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Otwarta na jesieni hala widowiskowo-sportowa  
w Przywidzu wykorzystywana jest już niemal w 100 
procentach. Latem na zgrupowanie przyjadą tu też młodzi 
sportowcy, a operator hali chciałby, aby za kilka lat 
Przywidz miał zespół sportowy na poziomie ekstraklasy.

Ambitne plany w Przywidzu
CHCĄ PIŁKARSKIEJ EKSTRAKLASY
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FlashFlash

Coraz bogatsze Cedry Wielkie 
Gmina Cedry Wielkie znalazła się na 
116. miejscu klasyf ikacji ogólnej wpły-
wów z podatku w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. 

Promują Pomorze wśród inwestorów
Pomorze to jeden z najprężniej rozwijających się 
regionów. Coraz chętniej inwestują tu nie tyl-
ko rodzimi przedsiębiorcy, ale również firmy z 
zagranicy.

Niebawem ruszy remont   
Na początku lutego ogłoszono przetarg, który 
wyłonić ma wykonawcę generalnego remon-
tu budynku przy ulicy Krótkiej 6 w Pruszczu 
Gdańskim.

Pruszcz Gdański najlepszy
W siedzibie LPP odbyło się doroczne Noworocz-
ne Spotkanie Przedsiębiorców Pruszcza Gdań-
skiego, którzy należą do najaktywniejszych na 
Pomorzu.

STR. 5 STR. 8 STR. 14STR. 4

STR. 9

Jestem przekonany, że jeśli 
będziemy grać w ekstraklasie, to 
podczas naszych meczów trybuny 
będą zapełnione – mówi Michał 
Szulta, operator Arena Przywidz.
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Nasze kalendariumWażne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Straż Miejska      986

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański   664 430 371

• Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim  (58) 773 12 12

• Urząd Miasta Pruszcz Gdański     (58) 682 34 51

• Urząd Gminy Cedry Wielkie     (58) 683 61 64

• Urząd Gminy Kolbudy     (58) 691 05 20

• Urząd Gminy Pruszcz Gdański    (58) 692 94 21

• Urząd Gminy Przywidz     (58) 682 51 46

• Urząd Gminy Pszczółki     (58) 683 91 28

• Urząd Gminy Suchy Dąb     (58) 682 86 85

• Urząd Gminy Trąbki Wielkie     (58) 682 83 23

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   (58) 691 15 01

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   (58) 773 20 86

• Komenda Powiatowa Policji     (58) 785 42 22

• Informacja PKP      197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22

• Gdański Telefon Zaufania     92 88

• Zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• Centrum Medyczne Pruszcz Gdański    (58) 682 22 81

• Szpital Marynarki Wojennej     (58) 552 63 26

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne    (58) 727 05 05

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URZĘDY I INSTYTUCJE

TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE

• 21 lutego (wtorek), Rod Stewart,  
godz. 20.00, Hala Ergo Arena

• 22 lutego (środa), Skunk Anansie,  
godz. 19.00, klub B90, ul. Elektryków

• 24 lutego (piątek), Justin Kauflin Trio, 
godz. 20.00, Klub Żak,  
al. Grunwaldzka 195/197

• 27 lutego (poniedziałek), Sabaton,  
godz. 20.00, Ergo Arena

• 28 lutego (wtorek), Varius Manx i Kasia 
Stankiewicz, godz. 19.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 3 marca (piątek), Illusion, klub B90 
w Gdańsku, ul. Elektryków

• 4 marca (sobota), Polska Noc 
Kabaretowa, godz. 19.00, Ergo Arena

• 5 i 6 marca (niedziela – poniedziałek), 
Kult Akustik, godz.19.00, Filharmonia 
Bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 10 – 12 marca (piątek – niedziela), 
Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, 
Żeglarzy i Alpinistów – Kolosy w Gdyni

• 11 marca (sobota), Trefl Sopot – 
Polpharma Starogard Gdański, godz. 
18.00, Hala 100-lecia w Sopocie,  
ul. Goyki 7

• 19 marca (niedziela), Tommy Emmanuel, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 25 marca (sobota), Eldo, godz. 19.00, 
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 2 kwietnia (niedziela), Superheroes in 
concert, godz. 19.00, Hala Ergo Arena

• 5 kwietnia (środa), Tini, godz. 18.00, 
Hala Ergo Arena

• 8 kwietnia (sobota), Julia Pietrucha,  
godz. 20.00, Gdański Teatr Szekspirowski  
w Gdańsku, ul. Bogusławskiego 1

• 9 kwietnia (niedziela),  
3. Gdańsk Maraton

• 23 kwietnia (niedziela), Edyta Geppert, 
godz. 18.00, Sala Koncertowa Portu 
Gdynia, ul. Rotterdamska 9 

• 23 kwietnia (niedziela), King Dude,  
godz. 19.00, klub B90 w Gdańsku, 
ul. Elektryków

• 29 – 30 marca, Międzynarodowe 
Mistrzostwa Autostopowe 

• 17 – 19 maja (środa – piątek), Targi 
Infoshare 2017, AmberExpo w Gdańsku, 
ul. Żaglowa 11

• 26 maja (piątek), Hans Zimmer,  
godz. 20.00, Hala Ergo Arena

• 26 – 28 maja, Polsat Hit Festiwal,  
Opera Leśna w Sopocie

• 20 czerwca (wtorek), Guns N’ Roses, 
Stadion Energa Gdańsk

• 9 lipca (niedziela), Elton John, godz. 
20.00, Opera Leśna w Sopocie, ul. 
Moniuszki 12
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POCHÓWKI PRZY CICHEJ DO 2023

Będzie nowy cmentarz
W jednym z poprzednich numerów „Panoramy” informowaliśmy o planach budowy 
nowego cmentarza w Pruszczu Gdańskim. Temat okazał się bardzo interesujący, bo 
nasi Czytelnicy regularnie pytają nas kiedy inwestycja będzie realizowana.

Całą sytuację uspokaja Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
– Cmentarz przy ulicy Ci-
chej będzie służył jeszcze co 
najmniej przez 5 – 6 lat. W 
związku z tym nie ma pilnej 
potrzeby, aby budować nowy 
cmentarz – mówi „Panoramie” 
Janusz Wróbel.
Trzeba jednak powiedzieć, że 
pruszczańscy urzędnicy nie 
zasypują gruszek w popiele 
i przygotowują się już do tej 
inwestycji.
Przypomnijmy, że intensyw-
ne wykorzystywanie kolejnych 
miejsc na terenie tak zwanego 
„Nowego Cmentarza”, a przy 
tym brak możliwości jego roz-
budowy, spowodowały, że trze-
ba poszukać nowego miejsca 
na pochówek. Miasto Pruszcz 
Gdański przystąpiło w 2013 
roku do opracowania studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta. W studium wpi-
sano na jednej z działek, w są-
siedztwie obecnej nekropolii, 

funkcję cmentarną. Konsulta-
cje nad studium odbywały się 
od 19 lipca do 19 sierpnia 2016 
roku. 20 lipca odbyła się dys-
kusja publiczna nad przyjęty-
mi rozwiązaniami w projekcie 
zmiany studium. Ogłoszenia o 

dyskusji zamieszczone były na 
tablicy ogłoszeń w pruszczań-
skim magistracie, na stronie in-
ternetowej urzędu i w lokalnej 
prasie. 
– Wiemy już, gdzie chcie-
libyśmy wybudować nowy 

cmentarz. Jednak więcej szcze-
gółów będę mógł podać dopie-
ro w kolejnym wydaniu „Pa-
noramy” – mówi burmistrz 
Wróbel.

(KL)

  Cmentarz przy ulicy Cichej może być jeszcze wykorzystywany minimum przez 6 lat
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REKLAMA

W SKRÓCIE

KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Do 24 lutego zostanie przeprowadzona na terenie powiatu 
gdańskiego kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Le-
karska mieścić się będzie na terenie Międzynarodowego Bał-
tyckiego Parku Kulturowego „Faktoria” w Pruszczu Gdań-
skim przy ul. Zastawnej 2 (wejście od strony ul. Grunwaldz-
kiej), tel. 58 325 25 05. Komisja pracować będzie w dni robo-
cze od godz. 8.00. 
Zainteresowane osoby otrzymały już wezwania do stawienia 
się przez komisją lekarską.

ZGODA NIE BĘDZIE POTRZEBNA 
Od 1 stycznia zmieniły się przepisy dotyczące procedury uzy-
skiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów na własnej 
działce. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przy-
rody, wycinka taka będzie możliwa bez zgody urzędu gmi-
ny, jeśli nie będzie wiązała się z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

SYSTEM OCHRONI 
System „dokumenty zastrzeżone” chroni osoby, które utraciły 
swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwość ich póź-
niejszego wykorzystania do celów przestępczych, popełnia-
nych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.
Należy pamiętać, że wobec licznych prób wyłudzeń z wyko-
rzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty doku-
mentów na policji czy w urzędzie już nie wystarcza. Powinno 
się jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochro-
ny swojego mienia, zgłosić to w banku, składając stosowny 
wniosek o dokonanie zastrzeżenia w systemie „dokumenty 
zastrzeżone”.
Zastrzeganie jest możliwe w bankach (osobiście – w kilkuna-
stu tysiącach placówek w całym kraju oraz telefonicznie – o 
ile ktoś jest klientem banku, który wdrożył już taką usługę), 
a także za pośrednictwem konta na portalu bik.pl (o ile zało-
żono je jeszcze przed utratą dokumentów).

(GR)
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NOWOROCZNE SPOTKANIE PRACODAWCÓW

Pruszcz Gdański i powiat 
najlepsi na Pomorzu
W siedzibie LPP odbyło się doroczne Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców Pruszcza Gdańskiego, którzy należą do 
najaktywniejszych na Pomorzu, co wpływa również na rozwój samego miasta oraz całego powiatu gdańskiego.

Nie bez kozery Pruszcz Gdań-
ski postrzegany jest jako naj-
dynamiczniej rozwijające się 
miasto na Pomorzu, co swoje 
odzwierciedlenie ma również 
w danych demograficznych. W 
roku poprzednim liczba miesz-
kańców Pruszcza Gdańskie-
go w stosunku do 2015 roku 
wzrosła o 361 i wynosi w tej 
chwili blisko 29 tysięcy osób. 
Są to oczywiście liczby oficjal-
ne, bo z całą pewnością miesz-
ka tu jeszcze spora grupa osób 
niezameldowanych.
– Większość stawek podatko-
wych pozostanie na tym sa-
mym poziomie. Obniżeniu 
ulegnie jedynie podatek od 
nieruchomości budynków dzia-
łalności gospodarczej. W ciągu 
2 lat podatek ten zmaleje o 39 
groszy, ale w wyniku tego, że 
w naszym mieście pojawiają się 
nowi inwestorzy szacujemy, że 
przychody z tego tytułu będą 
w tym roku o 1 milion złotych 
większe niż w roku poprzed-
nim – mówił podczas spotka-
nia Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
W roku poprzednim najwięk-
szy przychód miasto uzyskało z 
podatku dochodowego od osób 
fizycznych (ponad 29 mln zł) 
oraz podatku od nieruchomości 
od osób prawnych (ponad 16 

 Pamiątkowe zdjęcie osób biorących udział w Noworocznym Spotkaniu Przedsiębiorców Pruszcza Gdańskiego

  Jednym z gospodarzy spotkania był Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego

  Spotkanie przedsiębiorców odbyło się w siedzibie LPP
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mln zł) i podatku od nierucho-
mości od osób fizycznych (ok. 
5 mln zł).
– Maleje natomiast podatek 
dochodowy od osób prawnych. 
Świadczyć to może o dwóch 
rzeczach: mamy gorszą ko-
niunkturę, ale przedsiębiorcy 
prowadzą więcej inwestycji – 
dodał Janusz Wróbel.
Nawiązując do inwestycji, war-
to powiedzieć, że w ubiegłym 
roku miasto wydało na nie ok. 

