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Inwestują na mIarę możlIwoścI 
Właśnie dobiegła końca pierwsza kadencja Barbary 
Kamińskiej na stanowisku wójta gminy Suchy Dąb. 
O swoich działaniach rozmawia z Krzysztofem 
Lubańskim.
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wIZytówKa PowIatu GDaŃsKIeGo 
Działająca w Pruszczu Gdańskim od pół wieku Po-
radnia Psychologiczno-Pedagogiczna to jedna z naj-
lepszych placówek o takim charakterze w północnej 
Polsce. 

Komfortowe życIe w PrusZcZu 
Pruszcz Gdański to jedno z najbardziej rozwiniętych 
miast na Pomorzu, a mimo to w jego różnych czę-
ściach prowadzone są kolejne różnorodne inwestycje.  
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W gminie Cedry Wielkie już 
drugi raz z rzędu o stanowisko 
wójta gminy ubiega się 
tylko Janusz Goliński – 
kontrkandydatów brak.

Hala sPortowa sercem sZKoły
Ruszyła budowa hali sportowej przy Zespole Szkół 
w Przywidzu. Symbolicznie rozpoczęli ją samorzą-
dowcy: Ryszard Świlski, Marek Zimakowski i Feliks 
Mikulski. 

>> Już przed wyborami wiadomo, że kolejne 4 lata gminą Cedry Wielkie sterować będzie Janusz Goliński

wybierzemy wÓJtÓw i bUrmistrza

Pewniakiem tylko wójt cedrów wielkich
Za kilka dni (16 listopada) odbędą się wybory samorządowe, 
w których wybierzemy radnych gmin, powiatu, wójtów 
i burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Spokojnie spać może jedynie 
Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie. Tam bowiem do 
wyborów nie stanął nikt – poza obecnym gospodarzem gminy.
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nasze kalendariUm 

ZDjęcIe mIesIąca
lImeryKI
Pewien rolnik ze wsi  

spod Świdnika,
nie używał do siewu  

siewnika –
co wsiał ręką, to rosło,
ale w mig się rozniosło,
że siał owies, a wzeszła  

mu gryka…

Młody muzyk rockowy  
ze Szczyrku,

na jedzenie zarobić chciał  
w cyrku –

walił w bębny z przejęciem,
lecz mu zbrzydło zajęcie,

więc to rzucił  
i zległ był na wyrku…

bogdan malach

NASZA KRZYŻÓWKA  11 

 1 
JADALNIA 
NA 
STATKU 

2 
PIESZCZO- 
TLIWIE O 
OJCU 

3→ 
ŚCIĘTE 
GAŁĘZIE 
JODŁY 

3↓ 
LEKKI 
PŁASZCZ 
PRZEJŚCIO- 
WY 

4 
WALUTA 
KUWEJTU, 
JORDANII 

5 
MIEJSCO- 
WOŚĆ I GMI- 
NA W PN. 
FRANCJI 

6 
KOŃCZYNA 
DOLNA 

7 
ZAJMUJE 
SIĘ 
WYROBEM 
WĘDLIN 
 

8 
UMARŁA MU 
MATKA I 
OJCIEC 

1 9 
MIASTO 
W WOJ. KU- 
JAWSKO-PO- 
MORSKIM 

10 
PRAWY 
DOPŁYW 
WISŁY 

11 
OBIBOK, 
PRÓŻNIAK, 
LEŃ 

12 
DZIELNICA 
GDAŃSKA 

2 13→ 
ŁAJDAK, 
NIEGO- 
DZIWIEC 

13↓ 
POTOCZNIE 
O POLICJAN- 
CIE 

14 
AKTYWNY 
WULKAN NA 
WYSPIE 
LUZON 
(FILIPINY) 

3→ 
↓ 

 4 5  6  7 

15→ 
POTOCZNIE 
KŁAMCA, 
OSZUST 

15↓ 
NAPÓJ 
Z 
BROWARU 

 8   9    

16 
NAZWA POPULARNYCH 
PAPIEROSÓW SPRZED LAT W 
NIEBIESKIM OPAKOWANIU 

10   11     

17 
IMIĘ PARTNERA 
MASZTALSKIEGO Z 
POPULARNYCH DOWCIPÓW 

 12       

18 
ELEMENT 
PASÓW BEZ- 
PIECZEŃSTWA 

13→ 
↓ 

 14  15→ 
↓ 

 16 17  

19 
… ZEBRZYDO- 
WSKA, 
MIASTO NA 
POŁUDNIU 
POLSKI 

 18        

20 
SKOK Z 
OBROTEM 
WOKÓŁ OSI 
CIAŁA 

 19        

21 
POPULARNY 
SSAK 
MORSKI 

20     21    

Litery w oznaczonych kratkach czytane rzędami utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

3/jedlina, 8/sierota, 10/San, 11/nygus, 12/Zaspa, 13/łotr, 15/picer, 18/napinacz, 19/Kalwaria, 
20/salto, 21/foka, 

PIONOWO 

1/mesa, 2/tatuś, 3/jesionka, 4/dinar, 5/Lens, 6/noga, 7/masarz, 9/Rypin, 13/łaps, 14/Taal, 15/piwo, 
16/caro, 17/Ecik,  

HASŁO: JESIENNY  SPACER 

11

>> Zamiłowanie do szkolnych lektur wykazuje nie tylko Mikołaj,  
ale też jego pies Ozzy 
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•	 13 listopada (czwartek), coma, godz. 19.30, klub 
Ucho, Gdynia, ul. Św. piotra 2

•	 14 – 21 listopada, Gdańska Jesień pianistyczna
•	 15 – 16 listopada (sobota – niedziela), targi Gra i za-

bawa, godz. 10.00 – 18.00, amberexpo, Gdańsk,  
ul. Żaglowa 11

•	 15 listopada (sobota), mecz trefl sopot – stelmet 
zielona Góra, godz. 17.00, hala ergo arena 

•	 21 listopada (piątek), koncert lao che, godz. 22.00, 
klub „scena” w sopocie, al. franciszka mamuszki 2

•	 21 – 23 listopada (piątek – niedziela), disney on ice: 
magiczny świat lodu, hala ergo arena

•	 22 listopada (sobota), the chicago blues brothers 
show, godz. 20.00, Gdynia arena, ul. kazimierza 
Górskiego 8

•	 22 – 23 listopada (sobota – niedziela), międzyna-
rodowe targi Gołębi pocztowych i akcesoriów, 
amberexpo

•	 23 listopada (niedziela), mecz lechia Gdańsk – Ja-
giellonia białystok, godz. 15.30, pGe arena

•	 24 listopada (poniedziałek), koncert Golec uorkie-
stra, godz. 19.00, filharmonia bałtycka w Gdańsku, 
ul. ołowianka 1

•	 28 listopada (piątek), koncert, kombi – Jak pierwszy 
raz, Gdynia arena

•	 30 listopada (niedziela), koncert muzyki filmowej 
hansa zimmera, godz. 17.00, erga arena 

•	 2 grudnia (wtorek), koncert swans, godz. 20.00,  
klub b90, Gdańsk, ul doki 1

•	 3 – 5 grudnia (wtorek – piątek), musical shrek, godz. 
11.00, teatr muzyczny w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

•	 6 grudnia (sobota), halowe mistrzostwa Świata  
superenduro, hala ergo arena

•	 6 – 7 grudnia (sobota – niedziela), 9. międzynarodo-
we targi Gołębi pocztowych i akcesoriów, embe-
rexpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 8 – 14 grudnia, actus humanus, Gdańsk
•	 10 grudnia (środa), koncert Vox luminis, godz. 

20.00, kościół św. Jakuba, Gdańsk, ul. wałowa 28
•	 14 grudnia (niedziela), Queen symfonicznie,  

godz. 19.00, filharmonia bałtycka, Gdańsk,  
ul. ołowianka 1

•	 19 grudnia (piątek), koncert Greg miller elvis tribu-
te, godz. 20.00, klub „scena”, sopot, al. franciszka 
mamuszki 2

•	 20 – 21 grudnia (sobota – niedziela), halowe zawody 
regionalne w skokach przez przeszkody, hipodrom 
sopot

•	 4 stycznia (niedziela), waldemar malicki i filharmo-
nia dowcipu: co tu jest grane, godz. 20.00, filhar-
monia bałtycka, ul. ołowianka 1

wybierzemy wÓJtÓw i bUrmistrza

Pewniakiem tylko wójt cedrów wielkich
Za kilka dni (16 listopada) odbędą się wybory samorządowe, w których wybierzemy 
radnych gmin, powiatu, wójtów i burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Spokojnie spać może 
jedynie Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie. Tam bowiem do wyborów nie stanął 
nikt – poza obecnym gospodarzem gminy.

Z punktu widzenia miesz-
kańców powiatu gdańskiego 
najbardziej elektryzujące są 
właśnie wybory samorządo-
we. Bo to my sami mamy re-
alny wpływ na to, kto rządzić 
będzie naszą gminą, miastem 
czy powiatem. O zwycięstwie 
albo porażce decydować może 
nawet 1 głos.

W  gminie Cedry Wielkie 
już drugi raz z rzędu o stano-
wisko wójta gminy ubiega się 
tylko Janusz Goliński – kon-
trkandydatów brak.

– Trudno powiedzieć dla-
czego – odpowiada nam Ja-
nusz Goliński. – Dlaczego tak 

jest, zweryfikują wybory. Jeśli 
frekwencja będzie na wysokim 
poziomie i uzyskam dużo gło-
sów to znaczy, że mieszkańcy 
doceniają moje działania. Jeśli 
zaś okaże się, że do urn uda się 
niewiele osób, to będzie ozna-
czać, że jest im wszystko jedno 
kto przez kolejne 4 lata będzie 
kierować naszą gminą i  nie 
wierzą, że cokolwiek można 
już zmienić. Liczę jednak, że 
frekwencja nie będzie odsta-
wała od średniej powiatu czy 
województwa.

W innych gminach o stano-
wisko wójta ubiega się dwóch, 
a  w  kilku gminach nawet po 

trzech i czterech kandydatów. 
Mieszkańcy gminy wiejskiej 
Pruszcz Gdański wybierać 
będą tym razem pomiędzy 
dwiema kobietami, bowiem 

na listach znalazły się Magda-
lena Kołodziejczak i Karolina 
Helmin-Biercewicz. Rów-
nież dwóch kandydatów jest 
w  gminie Kolbudy – Leszek 
Grombala i  Jarosław Witt-
stock oraz w gminie Przywidz, 
gdzie kandydują Marek Zima-
kowski i Wojciech Etmański.

