisłocki, Michalina Wilma, 
Anna Stępniak, Nicola Wil-
czak, Viktoria Mushnikowa, 
Natalia Pawiłojć, Olena Rybar-
czyk, Elna Zyngiel
 
KONKURS MATEJKOWSKI
Hania Złotucha, Hania Cie-
chowska, Natan Kulik, Lea 
Manuszewska, Wojtek Wi-
tek, Morawski Filip, Amelia 
Plombon, Maja Rosin, Jakub 
Zakrzewski, Dominika Awie-
ruszko, Aleksandra Myszkow-
ska, Adam Skuza, Dominika 
Kryger, Natalia Cydejko, Sofiia 
Matsukova, Liwia Kiełczew-
ska, Anastasiya Azizawa, Ju-
styna Sadowska, Maja Pupec-
ka, Kaja Żerebecka, Agniesz-
ka Piersa, Tymoteusz Grabala, 
Przemysław Chojnacki, Klau-
dia Sulewska, Konstanty Brod-
nicki, Antonina Wawrzon-
kowska, Tymon Gawinkowski, 
Marietta Bizoń, Kinga Brze-
ska, Mikołaj Sobolewski, Laura 
Klus, Nela Jurkiewicz, Gabrie-
la Szabłowska, Oleksandr Py-
lypenko, Krystian Szydlik

życie Miasta

Na uroczystej sesji Rady Mia-
sta Pruszcz Gdański wręczono 
nagrodą Samarytanina Roku. 
Tym razem uhonorowana zo-
stała Zdzisława Czop, która 
od 22 lat tworzy rodzinę za-
stępczą dla potrzebujących 
dzieci.
Lista uhonorowanych osób 
nie jest krótka. Jak mówi 
nam Małgorzata Czarnecka-
Szafrańska, przewodnicząca 
Rady Miasta Pruszcz Gdański 
wśród mieszkańców naszego 
miasta nie brakuje osób, któ-
re każdego dnia niosą pomoc 
potrzebującym. 
 – Nie oczekują oni oklasków 
i  nagród. Robią to z  dobro-
ci własnego serca – podkre-
śla Małgorzata Czarnecka-
Szafrańska. – Wśród nagro-
dzonych są m.in.: druhowie 
z  Ochotniczej Straży Pożar-
nej w  Pruszczu Gdańskim, 
Ryszard Jankowski i  Ryszard 
Trojanowski czy Uniwersytet 
Trzeciego Wieku oraz Stowa-
rzyszenie Solidarni.
Po przewie spowodowanej 
pandemią, nagroda „Samary-
tanin Roku” ponownie została 
wręczona.
 – Byłam zaszokowana, że 
zostałam uhonorowana taką 
nagrodą. Myślę, że jest wiele 

innych osób i podmiotów, któ-
re także zasłużyły na to pre-
stiżowe wyróżnienie. Jestem 
jednak szczęśliwa i  dumna – 
mówi nam Zdzisława Czop, 
która od 22 lat jest dla wie-
lu dzieci rodziną zastępczą. 
– Zawsze chciałam pomagać 
dzieciom. W  końcu podjęłam 
decyzję o  stworzeniu rodzi-
ny zastępczej. Jestem dumna 
z tego, co robię, ale przyznam, 
że łatwo nie jest.
Warto dodać, że Zdzisława 
Czop tworzy najstarszą ro-
dziną zastępczą w  Pruszczu 
Gdańskim. 
 – Chwil przyjemnych nie 

brakuje – szczególnie, kiedy 
przychodzi do nas nowe dziec-
ko. Wtedy mam wrażenie, że 
nadeszło Boże Narodzenie. 
W  moim domu mieszkało 70 
dzieci i kontaktu nie mam tyl-
ko z dwójką. Pozostali dzwo-
nią, piszą, a nawet przyjeżdża-
ją. Wiem co się u nich dzieje, 
jak się uczą, znam ich pierwsze 
miłości. To cieszy i  zarazem 
wzrusza Ale nie brakuje też 
chwil trudnych, kiedy dzieci 
tęsknią za swoimi naturalny-
mi rodzicami. Wtedy muszę 
zrobić wszystko, żeby przynaj-
mniej nie płakały, bo o wyma-
zaniu tęsknoty nie ma mowy 

– przyznaje Pani Zdzisława. 
Tradycja przyznawania nagro-
dy „Samarytanin Roku” liczy 
sobie już kilkanaście lat.
 – Często wśród nas są ludzie, 
którzy swoją cichą, mrówczą 
pracą przyczyniają się do tego, 
że innym żyje się lepiej. Ta-
kie osoby doceniamy. Czasa-
mi bywają trudne sytuacje, ale 
mimo to w  Pruszczu Gdań-
skim nie brakuje osób, które 
poświęcają swoje życie po-
trzebującym – zauważa Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.

(lubek)

NAGRODA DLA WYJĄTKOWEJ MIESZKANKI

Pani zdzisława samarytaninem roku
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PIERWSZE URODZINY KLUBU W CEDRACH WIELKICH

życie gMiNy cedry wieLkie

klub seniora w cedrach wielkich świętował roczek swojego istnienia. mimo że organizacja dopiero raczkuje, jej członkowie 
nie kryją radości z mnogości organizowanych zajęć. czas pokazał, że stworzenie klubu było strzałem w przysłowiową „10”, 
bowiem nestorzy znaleźli swoje miejsce, w którym mogą spożytkować nadmiar wolnego czasu. 

aktywna i intersująca jesień życia

Zajęcia są zróżnicowane. Orga-
nizowane są: wycieczki, spotka-
nia z psychologiem, policjantami, 
strażakami oraz zajęcia kulinarne, 
gimnastyczne, rekreacyjne, mu-
zyczne i artystyczne.
 – W naszych zajęciach regularnie 
uczestniczy około 30 seniorów. 
Takie uroczystości są doskonałą 
okazją, by podziękować osobom, 
które wspierają naszą działalność. 
Bez ich wsparcia realizacja wielu 
przedsięwzięć nie byłaby możliwa 
– mówi nam Magdalena Kanka, 
kierownik Klubu „Senior+” w Ce-
drach Wielkich.
Warto w  tym miejscu przypo-
mnieć, że utworzenie klubu oraz 

jego funkcjonowanie nie byłoby 
możliwe, gdyby nie środki z Unii 
Europejskiej, rządu oraz budżetu 
cedrowskiego samorządu.
 – Aktywność seniorów poka-
zuje, że tego typu przedsięwzięć 
brakuje na terenach wiejskich. 
Starszych mieszkańców skupia-
ją zazwyczaj Koła Gospodyń 
Wiejskich, ale nie we wszystkich 
wsiach one działają. Naszemu 
klubowi życzę kolejnych uda-
nych przedsięwzięć, które będą 
aktywizować i integrować senio-
rów – życzy wójt Janusz Goliń-
ski, który podczas urodzinowej 
uroczystości wręczał Karty Se-
niora Gminy Cedry Wielkie.

O  kartę może starać się każ-
dy mieszkaniec gminy, któ-
ry ukończył 60 lat. Dzięki niej 
będzie można liczyć na zniżki 
i  przywileje określonych pro-
duktów i usług, znajdujących się 
w  „Katalogu Firm Przyjaznych 
Seniorom”.
Wśród wielu seniorów, którzy 
chwalą sobie działalność klubu, 
jest Maria Pomirska z  Cedrów 
Małych.
 – Myślę, że duża frekwencja jest 
doskonałą odpowiedzią na pyta-
nie: czy klub seniora jest potrzeb-
ny. Dotyczy to nie tylko wycie-
czek w ciekawe miejsca, ale rów-
nież zajęć z psychologiem, warsz-
tatów kulinarnych z  profesjo-
nalnym kucharzem czy spotkań 
rękodzielniczych. Jestem prze-
konana, że w pojedynkę niewiele 
osób zdecydowałoby się na udział 
w podobnych zajęciach i spotka-
niach. A w grupie otwieramy się 
i  stajemy się bardziej odważni – 
przyznaje Maria Pomirska.
Zdaniem mieszkanki Cedrów 
Małych frekwencja byłaby 

jeszcze większa, gdyby seniorzy 
mieli ułatwiony dojazd do Ce-
drów Wielkich.
 – Do klubu należą osoby z róż-
nych miejscowości i  zdarza się, 
że barierą nie do pokonania jest 
dla nich transport. Po prostu nie 
mają jak dojechać do Cedrów 
Wielkich. Zdaję sobie sprawę, że 
nie jest to łatwy problem do roz-
wiązania. Być może samorząd 

województwa pomorskiego albo 
powiatu gdańskiego pomógłby 
pomóc w rozwiązaniu tej kwestii 
– zastanawia się seniorka.
Cedrowskiemu klubowi od sa-
mego początku kibicuje obecny 
na uroczystości Marian Cichon 
– starosta gdański.
 – Śmiało można powiedzieć, że 
jesień życia może być w dalszym 
ciągu aktywna i  interesująca. 