30 mln zł. Inwestycji tych było 
kilkadziesiąt, a o większości 
informowaliśmy już na naszych 
łamach. Z kolei na ten roku za-
planowano wydanie na wszyst-
kie inwestycje – o których rów-
nież informowaliśmy już na ła-
mach „Panoramy” – ok. 26 mln 
zł, ale kwota ta w ciągu roku 
na pewno ulegnie powiększe-
niu. Podczas spotkania z pra-
codawcami Janusz Wróbel nie 
omieszkał powiedzieć o bardzo 
dobrej współpracy z samorzą-
dami powiatu i województwa, 
która skutkuje kolejnymi inwe-
stycjami na terenie miasta.
– Miniony rok dla przedsiębior-
ców był trudny, okupiony fru-
stracjami, wynikającymi z nie-
pewności życia politycznego. 
Mieliśmy wiele zapowiedzi du-
żych zmian podatkowych czy 
regulujących prawo, mających 
duży wpływ na życie gospo-
darcze, ale niewiele z tego wy-
szło. Mimo tego osiągnęliśmy 
bardzo dobre wyniki. Powiem 
tylko, że ściągalność podatku 
w Pruszczu Gdańskim wzrosła 
o 8 procent. Drugiego takiego 
powiatu nie ma na Pomorzu, a 
jeśli chodzi o tworzenie PKB to 

nasze województwo plasuje się 
na 2. miejscu – po wojewódz-
twie mazowieckim. Dodam, 
że każdego dnia na terenie na-
szego województwa rejestruje 
się około 100 nowych firm, a 
produkcji eksportowej wytwa-
rza się za ponad 300 miliardów 
euro w ciągu roku – podkreślał 
Andrzej Pastuszka, wiceprezes 
Pracodawców Pomorza.
To jednak nie wszystko, bo 
właśnie na terenie powiatu 
gdańskiego jest najniższe bez-
robocie na Pomorzu i właśnie 
tu chcą funkcjonować polscy i 
zagraniczni inwestorzy. 
– Jest to informacja dla nas, 
że nie powinniśmy zwalniać, 
ale inwestować, jednak z dużą 
ostrożnością – podsumował 
Andrzej Pastuszka.

Krzysztof Lubański

PRUSZCZ GDAŃSKI

SPOTKANIE W BIBLIOTECE

Będą pieniądze na żłobek

„Szkoła Czi-Tam”

Mamy dobrą wiadomość dla 
rodziców dzieci z Pruszcza 
Gdańskiego. Jeszcze w tym 
roku miasto wybuduje żłobek. 
Na początku lutego dowie-
dzieliśmy się, że pruszczański 

Jak wygląda polska szkoła, a 
jak azjatycka? Jaką drogę do 
szkoły pokonują nasze dzieci, 
a jaką na Dalekim Wschodzie? 
Skoro są miejsca na świecie, 
gdzie ławki są puste, to gdzie 
są dzieci i co robią w tym cza-
sie? – takie rozmowy prowa-
dziły dzieci z Przedszkola im. 
Kubusia Puchatka oraz Szkoły 
Podstawowej nr 2, które zawi-
tały do Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Prusz-
czu Gdańskim.
„Szkoła Czi-Tam” Joanny 
Mueller z ilustracjami Jagi 

samorząd dostanie rządowe dofi-
nansowanie w wysokości 1,2 mln 
zł na zrealizowanie inwestycji. 
Przypomnijmy, że żłobek miał 
powstać już w roku ubiegłym, 
ale z przyczyn niezależnych od 

magistratu inwestycji nie udało 
się wykonać. 
Więcej informacji na ten temat 
podamy w kolejnym wydaniu 
„Panoramy”.

(KL)

Słowińskiej, to opowieść o do-
stępie do edukacji w azjatyckich 
krajach. Historia opowiedzia-
na w formie teatru kamishi-
bai jest tym bardziej atrak-
cyjna dla młodego czytelnika 
i wymowna, gdyż nie mamy 

świadomości, a już tym bar-
dziej nasze pociechy, że nie 
wszędzie dostęp do szkoły, na-
uki i zabawy jest powszechny.

(JŁ)

  Dzieci słuchały opowieści „Szkoła Czi-Tam” Joanny Mueller
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3 marca wiadomo będzie do-
kładnie ile kosztować będzie 
budowa Szkoły Metropolital-
nej w Kowalach.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska zakończyła pierw-
szy etap przetargu na budowę 
szkoły w Kowalach, polegający 
na weryfikacji 13 złożonych 
wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. 5 wy-
branych firm, które uzyskały 
największą liczbę punktów, za-
proszonych zostało do drugie-
go etapu postępowania – czyli 
do składania ofert cenowych.
Najwięcej punktów na podsta-
wie przyjętych kryteriów uzy-
skały firmy:
– Budimex S.A. z Warszawy,
– ERBUD S.A. z Warszawy,
– SKANSKA S.A. z 
Warszawy,
– Konsorcjum firm: Lider: 
STRABAG Sp. z o.o. Prusz-
ków Partner: Strabag A.G. 
Spittal an der Drau,
– Konsorcjum firm: Lider: 
Mostostal Warszawa S.A. 
Partner: Acciona Infraestruc-
turas S.A. Madryt.
Wybrani oferenci na dostar-
czenie ofert cenowych mają 
czas do 3 marca. Jeśli nie bę-
dzie protestów, to 6 marca po-
znamy wykonawcę inwestycji. 

(KL)

RUSZY BUDOWA

Czekamy  
na cenę

RANKING MINISTERSTWA FINANSÓW

Coraz bogatsze Cedry Wielkie
Gmina Cedry Wielkie znalazła się na 116. miejscu klasyfikacji ogólnej wpływów z podatku w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca. Wśród gmin powiatu gdańskiego najlepsze są Kolbudy, a za nimi plasują się 
Cedry Wielkie.

Jeszcze kilka lat temu tak wy-
sokie miejsce nie byłoby moż-
liwe. Tak wysokie wpływy z 
podatków są możliwe dzięki… 
obniżce podatków od środków 
transportu.
– Kiedy w 2013 roku podej-
mowaliśmy taką decyzję, nie 
byliśmy pewni, czy przynie-
sie ona oczekiwany cel. Jed-
nak już pierwszy rok pokazał, 
że była to słuszna decyzja. Z 
czasem wpływy do gminnej 
kasy z tytułu opłat od środków 
transportowych systematycz-
nie rosły, co dla naszej rolni-
czej gminy ma niebagatelne 
znaczenie. Mogę powiedzieć, 
że właśnie podatek od środków 
transportowych jest żyłą złota 
dla naszej gminy – mówi „Pa-
noramie” Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.
W pierwszym roku, po obni-
żeniu podatku do najniższej 
kwoty, gmina zarobiła ok. 200 
tys. zł. Rok później było to już 
ponad 1 mln zł, a w poprzed-
nim roku wpływy z tego tytułu 
sięgnęły ok. 3 mln zł.

– Samo obniżenie podatku 
nie dawało gwarancji sukcesu. 
Znam przykłady gmin, gdzie 
przychody z tytułu wpływów 
z podatku od środków trans-
portowych pozostały na tym 
samym poziomie. Nie tylko 
obniżyliśmy stawki podatkowe, 
ale rozpoczęliśmy współpracę 

  Dobrodziejstwem gminy Cedry Wielkie są również główne ciągi komunikacyjne, które przyciągają nowych inwestorów 
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„Szkoła Czi-Tam”

chociażby z Pomorskim Sto-
warzyszeniem Przewoźników 
Drogowych. Udaje się nam też 
dotrzeć do środowiska leasin-
gowego. To wszystko złożyło 
się na dobry wynik finansowy – 
tłumaczy Janusz Goliński.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
ranking bogactwa gmin 

przygotowywany jest każdego 
roku przez Ministerstwo Fi-
nansów. Dochód podatkowy, 
czyli tzw. wskaźnik G wylicza-
ny i prezentowany przez Mini-
sterstwo Finansów, jest pod-
stawą do wyliczenia subwencji 
rządowych dla gmin biedniej-
szych, kosztem oczywiście 

gmin zamożniejszych. W roku 
ubiegłym w tej samej klasyfika-
cji gmina z dochodem w wy-
sokości 1800,72 zł zajmowała 
246. miejsce, a w 2014 roku z 
kwotą 1127,26 zł było to 846. 
miejsce w Polsce.

(lubek)

Swarovski otwiera globalne centrum usług 
Decyzję ogłoszono w czwartek, 
2 lutego 2017 r. podczas spo-
tkania w Ratuszu Głównomiej-
skim w Gdańsku, na którym 
obecni byli m.in. Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego i Paweł Adamo-
wicz, przezydent Gdańska.

Dlaczego Gdańsk?
– Decyzja o budowie nowe-
go globalnego centrum usług  
w Gdańsku jest wynikiem wni-
kliwej ewaluacji tej lokalizacji. 
Profesjonalizm i ogromne za-
angażowanie przedstawicieli 
władz stworzyło solidną pod-
stawę do długotrwałych zobo-
wiązań z naszej strony – stwier-
dził Marcel Angst, wicepre-
zes ds. operacyjnych finansów  
i administracji.

Gdańsk wybrano po komplek-
sowej analizie różnych lokali-
zacji z całej Europy. Gdańsk 
zaprezentował najlepsze wa-
runki do budowy globalnego 
centrum. Największe znaczenie 
miały: wykwalifikowane kadry, 
uczelnie chętnie współpracu-
jące z biznesem, doskonała in-
frastruktura, w tym wysokiej 
jakości przestrzeń biurowa.

Rozwój i ciekawe wyzwania 
zawodowe czekają na kadry 
nowego centrum
– Dzięki tej inwestycji prace 
znajdzie kilkaset osób. Wybór 
Gdańska przez tak cenioną na 
świecie firmę potwierdza, że 
jesteśmy wiarygodnym i sza-
lenie atrakcyjnym partnerem. 
Z dumą witamy firmę Swa-
rovski na Pomorzu – mówił 
Mieczysław Struk, marszałek 

województwa pomorskiego. – 
Jest to również wynik udanej 
współpracy pomiędzy przed-
stawicielami władz krajowych 
i lokalnych, koordynowanej 
przez inicjatywę Invest in Po-
merania – dodał marszałek.

Centrum w Gdańsku zajmie się 
m.in. obsługą finsowa-księgo-
wą i zakupami dla wszystkich 
oddziałów firmy.

– Jesteśmy bardzo zadowole-
ni z decyzji firmy Swarovski.  
Ta inwestycja pokazuje, że nasz 
region jest w stanie dostarczyć 
utalentowanych pracowników, 
którzy świetnie poradzą sobie 
w takiej firmie, jak Swarovski – 
powiedział Paweł Adamowicz, 
prezydent miasta Gdańska.

Bożena Micun-Gusman

O firmie Swarovski
Firma Swarovski zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzeda-
żą kryształów, kamieni szlachetnych, kamieni sztucznych i goto-
wych produktów, takich jak akcesoria oraz systemy oświetleniowe. 
Firma zaczynała swoją działalność w 1895 roku jako małe przedsię-
biorstwo produkujące kryształy w Wattens w Austrii. Przez kolejne 
dekady firma nieustannie się rozwijała, osiągając pozycję wiodącego 
producenta kryształów na świecie. Czerpiąc ze swojej tradycji, hi-
storii i olbrzymich pokładów kreatywności, firma nie przestaje się 
rozwijać, zachowując jednocześnie swoje miejsce w ścisłej światowej 
czołówce w zakresie projektowania, kreatywności i technologicznej 
innowacyjności. Na czele firmy Swarovski stoi pięcioro członków 
rodziny – przedstawicieli już piątego pokolenia. Firma ma globalny 
zasięg, zatrudniając ponad 26 000 pracowników w 2 680 sklepach 
w 170 krajach, a jej dochód w 2015 roku przekroczył 2,6 mld euro. 