Rekordowo dużo, bo aż 
czterech kandydatów ubie-
gających się o  fotel wójta od-
notowano w  gminie Suchy 
Dąb. Tutaj funkcję tę chcą 
piastować: Barbara Kamiń-
ska, Jolanta Dombrowska, 
Ireneusz Lech i  Krzysztof 
Wybranowski. Z kolei wybor-
cy w  gminach Trąbki Wiel-
kie i Pszczółki wybierać będą 
między trzema kandydatami: 
Błażejem Konkolem, Toma-
szem Kempą i  Mariuszem 
Paradeckim (Trąbki Wiel-
kie) i Hanną Brejwo, Lechem 
Czarneckim i  Krzysztofem 
Sądejem (Pszczółki).

W  tych wyborach samo-
rządowych chętnych nie bra-
kowało także do walki o  sta-
nowisko burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego. Poza obecnym 
gospodarzem miasta – Janu-
szem Wróblem, o  stanowisko 
to ubiegają się także Ireneusz 
Szweda i Rafał Bielawa.

Wybory samorządowe od-
będą się w najbliższą niedzielę 
16 listopada. Informacji o wy-
nikach głosowania w powiecie 
gdańskim szukać można na 
naszej stronie www.panora-
maflash.pl.

(kl)

>> W wyborach każdy 
głos może być na wagę 
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komfortowe Życie w prUszczU GdaŃskim

miasto zmienia się na każdym kroku
Pruszcz Gdański to jedno z najbardziej rozwiniętych miast na Pomorzu, a mimo to w jego różnych częściach 
prowadzone są kolejne inwestycje, które mają nie tylko ułatwić życie, ale też sprawić, żeby było ono komfortowe.

Nikogo już nie dziwi ogrom 
prac drogowych, które w  tej 
chwili realizowane są w  róż-
nych częściach miasta. Nie-
zwykle strategicznym, dro-
gowym przedsięwzięciem jest 
przebudowa ulicy Grota Ro-
weckiego. Przy okazji powsta-
ły ciągi pieszo-rowerowy oraz 
rondo na skrzyżowaniu z  uli-
cą Matejki. Cała inwestycja 
kosztuje ok. 6 mln zł.

– Ta ulica ułatwi porusza-
nie się mieszkańców, chcących 
skrócić sobie przejazd z połu-
dniowej części miasta w okoli-
ce ulicy Chopina, czy dalej na 
Osiedle Wschód. Dzięki temu 
nie trzeba będzie przebijać się 
przez ulicę Grunwaldzką, któ-
ra z  kolei zostanie odciążona 
i przejazd główną arterią mia-
sta stanie się jeszcze szybszy 
– mówi „Panoramie” Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.

Budowa drogi, która współ-
finansowana jest ze „schety-
nówki”, niesie za sobą jeszcze 

jedną ważną korzyść. Chodzi 
tu przede wszystkim o bezpie-
czeństwo dzieci, które podą-
żają tą trasą do Szkoły Podsta-
wowej nr 3. 

– Rondo na pewno spowol-
ni ruch na tej ulicy. Poza tym 
tak zaplanowaliśmy parking 
dla rodziców, że dzieci będą 
mogły bezpośrednio z  auta 
przejść na teren szkoły. W tym 
miejscu warto też powiedzieć, 
że zmieniło się samo otocze-
nie tej szkoły, która zyska-
ła nowe ogrodzenie – dodaje 
Janusz Wróbel. – Przy ulicy 
Grota Roweckiego powstał też 
parking na około 100 miejsc. 
Można powiedzieć, że zloka-
lizowany on jest na zapleczu 
centrum naszego miasta, dla-
tego mam nadzieję, że roz-
wiąże on problemy parkingo-
we w  samym sercu Pruszcza 
Gdańskiego.

Dodać należy, że w tej czę-
ści miasta planowane są ko-
lejne inwestycje, które mają 
odmienić oblicze tego rejo-

nu Pruszcza Gdańskiego.  
Nie wcześniej jak za 2 lata ma 
być rewitalizowana część mia-
sta od Kanału Raduni do par-
ku w  centrum. Przedsięwzię-
cie ma być finansowane nie 
tylko z miejskiej kasy. Władze 
Pruszcza Gdańskiego stara-
ją się o  pozyskanie środków 
z  Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych.

Wiele dzieje się również we 
wschodniej części miasta. Na 
ukończeniu jest w  tej chwili 
Park Polodowcowy, który po-
wstaje w sąsiedztwie ulicy Ka-
sprowicza i obwodnicy Prusz-
cza Gdańskiego.

– Każdego dnia nasz park 
nabiera coraz bardziej wyra-
zistego kształtu. Będzie to 
teraz miejsce odpoczynku 
i  rekreacji, których w  Prusz-
czu Gdańskim wciąż brakuje, 
dlatego nie wahamy się wy-
dawać pieniędzy na tego typu 
działania. Dodajmy, że budo-
wa Parku Polodowcowego zo-
stała dofinansowana z  Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Uzyskaliśmy też 
na ten cel bardzo korzystną 
pożyczkę, która w przyszłości 
będzie w  części umorzona – 
tłumaczy gospodarz Pruszcza 
Gdańskiego.

Pomysł budowy Parku Po-
lodowcowego we wschodniej 
części Pruszcza Gdańskiego 
powstał kilka lat temu. Po-
czątkowo tereny, gdzie teraz 
powstaje park, przeznaczone 
były pod inwestycje miesz-
kaniowe, ale miasto zmieniło 
miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, aby 
właśnie w sąsiedztwie Kaspro-
wicza i obwodnicy wybudować 
miejsce odpoczynku i rekreacji 
dla mieszkańców miasta.

– Owszem, sprzedając tę 
działkę pod mieszkaniówkę 
do budżetu miasta wpłynęły-
by pewne środki finansowe. 
Nie możemy jednak patrzeć 
na Pruszcz Gdański przez 
pryzmat zysków – wyjaśnia 
burmistrz.

W  tym miejscu trzeba za-
znaczyć, że w  tym roku po-
wstał plac rekreacyjno-spor-
towy przy ulicy Modrzew-
skiego, a  kończą się właśnie 
roboty przy budowie podob-
nego obiektu na Komarowie, 
gdzie – co ciekawe – pojawi się 
pierwsza w  Pruszczu Gdań-
skim trasa dla rolkarzy. Kilka 
dni temu zakończyła się też 
budowa dwóch boisk sporto-
wych przy Zespole Szkół nr 2.

Dobrą wiadomość mamy 
również dla miejscowych kup-
ców. To właśnie dla nich po-
wstaje w  sąsiedztwie dworca 
kolejowego hala targowa. Na 
nowo zagospodarowanym te-
renie powstaje nowoczesna 
hala, w  której miejsce znaj-

dzie 18 boksów, każdy o  po-
wierzchni około 20 metrów. 
Będzie też plac zabaw i  par-
king. Teren objęty będzie 
monitoringiem. Całość prac, 
które zakończą się na począt-
ku przyszłego roku, kosztować 
będzie 3850000 złotych. Mi-
lion złotych pochodzi ze środ-
ków Unii Europejskiej. 

– Modernizacja targowiska 
przy ulicy Kolejarzy Polskich 
to jeden z  elementów prowa-
dzonej przez miasto rewita-
lizacji terenów wokół dworca 
PKP. Bez takich inwestycji 
zmiana wizerunku tego miej-
sca byłaby niemożliwa. Od 
jakiegoś czasu obserwowali-
śmy również, że targowisko to 
umierało. Pojawiało się coraz 
mniej handlujących i  kupują-
cych. Uważamy, że tego typu 

miejsca są potrzebne miesz-
kańcom naszego miasta, dla-
tego postanowiliśmy uratować 
targowisko przy ulicy Koleja-
rzy Polskich – przyznaje Ja-
nusz Wróbel. 

Działania obecnych władz 
naszego miasta bardzo do-
brze ocenia napotkany przez 
nas przypadkowo Franciszek 
Gębka, mieszkaniec Pruszcza 
Gdańskiego.

– Trudno mieć jakiekolwiek 
pretensje do działań naszych 
władz. Sami możemy obser-
wować jak wiele prowadzo-
nych jest inwestycji. Burmistrz 
stara się, żeby zadowoleni byli 
wszyscy mieszkańcy Pruszcza 
Gdańskiego – mówi mieszka-
niec Pruszcza Gdańskiego.

krzysztof lubański

>> Franiszek Gębka bardzo ceni działania Janusza Wróbla, burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego, z którym zrobił sobie nawet pamiątkowe zdjęcie
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>> Coraz wyraźniejszych kształtów nabiera także 
Park Polodowcowy
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>> Niebawem zakończy się budowa hali targowej  
przy ulicy Kolejarzy Polskich

>> Dobiegają końca prace przy przebudowie ulicy Grota Roweckiego
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Cezary

Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

BIENIASZ-KRZYWIEC

Razem
budujemy
Powiat

do Rady Powiatu Gdańskiego

lista 4 poz. 2
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pracoholik od 6. rokU Życia

Zbigniew nowak – biznesmen, filantrop, polityk i odkrywca

Zbigniew Nowak mieszkańcom Pomorza, a w szczególności powiatu gdańskiego znany jest przede wszystkim ze swoich 
zakładów mięsnych, choć od lat prowadzi również firmy z branż innych niż mięsna. Wolne chwile znajduje również na  
prace w lokalnym samorządzie powiatowym, a jego pasją jest szukanie nowych rozwiązań technologicznych.

– Od jak dawna pracuje Pan 
społecznie, bo tak można prze-
cież określić Pana zaangażo-
wanie w funkcjonowanie w ra-
dzie powiatu gdańskiego?