Klubowi życzę kolejnych intere-
sujących inicjatyw i  aktywności 
również na arenie powiatowej 
i wojewódzkiej. Sądzę, że w se-
niorach drzemią jeszcze nieprze-
brane pokłady ciekawych pomy-
słów, które z powodzeniem moż-
na będzie realizować w przyszło-
ści – dodaje Marian Cichon.

(lubek)

INWESTUJĄ W EKOLOGIĘ
unia sfinansuje fotowoltaikę 

Burmistrz Nowego Stawu 
Jerzy Szałach i  Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego podpisali 
umowę na realizację projektu, 
w  ramach którego realizowa-
ne będą inwestycje na terenie 
sześciu gmin żuławskich – 
w tym gminy Cedry Wielkie, 
która z  ogólnej puli dofinan-
sowania otrzyma ok. 2 mln zł. 
Pieniądze będą wydatkowane 
na kupno i  montaż instalacji 
fotowoltaicznych na budyn-
kach użyteczności publicznej.
W projekcie – poza Cedrami 
Wielkimi – uczestniczą gmi-
ny: Miłoradz, Nowy Dwór 
Gdański, Nowy Staw, Osta-
szewo, Stegna. 
 – Efektem inwestycji będą 
oszczędności w  budżetach 
gmin – mniejsze rachunki 
za energię w wyniku jej pro-
dukcji ze źródeł własnych. 
Realizacja projektu wpłynie 
również na poprawę stanu 
środowiska naturalnego oraz 
wzrost udziału energii produ-
kowanej z odnawialnych źró-
deł w bilansie energetycznym 
– zauważa Mieczysław Struk.

Wartość całkowita projektu 
to 4,5 mln zł, a dofinansowa-
nie wyniesie 3,7 mln zł. Pro-
jekt ma być zrealizowany do 
czerwca przyszłego roku.
 – Nie jest to nasze pierw-
sze działanie proekologiczne. 
Dwie szkoły oraz hala spor-
towa i  marina w  Błotniku 
ogrzewane są przez pompy 
ciepła. Stawiamy na ekolo-
giczne rozwiązania, dlatego 
będziemy realizować kolejne 
tego typu przedsięwzięcia – 
podkreśla Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie. 
– Ekologia to jedno, a ekono-
mia to drugie. Dzięki insta-
lacjom fotowoltaicznym na 
pewno będziemy płacić niż-
sze rachunki za prąd.
W  przypadku gminy Cedry 
Wielkie dofinansowanie unij-
ne wynosi 85 proc., dzięki 
czemu na ekologiczną inwe-
stycję z  gminnego budżetu 
trzeba będzie wydać jedynie 
ok. 300 tys. zł. Prace insta-
lacyjne rozpoczną się jeszcze 
w tym roku.

(lubek)

  Urodzinowa impreza nie mogłaby się odbyć bez pamiątkowych zdjęć

Przed gminą Cedry Wielkie 
mogą otworzyć się niebawem 
bardzo ciekawe perspektywy. 
Dzięki wsparciu finansowe-
mu z  Ministerstwa Funduszy 
i  Polityki Regionalnej- Cen-
trum Wsparcia Doradczego 
tworzona będzie Strategia 
Rozwoju Żuławskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego.
Jeszcze w maju odbyły się spo-
tkania przedstawicieli Związ-
ku Miast Polskich i członków 
Stowarzyszenia Żuławy. Sa-
morządowcy kilkunastu gmin 
rozmawiali o  możliwościach 
stworzenia strategii dla Żuław.
 – Jest to kolejny krok w stronę 
rozwoju Żuław, a tym samym 
gminy Cedry Wielkie. Strate-
gia będzie pomocna przy ubie-
ganiu się o środki z Unii Euro-
pejskiej lub rządowe. Przypo-
mnę, że pierwszym krokiem 
było podpisanie w  roku 2015 
porozumienia między żuław-
skimi samorządami w sprawie 
stworzenia obszaru funkcjo-
nalnego dla naszego regionu – 
informuje nas Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie, 
który jest też także wicepreze-
sem Stowarzyszenia Żuławy.
Na samym początku – zda-
niem wójta Golińskie-
go – trzeba wyselekcjono-
wać i  uszeregować problemy, 

z którymi borykają się Żuławy. 
Należy też określić strategicz-
ne kierunki rozwoju dla całego 
regionu i danej gminy.
 – Na spotkaniu podnosiłem 
przede wszystkim problem ko-
munikacji publicznej, ale rów-
nież kwestie ograniczeń, przez 
które nie możemy realizować 
pewnych inwestycji. Mam tu 
na myśli chociażby budowę 
farm wiatrowych i  fotowolta-
icznych czy tworzenie terenów 
logistycznych. Dzięki tym 
przedsięwzięciom podniosłaby 

się dochodowość naszej gminy. 
Jednak nałożono na nas kaga-
niec wielu ograniczeń, przez 
które ich realizacja jest zabro-
niona. Strategia może szeroko 
otworzyć przed nami furtkę 
do jeszcze szybszego rozwoju 
– komentuje wójt Goliński.
Do października ma powstać 
diagnoza, a  więc opracowa-
nie sytuacji społeczno-gospo-
darczej Żuław. Sama strate-
gia, wraz z  pakietem projek-
tów, ma być przygotowana do 
kwietnia przyszłego roku. Jej 

wdrażanie zaplanowano na 
czerwiec 2023 roku.
 – W  najbliższym czasie bę-
dziemy chcieli dotrzeć do na-
szych mieszkańców, młodzie-
ży czy przedsiębiorców z  an-
kietami o  wskazanie najważ-
niejszych problemów do roz-
wiązania. Będziemy wdzięcz-
ni za aktywne włączenie się 
do tej akcji – dodaje Janusz 
Goliński.

(lubek)

STRETEGIA STWORZY NOWE, WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI 

ogromna szansa przed żuławskimi gminami 
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Komisja Europejska zatwier-
dziła Krajowy Plan Odbudo-
wy, czy to dobra wiadomość?
Zanim odpowiem, to ważne 
przypomnienie. Po pierwsze 
zatwierdzenie planu nie ozna-
cza wypłaty pieniędzy, których 
uruchomienie obwarowane jest 
realizacją tzw. kamieni milo-
wych, a  więc przywróceniem 
praworządności w  Polsce. Po 
drugie środki, które napędza-
ją już teraz gospodarki krajów 
UE, w Polsce zostaną urucho-
mione z  dużym opóźnieniem 
i  będziemy mieli mniej czasu 
na ich wydanie, co na pewno 
wpłynie negatywnie na efek-
tywność projektów. Należy 
również wspomnieć, że Polska 
już utraciła możliwość uzyska-
nia zaliczki 4 mld Euro, o którą 
można było się ubiegać w 2021 
r. Konflikt rządu Zjednoczonej 
Prawicy z  UE naprawdę dużo 
nas kosztował, bo musimy do 
powyższego rachunku doli-
czyć niemal miliard złotych 
kary nałożonej przez Trybunał 
Sprawiedliwości UE. 