O Invest in Pomerania
Od samego początku inwestycja wspierana była przez inicjatywę 
Invest in Pomerania, szczególności przez Agencję Rozwoju Pomo-
rza oraz Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA). 
Invest in Pomerania jest regionalną inicjatywą, która w oparciu 
o zasadę non-profit pomaga inwestorom zagranicznym realizo-
wać projekty inwestycyjne na Pomorzu. Partnerami inicjatywy 
są: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, miasta: 
Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot, Kościerzyna, Pruszcz Gdański, 
Powiat Wejherowski, Gmina Miejska Tczew, Gmina Słupsk, Po-
morska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Słupska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, InvestGDA oraz Agencja Rozwoju Pomorza, która 
koordynuje działania inicjatywy. Invest in Pomerania oferuje sze-
rokie wsparcie podczas procesu inwestycyjnego, a także komplek-
sową opiekę poinwestycyjną. Całość systemu opiera się na zasadzie 
One-Stop-Shop.

www.investinpomerania.pl
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WYŁONILI MISTRZA WSW „CZAPLA”

ZNÓW OTRZYMAJĄ KASĘ ZE SCHETYNÓWKI

Zimowe łowienie ryb

Bogaty plan  
inwestycji drogowych

Na stawie Komarowo w 
Pruszczu Gdańskim odbyły 
się otwarte zawody podlodo-
we o mistrzostwo Wojskowe-
go Stowarzyszenia Wędkar-
skiego „Czapla”.
– Pogoda nam dopisała, dla-
tego też w zawodach uczest-
niczyło sporo wędkarzy. Mi-
strzostwa miały charakter 
otwarty, dlatego mogły wziąć 
w nich udział również osoby 
niezrzeszone w naszym sto-
warzyszeniu – mówi nam An-
drzej Grzejka, prezes WSW 
„Czapla”.
Mistrzem podlodowego ło-
wienia okazał się Józef Ja-
siak, który złowił 24 ryby o 
łącznej wadze 870 gram. Na 
2. miejscu zawody ukończył 
Władysław Matyśkiewicz 
(6 ryb o wadze 670 g), któ-
ry złowił największą sztukę 
– okonia (545 g). Na najniż-
szym stopniu podium stanął 

Od kilku lat informujemy 
o szeregu inwestycji drogo-
wych, które w ramach tzw. 
„schetynówki” realizował po-
wiat gdański. Od tego roku 
zmieniły się jednak pewne 
zasady, co spowodowało, że 
otrzymać można dofinanso-
wanie jedynie na trzy zadania.
– Do tej pory było tak, że w 
ramach rządowego programu 
realizowaliśmy zadania dro-
gowe w różnych miejscach 
naszego powiatu. Od tego 
roku jest inaczej. Musieliśmy 
wybrać trzy najważniejsze za-
dania – mówi nam Jerzy Świs, 
naczelnik Wydziału Infra-
struktury Starostwa Powiato-
wego w Pruszczu Gdańskim. 
– Nie oznacza to jednak, że 
na terenie pozostałych gmin 
nic nie będziemy robić. Staro-
stowie podpisali bowiem po-
rozumienie z wójtami, w myśl 
którego na terenie każdej 
gminy wykonywać będziemy 
także zadania drogowe. Jed-
nak do końca lutego odpo-
wiednią uchwałę w tej sprawie 
muszą podjąć zainteresowane 
samorządy.

zaś Tadeusz Prawdzik (21 ryb o 
wadze 595 g). Z osób niezrze-
szonych w wędkarskim stowa-
rzyszeniu bezkonkurencyjny 
okazał się Sławomir Jażdżew-
ski (21 ryb – 570 g).
– Jeśli pogoda będzie sprzyjać, 
to niebawem zorganizujemy 

kolejne zawody podlodowe. 
Z kolei otwarcie sezonu węd-
karskiego planujemy na kwie-
cień. Będzie to oczywiście 
zależało od pogody – dodaje 
Andrzej Grzejka.

(GR)

 Pamiątkowe zdjęcia wędkrzy, którzy wzięli udział  
w zawodach WSW “Czapla”
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  Na koniec każdy chciał stanąć do pamiątkowego zdjęcia  

Uchwała z wojewodą w spra-
wie dofinansowania inwestycji 
drogowych nie została jesz-
cze podpisana, dlatego trud-
no mówić o rozpoczęciu prac. 
Wiadomo jednak, że do końca 
października wszystkie trzy 
zadania mają zostać wykonane.
Pierwszym zadaniem, jakie bę-
dzie realizowane jest remont 
– wraz z chodnikiem – drogi 
od granic miasta Gdańska do 
Otomina (do granicy powiatu). 
W tym roku kontynuowana bę-
dzie z kolei przebudowa ulicy 
Korzeniowskiego w Pruszczu 
Gdańskim. Trzecim zadaniem 
jest natomiast remont drogi z 
Domachowa do Zakoszyna. 
– Koszt całego projektu osza-
cowaliśmy na ok. 7 milionów 
złotych. W ramach rządowego 
programu możemy otrzymać 
do 3 milionów złotych. Nato-
miast pozostałe środki pocho-
dzą ze środków powiatu i za-
interesowanych gmin – dodaje 
Jerzy Świs.
Z kolei w ramach porozu-
mienia z gminami prowadzo-
ne będą nieco mniejsze, ale 
również ważne dla lokalnej 

społeczności, inwestycje 
drogowe.
W gminie Przywidz remon-
towany ma być kolejny frag-
ment drogi Borowina – Guzy. 
Na terenie gminy Pszczółki 
przewidziano budowę chod-
nika we wsi Ulkowy. Rów-
nież chodnik wybudowany 
zostanie w Wojanowie (gmi-
na Pruszcz Gdański) oraz 
Suchym Dębie, natomiast na 
terenie gminy Cedry Wielkie 
zaplanowano remont odcinka 
drogi Koszwały – Miłocin.
– Na ten rok zaplanowaliśmy 
jeszcze budowę mostu w Bo-
rzęcinie. Staramy się o ze-
wnętrzne dofinansowanie tej 
inwestycji, która według na-
szych szacunków kosztować 
może około 400 tysięcy zło-
tych – dodaje Jerzy Świs.
W tegorocznym planie inwe-
stycji drogowych zaplanowa-
no jeszcze szereg mniejszych 
zadań, których celem jest po-
prawa bezpieczeństwa kie-
rowców oraz pieszych.

(lubek)

XVI PRZEGLĄD PRZESZEDŁ DO HISTORII

Kolędnicza gala za nami, 
nagrody rozdane
Okres kolędników już za nami, ale my jeszcze na chwilę powróćmy 
do obrzędów bożonarodzeniowych, ponieważ niedawno odbyła 
się, w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim, Gala XVI 
Powiatowego Przeglądu Jasełek i Widowisk Obrzędowych.

O przeglądzie i jego uczest-
nikach informowaliśmy już w 
poprzednim wydaniu „Pano-
ramy”. Przypomnijmy, że w 
tegorocznym konkursie wzię-
ło udział aż 19 grup ze szkół 
i przedszkoli z powiatu gdań-
skiego, które zaprezentowały 
się już przed jurorami. Dodaj-
my, że uczestników powiato-
wego przeglądu podzielono na 
dwie kategorie wiekowe. Fina-
łową galę, podczas której na-
grody wręczał Stefan Skoniecz-
ny – starosta gdański, uświet-
nił występ dzieci z Oddziału 
Przedszkolnego „Dwójeczka” 

w Pruszczu Gdańskim.
Najważniejszym punktem 
programu było jednak ogło-
szenie wyników. W kategorii 
przedszkoli jury zdecydowało 
się przyznać pierwsze miejsce 
„Dwójeczce”. Drugim miej-
scem musieli zadowolić się ak-
torzy Przedszkola Publicznego 
nr 3 im. Kubusia Puchatka, 3. 
ex aequo: Przedszkole Publicz-
ne im. Janusza Korczaka w 
Pruszczu Gdańskim i Przed-
szkole Prywatne „Promyczek” 
także w Pruszczu Gdańskim. 
Wyróżniono zaś Przedszko-
le Niepubliczne „Przyjaciele 

Puchatka” w Borkowie oraz 
Przedszkole w Trąbkach 
Wielkich.
Z kolei w kategorii szkół pod-
stawowych zwyciężyła podsta-
wówka z Wojanowa. 2. miejsce 
przyznano Zespołowi Szkół w 
Straszynie, a trzecie Zespołowi 
Szkół w Łęgowie i Zespołowi 
Szkół nr 4 w Pruszczu Gdań-
skim. Wyróżnieniami uhono-
rowani zostali: Zespół Kształ-
cenia i Wychowania w Luble-
wie oraz Szkoła Podstawowa nr 
4 w Pruszczu Gdańskim.

(GR)

REKLAMA
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ROZMAITOŚCI

SOŁECTWA CHĘTNE DO WSPÓŁPRACY

Drogowcy przystępują do akcji
Ważną składową każdego 
planu inwestycyjnego są dro-
gi. W gminie Trąbki Wiel-
kie również na ten rok prze-
widziano szereg większych i 
nieco mniejszych inwestycji 
drogowych.
– Zdecydowaną większość 
dróg budować będziemy ze 
środków gminnych, ale są też 
i takie, których remonty będą 
finansowane z funduszu so-
łeckiego. Myślę, że będzie 
tego dość sporo, ponieważ 
sołectwa bardzo chętnie prze-
znaczają środki na remonty 
dróg. Na naszym terenie mo-
dernizować będziemy też uli-
ce, które zostały dofinanso-
wane ze środków urzędu mar-
szałkowskiego – mówi nam 
Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie.
Nawiązując do dróg warto 
przypomnieć, że już w roku 
ubiegłym miał być przebu-
dowywany kolejny fragment 
drogi wojewódzkiej Gdańsk 
– Starogard Gdański. Jednak 
prace nie rozpoczęły się, po-
nieważ jedna z firm zaskar-
żyła decyzję komisji prze-
targowej do Krajowej Izby 
Odwoławczej. Dodajmy, że 
inwestorem jest Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku.

– Myślę, że do końca marca 
dowiemy się, kto jest rzeczy-
wistym zwycięzcą przetargu, 
a pierwsze prace ruszą wiosną. 
Plan prac jest właściwie znany, 
ale jeszcze niedawno uzgadnia-
liśmy z inwestorem budowę no-
wych zatoczek autobusowych 
w Gołębiewku – dodaje Błażej 
Konkol.
Przypomnijmy, że przebudowa 
drogi wojewódzkiej na terenie 
gminy Trąbki Wielkie roz-
pocznie się od ronda w Klesz-
czewie do Trąbek Wielkich, 
w których „wojewódzka” jest 

już gotowa. Następny odcinek 
przebudowywany będzie od 
Gołębiewa Wielkiego przez 
Gołębiewo Średnie do Gołę-
biewka. Przy okazji inwestycji 
powstaną oczywiście chodniki 
oraz ścieżka rowerowa. Do-
dajmy, że po zakończeniu tego 
zadania cały odcinek drogi 
wojewódzkiej na terenie gmi-
ny Trąbki Wielkie będzie jak 
nowy.
– To nie wszystkie inwesty-
cje drogowe, które w tym roku 
realizowane będą na naszym 
terenie. Wspólnie z powiatem 

 Być może wiosną ruszy długo oczekiwany remont drogi wojewódzkiej
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  Wójt Błażej Konkol osobiście sprawdził samochód, który otrzymali strażacy z Ełganowa

W SKRÓCIE

NAZWIJ GDAŃSKIE 
KAPIBARY

Piątek, 13 stycznia, 
okazał się szczęśliwy 
dla pary kapibar, miesz-
kających w oliwskim 
zoo. Tego dnia urodzi-
ły się dwie kapibary. 
Od 13 lutego zoo ogła-
sza konkurs na propo-
zycje imion dla nowo 
narodzonych, sympa-
tycznych gryzoni. Nie 
jest znana jeszcze płeć 
zwierzątek, dlatego „ro-
dzice chrzestni” mogą 
podawać warianty z obu 
płci dla dwójki malu-
chów. Ogłoszenie wy-
ników planowane jest w 
pierwszy dzień kalen-
darzowej wiosny. 
Więcej szczegółów do-
tyczących propozycji 
imion jest dostępnych 
tutaj: https://www.
facebook .com /z oog-
dansk. Dla autorów 
zwycięskich imion zoo 
przygotowało drobne 
niespodzianki.

(GR)

INWESTUJĄ W STRAŻ POŻARNĄ

Będzie remiza w Mierzeszynie
Ochotnicze Straże Pożarne odgrywają bardzo ważną rolę w lokalnym społeczeństwie. Ich zadaniem 
jest przede wszystkim ratowanie życia i mienia.