– Właśnie minęło 16 lat. 
Będąc jeszcze młodym przed-
siębiorcą, mającym swoje za-
kłady mięsne w  Pruszczu 
Gdańskim, otrzymałem pro-
pozycję  pracy w lokalnym sa-
morządzie. Jako osoba, która 
lubi kształtować otaczającą 
mnie rzeczywistość i mieć fak-
tyczny udział w życiu społecz-
nym, nie mogłem się na to nie 
zgodzić.  Do rady powiatu zo-
stałem wybrany w 1998 roku,  
gdzie od samego początku 
kierowałem pracami komisji 
budżetu. Przez te 16 lat mia-
łem okazję z  bliska obserwo-
wać i  uczestniczyć w  działa-
niach rady powiatu oraz wi-
dzieć ile pracy zostało włożo-
ne w to, by powiat gdański się 
unowocześnił i zyskał na zna-
czeniu. Można powiedzieć, że 
mogłem obserwować swego 
rodzaju metamorfozę nasze-
go powiatu. Podobne zmiany 
nastąpiły w  moim zakładzie 
mięsnym, który z  niewielkiej 
firmy rodzinnej przerodził się 
w  duży zakład produkcyjny 
żywiący dziś ponad 1 milion 
ludzi i produkujący ponad 100 
ton żywności dziennie.

– Na czym polega metamor-
foza, o  której wspomniał Pan 
przed chwilą?

– Wszyscy pamiętamy za-
pewne jak przed 16 laty wy-
glądały gminy powiatu gdań-
skiego. Przez te wszystkie lata 
w  wielu miejscach powstały 
nowe osiedla, potrzeba więc 

było zainwestować w  nowo-
czesne ciągi komunikacyjne. 
Sam Pruszcz Gdański z  ma-
łego miasteczka stał się inte-
gralną częścią trójmiejskiej 
metropolii. Dowodem na roz-
wój jest również stale rosnąca 
ilość mieszkańców  powiatu 
gdańskiego, którego liczba 
przekroczyła już 100 tysięcy. 
Świadczy to niezbicie o  tym, 
że powiat gdański się rozwija, 
a ludzie chcą tu mieszkać.

– Gdzie leży zatem suk-
ces, bo za taki można przecież 
uznać tak duże zainteresowa-
nie powiatem gdańskim?

– Powodem sukcesu w mo-
jej ocenie jest ciągły rozwój 
i  stawianie na nowoczesność. 
W  czasie, gdy wiele powia-
tów, również tych z  naszego 
województwa stoi na pogra-
niczu opłacalności finanso-
wej, my jesteśmy przykładem 
samorządu, który bardzo do-
brze radzi sobie z  wpływami 
i  wydatkami. Sytuacja finan-
sowa powiatu gdańskiego jest 
stabilna, zadłużenie nie prze-
kracza 10 proc. Takie prowa-
dzenie budżetu jest zasługą 
zarządu, całej komisji budżetu 
i sprawnym księgowym, a nie 
tylko jednego Zbigniewa No-
waka. Ważna jest dyscypli-
na budżetowa, której musimy 
przestrzegać, a która pozwala 
na systematyczny i  skuteczny 
rozwój gminy.

– Które zrealizowane 
w  przeciągu minionych lat in-
westycje były najważniejsze 
z  punktu widzenia mieszkań-
ców powiatu gdańskiego?

– Jest wiele takich inwesty-
cji, choć najbardziej widoczne 

to zapewne wszystkie inwe-
stycje drogowe, które współfi-
nansowane były między inny-
mi z programu „schetynówek”. 
Dzięki wzorowej współpracy 
gmin z  powiatem udało się 
wyremontować wiele kilome-
trów dróg naszego powiatu. 
Dobra współpraca jest ważna 
na wszystkich szczeblach sa-
morządowych, gdyż miesz-
kańców nie interesuje czy ulica 
administrowana jest przez po-
wiat, czy gminę, ma ona być 
sprawna, a   jazda po niej ma 
być komfortowa. Do spraw-
nej komunikacji potrzebne 
są nie tylko autostrady, ale 
również drogi lokalne, po-
zwalające na dojazd do pracy, 
szkoły, lekarza czy na zakupy. 
Warto wspomnieć o  kilome-
trach chodników czy ścieżek 
rowerowych, które na pewno 
przyczyniły się do poprawy 
bezpieczeństwa na naszych 
drogach. Budowa  obwodni-
cy miasta nie tylko ułatwia 
przejazd z Osiedla Wschód do 
Gdańska i  w  znaczny sposób 
udrażnia skrzyżowanie ulicy 
Chopina z drogą krajową, ale 
również pozwala na rozwój 
przedsiębiorczości w  naszym 
regionie.

Remont, a  w  niektórych 
fragmentach wręcz  budowa 
Kanału Raduni, jest inwesty-
cją bardzo istotną dla naszego 
bezpieczeństwa. Powódź, któ-
ra nas dotknęła pokazała, że 
zagrożenie może czyhać na-
wet w  niepozornych ciekach 
wodnych, nie należy zatem 
bagatelizować ich znaczenia. 
Na realizację tej inwestycji 
potrzebowaliśmy rekordo-

wo dużej kwoty, a  urzędnicy 
musieli się wykazać nie lada 
zaangażowaniem w  realizację 
tego projektu.

– Są to duże, można wręcz 
powiedzieć flagowe inwesty-
cje realizowane w  powiecie 
gdańskim. Ale radni powiatowi 
zajmują się również sprawami 
mniej spektakularnymi, o któ-
rych się głośno nie mówi.

– Działamy na wielu płasz-
czyznach życia powiatu gdań-
skiego. Dbamy o to by miesz-
kańcy mieli stały dostęp do 
aptek, czynimy starania, aby 
pogotowie w Pruszczu Gdań-
skim funkcjonowało jak najle-
piej. Udało nam się przenieść 
Poradnię Psychologiczno-Pe-
dagogiczną do nowej lokaliza-
cji, dzięki czemu możemy ob-
jąć opieką większą ilość dzieci. 
Dużym sukcesem jest również 
utworzenie w  Warczu Szkoły 
dla Dzieci Specjalnej Troski.

Minione 4 lata możemy 
ocenić pozytywnie również ze 
względu na rekordowo wysoki 
poziom budżetu. Tu chciał-
bym wyraźnie zaznaczyć, że 
przypływ środków unijnych to 
też zasługa dobrej współpracy 
z kolegami z samorządu woje-
wódzkiego, a  także przykład 
udanej współpracy z  przed-
stawicielami Stowarzyszenia 
GOM. Wspólne działania 
mające wspomóc rozwój zin-
tegrowanej metropolii jesz-
cze bardzie poprawią komfort 
życia mieszkańców naszego 
powiatu.

– Jakimi dziedzinami nale-
żałoby się szczególnie zająć 
w kolejnych latach?

– Na pewno sprawami bez-
pieczeństwa. Na tym nie po-
winien oszczędzać żaden sa-
morząd. Służby mundurowe 

powinny regularnie otrzy-
mywać wsparcie finansowe. 
W  dalszym ciągu bardzo 
istotne będą kolejne inwesty-
cje drogowe, ponieważ w  tej 
materii jest jeszcze wiele do 
zrobienia. Konieczna jest 
przebudowa skrzyżowania 
drogi krajowej z  ulicą Raci-
borskiego w  Pruszczu Gdań-
skim, co znacznie ułatwi po-
ruszanie się kierowców w  tej 
części miasta, a  ruch przez 
centrum Pruszcza Gdańskie-
go stanie się bardziej płynny.

Bardzo ważna, szczególnie 
dla osób starszych jest opieka 
medyczna i  teleopieka wpro-
wadzana przez samorządy 
gminne powiatu gdańskiego. 
Wiele mówi się na temat sta-
rzenia się naszego społeczeń-
stwa, musimy zatem myśleć 
o  budowie domów opieki, 
a  także o  integracji tego śro-
dowiska. Należy wyznaczyć 
cele i  zadania, które seniorzy 
mogą realizować wykorzystu-
jąc swoje wieloletnie doświad-
czenie zawodowe i życiowe.

Warto byłoby stworzyć zin-
tegrowany system teleopie-
ki, który obejmowałby swo-
im zasięgiem powiat gdański 
albo nawet całe województwo 
pomorskie, a  w  dalszej per-
spektywie można by rozbudo-
wać  go o dodatkowe funkcje, 
z  których mogliby korzystać 
seniorzy. Kilka pomysłów już 
mamy i  rozpoczęliśmy nad 
nimi prace.

– Czy angażując się w  tak 
wiele przedsięwzięć Zbigniew 
Nowak ma jeszcze czas cho-
ciażby na hobby, rodzinę?

– Mówiąc żartobliwie, już 
w  wieku 6 lat zostałem pra-
coholikiem, ponieważ będąc 
jeszcze dzieckiem, bardzo 

dużo czasu poświęcałem na 
zajęcia muzyczne. W  1993 
roku prowadziłem kilkanaście 
firm, a  do dziś obowiązków 
mi przybyło. Działanie w  tak 
wielu obszarach jest kwestią 
dobrego zarządzania sobą 
i  innymi oraz chęcią działa-
nia i  zmieniania świata wo-
kół siebie. Mimo skromnego 
czasu dla rodziny, bliscy nie 
odwrócili się ode mnie, ko-
chają mnie i  wspierają moje 
działania. To właśnie rodzina 
przejęła ode mnie część obo-
wiązków, dzięki czemu więcej 
czasu mogę poświęcić na róż-
nego rodzaju przedsięwzięcia, 
mogę rozwijać się w  tym, co 
lubię i co dodaje mi skrzydeł. 
Zaraz po studiach przez 3 lata 
pracowałem jako naukowiec 
i  muszę powiedzieć, że jesz-
cze do dziś pozostała we mnie 
żyłka odkrywcy. Nieustannie 
interesują mnie rzeczy i wyna-
lazki, które będą miały wpływ 
na rozwój naszej cywilizacji. 
Z  racji wykształcenia i  do-
świadczenia, jednym zajmu-
jących mnie tematów jest pro-
dukcja prozdrowotnej żywno-
ści. Nie mówię już tylko o do-
brych i  zdrowych wędlinach, 
ale o  całej gamie zdrowych 
produktów dostępnych już na 
polskim rynku. 

Takich przedsiębiorców 
w  kraju jest więcej, podjęli-
śmy  więc współpracę z  in-
nymi polskimi producentami 
żywność i myślę, że najbliższe 
lata mocno rozwiną ten sektor 
produkcji. Naszym wspólnym 
celem jest, aby polskie społe-
czeństwo zaczęło się zdrowo 
odżywiać.

– Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał Grzegorz rudnicki
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Wybierz 
tych, którzy 
się sprawdzili

www.zbigniewnowak.pl materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

nr 1 na liście
do Rady Powiatu Gdańskiego
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Umowa podpisana

wybudują kanalizację
Hanna Brejwo, wójt gminy Pszczółki w ostatnich dniach 

października podpisała umowę o dofinansowanie ze środ-
ków unijnych projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej przy 
ul. Piłsudskiego w Pszczółkach i wodociągu w Ostrowitem”. 
Inwestycja zostanie zrealizowana do czerwca 2015 roku. 

(Gr)

prUszcz bez Żołnierzy?

walczą o 49. bazę
Zanosi się na to, że z wojskowej mapy Polski w 2016 roku 

zniknąć może 49. Baza Śmigłowców Bojowych w Pruszczu 
Gdańskim. O jej zachowanie zabiegają władze miasta i po-
wiatu gdańskiego. 

49. Baza Lotnicza, na której stacjonują śmigłowce bojo-
we, należące niegdyś do 49. Pułku Śmigłowców Bojowych, 
a dziś do 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, to ostatnia 
baza wojskowa znajdująca się na strategicznym, południowo
-wschodnim krańcu trójmiejskiej metropolii. 

– Przez kilkanaście ostatnich lat z naszych okolic w zasa-
dzie zniknęły jednostki wojskowe. Podobny los ma spotkać 
do 2016 roku także 49. Bazę Lotniczą. O jej zachowanie za-
biega od kilku lat Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdań-
skiego, który uważa, że likwidacja jednostki to cios w żywot-
ny interes społeczny prawie miliona mieszkańców aglomeracji 
i  miejscowości położonych wokół niej. Stanowisko burmi-
strza wsparł marszałek województwa oraz prezydenci Gdań-
ska, Gdyni i Sopotu. W ten sposób protest przeciw likwidacji 
49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim staje się symbolem 
braku zgody mieszkańców Pomorza na dalsze rozbrajanie 
tego rejonu kraju – informuje Bartosz Gondek, rzecznik pra-
sowy burmistrza Pruszcza Gdańskiego. 

Z  apelem o  wstrzymanie likwidacji bazy w  Pruszczu 
Gdańskim wysłano list do prezydenta Bronisława Komorow-
skiego oraz premier i marszałka Sejmu.

„Jako włodarze, marszałek, prezydenci, starostowie, bur-
mistrzowie, którym leży na sercu dobro i bezpieczeństwo na-
szych mieszkańców, uważamy, że najwyższy czas skończyć 
z  ograniczaniem militarnego potencjału okolic naszej aglo-
meracji, leżącej zaledwie 100 kilometrów od granicy pań-
stwowej z  Obwodem Kaliningradzkim. Bowiem w  wyniku 
tych decyzji milion obywateli kraju pozbawiane jest nie tylko 
jednostek, będących miejscami pracy, powodem do dumy, ale 
też elementarnego poczucia bezpieczeństwa... Uważamy, że 
jako osobom działającym z  mandatu i  woli społeczeństwa, 
naszym obowiązkiem jest zwrócić uwagę wojskowym i po-
litykom, że armia utrzymana jest także z podatków miliona 
naszych mieszkańców, którzy mają prawo – podobnie jak nasi 
rodacy, zamieszkali w innych częściach Polski, w których nie 
ogranicza się obecności wojska i  należącej do niego infra-
struktury, czuć się u siebie bezpiecznie” – czytamy w liście.

Do tematu wrócimy oczywiście w jednym z kolejnych wy-
dań „Panoramy”.

(Gr)

>> Takie obrazki można oglądać już tylko na 
rodzinnych zdjęciach. Ostatnia przysięga 

żołnierzy 49. Pułku Śmigłowców Bojowych 
w Pruszczu Gdańskim
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dla sportowcÓw i UczniÓw

burmistrz przyznał stypendia
Kolejny raz burmistrz 

Pruszcza Gdańskiego przy-
znał stypendia naukowe 
2014/2015, za wyniki w nauce 
oraz za osiągnięcia sportowe. 
W tym roku przyznanych zo-
stało 81 stypendiów – 55 na-
ukowych i 26 sportowych.

Już piąty semestr z rzędu 
przyznano stypendium Ka-
mili Kaczmarskiej, Danielo-
wi Szerszenowicz i Darii Ści-
słowskiej, a czwarty semestr z 
rzędu Jakubowi Bojarskiemu, 
Adamowi Borsuk, Justynie 
Kruk, Barbarze Niedziela, 
Julii Patalon, Michalinie Ra-

deckiej i Krzysztofowi Sza-
frańskiemu. Na ten semestr 
najwyższą średnią ocen w 
gimnazjum uzyskały Micha-
lina Radecka (6,0) oraz Olga 
Rybak (6,0), a w szkole po-
nadgimnazjalnej Daniel Szer-
szenowicz (5,71). 

Z kolei wśród sportowców 
nagrodzeni zostali: Karol 
Chmulak, Kacper Dąbrow-
ski, Michał Gołuński, Filip 
Świercz i Jakub Żubrowski 
(piłka nożna), Paweł Śliwiński 
(wioślarstwo), Cezary Tchó-
rzewski (judo), Patrycja Kuba, 
Weronika Kraska i Przemy-

sław Czerwiński (taekwon-
do), Karolina Perekitko (ko-
larstwo), Dominik Brach, Ja-
kub Karnath, Kamil Kmiecik, 
Łukasz Szlak i Maciej Świech 
(siatkówka), Aleksandra Nan-
kiewicz, Julia Schulte-Noelle i 
Aleksandra Szadkowska (ko-
szykówka) oraz Jakub Bojarski 
(lekkoatletyka).

Wśród sportowych stypen-
dystów znalazło się 6 gimna-
zjalistów – wicemistrzów V 
Turnieju Orlika. W turnieju 
wzięło udział 18600 drużyn 
z całej Polski. Po eliminacjach 
do finałów wojewódzkich 

awansowało 3600 zespołów, 
a do rozgrywanego w War-
szawie finału krajowego tylko 
64 zespoły. Wśród nich znala-
zła się reprezentacja Zespołu 
Szkół nr 4 z Pruszcza Gdań-
skiego. Nasza ekipa zdobyła 
srebrne medale i tytuł wicemi-
strza Polski. W zespole zagra-
li m.in. Gracjan Grabowski, 
Daniel Jurczyk, Jakub Sztej-
ter, Mikołaj Jabłoński, Ce-
zary Kruk i Sebastian Pękala 
(mieszkańcy miasta). 

(Gr)

nowa siedziba poradni

wizytówka powiatu gdańskiego
Działająca w Pruszczu Gdańskim już od pół wieku Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna to jedna z najlepszych placówek o takim charakterze 
w północnej Polsce. Od niedawna placówka może pochwalić się swoją nową 
siedzibą.

Poradnia, funkcjonująca od 
2000 roku przy ulicy Wojska 
Polskiego 2, zatrudnia kilku-
nastu psychologów, pracują-
cych z  dziećmi i  młodzieżą 
powiatu gdańskiego. 

– Poradnia pomaga dzie-
ciom, rodzicom i  nauczycie-
lom. Pod jej opieką jest nawet 
25 tysięcy osób, co świadczy 
o  tym, że poradnia jest po-
trzebna i wszelkie inwestycje, 
dzięki którym poprawi się jej 
funkcjonowanie, są jak najbar-
dziej słuszne – mówi „Panora-
mie” Cezary Bieniasz-Krzy-
wiec, starosta gdański. 

Niedawno uroczyście otwo-
rzono nową siedzibę poradni. 
Wcześniej – o czym informo-
waliśmy na łamach „Panora-
my” – uruchomiona została 
winda, która ułatwi dotarcie 
do placówki. Uroczystość była 
również okazją do wyróżnie-

nia pracownika poradni, Be-
aty Stolarskiej, Nagrodą Sta-
rosty Gdańskiego za szcze-
gólne osiągnięcia w  pracy 
dydaktyczno-wychowawczej.

Dzięki przeprowadzce po-
radni do nowych pomiesz-
czeń powstało więcej sal do 
terapii. Modernizacja całego 

budynku, w  którym znajdu-
je się Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna, kosztowała 
prawie milion złotych. Prace 
rozpoczęły się w  maju. Zaję-
to się m.in. wymianą instalacji 
centralnego ogrzewania oraz 
kompleksowym remontem 
pomieszczeń znajdujących się 

na 3. piętrze budynku byłego 
internatu, który zaadaptowano 
właśnie na potrzeby poradni.

– Bez wątpienia dzięki tej 
inwestycji zwiększył się kom-
fort pracy psychologów na-
szej poradni. Z  kolei nowe 
sale terapeutyczne umożliwią 
przebadanie jeszcze większej 
ilości dzieci – dodaje Cezary 
Bieniasz-Krzywiec.

Warto przy okazji po-
wiedzieć, że Poradnia Psy-
cholog iczno-Pedagog icz-
na w  Pruszczu Gdańskim 
współorganizowała, wraz 
Uniwersytetem Gdańskim, 
cykliczne konferencje nauko-
we o  randze ogólnopolskiej 
i międzynarodowej. 

– Wszystkie te działania 
sprawiają, że naszą poradnię 
możemy traktować jako wi-
zytówkę powiatu gdańskiego 
– dodaje starosta gdański.

(kl)

>> Cezary Bieniasz-
Krzywiec, starosta 

gdański przecięciem 
wstęgi dokonuje 
symbolicznego 
otwarcia nowej 

siedziby Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej w 

Pruszczu Gdańskim

>> Dzięki inwestycji 
wartej 1 mln zł 

znacznie poprawi 
się komfort pracy 
w pruszczańskiej 

poradni
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trĄbki wielkie

spotkanie  
z Dolatowskim

Już w najbliższą środę 
13 listopada w Gminnej 
Bibliotece Publicznej od-
będzie się spotkanie z Da-
riuszem Dolatowskim – 
autorem monografii gmin 
powiatu gdańskiego.

Podczas spotkania Da-
riusz Dolatowski opowia-
dać będzie nie tylko o swo-
ich książkach, ale przekaże 
również wiele wskazówek 
dotyczących prowadzenia 
kronik. W spotkaniu swój 
udział zapowiedział także 
Krzysztof Grynder z wy-
dawnictwa „Oskar”. Śro-
dowe spotkanie, na które 
wstęp jest bezpłatny, roz-
pocznie się o godz. 18.00.