Wróćmy zatem do pytania: 
czy takim razie to dobra 
widomość?
Oczywiście, że tak i trzeba się 
cieszyć z tego, że Komisja Eu-
ropejska chce odblokować te 
środki, bo - parafrazując byłą 
premier - te pieniądze się Po-
lkom i  Polakom należą. Nie-
zrozumiały jest natomiast upór 
rządu w tej sprawie, bo 36 mld 
Euro na rozwój to niebagatelna 
kwota dla kraju, który zmaga 
się z  poważnym kryzysem. Są 
to przede wszystkim pieniądze 
dla przedsiębiorców, których 
możliwości inwestycyjne zo-
stały mocno ograniczone przez 
kryzys i drenujący finanse firm 
tzw. Polski Ład. To również 
niebagatelne pieniądze dla sa-
morządów, które zmagają się 
z  poważnym ubytkiem w  do-
chodach. Przypomnę, że nasza 
prognoza przewiduje, że Polski 
Ład pozbawi tylko pomorskie 
samorządy około 2 miliardów 
dochodów rocznie. Z  drugiej 
strony inflacja i  rosnące kosz-
ty energii i usług powodują, że 
wyraźnie zahamowały inwe-
stycje w  samorządach, a  nie-
które mają problem ze sfinan-
sowaniem zadań własnych.

Przecież rząd uruchomił spe-
cjalny program skierowany 
do samorządów.
Owszem, ale podkreślmy do-
bitnie – rząd najpierw ubez-
własnowolnił samorządy zabie-
rając im pieniądze z dochodów 
własnych (którymi mogły roz-
porządzać zgodnie z lokalnymi 

priorytetami), a  teraz rozdaje 
środki „znaczone”, w  dodatku 
zaciągnięte na kredyt. W przy-
padku naszego regionu ubytek 
obliczany na ponad 2 miliardy 
złotych zrekompensowano pie-
niędzmi z  kredytu w  kwocie 
1,5 miliarda złotych. W  in-
nych regionach jest podobnie. 
Co gorsza wiele samorządów 
po pierwszej edycji konkur-
su ogłosiło przetargi, w  któ-
rych proponowane dziś ceny 
są znacznie wyższe od szaco-
wanych. Te samorządy mają 
teraz problem z  zabezpiecze-
niem wkładu, bo nie posiadają 
wystarczających środków wła-
snych. Koło ratunkowe rzuco-
ne przez rząd może dla wielu 
okazać się kołem z betonu. 

To znaczy, że program który 
ma umożliwiać samorządom 
inwestowanie nie spełnia 
tego zadania?
Dużo bardziej proinwestycyj-
nie zadziałałoby nie zabieranie 
dochodów samorządom  niż 
tworzenie kredytowanych pro-
gramów, których zasady powo-
dują wzrost kosztów inwesty-
cji. Zresztą nie jest to pierwszy 
nieudany program rządowy 
mający „pobudzić gospodar-
kę” (wszyscy znamy chociażby 
Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych). Tymczasem mamy 
spadek inwestycji w  relacji do 
PKB (16,6% w 2021 – W 2015 
r. było to 20,1%) i to w momen-
cie kiedy średnia unijna rośnie. 
Zdaje się więc, że osławione 
rządowe programy nie działa-
ją. Więcej - cała polityka rządu 
prowadzi nas do coraz głębsze-
go kryzysu, a  skończyć może 
się recesją. 

Rząd za kryzys obwinia woj-
nę i Covid.
Bądźmy poważni. Oczywiście 
za część efektu inflacyjnego 
odpowiada tocząca się wojna, 
ale rosnącą dynamicznie infla-
cję mieliśmy już na przełomie 
2019 i  2020 roku, czyli przed 
pandemią. A jej przyczyną były 
wydatki i  zła polityka makro-
ekonomiczna rządu. Kolejne 
kryzysy tylko inflację wzmoc-
niły, a  obecnie jest ona tak 
wysoka, że w  całości pożera 
podwyżki pensji, zaś różnica 
pomiędzy pensją nominalną 
i  realną rośnie. Polskie społe-
czeństwo ubożeje i nie zmienią 
tego kolejne dodruki pieniędzy 
i  „dosypywanie” ich w  różne 
miejsca. Co gorsza lawino-
wo rośnie dług państwa, który 
spłacać będą kolejne pokolenia. 

Jest aż tak źle?
Niestety, dzisiaj wszyscy 

płacimy rachunek za rządy PiS. 
Płacą go szpitale w coraz wyż-
szych kosztach funkcjonowa-
nia, samorządy borykające się 
z  realizacją własnych zadań, 
wyśmiewani przez rząd przed-
siębiorcy w  coraz wyższych 
obciążeniach fiskalnych, kre-
dytobiorcy w  wyższych ratach 
za zakup wymarzonego miesz-
kania, czy młode małżeństwa 
chcące kupić mieszkanie, które 
nie mogą tego zrobić ze wzglę-
du na drastyczną obniżkę zdol-
ności kredytowej. Płacą wszy-
scy i na każdym kroku. 

Nie ma na to jakiejś recepty?
Zdaniem ekonomistów jest 
kilka. Jedną z nich jest polep-
szenie relacji w  UE oraz od-
mrożenie środków unijnych, 

o  którym rozmawialiśmy na 
początku, a  co może stanowić 
osłonę dla rosnących kosztów 
realizowanych inwestycji. Nie 
tylko KPO, ale uruchomienie 
pieniędzy w  ramach nowego 
budżetu z  pewnością da silny 
impuls inwestycyjny i rozwojo-
wy. Jest to tym bardziej waż-
ne, że Unia kładzie nacisk na 
inwestycje w  odnawialne źró-
dła energii oraz jej oszczędza-
nie, czy ekologiczny transport 
publiczny. Ma to niebagatelne 
znaczenie nie tylko dla nasze-
go środowiska naturalnego ale 
również jest ważne w  obliczu 
toczącej się wojny i  wyzwań 
energetycznych z  tym związa-
nych. Potrzebujemy również 
stabilnego i  przewidywalne-
go systemu podatkowego oraz 

wiarygodnej polityki makro-
ekonomicznej, zarówno fiskal-
nej jak i  pieniężnej. Dzisiaj 
Prezes NBP, jednej z  najważ-
niejszych instytucji Państwa 
Polskiego jest obiektem kpin 
i osobą niewiarygodną, a prze-
pisy podatkowe zmieniają się 
jak w  kalejdoskopie. Wybór 
Adama Glapińskiego na dru-
gą kadencję nie jest nieste-
ty dobrym prognostykiem na 
przyszłość.

Rząd jednak zapowiada ko-
lejne programy socjalne…
To zdaje się jest jedyna ofer-
ta tego rządu, która niestety 
przynosi mieszkańcom coraz 
mniejsze korzyści. Przy tak 
dużej inflacji kolejne transfery 
finansowe mają coraz mniejsze 

znaczenie, bo nie rozwiązują 
źródła problemu, którym jest 
drożyzna. Można powiedzieć, 
że rząd chce zasypywać pro-
blem coraz większą ilością, co-
raz mniej wartego pieniądza. 
To prosta droga do hiperin-
flacji, którą mieliśmy w  latach 
90. ubiegłego wieku. Warto 
również pamiętać, że w  osta-
tecznym rachunku najwięcej 
na inflacji zawsze tracą grupy 
najsłabsze, te które rząd rze-
komo chce chronić. Właści-
wie trudno znaleźć obszar na-
szego państwa, który ten rząd 
uporządkował.

To znaczy?
Narastają nierozwiązane pro-
blemy w  obszarze bezpieczeń-
stwa energetycznego. Rząd nie 
dość, że zahamował rozwój 
zielonej energii, to doprowa-
dził do gigantycznego marno-
trawstwa przy budowie bloku 
energetycznego w  Ostrołęce 
– bezpowrotnie utracono 1,3 
mld złotych. Rząd sprzedaje 
majątek niezwykle dochodo-
wej Grupy Lotos, w dodatku za 
małe pieniądze i w momencie, 
kiedy w  Ukrainie trwa wojna, 
co wydaje się wprost działa-
niem antypolskim. Narastają 
problemy w  służbie zdrowia, 
psychiatria a  w  szczególności 
dziecięca leży na łopatkach 
i  nawet nasze wysiłki mogą 
okazać się niewystarczające 
w  obliczu kryzysu i  bierno-
ści rządu. Mamy do czynienia 
z  kryzysem demograficznym 
i  tylko cztery polskie woje-
wództwa, w  tym pomorskie, 
się nie wyludniają. O  polskim 
systemie edukacji, kondycji za-
wodu nauczyciela nie ma na-
wet co wspominać, bo razem 
z  ministrem edukacji tkwimy 
w XIX wieku.