Chętnie również pomagają w 
innych sytuacjach, dlatego nie 
dziwi fakt, że polskie społe-
czeństwo darzy strażaków du-
żym zaufaniem.
O jednostki OSP szczególnie 
dbają samorządowcy w gminie 
Trąbki Wielkie, którzy poma-
gają w zakupie samochodów 
ratowniczych czy też budowie 
strażnic. Pod koniec ubiegłego 
roku jednostka OSP Ełganowo 
otrzymała nowy wóz – Renault 
96 G.270, który kosztował nie-
spełna 70 tys. zł. Dodać w tym 
miejscu należy, że w Ełganowie 
zakończono budowę remizy 
strażackiej.
– To nie wszystko, bo przypo-
mnę, że wóz strażacki otrzy-
mała również jednostka w 
Rościszewie. W zakupie sa-
mochodów dla OSP partycy-
powała nie tylko nasza gmina, 
ale również powiat i wojewódz-
two, a nawet Lasy Państwowe 
i prywatni przedsiębiorcy – 
mówi nam Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie.
W tym roku z kolei budowa-
na będzie remiza strażacka w 

Mierzeszynie. Jak informuje 
nas wójt Konkol, w tej chwili 
trwają przygotowania do ogło-
szenia przetargu, który wyłoni 
wykonawcę przedsięwzięcia. 

– W budżecie gminy na reali-
zację tego zadania zabezpie-
czonych mamy 400 tysięcy zło-
tych. Inwestycja nie jest skrom-
nym wyzwaniem, a jaka będzie 

ostateczna cena, przekonamy 
się po rozstrzygnięciu przetar-
gu. OSP w Mierzeszynie dys-
ponuje dwoma pojazdami, z 
czego jeden parkowany jest w 

blaszanym garażu. Po zrealizo-
waniu inwestycji oba samocho-
dy będą mogły być parkowane 
w strażnicy, w której wygospo-
darowane będzie miejsce na 
szatnię oraz niewielką świetli-
cę, gdzie strażacy będą mogli 
organizować swoje zebrania – 
dodaje Błażej Konkol.
W tym roku miejscowy samo-
rząd planuje jeszcze zakupić 
wóz strażacki dla jednostki w 
Trąbkach Wielkich oraz OSP 
Sobowidz
Niedawno odbyły się równie 
zebrania OSP. W Trąbkach 
Wielkich Błażej Konkol i kapi-
tan Dawid Raczek udekorowali 
zasłużonych druhów medala-
mi i odznaczeniami. Wioleta 
Frydrych została uhonorowana 
Odznaką „Strażak Wzorowy”, 
Mateusz Keler Medalem Brą-
zowym „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa”, a Dariusz Kosiński 
Medalem Złotym „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”.

(lubek)

gdańskim remontować bę-
dziemy drogę Domachowo – 
Zaskoczyn, natomiast dzięki 
środkom z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich wy-
remontujemy szutrową ulicę 
Brzozową w Kleszczewie. Je-
śli po przetargach pojawią się 
oszczędności, to wyremon-
tujemy dodatkowe odcinki 
chodników – wylicza kolej-
ne drogowe inwestycje wójt 
Konkol.

(lubek)

KOPERTA ŻYCIA DLA SENIORÓW

Ułatwi działania 
ratowników
Gmina Trąbki Wielkie dołą-
czyła do tych gmin, w któ-
rych zdrowie i bezpieczeń-
stwo mieszkańców, zwłasz-
cza najstarszych i najbardziej 
zagrożonych, liczą się przede 
wszystkim.
Przed dwoma laty zaczęła 
funkcjonować w trąbeckiej 
gminie, początkowo pilota-
żowo, teleopieka. Sprawdziła 
się w praktyce i jest coraz wię-
cej osób starszych, zwłaszcza 
samotnych, które nie rozstają 
się z niewielkim aparacikiem 
zaopatrzonym w przycisk, 
używany w przypadku zagro-
żenia zdrowotnego. Tym spo-
sobem powiadamiane są spe-
cjalne służby i niemalże na-
tychmiast zjawia się pomoc. 
Dopełnieniem tego systemu 
jest koperta życia. Umiesz-
czamy w niej wypełnioną an-
kietę zawierającą informacje o 
pacjencie, o przebytych cho-
robach, o przyjmowanych le-
kach, o uczuleniach i o możli-
wościach kontaktowania się z 
najbliższymi. Kartę tą wypeł-
niamy sami lub przy pomocy 
pracowników medycznych. 
Umieszczamy w plastiko-
wej kopercie zaopatrzonej w 

bardzo czytelne napisy infor-
mujące o zawartości. Kopertę 
życia przechowujemy w miej-
scu rzucającym się w oczy ra-
townikom medycznym.
Zaleca się, by była to lodów-
ka, ponieważ do kompletu 
dołączana jest karta informu-
jąca, mocowana za pomocą 
magnesu. Również (podob-
nie jak teleopieka) koperta 
życia sprawdziła się w prak-
tyce i znacząco ułatwia dzia-
łania ratowników medycz-
nych, toteż fachowcy gorąco 
ją polecają. 
Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie, zainspiro-
wany przez Gminną Radę 
Seniorów, powziął decyzję 
o natychmiastowym wdro-
żeniu tego narzędzia. Od-
powiednia ilość kart została 
już zakupiona i jest dostęp-
na dla uprawnionych. Moż-
na je otrzymać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
lub bezpośrednio u pracowni-
ków socjalnych i pielęgniarek 
środowiskowych.

Władysław Kanka
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  Marcin Piątkowski, dyrektor Invest in Pomerania Agencji Rozwoju Pomorza
LISTOPAD W GDAŃSKIM IKM

GOSPODARKA/WYDARZENIA
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ODZYSKA HISTORYCZNY WYGLĄD

Spółka PKP informuje, 
że jeszcze w tym roku roz-
poczną się prace remonto-
we dworca Gdańsk Główny. 
Gruntowna modernizacja 
zabytkowego obiektu ma 
zapewnić najwyższą jakość 
obsługi i dostosować budy-
nek do potrzeb wszystkich 
grup pasażerów.

Jak dowiadujemy się z komu-
nikatu, PKP S.A. otrzymała 
już wszelkie niezbędne zgody 
od wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków do przygoto-
wania kompleksowej doku-
mentacji projektowej. 
– Spółka, wraz z wyłonionym 
zewnętrznym wykonawcą, fi-
nalizuje obecnie prace w tym 
zakresie. Po ich zakończeniu 
i uzyskaniu pozwolenia na 
budowę, ogłosimy przetarg 
na wybór wykonawcy in-
westycji. Planowany termin 

6500 MIEJSC PRACY W KILKA LAT

Z sukcesem promują Pomorze  
wśród inwestorów
Pomorze to jeden z najprężniej rozwijających się regionów Polski. Coraz chętniej inwestują tu nie tylko rodzimi 
przedsiębiorcy, ale również firmy z zagranicy. Nieopisaną pracę nad ich przyciągnięciem na Pomorze prowadzi Agencja 
Rozwoju Pomorza, która realizuje projekt Invest in Pomerania.

Invest in Pomerania to projekt, 
którego celem jest nie tylko 
ściąganie zagranicznych in-
westorów na Pomorze, ale też 
wspieranie firm, które są tu już 
zlokalizowane.
– Przygotowaliśmy nowy, wie-
loletni projekt, który oparty 
jest na trzech głównych fila-
rach. Jego celem jest  dalsza 
poprawa oferty inwestycyjnej, 
którą my, jako region, możemy 
zaprezentować. Chcielibyśmy, 
aby na Pomorzu powstały mi-
nimum trzy strefy przemysło-
we, które kumulowały będą w 
sobie działalność produkcyjną. 
Planujemy również budowę 
systemu zachęt na poziomie 
regionu. Prowadzić będziemy 
dalej intensywną promocję re-
gionu, skierowaną do konkret-
nych branż i sektorów – mówi 
Marcin Piątkowski, dyrektor 
Invest in Pomerania.
Projekt ten realizowany będzie 

do czerwca 2023 roku, a jego 
wartość całkowita to pra-
wie 200 mln zł, przy czym na 
uzbrojenie terenów inwestycyj-
nych zabezpieczono 126 mln 
zł, zachęty inwestycyjne 17,5 
mln zł, promocję inwestycyjną 
ok. 50 mln zł.
– Największym komponen-
tem tego projektu są strefy 
przemysłowe. Naszą ideą jest 
powstanie minimum trzech 
takich stref w naszym regio-
nie. Chodzi o uzbrojenie mi-
nimum 70-hektarów terenów 
i przygotowanie ich pod bu-
dowę nowych fabryk lub cen-
trów logistycznych. Wybrany 
zostanie zewnętrzny podmiot, 
który przygotuje analizę loka-
lizacyjną, czyli zidentyfikuje i 
sklasyfikuje wszystkie tereny, 
które spełniają wartości wej-
ściowe. Chodzi o to, że ana-
lizowane działki muszą mieć 
powierzchnię minimum 20 ha 

i znajdować się w sąsiedztwie 
głównych szlaków komuni-
kacyjnych – tłumaczy Marcin 
Piątkowski.
Można zatem powiedzieć, że 
na naszym terenie warunki ta-
kie spełniają chociażby gminy: 
Kolbudy, Pruszcz Gdański, 
Cedry Wielkie czy też miasta 
Gdańsk oraz Pruszcz Gdański.
– Potem wszystkie tereny pod-
legały będą czterostopniowej 
analizie, a więc analizie atrak-
cyjności, przy której pod uwagę 
będzie brana wielkość terenu i 
możliwości jego ewentualnego 
poszerzenia. Pod uwagę brany 
będzie też poziom jego uzbro-
jenia, struktura własności oraz 
zapisy w planie zagospodaro-
wania przestrzennego. Przy 
analizie będziemy starali się 
wyłapać wszystkie ewentualne 
ryzyka, które mogą zablokować 
proces inwestycyjny. Analizo-
wać będziemy również czaso-
chłonność i kosztochłonność 
uzbrojenia terenu – kontynuuje 
dyrektor Piątkowski.
Dodać jeszcze musimy, że te-
reny te muszą być skomercjali-
zowane, a musi to nastąpić do 
2028 roku. Uzbrojenie nie bę-
dzie dofinansowane w całości. 
Program, w którym uczestni-
czyć mogą zarówno samorzą-
dy, jak i podmioty prywatne, 

GMINNY KONKURS

Remont dworca w tym roku

Kwiecista Gmina 2017
Rusza IV edycja gminnego 
konkursu Kwiecista Gmi-
na. Można zdobyć do 5 tys. 
zł na ukwiecenie swoich 
miejscowości.
Trzy ostatnie edycje zaowo-
cowały 40 projektami. Ich 
realizacja to nie tylko pięk-
ne kwiaty i nowe ławki, ale 
przede wszystkim wspaniała 
integracja mieszkańców, któ-
rzy wkładali w przedsięwzię-
cie pracę i serce.
Sołtysi otrzymali już 

regulaminy tegorocznej edycji 
konkursu. Na złożenie pro-
jektów mają czas do 17 marca. 
Oceni je specjalnie powołane 
jury. Punkty będzie można 
zdobyć m.in. za estetykę, ory-
ginalność, wkomponowanie 
w otoczenie, dobór roślin do 
warunków glebowych, a tak-
że za udział własny sołectwa 
w realizacji projektu i jego 
późniejszej pielęgnacji.

(MB)

  Mieszkańcy Wiślinki wspólnie pracujący nad swoim projektem
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zakłada wsparcie tego przed-
sięwzięcia w wysokości 35 proc.
– System zachęt nie jest, jak 
informuje prasa ogólnopolska, 
zwolnieniem zagranicznych 
koncernów z podatków i dre-
nowaniem rynku pracy. Jest 
to pomoc pośrednia, a więc 
przede wszystkim szkolenia, 
które będą odpowiedzią na po-
trzeby przedsiębiorców i będą 
dokładnie w punkt trafiały w 
zapotrzebowanie na rynku pra-
cy w danym subregionie. Za-
kładamy, że w ramach nowego 
projektu przeszkolimy około 
1200 osób, co będzie oczywi-
ście poprzedzone badaniami 

rynku. Dzięki temu pracodaw-
cy będą mieli dostęp do wy-
kwalifikowanych pracowników 
– mówi Marcin Piątkowski.
Dotychczasowe efekty działa-
nia Invest in Pomerania są zna-
komite. W ciągu kilku lat uda-
ło się zrealizować 67 projektów, 
dzięki czemu pracodawcy za-
deklarowali utworzenie prawie 
11500 miejsc pracy, a co ważne, 
6500 osób już pracuje.
– Zdarza się niestety, że przy 
bardzo dużych inwestycjach 
województwo pomorskie jest 
pomijane. Są czynniki, na które 
nie mamy wpływu, ponieważ 
część decyzji jest podejmowana 

na poziomie ministerstwa w 
Warszawie.  Do czynienia 
mamy też ze stereotypowym 
postrzeganiem naszego regio-
nu. Z punktu widzenia War-
szawy nasze Pomorze postrze-
gane jest jako region rolniczy, 
popegeerowski, położony z 
dala od głównych szlaków ko-
munikacyjnych, bez tradycji 
przemysłowych. Wpłynąć na 
to możemy poprzez intensyw-
ną promocję, kierowaną do 
konkretnych grup przedsię-
biorców – podkreśla Marcin 
Piątkowski.