(kl) 

teleopieka w trĄbkach wielkich

Integracyjna impreza seniorów
Lokalne samorządy coraz 

aktywniej działają na rzecz 
osób starszych. Prowadzone 
są dla nich kursy kompute-
rowe lub językowe i  organi-
zowane imprezy integrujące 
lokalną społeczność seniorów.

Takie imprezy odbyły się 
ostatnio w  Kłodawie i  Trąb-
kach Wielkich. Ich organi-
zatorami byli Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki Wielkie 
i  Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.

– Tym razem kolejny je-
sienny „Dzień Seniora” zor-
ganizowaliśmy w  Gimna-
zjum im. Kazimierza Jagiel-
lończyka w  Trąbkach Wiel-
kich. Na uroczystość zostało 
zaproszonych 250 seniorów 
z  naszej gminy. Pojawili się 
także nasi lokalni samorzą-
dowcy oraz Beata Kowal-

czyk – dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, 
Mariusz Jandzio – dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej 
Pomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w  Gdańsku oraz 
Maria i  Władysław Ornow-
scy z  Fundacji Pan Władek, 
z  którą niejednokrotnie już 
współpracowaliśmy – infor-
muje nas Grażyna Wysiec-
ka, kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Trąbkach Wielkich.

Spotkanie seniorów uatrak-
cyjniły występy artystyczne 
grupy break dance z Gminne-
go Ośrodka Kultury, Sportu 
i  Rekreacji oraz Klub Senio-
ra z Gołębiewka, który przy-
pomniał wszystkim znane 
i  lubiane piosenki. Swoimi 
umiejętnościami pochwalili 
się także karatecy z GOKSiR.

– Spotkania seniorów or-
ganizowane na terenie na-
szej gminy cieszą się dużym 
zainteresowaniem, ponie-
waż wszyscy mają możliwość 
spotkania się z  dawno nie-
widzianymi sąsiadami albo 
znajomymi i  porozmawiania 
z nimi. Na każdej imprezie za-
wsze na seniorów czeka pysz-
ny obiad, kawa, herbata oraz 
słodki poczęstunek, przygo-
towany przez panie ze szkol-
nej stołówki oraz pracowni-
ków GOPS – dodaje Błażej 
Konkol.

Dodatkową atrakcją uro-
czystości zorganizowanej 
w Trąbkach Wielkich był wy-
stęp par tanecznych ze szkoły 
tańca w Gdańsku.

– Podczas uroczystości zo-
stała również podpisana umo-
wa o  przystąpieniu gminy 

Trąbki Wielkie do powszech-
nego Pomorskiego Systemu 
Teleopieki. Wszyscy chętni 
mogli przy okazji dowiedzieć 
się niezbędnych informacji 
dotyczących teleopieki – kon-
tynuuje Grażyna Wysiecka.

Impreza w Trąbkach Wiel-

kich kolejny raz pokazała, że 
spotkania integracyjne dla 
seniorów są potrzebne, dlate-
go warto je organizować jak 
najczęściej.

(kl)

>> Seniorzy bardzo chętnie bawili się na imprezie 
zorganizowanej w Trąbkach Wielkich
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Zwiedzali 
elektrociepłownię

Chętni niepełnosprawni z gminy Trąbki Wielkie wzięli 
udział w projekcie „Przemysł – Ekologia – Kultura”, który 
realizowany jest przez Elektrociepłownię Wybrzeże S.A i 
Odział Gdański PTTK. 

W ramach organizowanego projektu niepełnosprawni wy-
słuchali prelekcji na temat produkcji (ciepło w tzw. skojarze-
niu z energią) oraz działań na rzecz kultury i środowiska. 
Prelekcja odbyła się w Dworze Młyniska, a więc w repre-
zentacyjnej siedzibie spółki. Była także niecodzienna oka-
zja poznania obiektów gdańskiej elektrociepłowni. Goście z 
Trąbek Wielkich zwiedzili także starą elektrociepłownię na 
Ołowiance, która została przekazana na cele kultury i uru-
chomiono w niej Polską Filharmonię Bałtycką, dzięki czemu 
w dawnej sali turbin rozbrzmiewa muzyka, ale są też w niej 
organizowane różne wydarzenia kulturowe. 

– Na zakończenie uczestnicy wycieczki spotkali się z do-
świadczonym animatorem, który zachęcił wszystkich do 
wspólnej pracy w formie warsztatów plastycznych. Aktyw-
ność ta miała na celu wydobyć z uczestników refleksje z prze-
bytej wycieczki. Udało się to, ponieważ nasi podopieczni 
stworzyli bardzo ciekawą pracę plastyczną, związaną z ich 
wrażeniami – podkreśla Grażyna Wysiecka z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.

(Gr)

>> Pamiątkowa fotografia uczestników 
wycieczki z Trąbek Wielkich
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polacy znÓw pokonali niemcÓw

trąbki wielkie stawiają też na boks
Niecodzienne wydarzenie, jakim był bez wątpienia mecz bokserski Gdańsk 
– Bawaria, odbyło się w gimnazjum w Trąbkach Wielkich. Spotkanie 
zakończyło się sukcesem polskiej drużyny, co przed imprezą przewidział jej 
gospodarz Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie.

Jeszcze przed rozpoczęciem 
walk miały miejsce bardzo 
przyjemne uroczystości.

– Wójt Błażej Konkol otrzy-
mał pamiątkowy medal Pol-
skiego Związku Bokserskie-
go, a  okazały puchar został 
wręczony Oliverowi Wunsch, 
prezesowi BC Bavaria Land-
shut. Nagrodzona została 
także Kinga Siwa – zawod-
niczka SAKO Gdańsk, która 
na ostatnich Mistrzostwach 
Europy w Boksie zdobyła brą-
zowy medal – informuje Le-
szek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich (współorganizator 
bokserskiego meczu).

Polsko-niemiecki pojedynek 
rozgrywany był w kilku kate-
goriach wagowych, a na ringu 
zaprezentowali się juniorzy 
i seniorzy, reprezentujący bar-
wy SAKO Gdańsk i  Bavaria 
Landshut. Dodajmy, że nie 
był to pierwszy mecz bokser-
ski, w którym rękawice sparo-
wali polscy i niemieccy bokse-
rzy. W pierwszym pojedynku, 
który odbył się w Niemczech, 
górą byli gospodarze, pokonu-
jąc Polaków 16:9. Tym razem 
nasi bokserzy wzięli rewanż na 
swoich rywalach.

– Ostatecznie mecz zakoń-
czył się wygraną polskiej dru-
żyny, która zwyciężyła 10:6. 
Udał się więc rewanż za po-
rażkę na ziemi niemieckiej – 
dodaje Leszek Orczykowski, 
który nie omieszkał przy oka-
zji podkreślić, że sprawdziły 
się też słowa Błażeja Konkola. 
– Podczas spotkania z delega-
cją niemiecką wójt powiedział, 
że ostatnie sportowe potyczki 
z drużynami z Niemiec są dla 
ekip polskich bardzo radosne 

i  dobrze byłoby kontynuować 
tę passę.

Dodajmy, że przed meczem 
odbyły się dwie treningowe 
walki z  udziałem pięściarzy 
Gminnego Klubu Sportowe-
go Trąbki Wielkie: Michała 
Staniszewskiego i  Piotra Ro-
sławskiego, którzy na co dzień 
mieszkają w Sobowidzu.

Przypomnijmy, że nie była 
to pierwsza bokserska impre-
za organizowana w  Trąbkach 
Wielkich. Dwa lata temu 

również w hali sportowej trą-
beckiego gimnazjum rozegra-
no mecz bokserski Gdańska 
i Wilna. Cieszyć może też fakt, 
że poza piłką nożną w gminie 
Trąbki Wielkie zauważane są 
również inne dyscypliny spor-
tu, w  których Polacy odnosi-
li przecież wielkie sukcesy na 
arenach międzynarodowych.

(Gr)

>> Przed rozpoczęciem meczu Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie 
otrzymał pamiątkowy medal Polskiego Związku Bokserskiego
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ŻUławka
Porządki 
na cmentarzu 

Mieszkańcy Żuła-
wy i  Żuławki w  gminie 
Pruszcz Gdański, wspo-
magani pracownikami 
i  sprzętem firmy Inven-
tia, uporządkowali daw-
ny ewangelicki cmentarz 
w lesie.

Leśną nekropolią od kil-
ku lat opiekuje się Zdzisław 
Czerwiński, sołtys miej-
scowości Żuławki.

– Czyścimy nagrob-
ki, grabimy liście, zapa-
lamy znicze – wyjaśnia 
Zdzisław Czerwiński. – 
Wszyscy pracują w  czynie 
społecznym.

Staraniem sołtysa przed 
dwoma laty na cmentarzu 
stanął krzyż. 

Miejsce to jest dobrze 
udokumentowane, ponie-
waż istnieje karta cmenta-
rza. Według niej najstarszy 
nagrobek pochodzi z  1871 
roku.

(mb)

nowoczesny oŚrodek

centrum kultury 
w straszynie

W Straszynie w budynku dawnego dworca PKP powstanie 
nowoczesne centrum kulturalne z biblioteką multimedialną, 
biurami lokalnych organizacji samorządowych, a także świe-
tlicą i kawiarnią. 

Straszyn, który zamieszkuje obecnie 4300 osób, to naj-
większa z gminnych miejscowości. Z centrum kultury sko-
rzystają jednak nie tylko mieszkańcy, ale również liczne w 
gminie organizacje pozarządowe: Dolina Raduni, Przysta-
nek Sztuka, Radio Toksyna czy Klub Seniora „Bursztynki”. 

O przejęcie od PKP budynku dworca oraz działki i po-
wierzchni 2 tys. m kw. gmina zabiegała kilka lat. Obecnie 
ma już pozwolenie na budowę. Prace ruszą na początku przy-
szłego roku.

Będzie to pierwszy obiekt w powiecie, gdzie dla celów kul-
turalnych nowoczesność połączy się z historią. Inwestycję 
opiniował Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

(mb)

>> Wizualizacja nowoczesnego centrum  
kultury w Straszynie
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w straszynie nie tylko galeria
Wernisaże, koncerty, reci-

tale oraz wyśmienita kuchnia 
wśród intarsjowanych drew-
nem ścian, rzeźbień i  ręcznie 
wykonanych mebli – by ob-
cować z  kulturą mieszkańcy 
Straszyna i  okolicy nie mu-
szą wyjeżdżać do Trójmiasta. 
Bohdan Szczudło zaprasza do 
galerii, restauracji i  sali ban-
kietowej w jednym.