Dosyć ponura konstatacja...…
Ale prawdziwa. Nie jest jednak 
tak, że sytuacja jest bez wyj-
ścia. Dzisiaj Polska nie jest 
odporna na kryzysy, a  trud-
no nie odnieść wrażenia, że 
obecny rząd do tych global-
nych dorzuca własne – cho-
ciażby nikomu niepotrzebny 
kryzys w relacjach z Unią Eu-
ropejską. W  wielu obszarach 
państwo polskie potrzebuje 
uporządkowania i  impulsów 
rozwojowych. Potrzebuje tego 
i  Polska powiatowa i  metro-
polia. Trzeba dać nadzieję na 
to, że Polska może być nowo-
czesnym, demokratycznym 
państwem, w  którym dbamy 
o  środowisko naturalne i  do-
strzegamy wszystkich oby-
wateli, w  szczególności tych 
wykluczonych.       

ROZMOWA Z MIECZYSŁAWEM STRUKIEM, MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

krajowy Plan odbudowy, czyli rząd rzuca 
koło ratunkowe. z betonu.

życie regioNu
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WOJANOWO

DOŚWIETLONE PRZEJŚCIA

STRASZYNPRZEJAZDOWO

Bajki wróciły do parku!

Będzie bezpieczniej

Projektujemy cztery uliceMieszkańcy już się cieszą 

Od lat sukcesywnie budujemy 
oświetlenie na przejściach dla 
pieszych. Chcemy, by piesi byli 
bardziej widoczni, a  tym sa-
mym bezpieczniejsi.  
Ostatnio zleciliśmy budowę 
oświetlenia na pięciu przej-
ściach dla pieszych: na ul. 
Słonecznej w  Wiślinie, na ul. 

Parkowej i Powstańców Stycz-
niowych w  Wojanowie oraz 
na ul. Głównej i  Jesionowej 
w Przejazdowie. Koszt wszyst-
kich tych zadań to 87 tys. zł. 
Jednocześnie projektujemy ko-
lejne doświetlenia przejść. 

(MB)

Powstaje dokumentacja pro-
jektowa świetlicy wiejskiej 
i  remizy OSP oraz placu za-
baw przy ulicy Kasztanowej 
w Przejazdowie. 
Będzie to jeden kompleks, 
mieszczący się na niezago-
spodarowanej dotąd gminnej 
działce. 
 – Planujemy do końca tego 
roku mieć pozwolenie na bu-
dowę i  kompletną dokumen-
tację z  kosztorysem – mówi 
wicewójt pruszczańskiej gminy 
Daniel Kulkowski. – Mamy 
świadomość kosztów budowy, 
jednak wiemy także, że świe-
tlica jest bardzo potrzebna 
mieszkańcom Przejazdowa. 
Dodatkową motywacją dla 
nas jest coraz prężniej działa-
jąca jednostka OSP, niemająca 
swojej remizy.

 – Nie ukrywam, że świetlica 
jest mocno przeze mnie wy-
czekiwana, gdyż w końcu będę 
mogła zrealizować wszystkie 
swoje pomysły na aktywizację 
oraz integrację mieszkańców 
– mówi Alicja Stanke, sołtys 
Przejazdowa. – W  pierwszej 
kolejności powołamy z zainte-
resowanymi już paniami Koło 
Gospodyń Wiejskich. Planuję 
też spotkania seniorów i  za-
jęcia dla dzieci. Nieodzowna 
jest również remiza, zwłaszcza 
że nasi druhowie tworzą coraz 
silniejszą jednostkę.
Koszt dokumentacji projek-
towej kompleksu to 79 827 zł. 
O dokładnym terminie budo-
wy nie można jeszcze mówić. 

(MB)

Słoneczna, Liliowa, Ogrodo-
wa i Tęczowa – te straszyńskie 
ulice zostaną przebudowane. 
Najpierw jednak powstaną do-
kumentacje projektowe. 

 – Podpisane umowy dotyczą 
opracowania projektów sąsia-
dujących ze sobą ulic. W  dru-
giej połowie przyszłego roku 

planujemy mieć pozwolenie 
na budowę z kompletną doku-
mentacją projektową i  koszto-
rysem – zapowiada wicewójt 
gminy Pruszcz Gdański Daniel 
Kulkowski.
Koszt czterech kompleksowych 
projektów to ponad 350 tys. zł.  

(MB)
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życie gMiNy Pruszcz gdański

CENNE DOŚWIADCZENIE

wyjątkowe lekcje 
samorządności
Uczniowie starszych klas szkół podstawowych z terenu gminy 
pruszcz Gdański przez cały czerwiec uczyli się samorządności 
od wójt magdaleny kołodziejczak.

 ul. słoneczna w straszynie

 przejście dla pieszych w wiślinie

Jak rodziła się demokracja? 
Czym jest wspólnota samorzą-
dowa? Co przyniosła reforma 
administracyjna? Jakie zadania 
realizuje gmina? Skąd ma na to 
pieniądze? Te i inne kwestie po-
ruszała wójt z  uczniami. Było 
więc o  funkcjonowaniu samo-
rządu, jego roli w  naszym co-
dziennym życiu, a także historii. 
 – To naprawdę znakomite 
i  cenne lekcje – oceniali na-
uczyciele. – Uczniowie wrócili 
z  urzędu z nową wiedzą i  po-
mysłami na ciekawe lokalne 
inicjatywy. 
Wójt zachęcała młodych ludzi 
do współpracy z  samorządem 
szkolnym i Młodzieżową Radą 
Gminy Pruszcz Gdański. 
Każda lekcja kończyła się zwie-
dzaniem urzędu w celu pozna-
nia poszczególnych referatów 
i ich pracowników. 

(MB)

Z  humorem i  piosenką na 
ustach, z  aktorami-anima-
torami, z  lalkami, kukiełka-
mi i  pacynkami, z  ważnym 
przesłaniem – po raz kolejny 
zaprosiliśmy całe rodziny na 
znakomite spektakle fami-
lijne w  pięknych okoliczno-
ściach przyrody podworskich 
parków w  Wojanowie i  – po 
raz pierwszy – również w Ar-
ciszewie. Wstęp na wszystkie 
sześć bajek był bezpłatny.

(MB)
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DESZCZ NAGRÓD DLA PRZYWIDZA

„as samorządu” i „Bursztyn polskiej energetyki”
Śmiało można powiedzieć, że na gminę przywidz spada deszcz nagród i wyróżnień. tym razem nagrody przyznano za działalność 
kulturalną i inwestycje związanymi z odnawialnymi źródłami energii. 