Krzysztof Lubański

uruchomienia postępowania to 
drugi kwartał tego roku – in-
formuje Maciej Bułtowicz z 
Biura Prasowego PKP SA. 
Przypomnijmy, że w ramach 
modernizacji dworca Gdańsk 
Główny gruntownie przebudo-
wane zostanie wnętrze obiektu. 
– Planowane jest m.in. odtwo-
rzenie historycznego wyglądu 
holu głównego i dostosowanie 
budynku do potrzeb osób o 
ograniczonej mobilności. In-
westycja zakłada także utwo-
rzenie nowej części tunelu 
podziemnego, która połączy 
istniejące przejścia na perony z 
budynkiem dworca oraz dojścia 
do przystanków tramwajowych 
i przejście pod ulicą Podwa-
le Grodzkie – dodaje Maciej 
Bułtowicz. 
Inwestor planuje, że inwesty-
cja zostanie dofinansowana 
z funduszy unijnych, w ra-
mach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, 
a także ze środków własnych 
PKP i budżetu państwa.
Przebudowa gdańskiego dwor-
ca ma być realizowana w po-
dobnym horyzoncie czasowym, 
co inwestycja PKP Polskich 
Linii Kolejowych S.A. Zarząd-
ca infrastruktury planuje zmo-
dernizować perony i przejścia 
podziemne na stacji. Nad pro-
jektami czuwać będzie ten sam 
zespół Inżyniera Kontraktu. 

Pozwoli to na skoordynowa-
nie działań wykonawców obu 
inwestycji oraz zminimalizo-
wanie ewentualnych utrud-
nień dla pasażerów podczas 
prac budowlanych.
O rozpoczęciu inwestycji 
na pewno poinformujemy w 
jednym z kolejnych wydań 
„Panoramy”.

(GR)
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  Z wizytą do Przywidza przyjechała Monika Kończy, 
Pomorski Kurator Oświaty, z którą rozmawiano na temat 

zbliżających się zmian

 W Arena Przywidz odbędą 
się niebawem kolejne widow-
iska na wysokim, sportowym 

poziomie 

8 KLAS TYLKO W PRZYWIDZU

Reformę oświaty przyjmują  
ze spokojem
Miesiąc temu zapadła decyzja o likwidacji gimnazjów. W ciągu najbliższych dni 
gminy muszą podjąć uchwały w sprawie reorganizacji szkół, aby do końca marca 
stosowną opinię mógł wydać kurator oświaty. 

CHCĄ PIŁKARSKIEJ EKSTRAKLASY

Ambitne plany w Przywidzu
Otwarta na jesieni hala widowiskowo-sportowa w Przywidzu wykorzystywana jest już niemal w 100 procentach. Latem na 
zgrupowanie przyjadą tu też młodzi sportowcy, a operator hali chciałby, aby za kilka lat Przywidz miał zespół sportowy na 
poziomie ekstraklasy.

Na terenie gminy Przywidz 
nie zapowiada się żadna wielka 
rewolucja.
– Do tematu podchodzimy bar-
dzo spokojnie. Najważniejsze 
jest dobro dzieci i tym będzie-
my kierować się przede wszyst-
kim – mówi „Panoramie” Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz.
Tak jak do tej pory funkcjonować 
będą trzy szkoły podstawowe: w 
Pomlewie, Trzepowie i Przywi-
dzu oraz niepubliczna w Nowej 
Wsi Przywidzkiej– przy czym 
tylko ta w Przywidzu, zakłada-
my że działać będzie jako pod-
stawówka ośmioklasowa. Na ra-
zie są to założenia, ale wydaje się, 
że radni podejmą raczej uchwa-
łę, która właśnie w taki sposób 
zreorganizuje szkoły na terenie 
gminy Przywidz.
– Gdybyśmy chcieli uruchomić 
w Pomlewie szkołę ośmioklaso-
wą, to musielibyśmy rozbudować 
szkolny obiekt. Na to – ze wzglę-
dów finansowych – nie może-
my sobie pozwolić. Poza tym 

odnotowujemy, że na terenie na-
szej gminy nie przybywa dzieci 
– wyjaśnia Marek Zimakowski.
Przypomnijmy, że gmina Przy-
widz planuje inwestycje w szko-
łach w Trzepowie i Pomlewie 
(budowa sal  sportowych), a je-
śli tylko pojawią się możliwości 
pozyskania zewnętrznego dofi-
nansowania, urzędnicy rozpocz-
ną kolejne kroki, by sfinalizować 
przedsięwzięcie.
Stosowne dokumenty niezbędne 
do złożenie wniosków są już go-
towe od 2016 roku.
Poza tym, jeżeli miałyby funk-
cjonować klasy profilowane – 7i 
8, to mniejsze szkoły w Trzepo-
wie i Pomlewie, z uwagi na mała 
ilość uczniów, nie mogłyby ta-
kich klas zorganizować.
Jeżeli pytamy młodzież z klas 6, 
gdzie chcą uczyć się w klasach 7 i 
8 to ich odpowiedź jest konkret-
na – „w Przywidzu bo tam jest 
super hala sportowa i klasy stra-
żackie i policyjne”.
Kto ma decydować jak nie 
dzieci….

Za wcześnie jest jeszcze mówić 
o ewentualnych cięciach ka-
drowych, ale jak zapewnia wójt 
Zimakowski takowych raczej 
nie będzie. Nie wiadomo rów-
nież, co dalej z klasami mun-
durowymi. Jeśli pozostaną, to 
będą być może funkcjonować w 
dwóch najstarszych klasach (VII 
i VIII).
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Od kilku tygodni operatorem 
Areny Przywidz jest Michał 
Szulta, który od wysokiego C 
rozpoczął swoją pracę. Na po-
czątek powołał do życia klub 
piłkarski Cygnus Przywidz, 
który jest swego rodzaju szkół-
ką dla najmłodszych adeptów 
futbolu.
– Chciałbym, aby Arena Przy-
widz i cała miejscowość stały 
się rozpoznawalnym ośrodkiem 
treningowym na Pomorzu. 
Już teraz mogę powiedzieć, że 
pierwsze zgrupowanie odbędzie 
się latem – mówi nam Michał 
Szulta.
Pierwsza wielka impreza w 
Arena Przywidz już za nami. 
Z wielką pompą zorganizowa-
no chociażby akcję WOŚP, w 
ramach której przeprowadzono 
turniej siatkówki, do którego 
zgłosiło się aż kilkanaście ze-
społów z Pomorza. Część kul-
turalna odbyła się w patio, a w 
biurze zorganizowano kompu-
terowy turniej FIFA.
– Nasza Akademia Piłkarska 
również cieszy się dużym zainte-
resowaniem dzieci i młodzieży. 

Zajęcia prowadzą szkoleniow-
cy z licencjami UEFA, którzy 
na swoim koncie mają sukcesy 
z gdańskimi piłkarzami. Tre-
nujemy zawodników w roczni-
kach 2011 – 2003. W grudniu 
na zajęcia otwarte przyszło ok. 
40 dzieci, a teraz na zajęcia stałe 
przychodzi już ponad 50 chłop-
ców. Dodam, że nasza szkół-
ka otwarta jest dla wszystkich 
chętnych – również spoza przy-
widzkiej gminy. Chętni mogą 
się jeszcze zgłaszać, ale miejsc 
jest już niewiele. Zajęcia pro-
wadzone są w niewielkich gru-
pach, aby nasi wychowankowie 
czegoś się nauczyli i zostali za-
wodowymi piłkarzami – tłuma-
czy operator Arena Przywidz.
Dodajmy, że w ramach Akade-
mii Piłkarskiej prowadzone są 
nie tylko zajęcia z piłką. Or-
ganizowane będą również spo-
tkania z psychologiem, dydak-
tykiem, dietetykiem, a nawet 
prawnikiem, aby rodzice zrozu-
mieli, jaka jest różnica między 
kontraktem piłkarskim a pra-
wem piłkarskim.
– Mam nadzieję, że od sezonu 

2017/2018 uda nam się zgło-
sić drużynę do futsalowych 
rozgrywek Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej. Chcielibyśmy 
wystartować od II ligi północ-
nej, ale nie wiem, czy będzie aż 
tyle chętnych drużyn, aby roz-
grywki w ogóle wystartowały. 
Jeżeli II liga nie wystartuje, to 
będziemy próbować swoich sił 
w rozgrywkach regionalnych, a 
dopiero od kolejnego sezonu bę-
dziemy próbować dostać się do I 
ligi. Moim celem jest najwyższa 
liga rozgrywkowa w futsalu. Ta-
kie drużyny są już w Gdańsku, 
ale tam kibice nie interesują się 
ich wynikami. Jestem przeko-
nany, że jeśli będziemy grać w 
ekstraklasie, to podczas naszych 
meczów trybuny zapełnione 
będą do ostatniego miejsca. Są 
to oczywiście moje ambitne pla-
ny, ale wierzę mocno, że uda mi 
się wcielić je w życie – zdradza 
nam Michał Szulta.
To nie koniec ambitnych pla-
nów. Jak się dowiedzieliśmy, w 
Przywidzu powstać ma za kilka 
lat jeden z nielicznych, jeśli nie 
jedyny w naszym kraju, ośrodek 

szkoleniowy futsalu. O działa-
niach sportowych w Przywidzu 
będziemy oczywiście informo-
wać na naszych łamach.

Krzysztof Lubański

MAREK ZIMAKOWSKI, WÓJT GMINY PRZYWIDZ
Formułę zarzadzania halą na okres przejściowy wypracował 
urząd gminy. Z uwagi na delikatny temat, jakim jest odzyska-
nie podatku Vat, analizujemy dalsze funkcjonowanie hali. Od 
interpretacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Izby Skar-
bowej zależeć będzie, czy obiektem zarządzać będzie operator, 
spółka, dzierżawca czy kolejna jednostka organizacyjna. Po-
śpiech w podjęciu decyzji może skutkować niższą kwotą, któ-
rą możemy odzyskać. Ważne jest jednak, że hala tętni życiem, 
a impreza goni imprezę. Tu pojawia się jednak kolejny „pro-
blem”, ponieważ zainteresowanie wynajmem hali jest większe 
niż możliwości czasowe.

– To nie zależy również od nas. 
Tu musimy poradzić się kurato-
rium, bo to ono zdecyduje, co da-
lej z naszymi klasami munduro-
wymi – mówi wójt Zimakowski.
Do tematu wrócimy w jednym z 
kolejnych wydań „Panoramy”.

(lubek)

REKLAMA
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SPOTKANIE Z AKADEMIĄ SENIORA

Jak nie dać się nabrać

Metoda na wnuczka, poli-
cjanta czy uchodźcę. Kre-
atywność oszustów nie ma 
granic. Ich łupem padają naj-
częściej osoby starsze i samot-
ne. Żerują nie tylko na ich uf-
ności, ale też na dobrym sercu 
i chęci pomocy. Wykorzystują 
zwłaszcza samotność i depre-
sję. Działają szybko, nie po-
zostawiając chwili na zasta-
nowienie się.
Jak działają oszuści 

opowiadali słuchaczom Aka-
demii Seniora inspektor Ra-
dosław Pietrzak, komendant 
powiatowy policji w Pruszczu 
Gdańskim oraz podkomisarz 
Jacek Domagała, zastępca na-
czelnika prewencji KPP. O 
tym, jakie cechy osobowości 
i jakie sytuacje wykorzystują, 
mówiła nadkomisarz Magda-
lena Orzechowska-Bończyk, 
psycholog Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gdańsku. 