– Bez kultury nie ma roz-
woju społeczeństwa – uważa 

Bohdan Szczudło, właści-
ciel Galerii Szczudło przy 
ul. Młyńskiej w  Straszynie. 
– Poważny przedsiębiorca nie 
osiądzie w  miejscu, które nie 
zapewnia mu obcowania ze 
sztuką, dobrą muzyką i świet-
ną kuchnią. 

W galerii, która miała swo-
je otwarcie w  grudniu 2012 
roku, można nabyć obrazy 
i  rzeźby, zarówno krajowych, 
jak i  zagranicznych twórców. 

Sztuka jest ważnym aspektem 
życia właściciela, który sam 
jest rzeźbiarzem.

Zdolności pana Bohdana 
możemy podziwiać nie tylko 
na postumentach w galerii, ale 
na każdym kroku. I to dosłow-
nie, bo podłogę w  obiekcie 
o powierzchni użytkowej 1300 
m kw. Właściciel kładł wspól-
nie z żoną Aleksandrą.

– Ułożyliśmy siedem-
dziesiąt tysięcy modrzewio-
wych kostek – zdradziło nam 
małżeństwo. 

Naturalne drewno wypeł-
nia cały obiekt, także otwartą 
w  tym roku restaurację z  salą 
bankietową na 250 gości. 
Zachwycają tu intarsjowane 
drewnem ściany, ręcznie ro-
bione stoły i krzesła oraz rzeź-
biony bar.

Właściciele wciąż rozbu-
dowują obiekt – obecnie o  45 
miejsc noclegowych.

Zachwyca też najbliższa 
okolica Galerii Szczudło. Pi-
jąc kawę przed restauracją nie 
można oderwać oczu od doliny 
rzeki Raduni. 

– Różnica w  wysokości te-
renu to 40 metrów – wyjaśnia 
pani Aleksandra, która za-
planowała stworzenie tarasu 
widokowego. 

– Młodzież, zwłaszcza ta 
studiująca, ma swoje kluby 
w Gdańsku i Sopocie. Ale do-
rośli dużego wyboru nie mają. 
Właśnie z  myślą o  nich two-
rzyliśmy to miejsce – wyja-
śniają właściciele.

Galeria Szczudło zaprasza 
na dansingi z muzyką w stylu 
lat 60., 70., 80. i 90., videoteki, 
wieczorki tematyczne, koncer-
ty i  wernisaże. Lokal organi-
zuje także wesela, komunie, 
chrzciny, przyjęcia towarzy-

skie i biznesowe.
W związku z tym, że obiekt 

funkcjonuje stosunkowo od 
niedawna i nie ma wielu gości, 
o  godziny otwarcia (zwłasz-
cza w środku tygodnia) należy 
pytać pod numerem telefonu: 
601 831 590. Z  kolei na pro-
filu Galerii Szczudło na Face-
booku przeczytamy o najbliż-
szych wydarzeniach.

(mb)

>> Aleksandra i Bohdan Szczudło zapraszają  
do swojej Galerii Sztuki w Straszynie

>> Galeria Sztuki w Straszynie to także miejsce 
imprez o charakterze kulturalnym,  

ale także rodzinnym
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rewitalizacJa zakoŃczona

Podworski park w nowej odsłonie
Dobiegła końca rewitalizacja podworskiego parku w Arciszewie. W samą 
porę na jesienny spacer.

Podworski, blisko dwu-
hektarowy park w  Arciszewie 
w  gminie Pruszcz Gdański 
znajduje się w  centrum miej-
scowości. Przylega do histo-
rycznego dworku szlacheckie-
go rodu Arciszewskich zasie-
dlających wieś od początków 
XV w. Park jest pozostałością 
nasadzeń dokonanych przez 
właścicieli majątku. Na tym 
obszarze rosną okazałe egzem-
plarze klonów, buków, dębów 
i  jesionów. Stan zdrowotny 
większości drzew jest dobry.

Rewitalizacja parku za-
kładała wykonanie prac po-
rządkowych, odtworzenie 
pieszych ciągów komunika-
cyjnych z  rodzimego gruntu, 
umiejscowienie elementów 
architektury ogrodowej takiej 
jak: ławki, kosze, edukacyjne 
tablice informacyjne, tablice 
dendrologiczne, stojaki na ro-
wery, karmniki i budki lęgowe 
dla ptaków, odtworzenie nie-
których drzew i krzewów oraz 
stworzenie siłowni na świe-
żym powietrzu. 

Park łączy kilka funkcji: 
wypoczynkową, turystyczną 
i  edukacyjną. Odwiedzający 
park mogą nie tylko odpo-
cząć podczas spacerów, lecz 
także aktywnie spędzić czas 
podczas ćwiczeń na siłow-
niach typu out-door fitness. 
Bardzo istotny jest również 

aspekt edukacyjny projektu, 
skierowany głównie do dzie-
ci i  młodzieży, a  polegający 
na inwentaryzacji i  ozna-
kowaniu szczególnie cen-
nych okazów drzewostanu 
oraz rozmieszczeniu cieka-
wych, przyrodniczych tablic 
edukacyjnych.

Inwestycja pochłonę-
ła 114950 zł. Pruszczańskiej 
gminie udało się pozyskać do-
finansowanie z programu „Po 
Ryby” w wysokości 85 tys. zł.

(mb)

>> Zrewitalizowany park w Arciszewie w gminie Pruszcz Gdański  
to doskonałe miejsce na jesienny spacer
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bUdowlaŃcy JUŻ działaJĄ

Hala sportowa sercem szkoły
Ruszyła budowa hali spor-

towej przy Zespole Szkół 
w  Przywidzu. Symbolicznie 
rozpoczęli ją samorządow-
cy: Ryszard Świlski – czło-
nek zarządu województwa 
pomorskiego, Marek Zima-
kowski – wójt gminy Przy-
widz oraz Feliks Mikulski – 
przewodniczący miejscowej 
rady gminy.

Hala sportowa w  gminie 
Przywidz jest potrzebna, 
a  lokalnym władzom zależa-
ło, żeby służyła ona nie tylko 
wydarzeniom sportowym, ale 
również kulturalnym.

– Mieszkańcy gminy wiele 
lat czekali na powstanie tej 
hali. Wreszcie wybudujemy 
pełnowymiarową halę spor-
tową z  prawdziwego zda-
rzenia z  trybunami na 200 
osób oraz dużym zapleczem, 
a  więc szatniami, prysznica-
mi, magazynem, siłownią czy 
salą konferencyjną – mówi 
Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz. 

Projektanci obiektu zazna-
czyli, że dopiero na drugim 
miejscu było zaprojektowanie 
współczesnej hali sportowej. 

– Istotą działania jest 
przede wszystkim integracja 

obiektu z  budynkiem szko-
ły i  jego strukturą komuni-
kacyjną. Zmienia to sposób 
użytkowania kompleksu bar-
dzo radykalnie przenosząc 
środek ciężkości układu ko-
munikacyjnego do nowocze-
snego, multifunkcjonalnego 
foyer. Można tam przepro-
wadzić zajęcia w  nieformal-
nej atmosferze, zjeść śniada-
nie i  kupić herbatę, również 
odpocząć i  poczekać na lek-
cje. Szklany sufit wpuszcza 
duże ilości światła, miej-
sce staje się przyjazne i  cie-
płe. Mamy przekonanie, że 
wprowadzenie nowoczesnej 
przestrzeni publicznej o  wy-
sokiej jakości zarówno funk-
cjonalnej, jak i materiałowej, 
przełoży się w  niewymierny 
sposób na życie szkoły, lepsze 
efekty edukacyjne i  poprawi 
samoocenę użytkowników – 
podkreślili projektanci z pra-
cowni Architekci – Skrobun, 
Zaborniak.

Przypomnijmy, że budową 
zajmuje się firma z  Prusz-
cza Gdańskiego. Inwestycja, 
kosztująca ponad 8,5 mln zł, 
ma zostać ukończona do 30 
czerwca 2016 roku.

– Hala ma być pewnego ro-

dzaju dominantą w  Przywi-
dzu, czyli wyróżniającym się 
obiektem w  tej miejscowości 
– dodał Marek Zimakowski.

Z kolei znany z zamiłowa-
nia do sportu Ryszard Świl-
ski nie omieszkał podkreślić, 
że ta inwestycja wlewa miód 
na jego serce.

– Dla dzieci i  młodzieży 
powstający właśnie obiekt 
w  Przywidzu jest sprawą 
priorytetową. Często właśnie 
w hali sportowej znajduje się 
serce szkoły – podsumował 
Ryszard Świlski.

(lubek)

>> Symbolicznie budowę hali w Przywidzu 
rozpoczęli (od lewej): Marek Zimakowski – wójt 

gminy Przywidz, Ryszard Świlski – członek 
zarządu województwa pomorskiego i Feliks 

Mikulski – przewodniczący Rady Gminy Przywidz
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Gmina Jest Jak przedsiębiorstwo

bardzo Dobra kondycja finansowa Przywidza
Marek Zimakowski przejął rządy w gminie Przywidz w dość trudnym okresie. Najpierw został – decyzją Premiera 
RP – komisarzem, zastępując w ten sposób jednocześnie wójta i radę gminy. Potem w wyborach uzupełniających na 
okres jednego roku Marek Zimakowski został już wójtem. Mieszkańcy gminy dali nowemu gospodarzowi gminy kredyt 
zaufania i właśnie jemu w minionych wyborach samorządowych powierzyli kierowanie gminą na kolejne cztery lata.

– Nim objął Pan stanowi-
sko wójta posiadał Pan do-
świadczenie w pracy lokalne-
go samorządu?