KIERUNEK POŁUDNIE EUROPY

Promowali nas w Bułgarii

Skromna reprezentacja gmi-
ny Przywidz z  okazji 25-le-
cia Szkoły Polskiej w Warnie 
uczestniczyła w Dniach Kul-
tury Polskiej, które były orga-
nizowane właśnie w  bułgar-
skim mieście. 
Polską delegację tworzyli 
uczniowie ze szkoły w Pomle-
wie, jej dyrektor Michał Olej-
nik oraz Przemysław Malak. 
Inicjatywę wsparł wójt Marek 
Zimakowski.
- Warto pomagać wszyst-
kim, którzy są w  potrzebie. 
Taka sytuacja spotkała szkołę 
Warnie, dlatego też zwróciła 
się do nas z prośbą o wsparcie. 
Myślę, że dzięki pomocy po-
mlewskiej szkoły, polska pla-
cówka oświatowa w  Warnie 
będzie dalej funkcjonować 
i  rozwijać się – mówi Marek 
Zimakowski. 
Polacy zaprezentowali Buł-
garom bardzo bogaty pro-
gram kulturalny, w  którym 
nie brakowało elementów 
historycznych. 
 – Jesteśmy dumni z naszych 
uczniów, którzy z  radością 
reprezentowali naszą gminę 

i  nasz kraj – komentuje Mi-
chał Olejnik. – Dla Polonii 
w  Bułgarii był to niezwykle 
ważny i  wzruszający czas, 
który wzmacniał więzi z Pol-
ską. Pragniemy kontynuować 
i  rozwijać współpracę mię-
dzyszkolną ze stroną buł-
garską. Tego typu spotkania 
utrwalają tradycję polską i łą-
czą Polaków poza granicami. 
To właśnie dyrektor pomlew-
skiej podstawówki nawiązał 
kontakt ze szkołą w Warnie. 
Placówka liczy zaledwie kil-
kudziesięciu uczniów. 
 – Mam nadzieję, że nasz wy-
jazd zaowocuje stałą współ-
pracą nie tylko ze szkołą 
w Warnie. W drodze powrot-
nej do Polski spotkaliśmy się 
z  władzami jednej ze szkół 
w Rumunii i  zostaliśmy bar-
dzo gościnnie przywitani. 
Warto otwierać się na nowe 
kraje i  nowe kultury, by po-
szerzać horyzonty szczegól-
nie naszych uczniów – dodaje 
Marek Zimakowski.

(GR)

Czym jest prąd, jak się go wy-
twarza, a  także, jak z  niego 
bezpiecznie korzystać? Odpo-
wiedzi na te i inne pytania mo-
gli poznać, wszyscy ci, którzy 
odwiedzili  miasteczko „Bez-
piecznej Krainy Energa-Ope-
rator”, które zawitało do Przy-
widza na festyn z okazji Dnia 
Dziecka.
- Bezpieczna Kraina Energa
-Operator, to nauka o  energii 
elektrycznej poprzez zabawę. 
W  ramach programu, w  spo-
sób atrakcyjny przekazywana 
jest wiedza zarówno o  zjawi-
skach fizycznych, jak i  zasa-
dach bezpiecznego korzysta-
nia z  elektryczności – tłuma-
czy Marzanna Kierzkowska 
Kierownik Biura Komunikacji 
i  Promocji Energa-Operator 
– Działania edukacyjne pro-
wadzimy, na kilku płaszczy-
znach, m.in. poprzez orga-
nizacje wydarzeń, takich jak 
w  Przywidzu. Już wkrótce, 
uruchomiony zostanie rów-
nież internetowy portal Bez-
piecznej Krainy, przeznaczony 
dla dzieci ich rodziców oraz 
nauczycieli. 
W  Arenie Przywidz na 
uczestników czekały cztery 
odrębne stanowiska edukacyj-
ne. Na każdym z nich, w przy-
stępny dla najmłodszych 

sposób, przekazywana była 
wiedza o  energii elektrycznej. 
Począwszy, od wyjaśnienia 
czym jest prąd, jako zjawisko 
fizyczne, poprzez to, w  jaki 
sposób może być wytwarza-
ny, a  w  końcu, jak bezpiecz-
nie z  niego korzystać. Szcze-
gólny nacisk położono na 
kwestie bezpiecznego użyt-
kowania urządzeń na prąd 
oraz prawidłowych zachowań 

w  pobliżu infrastruktury 
elektroenergetycznej. 
- Dla nas najważniejsze jest 
to, że najmłodsi mieszkańcy 
naszej gminy, są teraz bogatsi 
o wiedzę o tym, jak bezpiecz-
nie korzystać z  prądu. Mają 
także większą świadomość 
tego, że infrastruktura służąca 
do jego przesyłania może być 
potencjalnie niebezpieczna. 
Dlatego w  jej pobliżu należy 

zachowywać się rozsądnie – 
mówi Anna Zulewska, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Przywidzu.
W  zajęciach wzięło udział po-
nad 900 dzieci. Dzięki obec-
ności tłumacza, z  prowadzo-
nych w ramach wydarzenia po-
kazów, skorzystać mogli także 
dorośli i dzieci z Ukrainy. 

(AN)

BEZPIECZNA KRAINA W PRZYWIDZU

Festyn z okazji Dnia Dziecka

„Bursztyn polskiej energety-
ki” przyznawany jest od 10 
lat podczas Ogólnopolskie-
go Szczytu Energetycznego. 
W  ten sposób doceniane są 
osoby, f irmy, instytucje lub 
samorządy za działania, któ-
re w sposób szczególny przy-
czyniły się w ostatnim czasie 
do rozwoju polskiej energe-
tyki. Jest to też nagroda za 
determinację oraz konse-
kwencję w  realizacji podję-
tych zobowiązań lub wyzwań 
stawianych przed nimi z  ty-
tułu pełnionego stanowiska 
lub przyjętej strategii.
Przywidz otrzymał nagro-
dę w  kategorii „samorząd”. 

Warto w tym miejscu dodać, 
że nie jest to pierwsze wyróż-
nienie, którym uhonorowano 
przywidzką gminę za działa-
nia w obszarze OZE.
 – W  ten sposób buduje-
my swoją markę jako gmi-
nę funkcjonującą w  branży 
ekologicznej – mówi „Pano-
ramie” Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz. – Na-
szą działalnością wytyczamy 
kierunki wspólnotom miesz-
kaniowym, ale także samo-
rządom, aby stały się energe-
tycznie niezależnymi. Zda-
jemy sobie sprawę, że w  100 
procentach nie staniemy 
się wyspą energetyczną, ale 

czynimy kolejne korki, aby 
w dużej mierze czerpać ener-
gię ze źródeł odnawialnych. 
Przywidzcy samorządow-
cy chcieliby iść krok dalej 

i  podjąć działania w  kierun-
ku uruchomienia farm wia-
trowych, ale muszą być one 
poprzedzone odpowiednimi 
normami prawnych, których 

w  tej chwili brakuje w  pol-
skim prawodawstwie. 
Z  kolei za inwestycje kultu-
ralne gmina Przywidz zo-
stała nagrodzona „Asem 

samorządu”. Wyróżnienie 
przyznano za organizację 
dwóch ponadlokalnych wy-
darzeń kulturalnych – Roc-
kBlu Przywidz Festiwal oraz 
„Markowy maluch”.
 – Cieszymy się, że doceniono 
nasze inicjatywy – jak cho-
ciażby RockBlu – które mają 
wymiar ogólnopolski. Z każ-
dym rokiem rozwija się także 
„Markowy maluch”. Śmiem 
twierdzić, że w  żadnym in-
nym miejscu na Pomorzu nie 
ma imprezy, podczas której 
witani są nowi mieszkań-
cy, którzy przyszli dopiero 
na świat. Każdy z maluchów 
otrzymuje od nas prezenty 
przygotowane przez miesz-
kańców gminy, a wśród nich 
są chociażby urzędnicy czy 
seniorki, które ukończyły co 
najmniej 90 lat – podkreśla 
wójt Zimakowski.

(lubek)
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ROWEREM PO GMINIE IX PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNYCH

odjazdowy bibliotekarz wrócili po przerwie 

Akcja „Odjazdowy bibliote-
karz”, zorganizowana przez 
Gminną Bibliotekę Publicz-
ną, wróciła do gminy Trąbki 
Wielkie. Blisko 70-osobowa 
grupa młodzieży ze wszyst-
kich szkół podstawowych 

wyruszyła w kierunku Klesz-
czewa, by w  „Osadzie pod 
Turem” przejść się ścieżką 
edukacyjną wzdłuż rzeki Kło-
dawa. Na rowerzystów czeka-
ły również złociste kiełbaski 
i  słodki poczęstunek – super 

przygoda z  książką, rowerem 
i  naturą! Za rok kolejna edy-
cja, na którą już teraz serdecz-
nie zapraszamy.