Wystąpienie policji uzupełnił 
o kilka przykładów i dobrych 
praktyk Tomasz Grabowski, 
komendant Straży Gminnej 
Gminy Pruszcz Gdański.
W drugiej części zajęć z se-
niorami spotkała się notariusz 
Magdalena Mrozowska, któ-
ra opowiedziała m.in. o spra-
wach spadkowych, darowi-
znach i służebności. 

(MB)

 W spotkaniu z seniorami uczestniczyła też nadkomisarz Magdalena Orzechowska-
Bończyk, psycholog Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

  Najmniejsze kino na Pomorzu nie świeci pustkami 
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SKORZYSTAJ Z DOTACJI

Rekordowa liczba 
wniosków!
Od nowego roku w Urzędzie 
Gminy Pruszcz Gdański moż-
na było składać wnioski na do-
finansowanie budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków, 
zakupu i montażu pomp cie-
pła oraz kolektorów słonecz-
nych, a także zakupu kotłów 
gazowych. 
– Już pierwszego dnia, czyli 2 
stycznia, przyjęliśmy 35 wnio-
sków – mówi Kamil Naczk, 
inspektor ds. ochrony śro-
dowiska w Urzędzie Gminy 
Pruszcz Gdański. – Zainte-
resowanie dofinansowaniem 
takich inwestycji jak pompy 

ciepła, kolektory i piece gazo-
we świadczy i o dużej świado-
mości proekologicznej miesz-
kańców, i o ich gospodarności.
W sumie wpłynęły 42 wnio-
ski. Zabezpieczone na ten cel 
środki w budżecie (w kwocie 
230 tys. zł) zostały już wyczer-
pane. O przyznaniu dotacji za-
decyduje komisja.
Tymczasem są jeszcze pienią-
dze na dofinansowanie wy-
miany pokryć dachowych oraz 
elewacji z azbestu. Zabezpie-
czono na ten cel 50 tys. zł.

(MB)

  Kamil Naczk, inspektor ds. ochrony środowiska w 
Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

JUSZKOWO

Apel  
o pomoc
W styczniu, w gminie 
Pruszcz Gdański doszło 
do tragicznego wypadku. 
W wyniku wybuchu uległo 
poważnemu uszkodzeniu 
pięć lokali mieszkalnych w 
Juszkowie. Tym samym pięć 
rodzin utraciło dach nad 
głową. 
Gmina otoczyła potrzebu-
jących opieką, a okoliczne 
parafie ogłosiły zbiórki pie-
niędzy. Potrzeby są jednak 
ogromne. Dla osób, którzy 
chcą i mogą pomóc, po-
dajemy specjalny numer 
konta: 83 8335 0003 0116 
5885 2000 0005, dopisek: 
na rzecz poszkodowanych 
w katastrofie budowlanej  
w Juszkowie.

(MB)

NA FILMY PRZYJEŻDŻA CAŁY REGION

Najmniejsze kino na Pomorzu 
Najmniejsze kino w województwie pomorskim zostało uroczyście otwarte w Ośrodku Kultury, Sportu i Bibliotece 
Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie. Kameralną, 20-osobową salę otworzyli Magdalena Kołodziejczak, 
wójt gminy Pruszcz Gdański i Grzegorz Cwaliński, dyrektor OKSiBP, a gośćmi specjalnymi wydarzenia były Joanna 
Jasińska-Koronkiewicz, reżyserka filmów animowanych i Ewa Sobolewska, producentka bajek artystycznych  
i animatorka kultury. 

Od kilku lat ośrodek w Cie-
plewie aktywnie promuje sztu-
kę teatralną i filmową wśród 
mieszkańców wsi. Działające 
tu „Kino za Rogiem” przy-
wróciło mieszkańcom gminy 
Pruszcz Gdański i okolicznych 
miejscowości dostęp do fil-
mów na dużym ekranie. Kino 
w Cieplewie nie wyświetla 
wprawdzie najnowszych super-
produkcji hollywoodzkich, ale 
widzowie mogą tu poznawać 
najciekawsze tytuły polskiej i 
europejskiej kinematografii, w 
tym także obrazy nagradza-
ne na międzynarodowych fe-
stiwalach. Dzięki współpracy 
z łódzką Filmówką, OKSiBP 
cyklicznie prezentuje dorobek 
jej studentów. Wiejskie kino 
jest też doskonałą alternatywą 
dla trójmiejskich multiplek-
sów, gdyż bilety na każdy film 
w Cieplewie kosztują zaledwie 
5 zł, z czego chętnie korzystają 
zorganizowane grupy uczniów, 
nawet z gdańskich szkół. Naj-
młodsi i nastolatki chętnie 
korzystają też z organizowa-
nych w placówce warsztatów 
filmowych i okołofilmowych, 
realizowanych przy współpra-
cy np. z organizatorem najstar-
szego i największego polskiego 

festiwalu twórczości dla dzieci 
– poznańskiego Ale Kino!
– W nowo zaaranżowanej sali, 
od lutego będzie funkcjono-
wać najmniejsze w Pomor-
skiem kino repertuarowe – za-
powiada Grzegorz Cwaliński. 
– W każdą niedzielę będą się 
tu odbywały otwarte, fami-
lijne seanse artystycznych fil-
mów młodego widza, w tym 
projekcje najwspanialszych 
krótkometrażowych baśni  
i bajek polskich, wyprodu-
kowanych przez TV Studio 
Filmów Animowanych w Po-
znaniu. Niewielkie pomiesz-
czenie będzie też ogromnym 
atutem w prezentacji mono-
dramów i lalkowych spektakli 
teatralnych dla najmłodszych. 
Widzów i scenę dzieli tu mi-
nimalna odległość, więc każ-
de dziecko będzie miało lalki  

i aktorów dosłownie na wycią-
gnięcie ręki. Ułatwi to rów-
nież prowadzenie warsztatów 
teatralnych dla niewielkich 

grup uczestników. Ponadto 
będzie to sala debiutów sce-
nicznych uczestników zajęć  
z zakresu edukacji artystycznej 

organizowanych w naszym 
ośrodku: muzycznych – wo-
kalnych i instrumentalnych 
czy teatralnych.

Patronką nowej sali kinowej 
w OKSiBP została Apolej-
ka – bohaterka animowanej 
bajki „Apolejka i jej osiołek”. 
Nawiązań do treści filmowej 
bajki w programie gali było 
więcej, np. drewniany wózek 
wypełniony po brzegi czer-
wonymi jabłkami i straganiar-
ka, częstująca owocami gości 
przybyłych na pierwsze seanse  
w nowej sali. Jeszcze tego sa-
mego dnia można było poznać 
w całości historię Apolejki  
w reżyserii Joanny Jasińskiej-
-Koronkiewicz, wyproduko-
waną przez TV Studio Filmów 
Animowanych z Poznania. 
Była to pomorska premiera 
tego filmu na dużym ekranie.

Anna Sychta

Fo
t.

 N
ad

es
ła

ne

 



LUTY 2017 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 11Z ŻYCIA GMINY SUCHY DĄB

NAJLEPSI NAGRODZENI 

Podsumowanie semestru
Zakończone ferie zimowe i 
początek lutowych dni ozna-
czają półmetek w nauce dla 
dzieci i młodzieży. Dobry to 
czas na podsumowania i oce-
nę pracy w minionych mie-
siącach. Również w Zespole 
Szkół w Suchym Dębie do-
konano takiej analizy i pod-
sumowano dorobek pracy. 
Wyróżniono klasy z wysoki-
mi wynikami w nauce i fre-
kwencji w minionych miesią-
cach. Indywidualnie w szkole 
podstawowej najwyższą śred-
nią uzyskała Barbara Miś-
kiewicz z klasy IV, średnia 
5,50. Wśród gimnazjalistów 
Patrycja Heinrich i Martyna 

Dziedzic z klasy 3 a, obie 
uczennice uzyskały średnią 
5,56. 
– Grupa uczniów, których 
wyniki przekroczyły 5,00, 
dzięki wsparciu sponso-
ra, otrzymała bilety do kina 
– powiedziała Aleksandra 
Lewandowska, dyrektor Ze-
społu Szkół w Suchym Dę-
bie. – Gratuluję wszystkim 
uczniom, rodzicom, opieku-
nom i nauczycielom osiągnię-
tych wysokich wyników oraz 
zachęcam wszystkich do dal-
szej pracy i nauki.

(TJ)

 Najlepsi uczniowie Zespołu Szkół w Suchym Dębie

 Dobra zabawa to podstawa każdej imprezy

 Na balu w Krzywym Kole bawiły się dzieci z całej gminy 
Suchy Dąb
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BALOWAŁA CAŁA GMINA

Karnawałowo w Krzywym Kole
Tegoroczny karnawał dobiegł już prawie końca, a bawią 
się nie tylko dorośli, ale również dzieci i młodzież. Zabawa 
karnawałowa dla dzieci jest już stałym punktem kalendarza 
imprezowego gminy Suchy Dąb.

Bal karnawałowy, który odbył 
się w wiejskiej świetlicy, zor-
ganizowała Małgorzata Cyra, 
sołtys Krzywego Koła z Radą 
Sołecką oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich Krzywe Koło. Jak 
informują organizatorzy im-
prezy, na balu bawiło się około 

40 dzieci z terenu całej gmi-
ny. Należy jednak napisać, że 
zorganizowanie karnawało-
wej imprezy nie byłoby możli-
we, gdyby nie pomoc licznych 
sponsorów. To właśnie dzięki 
nim można było przeprowa-
dzić konkursy, w których na 

uczestników czekały nagrody 
rzeczowe, słodycze i owoce. 
Przy okazji karnawałowej im-
prezy dzieciaki zdążył jeszcze 
odwiedzić Mikołaj, który ob-
darował prezentami maluchy.

(KL)
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ECHA ORKIESTRY

25. Finał WOŚP w Pszczółkach
Na terenie Pszczółek i pobliskich miejscowości kwestowało 19 wolontariuszy (w tym 4 
z Miłobądza). Wolontariusze do swoich skarbonek uzbierali rekordową sumę 13042.21 
zł oraz 14.39 euro, funty, czeskie i szwedzkie korony – informuje nas Joanna Kotwica, 
koordynator finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Pszczółkach.  

Ponadto podczas trwania 25. 
Finału WOŚP w miejscowej 
podstawówce prowadzone były 
różne licytacje, z których pozy-
skano 4080 zł. Podczas trwa-
nia imprezy na terenie szkoły 
funkcjonowała również kawia-
renka, która zebrała 1690 zł. 
– Łącznie zebraliśmy po-
nad 4 tysiące złotych więcej 
niż w roku ubiegłym – doda-
je koordynatorka akcji, która 
współpracowała z zespołem, 
w skład którego weszli: Joan-
na Dembicka, Marta i Sławo-
mir Wierzbiccy, Ewelina Maj-
chrzak, Małgorzata Maciołek, 
Krzysztof Urbański, Benedykt 
Urbański, Izabela Szeremeta i 
Mariola Kupryciuk.
Spośród wszystkich licytacji 
największym powodzeniem 
cieszyła się aukcja plakatu Le-
chii Gdańsk z podpisami pił-
karzy. Plakat został sprzedany 
za 500 zł. Nabywcą okazał się 
zagorzały fan tego klubu.
– Dużym powodzeniem cie-
szyły się warsztaty Lego fir-
my Stacja Dobrego Czasu z 

Tczewa dla najmłodszych dzie-
ci. Chętni wzięli udział w szko-
leniu pierwszej pomocy przed-
medycznej, prowadzonym 
przez uczniów szkoły pod kie-
runkiem pielęgniarki, z wyko-
rzystaniem fantomów WOŚP. 
Na chętnych czekała też słodka 

kawiarenka prowadzona przez 
obsługę kuchni szkolnej, któ-
ra oferowała ciasta upieczone 
przez dzieci i rodziców – mówi 
Joanna Kotwica.
Warto podkreślić, że ze sprzę-
tu medycznego WOŚP ko-
rzystali już uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Pszczółkach. 
Niektórzy z nich mieli pompy 
insulinowe, innym wykony-
wano badania specjalistyczne 
podczas pobytu w szpitalu.