– Zdarza się, że takie do-
świadczenie sprawia potem 
pewne problemy. Nie miałem 
zbyt dużego kontaktu z pracą 
samorządu gminnego, ale my-
ślę, że nie przeszkadzało to mi 
w dobrym zarządzaniu gminą. 
Gmina to pewnego rodzaju 
przedsiębiorstwo rodzinne, 
w  którym spotkać możemy 
osoby zadowolone i  rozcza-
rowane, oczekujące pewnych 
zmian. Patrząc na minione 4 
lata to wykonaliśmy tyle, na 
ile było nas stać, biorąc pod 
uwagę możliwości naszego 
budżetu. Maksymalnie wyko-
rzystaliśmy środki zewnętrz-
ne, które zawsze determino-
wane są przez wkład własny 
w  poszczególne inwestycje. 
Owszem, moglibyśmy zrobić 
znacznie więcej, gdybyśmy 
mieli większy budżet – taki 
jak miasto Pruszcz Gdański 
czy gmina Kolbudy. Na ra-
zie nadrabiamy stracony czas, 
na co potrzebujemy moim 
zdaniem jeszcze jednej albo 
dwóch kadencji. Chociaż już 
teraz możemy się pochwalić 
niewielkim zadłużeniem przy 
ogromnej skali inwestycji.

– W takim razie, na jakim 
poziomie kształtuje się zadłu-
żenie gminy Przywidz?

– Zadłużenie jest naprawdę 
niewielkie. Na wrzesień tego 
roku wynosiło około 10 proc. 
Jest ono tak niskie, ponieważ 
umiejętnie wykorzystywali-
śmy chociażby unijne dotacje, 
gdzie nie było potrzebne wła-
sne zaangażowanie środków. 
Chodzi tu między innymi 
o projekty finansowane z „ka-
pitału ludzkiego”. Dzięki temu 
np. seniorzy z  naszej gminy 
mogli uczyć się języków ob-
cych i obsługi komputera.

– Nie tylko na projekt 
skierowany do seniorów 
otrzymaliście 100 proc. 
dofinansowanie.

– Zgadza się. Z tego same-
go Programu Rozwoju Kapi-
tału Ludzkiego otrzymaliśmy 
prawie pół miliona złotych na 
modernizację naszych oddzia-
łów przedszkolnych w  Przy-
widzu, Pomlewie i Trzepowie. 
Dzięki temu uległy popra-
wie warunki funkcjonowania 
oddziałów przedszkolnych 
w  szkołach podstawowych, 
które są teraz przygotowane 
do świadczenia wysokiej ja-
kości usług na rzecz dzieci 
w wieku przedszkolnym.

– Jednak na inne inwesty-
cje strukturalne musieliście 
już posiadać środki własne, 
aby otrzymać dotacje cho-
ciażby z Unii Europejskiej.

– Dotacje na budowę sie-
ci wodno-kanalizacyjnej nie 

były też wcale takie małe, bo 
wynosiły nawet 70 proc. war-
tości projektu. Resztę wyda-
liśmy z  własnej kasy, ale tak 
planujemy nasz budżet, żeby 
nie zaciągać kredytów i  po-
życzek. Każdą złotówkę wy-
dajemy rozsądnie, dlatego 
tak ważna w  funkcjonowaniu 
urzędu gminy jest rola skarb-
nika. O naszej skarbnik mogę 
wypowiedzieć się w  samych 
superlatywach.

Powiem przy okazji, że tyl-
ko w ostatnich latach ze źró-
deł zewnętrznych – nie tylko 
z  Unii Europejskiej – pozy-
skaliśmy ponad 11 milionów 
złotych, przy czym roczny bu-
dżet naszej gminy na inwesty-
cje wynosi maksymalnie 4 mi-
liony złotych. Były to nie tyl-
ko unijne pieniądze, ale także 
środki z Lasów Państwowych, 
Ministerstwa Sportu i  Tury-
styki oraz Agencji Nierucho-
mości Rolnych.

– To właśnie z minister-
stwa sportu otrzymacie 2 mln 
zł na budowę hali sportowej 
w Przywidzu. Czy reszta pie-
niędzy została zabezpieczona 
w budżecie gminy?

– W budżecie zarezerwowa-
nych jest 6 milionów złotych. 
Prowadzę jeszcze rozmowy 
między innymi z  przedstawi-
cielami Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych oraz sponso-
rami, którzy mogliby zrefun-
dować chociażby wyposażenie 
obiektu. Trzeba też pamiętać, 
że po oddaniu hali do użytku 
pojawią się pewne oszczęd-
ności. Jak już mówiłem na ła-
mach „Panoramy”, do nowego 
obiektu przeniesione zostaną 
biblioteka i Gminny Ośrodek 
Kultury. Uwolnione w  ten 
sposób pomieszczenia zostaną 
wynajęte, a pieniądze trafią do 
kasy gminy.

– Niemałe środki wydane 
zostały także na poprawę lo-
kalnych dróg.

– Część dróg została od-
nowiona w  ramach programu 
przebudowy dróg lokalnych, 
realizowanego wspólnie ze 
starostwem powiatowym. 
Remontowaliśmy też niektó-
re drogi śródpolne, by wspo-
mnieć chociażby o  trasie 
Czarna Huta – Piekło Dolne 
albo Klonowo – Stara Huta. 
Drogowe inwestycje finan-
sowo są też wspierane dzięki 
urzędowi marszałkowskiemu, 
Lasom Państwowym i Agen-
cji Nieruchomości Rolnych, 
która pomogła nam także 
przy budowie ulicy Jesionowej 
w Przywidzu.

Ostatnio, drogi w  Miło-
wie zostały wyremontowa-
ne również dzięki środkom 
z PGNiG.

– Znacznie kosztowniejsza 
jest jednak mniej widoczna, 

ale bardziej potrzebna inwe-
stycja, jaką bez wątpienia 
jest kanalizacja sanitarna.

– Śmiem twierdzić, że wy-
dalibyśmy znacznie więcej, 
gdyby nie bardzo dobrze przy-
gotowane przetargi, ale i  tak-
że dofinansowania zewnętrz-
ne. Dla przykładu wartość 
kosztorysowa budowy kana-
lizacji w  Pomlewie wynosiła 
ok. 9 mln zł, a  po przetargu 
cena ta spadła o połowę, a do 
tego ponad 2,4 mln zł otrzy-
maliśmy z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. O  wy-
sokości dofinansowań decy-
dowały etapowe oceny urzędu 
marszałkowskiego. Dofinan-
sowanie dopasowane jest do 
kwoty poprzetargowej.

– Nie była to jedyna inwe-
stycja ekologiczna realizowa-
na w ostatnich latach na tere-
nie gminy Przywidz.

– Jako jedyni w  powiecie 
gdańskim przystąpiliśmy do 
realizacji projektu „Słońce 
w Przywidzu”, który zakładał 
budowę zespołów instalacji 

solarnych. Zamontowano je na 
142 budynkach mieszkalnych 
i  użyteczności publicznej. Za 
te ekologiczne działania zo-
staliśmy nawet nagrodzeni.

– Gmina Przywidz znana 
jest z walorów turystycznych. 
Czy w ciągu ostatnich kilku lat 
inwestowaliście także w tych 
dziedzinach?

– Posiłkując się dotacjami 
z różnych źródeł wybudowali-
śmy kilka placów zabaw oraz 
siłowni na świeżym powie-
trzu. Na początku grudnia zo-
stanie z kolei zakończona bu-
dowa parku rekreacyjno-edu-
kacyjnego w Przywidzu.

Trzeba też dodać, że te 
wszystkie zadania nie byłyby 
zrealizowane, gdyby nie dobra 
współpraca z radą gminy, soł-
tysami i  mieszkańcami. Żad-
ne działania nie są możliwe 
bez ich poparcia.

To była bardzo pracowita, 
ale spokojna kadencja….

– Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał krzysztof lubański >> Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz
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promocJa ŻUławskieGo Jadła

Kulinarne popisy  
w Grabinie-Zameczku

W Zespole Szkolno
-Przedszkolnym w  miejsco-
wości Grabiny-Zameczek 
odbyła się kulinarna impre-
za, podczas której promo-
wano tradycyjne, żuławskie 
jadło. Punktem kulminacyj-
nym spotkania był konkurs 
kulinarny, który zakończył 
się sukcesem ekipy Suchego 
Dębu.

Do konkursu przystąpi-
ły zaproszone reprezentacje 
gmin Suchy Dąb oraz Ce-
dry Wielkie. Obie drużyny 
spisały się na medal i  przy-
gotowały wiele ciekawych, 
tradycjnych potraw, które 
nie tylko dobrze smakowały, 
ale przyciągały też oko swoją 
dekoracją. Kapitanem dru-
żyn były Bożena Daszewska, 
przewodnicząca Rady Gmi-
ny Cedry Wielkie oraz Bar-
bara Kamińska, wójt gminy 
Suchy Dąb.

– Każda z  drużyn miała 
swojego osobistego kucha-
rza. Naszym był Damian 
Mazurowski. Wspólnie mu-
sieliśmy przygotować na 

miejscu przystawkę, pierw-
sze i  drugie danie. Potra-
wy musiały być oczywiście 
związane z  naszym regio-
nem. Okazało się to nie lada 
wyzwaniem, a  przy okazji 
dobrą zabawą. Nasze kuli-
narne zmagania okraszone 
były francuskimi piosenkami 
wykonywanymi przez arty-
stykę z  Warszawy – mówi 
nam Barbara Kamińska.

Za całokształt jury zdecy-
dowało się 1. miejsce przy-

znać reprezentacji Suchego 
Dębu. Jednak jak podkre-
ślają uczestnicy imprezy nie 
liczą się miejsca, a atmosfera, 
która towarzyszyła kulinar-
nemu spotkaniu w  Grabinie
-Zameczku. Być może z cza-
sem impreza stanie się jedną 
z  ważniejszych w  powiecie 
gdańskim i  uczestniczyć 
w niej będą także mieszkań-
cy innych gmin.

(kl)

>> Barbara Kamińska, wójt gminy Suchy Dąb pod 
ocenę jurorów oddaje potrawy przygotowane 

przez jej drużynę
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z kaŻdym rokiem Jest trUdnieJ

Inwestują na miarę swoich finansowych możliwości
Właśnie dobiegła końca pierwsza kadencja Barbara Kamińskiej na stanowisku wójta gminy Suchy Dąb. Gospodyni 
żuławskiej gminy już od wielu lat pracuje w samorządzie lokalnym, a o swoich działaniach rozmawia  
z Krzysztofem Lubańskim.

– Z gminą Suchy Dąb jest 
Pani związana od samego 
początku istnienia suchodęb-
skiego samorządu. Czy zdo-
byte w ten sposób doświad-
czenie pomaga w kierowaniu 
całą gminą?