(MC)

W  sanktuarium maryjnym 
w  Trąbkach Wielkich odbył 
się IX Przegląd Pieśni Ma-
ryjnych, który po 2 latach po-
wrócił do kalendarza imprez 
odbywających się w powiecie 
gdańskim.
Spotkanie, w  którym 

uczestniczyły cztery zespo-
ły, rozpoczęło się od wyko-
nania pieśni „Gaude Mater 
Polonia”. W trąbeckiej świą-
tyni zaprezentowali się:  Mę-
skie Towarzystwo Śpiewa-
cze „Gryf ” z  Gminy Trąbki 
Wielkie (15 lat działalności), 

Chór Przywidz (4 lata), Chór 
„Perła Maryi” z  Pruszcza 
Gdańskiego (5 lat) oraz Chór 
św. Cecylii ze Zblewa (109 
lat działalności).

(GR)

„Trąbki w Trąbkach” to impre-
za, która rozpoznawana jest na 
całym Pomorzu. Od lat z  róż-
nych stron województwa ścią-
gają tu miłośnicy dobrej za-
bawy. Nie inaczej było w  tym 
roku. Atrakcji nie brakowało, 
a  imprezie towarzyszyła ak-
cja, w  czasie której za 10 pu-
szek aluminiowych można było 
otrzymać sadzonkę kwiatów 
lub ziół. Rozdawano też nasia-
na roślin miododajnych.
 – Podobnie jak w latach ubie-
głych trębacze opanowali na-
szą miejscowość. Przyjecha-
ło do nas 100 trębaczy, wśród 
których była także trębaczka 
z  Włoch, Agata Magnoni – 
mówi nam Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie. – Po-
znaliśmy także laureatów 7. 
Międzynarodowego Konkur-
su Trąbkowego „Mały Trębacz 
w  Trąbkach Wielkich”. Jury 
zdecydowało, że tytuł grand 
prix otrzymał Ignacy Kapica 
z Gdańska. Korzystając z oka-
zji, jeszcze raz serdecznie gra-
tuluję wszystkim uczestnikom 
i laureatom.
Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się loteria fantowa, gdzie 
wygrać można było cenne na-
grody (m.in. rower, hulajnoga 
elektryczna czy blender). Nale-
ży w tym miejscu podkreślić, że 
dochód z  loterii przeznaczony 
został na pomoc Ukrainie.

(KL)

XVI BIESIADA „TRĄBKI W TRĄBKACH”

po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią odbyła się biesiada „trąbki w trąbkach”. Gwiazdą imprezy w trąbkach wielkich był 
zespół „poparzeni kawą trzy”. bito także rekord Guinnessa w liczbie osób grających na trąbkach.

trębacze opanowali trąbki wielkie 
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SĄ ŚRODKI NA PRZEBUDOWĘ SZKOŁYINTERESUJĄ SIĘ SWOJĄ HISTORIĄ 

15 milionów dla trąbek wielkichtrzcinisko z książką

 – Z  wielką radością przyją-
łem informację, że nasza gmi-
na otrzyma rządowe wsparcie 
w  wysokości ponad 15 milio-
nów złotych. Środki pocho-
dzą z  programu „Polski Ład”. 
Dzięki otrzymanym pienią-
dzom będziemy mogli reali-
zować kolejne inwestycje, na 
które nie moglibyśmy sobie 
pozwolić, mając do dyspozycji 
tylko fundusze naszego budże-
tu – mówi „Panoramie” Błażej 
Konkol, wójt gminy Trąbki 

Wielkie.
 – Przekazujemy Państwu in-
formację, że udało nam się po-
zyskać kolejne środki z  #Pol-
skiŁad, które niebawem będą 
widoczne w  formie kolejnych 
inwestycji w Państwa okolicy.
Dofinansowanie w  wysokości 
10,2 mln zł przeznaczone bę-
dzie na rozbudowę Szkoły Pod-
stawowej w  Kłodawie, nato-
miast 5 mln zł na wydatkowa-
ne będzie na budowę nowych 
ujęć stacji uzdatniania wody 

i  modernizacja istniejących 
magistrali wodociągowych 
w Kleszczewie i Kłodawie.
 – Nie jest to jedyna dobra 
informacja. Powiat gdański 
otrzymał blisko 4,5 mln zł, 
a  środki te mają być przezna-
czone na trzeci etap przebudo-
wy drogi powiatowej Kleszcze-
wo – Graniczna Wieś – Pawło-
wo – dodaje Błażej Konkol.

(KL)

Na rynku wydawniczym poja-
wiła się nowa publikacja. Nie 
byłoby w  tym nic dziwnego, 
gdyby nie fakt, że książka do-
tyczy Trzciniska. 
Pomysł wydania publikacji 
urodził się 2 lata temu, w cza-
sie realizacji projektu „Ocalić 
wspomnienia”. 
 – Już wtedy zauważyliśmy 
ogromne zainteresowanie 
mieszkańców, którzy byli bar-
dzo ciekawi historii Trzci-
niska. Na naszym profilu fa-
cebookowym zamieściliśmy 
archiwalne zdjęcia, którymi 
interesowały się nawet osoby 
mieszkające w  różnych miej-
scach świata. Niemal z  każ-
dym dniem przybywało ma-
teriałów archiwalnych. Posta-
nowiliśmy więc wydać książkę 
o  historii Trzciniska – mówi 
nam Dorota Balcerzak, sołtys 
Trzciniska. 
Opracowaniem publikacji 
„Zarys Dziejów Wsi i  So-
łectwa Trzcinisko” zajął się 
Dariusz Dolatowski, autor 
wielu książek historycznych 
o  wsiach powiatu gdańskie-
go. Jej wydanie sfinansowano 
ze środków miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich. Książ-
ka, która opowiada o  historii 
wsi od początku jej założenia 

do roku 1945, promowana bę-
dzie m.in. na gminnych do-
żynkach w Cedrach Wielkich.
 – Teraz pora na drugi krok – 
wydanie książki, które doty-
czyć będzie naszych dziejów 
po 1945 roku. Wiem, że przed 

nami jeszcze dużo pracy, ale 
wierzymy, że uda nam się zre-
alizować kolejny cel – dodaje 
Dorota Balcerzak. 

(KL)
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W ostatnim numerze „Pano-
ramy” informowaliśmy o  in-
westycjach w odnawialne źró-
dła energii. W pruszczańskiej 
spółce, zaczęto od montażu 
instalacji fotowoltaicznych, 
które mają uchronić miejską 
spółkę wodno-kanalizacyjną, 
przed kolejnymi podwyżkami 
energii elektrycznej. Zreali-
zowane zadania, mają w  ok. 

50 procentach, zabezpieczyć 
energetyczne potrzeby f irmy.
 – Postanowiliśmy iść krok 
dalej i  zainwestować w pom-
pę ciepła. Będzie ona przede 
wszystkim podgrzewała 
wodę do ogrzewania budyn-
ków, jak również węzła sani-
tarnego, z którego korzystają 
nasi pracownicy, na co dzień 
zmagający się z utrzymaniem 

sieci wodno-kanalizacyjnej. 
Do tej pory do podgrzania 
wody wykorzystywano gaz. 
Zużycie gazu było duże, co 
też pociągało za sobą niemałe 
koszty, szczególnie w  ostat-
nim czasie, kiedy zdrożał on 
niemal trzykrotnie – mówi 
„Panoramie” Andrzej Ma-
cieja, prezes spółki Przed-
siębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji „WiK” w Prusz-
czu Gdańskim.
W  tej chwili działa pompa 
ciepła, o  mocy ok. 50 kW, 
składająca się z  dwóch urzą-
dzeń: jedno do podgrzewania 
wody, a  drugie do ogrzewa-
nia budynków. Liczymy na 
znaczne oszczędności, gdyż 
większość niezbędnej do pra-
cy pompy energii elektrycznej 
pochodzić będzie z  instala-
cji fotowoltaicznej, zamon-
towanej na dachu budynku. 
Urządzenie działa od miesią-
ca, zatem dopiero po okresie 
grzewczym, będzie można 
dokładnie policzyć zaoszczę-
dzone pieniądze.
- Stary piec gazowy zosta-
wiliśmy, na wypadek niespo-
dziewanej awarii pompy cie-
pła. Mamy jednak nadzieję, 
że nie będzie on więcej wyko-
rzystywany. W  dobie wojny 
w Ukrainie zewsząd słyszymy 
głosy o problemach z dostawą 
gazu, dzięki naszym inwesty-
cjom staliśmy się niezależni 

i nie musimy martwić się już 
ani o ceny gazu, ani o to, czy 
będzie on dostępny – dodaje 
Andrzej Macieja.
Według bardzo ostrożnych 
szacunków, obie inwestycje, 
a  więc pompa ciepła i  insta-
lacje fotowoltaiczne, powin-
ny zwrócić się już po 5 la-
tach. Warto jeszcze na koniec 

zaznaczyć, że obie inwestycje 
były w  całości f inansowane 
ze środków własnych „WiK”. 
Pieniądze na ten cel pocho-
dzą z  dodatkowej działalno-
ści gospodarczej, którą pro-
wadzi spółka.