(GR)

  Liczenie pieniędzy w Pszczółkach 
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SKORZYSTAJ Z PORAD

Obroń się przed oszustami 
Nie ma tygodnia, aby media 
nie donosiły o kolejnych oszu-
kanych seniorach, którzy czę-
sto stracili dorobek swojego 
życia. W tym numerze „Pa-
noramy” podajemy kilka rad, 
aby w podobnej sytuacji nie 
znaleźli się starsi mieszkańcy 
gminy Kolbudy.
Seniorzy to grupa społeczna 
szczególnie narażona na dzia-
łania przestępców. To oso-
by starsze najczęściej padają 
ofiarą fałszywych wnuczków, 
inkasentów czy też pracowni-
ków wodociągów. Pozbawie-
ni skrupułów przestępcy wy-
korzystują ich dobroć i chęć 
bezinteresownego niesienia 
pomocy. Sprawcy przestępstw 
dokonywanych na seniorach 
działają w różny sposób, wy-
korzystując przy tym zaufanie 
i dobre serce tych ludzi. Bar-
dzo często oszuści pukają do 
drzwi mieszkań pod różnymi 
pretekstami. Uważajmy na to, 
kogo wpuszczamy do domu. 
Policjanci apelują do osób star-
szych, samotnie mieszkają-
cych, o ostrożność w kontak-
tach z nieznajomymi odwie-
dzającymi nasze domy. Jeżeli 
mamy jakiekolwiek wątpliwo-
ści co do intencji osób, które 
nas odwiedzają, powinniśmy 
o tym fakcie natychmiast po-
wiadomić policję, przekazując 

jak najwięcej zapamiętanych 
szczegółów.
My również apelujemy do osób 
starszych, samotnie mieszka-
jących, aby łatwowiernie nie 
odnosili się do nieznajomych. 
Prosimy o ostrożność i zdrowy 
rozsądek w kontaktach z oso-
bami pukającymi do naszych 
mieszkań.
Jednocześnie przypominamy:
– nie wpuszczajmy do miesz-
kania osób nieznajomych,
– zawsze zamykajmy drzwi na 
zamek,
– nie wierzmy w życiowe 
okazje,
– upewnijmy się, kogo wpusz-
czamy do domu, poprośmy 
o legitymację, bądź inny 
dokument potwierdzający 
tożsamość,
– jeżeli już kogoś wpuścimy 
do lokalu, nie możemy ani 
na chwilę zostawić go bez 
nadzoru,
– nie przekazujmy żadnych 
informacji przez telefon oso-
bie podającej się za członka 
rodziny,
– nie dawajmy żadnych pienię-
dzy inkasentom i nie podpisuj-
my żadnych umów,
– gdy podejrzewamy, że mamy 
do czynienia z oszustem, nie 
wahajmy się zadzwonić po 
policję.

(GR)

Karnawałowy Bal Seniora 
w Gminie Cedry wielKie
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KOWALE NICZYM KRZEMOWA DOLINA

Największy w Polsce Bricoman też u nas
Kowale – jedyne sołectwo w powiecie gdańskim, które bardziej przypomina miejską dzielnicę niż wiejską miejscowość. O miejskim 
charakterze tej wsi świadczą nie tylko szeroko zakrojone inwestycje mieszkaniowe, ale również ekspansja tych terenów przez naj-
większe polskie i światowe marki. Nic więc dziwnego, że wiele osób uważa Kowale za prężnie rozwijającą się dzielnicę Gdańska.

Na terenie Kowal działa wiele 
znanych marek. Niebawem do-
łączą do nich kolejni. W dru-
giej połowie kwietnia swoje 
podwoje otworzy największy w 
Polsce sklep Bricoman.
– Będzie to nasz największy 
sklep w Polsce, jedyny taki for-
mat na Pomorzu, innowacyj-
ny w stosunku do istniejących 
dystrybutorów w tym regionie, 
z wieloma udogodnieniami, 

szczególnie dla profesjonali-
stów – mówi „Panoramie” Ar-
naud Boule, dyrektor generalny 
Bricoman Polska. 
Budowa obiektu została ukoń-
czona. Teraz trwają odbiory i 
zatowarowanie. W pomorskim 
Bricomanie zatrudnienie znaj-
dzie docelowo ok. 70 osób, a 
będą to pracownicy zamieszku-
jący głównie najbliższą okolicę.
– Wybór Kowal na miejsce 

naszego sklepu nie był przy-
padkowy. Plan zagospodaro-
wania przestrzennego przyję-
ty przez miejscowy samorząd 
zezwalał na takie inwestycje. 
Znakomita jest również loka-
lizacja sklepu, który sąsiadu-
je z węzłem komunikacyjnym 
w Kowalach – dodaje Arnaud 
Boule. 

(lubek)
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DOSTANĄ TABLETY DO NAUKI NOWA PUBLIKACJA

Smaczna matematyka 
i magiczne dywany 

O pomorskim aparacie 
bezpieczeństwa

Tablety do nauki języka an-
gielskiego, „magiczne dy-
wany” czy sprzęt AGD do 
prowadzenia zajęć „smacznej 
matematyki” – dzięki pozy-
skaniu ponad 3-milionowego 
dofinansowania przedszkola-
ki z gminnych placówek (Bor-
kowo, Straszyn) mają niesa-
mowite warunki rozwoju. 
Wójt gminy Pruszcz Gdań-
ski Magdalena Kołodziej-
czak podpisała umowę na 
dofinansowanie w kwocie 
3,2 mln zł realizowanego już 
w gminnych przedszkolach 
(na podstawie wcześniejszej 

W Wielkiej Sali Ratusza 
Staromiejskiego w Gdańsku 
odbyła się promocja książ-
ki „Pierwsza dekada. Apa-
rat bezpieczeństwa w woje-
wództwie gdańskim w latach 
1945–1956”. Autorem książki 
jest dr Daniel Czerwiński, 
pracownik Oddziałowego 
Biura Badań Historycznych 
IPN w Gdańsku. 
Twórca związany jest z gmi-
ną Suchy Dąb. Mieszka we 
Wróblewie, a w miejscowości 
Grabiny-Zameczek uczęsz-
czał do Szkoły Podstawowej. 
Dr Daniel Czerwiński jest 
autorem kilkunastu publikacji 
naukowych i popularnonau-
kowych, członkiem zespołu 
redakcyjnego albumu „Mapa 
terroru. Śladami zbrodni 
komunistycznych w woje-
wództwie gdańskim w latach 
1945–1956” (Gdańsk 2016). 
W swojej ostatniej publi-
kacji skupił się na aparacie 
bezpieczeństwa w latach 40. 
i 50. minionego wieku. Jest 
to pierwsza publikacja opi-
sująca działalność Urzędu 
Bezpieczeństwa na Pomo-
rzu. Autor zaprezentował 
również struktury tej zbrod-
niczej organizacji na terenie 

informacji) projektu „Utwo-
rzenie nowych miejsc wy-
chowania przedszkolnego  
w gminie Pruszcz Gdański z 
ich kompleksowym wsparciem 
w obszarze jakości nauczania”,  
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 
2014 – 2020. 
Dzięki pozyskanym środ-
kom utworzono 280 miejsc 
przedszkolnych, przeszkolo-
no 19 nauczycieli, wyposa-
żono sale, szatnie, zaplecze 
gastronomiczne i gabinety 
(logopedyczny, gimnastyki 
korekcyjnej, psychologiczny)  

Pruszcza Gdańskiego oraz 
powiatu gdańskiego. Przed-
stawiono ludzi, którzy zasilali 
w pierwszych latach UB. Za-
prezentowano ich pochodze-
nie, wykształcenie i motywa-
cje, jakimi się kierowali, przy-
wdziewając mundury ubeckich 
funkcjonariuszy. O sile i potę-
dze UB niech świadczy fakt, 
że pracownikom przysługiwały 

w najnowocześniejsze meble, 
sprzęt multimedialny i za-
bawki interaktywne.
Wkrótce placówki zyskają ta-
blety do nauki języka angiel-
skiego z oprogramowaniem 
dedykowanym najmłodszym 
dzieciom czy „magiczne dy-
wany”, służące do gier i zabaw 
ruchowych.
To kolejny projekt edukacyj-
ny gminy Pruszcz Gdański, 
który uzyskał dofinanso-
wanie. Wcześniej pisaliśmy 
o 2 mln zł pozyskanych na 
ciekawe zajęcia dodatkowe  
w szkołach.

(MB)

własne przychodnie lekar-
skie, żłobki, przedszkola, 
sklepy czy ośrodki wczasowe. 
Warto sięgnąć po tę pozycję, 
aby poznać mroczne dzieje 
czasów stalinowskich w PRL, 
a w szczególności zbroj-
ne ramię, jakim był Urząd 
Bezpieczeństwa.

(TJ)  Przedszkolaki ze Straszyna zawsze robią coś ciekawego

  Autorem publikacji jest dr Daniel Czerwiński z Wróblewa
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WYKONAWCĘ PRAC POZNAMY W MARCU

Niebawem ruszy remont Krótkiej 6
Na początku lutego ogłoszono przetarg, który wyłonić ma wykonawcę generalnego remontu budynku przy 
ulicy Krótkiej 6 w Pruszczu Gdańskim. Przypomnijmy, że zabytkowy obiekt służyć ma w przyszłości za muzeum 
naszego miasta.

Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Prusz-
cza Gdańskiego, dla którego 
historia naszego miasta i re-
gionu nie stanowi żadnych ta-
jemnic, przypomina, że dom 
mieszkalny przy Krótkiej 6 
to jeden z najbardziej charak-
terystycznych i zarazem naj-
bardziej wiekowych budyn-
ków mieszkalnych w Pruszczu 
Gdańskim. 
– Niewiele starsza, o niecałe 
50 lat, jest jedynie dawna pa-
storówka, dziś Powiatowa i 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Pruszczu Gdańskim. Za-
bytkowy budynek o konstruk-
cji szachulcowej przy ulicy 
Krótkiej 6 wybudowany został 
około roku 1800 na wschod-
niej pierzei dawnego placu tar-
gowego. Na jego wyjątkowość 
składają się, oprócz szachul-
ca, charakterystyczny podcień 
oparty na kolumnadzie, czę-
ściowe wypełnienie cegłą ho-
lenderką, oryginalna stolarka 
i klatka schodowa oraz wybit-
nie reprezentacyjny charak-
ter. Nie wolno pominąć także 

faktu, że mieszkał w nim wraz 
z rodziną jeden z ojców Prusz-
cza Gdańskiego, dr Hermann 
Wiedemann – dodaje Bartosz 
Gondek.
– Jego działalność nie ograni-
czała się tylko do leczenia. Był 
też działaczem społecznym i 
gospodarczym. Nadzorował 
rozbudowę wsi według no-
woczesnych standardów ma-
łego miasteczka. Dokonywał 
cudów, organizując dla wsi 
pieniądze na nowe inwestycje 
i zabiegając o wsparcie lokal-
nych inicjatyw w ówczesnych 
władzach królestwa pruskie-
go. Był też wieloletnim dy-
rektorem cukrowni i zbudował 
nowoczesny szpital. W 1896 
roku, na półwiecze pracy za-
wodowej, mianowano go ho-
norowym obywatelem Prusz-
cza. Jego dzieło kontynuował 
syn, Edwin Hugo Wiede-
mann, urodzony w 1850 roku 
w Pruszczu. Edwin przejął w 
1876 roku, po ojcu, praktykę 
lekarską i prowadzenie szpita-
la – kontynuuje historyk.
Janusz Wróbel, burmistrz 

REKLAMA REKLAMA

EWA KREFFT

Opowieść dymem

jestem tylko zapachem 
kadzidła drażniącego 
nocami 
tylko wspomnieniem 
tętniącej żywicy 
tęsknotą za tymi których 
nie znałam

mogę tylko wirować w 
korowodzie nut 
tam gorycz miesza się z 
duchotą 
zamknięta za grubym 
szkłem w amoku 
obojętnym na tumany 
palącego dymu

orgiastyczne tańce z 
każdym kręgiem szybsze 
wirują wichrem do 
wybuchu na śmierć czy 
życie 
bez zmysłów bez pamięci 
w rozpaczy w pożądaniu 
mieszają się i goreją szałem

eksplozja uwalnia

po drugiej stronie strachu 
zostaje tylko 
obłęd

Pruszcza Gdańskiego infor-
muje zaś, że do końca marca 
wykonawca powinien zostać 
już wyłoniony.
– Zakładamy, że prace po-
trwają około roku. Po remon-
cie budynku i zagospodaro-
waniu znajdującego się za nim 
podwórza, będziemy planować 

adaptację do nowych funkcji, 
w tym miejskiego muzeum – 
dodaje Janusz Wróbel.
– Prace przy budynku pro-
wadzone będą ściśle według 
powstałej dokumentacji kon-
serwatorskiej, a jego wnętrze 
zostanie na powrót doprowa-
dzone do stanu, kiedy obiekt 

pełnił funkcje mieszkalną. Po-
zwala na to zachowany pier-
wotny układ ścian, do których 
z latami dobudowywano kolej-
ne podzielenia – mówi Bartosz 
Gondek. 