(lubek)
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EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA W „WIK”

wobec ciągłych podwyżek cen – również energii elektrycznej – chcemy być niezależni energetycznie. w kierunku uniezależnienia 
energetycznego podąża, jak wiele innych przedsiębiorstw i instytucji również pruszczański „wik”.

zainwestowali i stają się energetycznie niezależni
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Z PRZYTUPEM PRZYWITANO LETNI SEZON

pogoda i humory dopisały. Gwiazd i atrakcji dla najmłodszych oraz tych starszych nie zabrakło. w wydarzeniu udział wzięły tysiące osób. 
w sobotę i niedzielę kolbudy odwiedziło również wielu gości. kolejne dni Gminy kolbudy przeszły do historii. lokalna społeczność z „przytupem” 
zainaugurowała sezon letni.

gwiazdy estrady na dniach gminy kolbudy 

1) Ponad siedmiuset mieszkań-
ców przeszło ulicami Kolbud 
w  barwnym pochodzie. Kolo-
rowe stroje i oryginalnie ozdo-
bione zabytkowe auta dodały 
kolorytu wydarzeniu i  po raz 
kolejny potwierdziły, że fan-
tazja lokalnej społeczności nie 
zna granic. Marsz poprowadzi-
li samorządowcy z Gminy Kol-
budy oraz goście z partnerskie-
go miasta Uffenheim.

2) Takich tłumów pod sceną 
w  Kolbudach nie odnotowano 
chyba nigdy dotąd. Roksana 
Węgiel zachwyciła swoich mło-
dych fanów, którzy już na długo 
przed występem zajmowali po-
zycje w pierwszym rzędzie, aby 
wszystko dokładnie zarejestro-
wać swoim smartfonem.

3) Pierwszego koncertowego 
dnia sporą dawkę rockowego 

grania zaserwowała publiczno-
ści Kasia Kowalska, która w tym 
roku obchodzi 25-lecie pracy 
scenicznej. Największe przeboje 
artystki śpiewali zarówno ci star-
si, jak i młodsi fani piosenkarki.

4) Podczas Dni Gminy Kolbu-
dy nie zapomniano oczywiście 
o  najmłodszych, dla których 

przygotowano szereg atrakcji 
i  zabaw z  animatorami. Dzie-
ciom największą frajdę sprawi-
ło chyba piana party.

5) Stało się już tradycją, że 
w czerwcowym święcie inaugu-
rującym sezon letni biorą udział 
goście z  partnerskiego miasta 
Uffenheim. Nie inaczej było 

w tym roku. Wspólnie z miesz-
kańcami gminy bawiła się de-
legacja z Bawarii. Dzień wcze-
śniej wójt Andrzej Chruścicki 
i  burmistrz Wolfgang Lampe 
odnowili akt partnerstwa, które 
obchodzi swoje piętnastolecie.

6) Na zakończenie Dni Gmi-
ny Kolbudy dla mieszkańców 

zaśpiewała Roksana Węgiel. 
Młoda artystka wykonała swo-
je największe przeboje. Reakcje 
najwierniejszych (zwłaszcza 
nastoletnich) fanów pokazały, 
że piosenkarka zasłużyła na 
status gwiazdy wieczoru, cho-
ciaż pozostali artyści również 
stanęli na wysokości zadania. 

KOLEJNE INWESTYCJE W BĄKOWIE

5 milionów na budowę dróg 
Gmina Kolbudy otrzymała 5 
mln zł z Programu Inwestycji 
Strategicznych na poprawę in-
frastruktury drogowej w  Bą-
kowie. Środki przeznaczone 
zostaną na budowę ulicy Wil-
czej, ulicy Sowiej oraz odcinka 
ulicy Wiśniowy Sad, do skrzy-
żowania z ulicą Orlą.
W  ramach dofinansowanej 
z  rządowego funduszu inwe-
stycji na ciągu wspomnianych 
dróg  gminnych, łączących 
się z  drogą wojewódzką 221, 
wykonana zostanie asfaltowa 

nawierzchnia.
Przy ul. Sowiej planowana jest 
budowa ciągu pieszo-rowe-
rowego. Wzdłuż ulic Wilczej 
oraz Wiśniowy Sad wykona-
ny zostanie chodnik. Skrzy-
żowanie ulic Sowiej i Wilczej 
zaprojektowano w formie mini 
ronda. Powstać ma również 
zatoka autobusowa.
W  ramach objętej dofinanso-
waniem inwestycji wykonana 
zostanie kanalizacja deszczo-
wa oraz oświetlenie.
 – To kolejne w tym miesiącu 

dofinansowanie, jakie otrzy-
mała nasza gmina na budowę 
nowych ulic – mówi wójt gmi-
ny Kolbudy Andrzej Chru-
ścicki. – Aktywnie – i, co waż-
ne, skutecznie – zabiegamy 
o środki na modernizację dróg 
gminnych we wszystkich na-
szych sołectwach. W bieżącej 
kadencji udało nam się już po-
zyskać w  sumie około 37 mi-
lionów złotych środków poza-
budżetowych. Cały czas apli-
kujemy też o  kolejne. Mamy 
wiele gotowych projektów, 

które czekają na swoją kolej.
Do Rządowego Funduszu 
Polski Ład złożono również 
wniosek o  środki na budowę 
Ośrodka Zdrowia z Centrum 
Wsparcia Rodziny oraz na bu-
dowę kolektora kanalizacyjne-
go. Niestety nie zyskały one 
akceptacji. Wójt i  urzędnicy 
zapowiadają jednak, że nadal 
poszukiwać będą źródeł fi-
nansowania zewnętrznego dla 
tych jakże ważnych inwestycji.

(RN)

DLA PRZEDSZKOLAKÓW

200 dodatkowych miejsc w kowalach
Od 1 września 2022 roku 
w  gminie Kolbudy utworzo-
nych zostanie dodatkowych 200 
miejsc dla dzieci w wieku od 3 
do 6 lat. Nowa ośmiooddziało-
wa placówka powstanie przy ul 
Starowiejskiej 1a w  Kowalach. 
Realizacja projektu jest możli-
wa dzięki współpracy naszego 
samorządu z  Ogólnopolskim 
Operatorem Oświaty.
To z pewnością doskonała wia-
domość dla mieszkańców Ko-
wal, których znaczna część to 
młode małżeństwa z  małymi 

dziećmi. Aktualnie w  sołec-
twie tym funkcjonuje Gminne 
Przedszkole, do którego uczęsz-
cza 143 dzieci.
 – Rekrutacja do nowego przed-
szkola przeprowadzona zostanie 
na przełomie lipca i  sierpnia – 
mówi wójt gminy Kolbudy An-
drzej Chruścicki. – O  miejsce 
w placówce aplikować będą mo-
gli rodzice dzieci zamieszkałych 
w Gminie Kolbudy. W placówce 
powstaną miejsca dla młodych 
mieszkańców od 3 do 6 roku ży-
cia. O szczegółach dotyczących 

warunków i zasad naboru poin-
formujemy już niedługo. 
Ogólnopolski Operator Oświaty 
zrealizował 400 projektów de-
dykowanych oświacie publicz-
nej.  Od 20 lat współpracuje 
z polskimi samorządami. Dzięki 
zrealizowanym wspólnie przed-
sięwzięciom utworzono 6 tysięcy 
miejsc dla dzieci.
Aktualnie Gmina Kolbudy dys-
ponuje 662 miejscami w publicz-
nych przedszkolach i  oddzia-
łach przedszkolnych. W  roku 
szkolnym 2022/2023 naukę 

w gminnych placówkach konty-
nuowało będzie 372 dzieci. 290 
miejsc zajmą natomiast młodzi 
mieszkańcy przyjęci do przed-
szkoli po przeprowadzonej wio-
sną tego roku rekrutacji.
Dodatkowych 200 miejsc 
w  nowym przedszkolu pozwo-
li w  istotny sposób ograniczyć 
problem, jakim jest brak miejsc 
w  publicznych placówkach 
świadczących opiekę dla naj-
młodszych mieszkańców gminy.