(GR)
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  Prace przy remoncie zabytkowego obiektu mają potrwać około roku
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NOWE TRENDY W TURYSTYCE 

Zapisz się już teraz
Panele z udziałem eksper-
tów, warsztaty prowadzone 
przez praktyków, prestiżowy 
konkurs, a przede wszyst-
kim ogromna ilość użytecznej 
wiedzy. Wszystko to czeka na 
uczestników jednego z naj-
ważniejszych i największych 
wydarzeń branży turystycznej 
w Polsce – konferencji Nowe 
Trendy w Turystyce, której 
ósma już edycja odbędzie się 
w Gdańsku, w Europejskim 
Centrum Solidarności już 31 
marca – zapowiada Michał 
Brandt z Gdańskiej Organi-
zacji Turystycznej. 
Każdego roku organizatorzy 
dostosowują program w taki 
sposób, aby jak najlepiej odpo-
wiedzieć na zapotrzebowanie 
osób pracujących w szeroko 
rozumianej turystyce. 
– Największy nacisk kła-
dziony jest na zastosowanie 
nowoczesnych technologii i 
rozwiązań organizacyjnych 
– wszystko po to, aby jeszcze 
lepiej i bardziej profesjonalnie 
obsługiwać turystów i pozy-
skiwać klientów. Dodajmy, że 
konferencję poprowadzi zna-
ny podróżnik i dziennikarz, 
Jarosław Kuźniar, a organi-
zatorzy spodziewają się blisko 
1000 uczestników – dodaje 
Michał Brandt. 
Przygotowane tematy paneli 

ZIMĄ NARTY, LATEM ŻAGLE

Sukces trójstronnego porozumienia
Trójstronne porozumienie między trzema gminami: Cedry Wielkie – Przywidz – Trąbki 
Wielkie wciąż jest aktywne. Tym razem uczniów gościł Przywidz, a gros czasu młodzi 
ludzie spędzali na narciarskim stoku.
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  Zimowe szaleństwo na stoku narciarskim w Przywidzu

REKLAMA

Przypomnijmy, że w ramach 
porozumienia młodzież od-
wiedza kolejno każdą z gmin. 
Zimą jadą do Przywidza, gdzie 
uczniowie poznają tajniki nar-
ciarstwa, a latem rolę gospoda-
rzy przejmują Cedry Wielkie, 
gdzie na przystani w Błotniku 
można zaznajomić się z żeglar-
stwem oraz Trąbki Wielkie, 

gdzie m.in. w Postołowie za-
grać można w golfa.
Tym razem w ramach zimowi-
ska przygotowano dla młodzie-
ży wiele atrakcji. Uczniów po-
dzielono na dwie grupy: snow-
boardową i narciarską. Uczest-
nicy, pod czujnym okiem 
instruktora, zapoznali się  
z technikami zjazdów na 

nartach i snowboardzie. Grupa 
skorzystała z wyjazdu do Aqu-
aparku w Sopocie, Centrum 
Nauki Experyment w Gdyni, 
gdzie obejrzała interaktywną 
wystawę techniczno-biologicz-
ną. Każdy dzień kończył się za-
jęciami i zabawami sportowymi 
w nowoczesnej hali sportowej. 
Kolejne spotkanie młodzieży 

odbędzie się za kilka miesię-
cy, ale już teraz wiadomo, że 
na pewno nie będzie brako-
wać chętnych do wyjazdu do 
Błotnika czy Trąbek Wiel-
kich, a trójstronne porozumie-
nie trzech gmin okazało się 
sukcesem.

(KL)

i warsztatów są nietuzinko-
we i bardzo merytoryczne. Są 
wśród nich m.in.: „Marketing 
nieoczywisty – kolejne star-
cie”, „Case study: Marketing 
kierunku – Zagraj o miasto!”, 
„Fakty i mity o turystycznych 
aplikacjach mobilnych”, „Za-
rządzanie talentami. Jak robić 
TO dobrze? ”. 
– Wśród prelegentów, którzy 
potwierdzili swój udział zna-
lazły się m.in. takie osoby, jak: 
Mateusz Kusznierewicz, Jacek 
Rozenek, Piotr Bucki, Łukasz 
Żelezny, Monika Czaplic-
ka, Daniel Kędzierski, Bjorn 
Troch i wielu innych, uzna-
nych praktyków. Zachęcamy, 
aby już dziś rejestrować swój 
udział w Nowych Trendach 
w Turystyce – zachęca Michał 
Brandt. 
Szczegółowy program i opis 
konferencji oraz formularz 
rejestracyjny znajdują się na: 
www.trendywturystyce.pl. 
Dodajmy, że tradycyjnie, No-
wym Trendom w Turystyce 
towarzyszy prestiżowy kon-
kurs: Tourism Trends Awards. 
Informacje dotyczące konkur-
su, zgłoszeń, nagród oraz re-
gulamin udziału znajdują się 
na stronie trendywturystyce.
pl/konkurs-tta-2017-2.

(GR)
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SIR STEWART WYSTĄPI W TRÓJMIEŚCIE

Nie zamierzam przejść na emeryturę
Sir Rod Stewart, ikona rocka, odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi dla kultury i działalność charytatywną, nie-
zwykle oddany swojej pasji, nie potrafi sobie wyobrazić jak wyglądałoby jego życie bez muzyki. Może byłby zawodowym piłkarzem? 
Może projektowałby ogrody? Kto wie... Podczas rozmowy zdradza tajniki swojej kariery i plany na rok 2017.

– To nie będzie Twoja pierw-
sza wizyta w Polsce, zdąży-
łeś już utożsamić nasz kraj  
z jakimiś wspomnieniami?
– Oczywiście! Ogromnie entu-
zjastyczna publiczność. Polska 
kojarzy mi się przede wszyst-
kim z przepięknym Krakowem, 
który udało mi się zwiedzić, 

a nie miałem nigdy wcześniej 
takiej okazji. Pamiętam jedną 
szczególną wyprawę do Star-
bucksa…. (śmiech). Nie mogę 
się doczekać kolejnej wizyty!
– Zapewne było dużo więcej 
takich szczególnych sytuacji 
przy okazji wizyty w Polsce, 
pamiętasz inne?

– Oooo tak, tak, było ich wiele, 
ale nie mogę Ci o nich opowie-
dzieć (śmiech).
– Jesteś artystą, który odniósł 
ogromny sukces. Zapewne 
większość Twoich marzeń już 
się spełniła. Ja jednak wierzę, 
że nigdy nie przestajemy 
marzyć. Masz wciąż jakieś 

wielkie marzenia?
– Hmm… raczej nie. Jestem 
bardzo zadowolony ze swo-
jego życia w tym momencie. 
Ogromnie lubię to, co robię. 
Uważam, że jestem niezwy-
kłym szczęściarzem przez to, 
jaką pracę wykonuję. Lubię to, 
naprawdę to lubię. Tak sobie 

myślę, że jedyne, o co mógłbym 
prosić, to zdrowie i szczęście, 
również dla mojej żony i wspa-
niałych dzieci.
– Życzenia z pewnością się 
spełnią. Czy otrzymanie 
tytułu szlacheckiego było 
również w jakimś stopniu 
Twoim marzeniem?
– Nigdy nie myślałem, że to 
się stanie. Dostałem tak zwane 
CBE, Order Imperium Bry-
tyjskiego z rąk księcia Willia-
ma. Na początku myślałem, że 
może to nie do końca dla mnie, 
ale teraz jestem z tego ogrom-
nie dumny. Zamierzam zabrać 
order ze sobą i pokazać go ze 
sceny.
– Zmieniło się coś w Twoim 
życiu od tego momentu?
– Nieee… nic się nie zmieniło. 
Chociaż wiesz jak to jest, lu-
dzie nazywają mnie teraz „Sir” 
(śmiech), a moją żonę „Lady”. 
Nic się nie zmieniło, nadal 
jestem tym samym Rodem 
Stewartem.
– Jesteś na scenie już strasz-
nie długo. Co motywuje Cię 
do tego, żeby wciąż być  
w tym miejscu?
– Motywacja… wiesz, to jest 
moja praca. Żyję z tego. Ale 
to oczywiście nie jest jedyny 
powód. Wydaje mi się, że to 
jest coś, do czego jestem prze-
znaczony. Uważam się za nie-
bywałego szczęściarza i pod-
kreślę, że naprawdę to lubię, 
totalnie to lubię! Zobaczysz jak 
przyjadę do Polski, że napraw-
dę to uwielbiam. Mam nadzie-
ję, że sporym echem odbije się 
ta pozytywna energia, którą 
chcę każdemu przekazać. 
– Pojawiają się momenty 
zwątpienia?
– O tak, oczywiście. Wydaję 
mi się, że każdy artysta, nie-
zależnie od tego czy jesteś ma-
larzem, aktorem czy właśnie 
piosenkarzem, ma momen-
ty zwątpienia. Nie ma reguły, 
cokolwiek robisz – zawsze są 
momenty zwątpienia, nawet, 
kiedy zajmujesz się czymś tak 
długo, jak robię to ja. Czasa-
mi po prostu patrzysz na siebie  

w lustrze i myślisz sobie 
„ohh...”. To jest ludzka natura.
– Jak sobie z nimi radzisz?
– Z kieliszkiem wina (śmiech)!
– Mamy coś wspólnego!
– Widzisz, wiesz dobrze,  
o czym mówię!
– Potrafisz sobie wyobra-
zić siebie bez sceny, bez 
mikrofonu? Kim byłby Rod 
Stewart, jeśli nie muzykiem?
– Oooo… ciężko powiedzieć. 
Gdybym nie był muzykiem, 
pewnie wykorzystałbym szan-
sę, aby być zawodowym pił-
karzem. Osobiście jednak nie 
uważam, żebym się do tego w 
pełni nadawał. Nie wiem… 
może zdecydowałbym się być 
projektantem ogrodów, ciężko 
stwierdzić. Wierzę, że pojawi-
łem się na tym świecie, żeby 
robić to, co robię właśnie te-
raz. Myślę, że to dotyczy nas 
wszystkich. Dostajemy pewien 
talent, dar, który musimy oszli-
fować po swojemu i ciężko nad 
nim pracować. Cokolwiek ro-
bimy, róbmy to najlepiej jak 
potrafimy.
– Rok 2016 był zdecydowanie 
rokiem Roda Stewarta. Nada-
nie tytułu szlacheckiego za 
zasługi dla kultury i działal-
ność charytatywną, autorski 
album, ponad 60 koncertów 
i wypełnione po brzegi hale. 
Jakie są Twoje plany na rok 
2017? Zamierzasz zaskoczyć 
swoich fanów?
– Nie, nie wydaje mi się, abym 
ich zaskoczył. Nie zamierzam 
przechodzić na emeryturę, ani 
nic w tym stylu (śmiech). Za-
mierzam robić to, co robiłem do 
tej pory. Ludzie wydają się to 
lubić, więc nie chcę zbyt wiele 
zmieniać. Pracuję obecnie nad 
dwoma nowymi albumami. To 
dość pracowity czas dla mnie. 
Mam dwójkę małych dzieci, 
jedno ma 11 lat, a drugie 5 lat. 
Wypełniają mój czas po brzegi 
i nie pozwalają mi się nudzić. 
Życie jest naprawdę fajne…

Rozmawiała: Izabela Olek.

Rod Stewart wystąpi  
w krakowskiej 

hali TAURON Arena Kraków  
w niedzielę, 19 lutego 

oraz w  gdańsko-sopockiej 
hali ERGO ARENA 

we wtorek, 21 lutego. 

Wejściówki na koncerty 
można nabywać poprzez 
stronę prestigemjm.com, 

eBilet.pl oraz w sieci 
salonów Empik na terenie 

całego kraju. 

  Rod Stewart już 21 lutego 
wystąpi w Ergo Arenie

 