(RN)
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PO PRZEPUSTKI NA MISTRZOSTWA ŚWIAT

pruszcz Gdański był po raz pierwszy gospodarzem mistrzostw polski kettlebell lifting. to właśnie u nas walczono o przepustki na 
mistrzostwa Świata. w zawodach, które odbywały się w zespole szkół ogólnokształcących nr 1, startowało ponad 120 zawodników, 
a wśród nich nie brakowało naszych reprezentantów. 

Mistrzowie zawitali do Pruszcza gdańskiego

Jak mówi nam Magdalena 
Cyganik (współorganizator-
ka imprezy), najlepszym za-
wodnikom, poza medalami, 
wręczono powołania do kadry 
Polski na Mistrzostwa Świa-
ta, które w  tym roku odbędą 

się w  Indiach. Barw naszego 
miasta, a  zarazem powiatu 
bronili zawodnicy klubu spor-
towego „Wytrenowani Kettle
-Power”, którzy w  krajowym 
championacie wywalczyli 2 
srebrne i 3 brązowe medale.

 – Mistrzostwa Polski Ket-
tlebell to impreza najwyższej 
rangi. Zawodnicy rywalizo-
wali w  klasycznych konku-
rencjach kettlebell: rwanie, 
podrzut i  długi cykl. Wielu 
z  uczestników ma na swoim 
koncie tytuły Mistrza Polski, 
Europy oraz Świata – mówi 
„Panoramie” Magdalena 
Cyganik.
Podczas imprezy jedna z kon-
kurencji dedykowana była 
mieszkańcom miasta, a  jej 
uczestnicy walczyli o  puchar 
senatora Ryszarda Świlskiego.
 – Zasady były proste, ponie-
waż startujący mieli wyko-
nać jak najwięcej przysiadów 
z  wyciśnięciem – oczywiście 
z odważnikiem kettlebell. Na 
wykonanie zadanie pozosta-
wało 60 sekund, a  odważnik 
ważył 1/3 masy zawodowca 
i 1/4 masy ciała osoby począt-
kującej. Rywalizacja toczyła 
się z  podziałem na kategorie 
wiekowe i  płeć – tłumaczy 
Magdalena Cyganik.
Poziom zawodów był wysoki, 
o  czym świadczą znakomite 

wyniki. Kolejne zawody od-
będą się pod koniec sierpnia 
w Szczecinie. 
 – Pruszcz Gdański jak na 
tak młode środowisko za-
prezentował się bardzo do-
brze. Kilku zawodników sta-
nęło na podium. Również 

nasza drużyna zajęła medalo-
we miejsce – dodaje Magdale-
na Cyganik.
Na sam koniec warto jeszcze 
dodać, że Pruszcz Gdański, 
mimo iż nie posiadał dużego 
doświadczenia, zorganizo-
wał mistrzostwa, które odbiły 

się szerokim, pozytywnym 
echem w polskim środowisku 
sportowym.
Organizatorami zawodów, 
poza Magdaleną Cyga-
nik, byli także Igor Antosik 
i  Polska Federacja Sportów 
Odważnikowych.

ZAPARSZAMY NAD JEZIORO MAŁE

sezon rozpoczęty

Mamy bardzo dobrą wiado-
mość dla miłośników aktyw-
nego wypoczynku. Sezon nad 
Jeziorem Małym w  Mierze-
szynie już otwarty.
 – Zapraszamy wszystkich 
chętnych do skorzystania 
z  wodnych atrakcji nad je-
ziorem w  Mierzeszynie. Bez 
żadnych opłat można pływać 
łódkami, kajakami czy ro-
werami wodnymi. Myślę, że 

będzie to doskonała forma 
spędzenia wolnego czasu – 
zaprasza Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie.
W czerwcu sprzęt jest wypo-
życzany w  soboty i  niedzie-
le w  godz. 10.00 –  18.00, 
natomiast w  lipcu i  sierpniu 
codziennie w  tych samych 
godzinach.

(GR)

Olimpiada Przyjaźni, która od 
2011 roku organizowana jest 
przez Ośrodek Rewalidacyj-
no-Wychowawczy „Żuławski 
Słonecznik” w  Giemlicach, 
to prawdopodobnie jedyne ta-
kie wydarzenie na Pomorzu. 
Sportowa impreza dedykowa-
na jest dzieciom i młodzieży.
Po dwuletniej przerwie do 
Giemlic zjechali reprezentanci 
8 podobnych ośrodków z  po-
wiatów: gdańskiego, tczew-
skiego i malborskiego. W pa-
raolimpiadzie uczestniczyło 
ok. 150 osób od 3 do 25 lat. 
Rok i dwa lata temu w impre-
zie brali udział tylko ucznio-
wie z miejscowej placówki.
 – Uczestnik musiał wykonać 
15 zadań, które były dosto-
sowane do każdej niepełno-
sprawności zarówno rucho-
wej, jak i intelektualnej. Każdy 
otrzymał złoty medal oraz na-
grody, które ufundowali spon-
sorzy. Okazało się, że mimo 
trudnej sytuacji ekonomicz-
nej, nie brakowało osób, które 
wsparły nasze przedsięwzięcie 
– mówi Janina Gruchocka, dy-
rektor Ośrodka Rewalidacyjno
-Wychowawczego „Żuławski 
Słonecznik” w  Giemlicach. – 
Nasze dzieci nie mają talentów 
jak ich zdrowi rówieśnicy. Są 
niesamowite i  utalentowane 

w  innych dziedzinach. Ale 
muszą odnieść sukces jak 
każdy człowiek. Taką moż-
liwość daje im właśnie nasza 
olimpiada.
Przygotowanie „Olimpiady 
Przyjaźni” to ogromne przed-
sięwzięcie, dlatego też niewie-
le ośrodków podejmuje się ta-
kiego zadania.
 – Jak zawsze była to doskona-
ła impreza, która integrowała 
środowisko. Dla wszystkich 
była to świetna zabawa oraz 

zdrowa, sportowa rywalizacja. 
Organizacja takiego przedsię-
wzięcia jest nie lada wyzwa-
niem, dlatego bardzo się cieszę 
i jestem dumny z faktu, że od-
bywa się ono właśnie na tere-
nie naszej gminy – komentuje 
wójt gminy Cedry Wielkie Ja-
nusz Goliński, który wspólnie 
z Marianem Cichonem – sta-
rostą gdańskim wręczali me-
dale podczas paraolimpiady.
 – Oglądanie tak profesjonal-
nie przygotowanej imprezy 

było dla mnie wielką przyjem-
nością. Takie wydarzenia na 
pewno integrują dzieciaki, ale 
też motywują do dodatkowego 
wysiłku, który na koniec pre-
miowany jest złotym medalem 
oraz nagrodami rzeczowymi. 
Dla wielu uczestników olim-
piady był to wyjątkowy dzień 
i jestem przekonany, że już te-
raz myślą o kolejnej imprezie – 
dodaje Marian Cichon.

(lubek)

SĄ NIESAMOWICI I UTALENTOWANI

w giemlicach odbyła się olimpiada szczęścia

 ze sprzętu korzysta już wójt błażej konkol

 rywalizacji zawodników przyglądali 
się włodarze naszego miasta

 mocna ekipa z pruszcza Gdańskiego „wytrenowani kettle-power”