– Praca w  urzędzie gminy 
i  zdobyte w  ten sposób do-
świadczenie bardzo mi po-
mogły w  kierowaniu całą 
gminą. Dzięki temu znane 
mi są przede wszystkim pro-
blemy, z  którymi musimy się 
mierzyć. Na stanowisku wój-
ta gminy nie można pojawić 
się znikąd, wskoczyć na nie 
niczym Filip z konopi. W tej 
pracy potrzebna jest znajo-
mość gminy. Ale nie ozna-
cza to, że każdego roku jest 
łatwiej. Powiem szczerze, że 
z  każdym rokiem jest nam 
coraz trudniej. Związane jest 
to z kilkoma sprawami. Usta-

wa o  finansach publicznych 
ogranicza nam w  pewnym 
sensie pole manewru i możli-
wości gmin – nie tylko naszej. 
Chodzi tu przede wszystkim 
o wskaźnik zadłużenia i wie-
loletnie prognozy finansowe. 
Przez ostatnie lata pozyskiwa-
liśmy środki z  Unii Europej-
skiej, ale musieliśmy też mieć 
środki własne. Gmina leży na 
terenach o  charakterze rolni-
czym, dlatego większość tych 
środków pochodziło z  kredy-
tów i pożyczek. Mamy nieru-
chomości, które zostały wy-
stawione na sprzedaż, z czego 
moglibyśmy osiągać wpływy 
do budżetu, ale jak wszyscy 
wiemy, od kilku lat na rynku 
nieruchomości panuje zastój. 
Są to tereny przemysłowe oraz 
mieszkaniowo–usługowe. Nie 
pozbywamy się jedynie grun-
tów rolniczych, gdyż wolimy 

oddawać je w  dzierżawy na-
szym rolnikom, którzy upra-
wiają te ziemie i dbają o nie.

– Czy to oznacza, że gmina 
nie ma już środków na żadne 
inwestycje i zajęła się jedy-
nie spłacaniem zaciągniętych 
wcześniej zobowiązań?

– Powolutku wychodzimy 
z  kryzysu finansowego. Ab-
solutnie nie stoimy w miejscu. 
Prowadzimy poważne i  kosz-
towne inwestycje. Zdarza się, 
że w  niektórych zadaniach 
– jak chociażby w  budowie 
dróg – pomagają nam sami 
mieszkańcy, za co jestem im 
bardzo wdzięczna. Wystarczy 
nawet przejechać drogami na-
szej gminy, by przekonać się, 
że gmina się zmienia. Nie mo-
żemy postawić na przemysł, 
dlatego liczymy po cichu, że 
do rozwoju naszego regionu 
przyczynią się być może fir-

my, które chciałyby zainwe-
stować środki w  odnawialne 
źródła energii. Dzięki temu do 
gminnego budżetu wpływały-
by pieniądze z  podatków. Na 
naszym terenie można byłoby 
wybudować biogazownię albo 
farmę wiatrową, ale nie mo-
żemy tego robić na siłę. Zde-
cydować muszą o  tym sami 
mieszkańcy, którzy teraz nie 
mają wyrobionego, jednego 
zdania na ten temat. Opinie, 
dotyczące stawiania wiatra-
ków czy budowy biogazowni, 
na naszym terenie są różne. 
Musimy jednak pamiętać, że 
jesteśmy członkami Unii Eu-
ropejskiej, która wymaga od 
nas coraz większego korzy-
stania z  odnawialnych źródeł 
energii. Poza tym w  końcu 
wyczerpią się nasze zasoby 
węgla i  będziemy zmuszeni 
korzystać właśnie z ekologicz-
nych sposobów pozyskiwania 
energii.

– Jak wiele inwestycji udało 
się zatem zrealizować w ciągu 
ostatnich czterech lat?

– Pomimo tych trudno-
ści finansowych, moim zda-
niem, sporo środków zostało 
przeznaczonych na inwesty-
cje. Na pierwszym miejscu 
powiedzieć trzeba o  budowie 
kanalizacji ściekowej w  Su-
chym Dębie i Osicach, której 
koszt pochłonął przynajmniej 
roczny budżet naszej gmi-
ny. Inwestycja kosztowała ok. 
11 mln, z  czego 5,5 mln zł 
otrzymaliśmy z  Unii Euro-
pejskiej, a  resztę musieliśmy 
sami zorganizować. Na każ-
dym kroku powtarzam, że 
na naszym żuławskim tere-
nie nie jest to łatwe zadanie. 
Mimo to przygotowujemy się 
do budowy kanalizacji – tym 
razem w miejscowości Grabi-
ny–Zameczek. Jeszcze w  tym 
roku chcemy rozstrzygnąć 
przetarg, który wyłoni wyko-
nawcę, a jeśli pozwoli pogoda, 
to z pracami chcielibyśmy ru-
szyć już w styczniu.

Wspólnie z powiatem reali-
zowaliśmy inwestycje drogo-
we w  Koźlinach i  Krzywym 

Kole, gdzie powstały chod-
niki. Potrzebne są następne 
piesze ciągi, ale inwestycje 
drogowe zostały trochę przy-
blokowane wydatkami na ka-
nalizację. W  2015 roku, tak-
że w  ramach „schetynówki”, 
powstaną chodniki w  Osi-
cach, Grabinie–Zameczku 
i  Suchym Dębie. Mieszkańcy 
oczekują chociażby ścieżek 
rowerowych. Dla mnie jest to 
luksus, ale być może uda się 
go szybko osiągnąć. Jesteśmy 
członkiem Stowarzyszenia 
GOM, w  ramach którego re-
alizowane będą projekty rowe-
rowe. Powstanie trasa rowero-
wa do Krzywego Koła, a przez 
nasze tereny przebiegać też 
będzie Rowerowy Szlak Wi-
ślany. Poza tym starostwo 
projektuje właśnie trasę rowe-
rową, która połączy wszystkie 
gminy powiatu gdańskiego.

– Gmina pozyskiwała środ-
ki i finansowała także in-
westycje, które kosztowały 
znacznie mniej, ale były po-
trzebne mieszkańcom gminy 
Suchy Dąb.

– Wszystkich tych inwe-
stycji nie sposób wyliczyć. 
Powiem przynajmniej o  wy-
remontowanych świetlicach 
w  Steblewie, Krzywym Kole 
i  Osicach. W  Ostrowitem 
postawiono wiatę rekreacyj-
ną, w Suchym Dębie powstał 
Plac Dębowy w centrum wsi, 
a  przy stadionie uruchomi-
liśmy siłownię zewnętrzną. 
Rozbudowaliśmy także place 
zabaw. Nie możemy też za-
pomnieć o  budowie „orlika” 
w Suchym Dębie czy sali gim-
nastycznej przy szkole w Koź-
linach. Moim zdaniem najbar-
dziej trafioną inwestycją jest 
właśnie „orlik”, bo zauważy-
łam, że właśnie tam „kwitnie 
życie”. Nas nie stać na budo-
wanie pomników, pieniądze 
wydajemy na inwestycje, któ-
re mają służyć mieszkańcom. 
Takim przedsięwzięciem jest 
chociażby uruchomienie na 
terenie naszej gminy edukacji 
przedszkolnej.

Owszem, chcielibyśmy zro-
bić więcej, ale ogranicza nas 
brak funduszy. Nie chcę też 
niczego obiecywać, bo nie na 
tym rzecz polega. Mam na-
dzieję, że mieszkańcom naszej 
gminy żyje się dobrze. A  bę-
dziemy starać się, żeby było 
jeszcze lepiej.

– Dziękuję za rozmowę.

>> Barbara Kamińska, wójt gminy Suchy Dąb
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inwestycJe w całym powiecie

Drogowcy walczą w pocie czoła
Jak z  radością informu-

je Marian Cichon, wicesta-
rosta gdański jeszcze nigdy 
w historii powiatu gdańskie-
go nie działo się w końców-
ce roku tyle na drogach, co 
w ostatnich miesiącach. 

Dobiega końca remont 
ulicy Obrońców Wybrze-
ża w  Pruszczu Gdańskim, 
a  niebawem rozpocznie się 
również budowa ronda na 
skrzyżowaniu z ulicą Cichą. 
Lada dzień ruszyć mają tak-
że prace przy ostatnim frag-
mencie ulicy 

Raciborskiego.
– W ramach remontu po-

łożymy nową nawierzch-
nię na mostku przez Kanał 
Raduni. Nie będzie to jed-
nak ciągle tak oczekiwany, 
kompleksowy remont układu 
drogowego Raciborskiego – 
Grunwaldzka, który ma wy-
konać Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad 
– przyznaje Marian Cichon.

W  tym roku budowana 
będzie jeszcze zatoka auto-
busowa przy ulicy Zdrowej 
w  Suchym Dębie oraz nie-
wielki, ale istotny fragment 
nawierzchni ulicy Długiej 
w  Cieplewie, gdzie ostatnio 

zabłysły na wiadukcie latar-
nie. Powiat gdański pozyskał 
również pieniądze z  kolejnej 
transzy „Schetynówki”. Wła-
śnie z  tego programu dofi-
nansowana zostanie w  przy-
szłym roku przebudowa m.in. 
ulicy Zdrowej w  Juszkowie, 
ostatni odcinek ulicy Emi-

lii Plater, wyremontowane 
zostaną też drogi: Skowarcz 
– Suchy Dąb, Lisewiec – 
Domachowo i  ulica Lipowa 
w  Pszczółkach, a  w  Prusz-
czu Gdańskim ulica Wojska 
Polskiego.

(Gr)
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>> Remont ulicy Obrońców Wybrzeża w Pruszczu 
Gdańskim jest już prawie ukończony

ufam w mądrość wyborców
Rozmowa z Leszkiem Grombalą, wójtem gminy Kolbudy

– Czy Pan musi?
– Nie rozumiem pytania.
– Czy Pan musi wygrać 

wybory – tak twierdzi Pana 
kontrkandydat.

– Nie muszę, a chcę. To za-
sadnicza różnica.

– Dlaczego więc Pan chce?
– Trudno odpowiedzieć 

jednym zdaniem.....
– To proszę kilkoma.
– Przed naszą gminą kilka 

lat, które mogą zadecydować 
o  tym, jak będzie się żyło 
mieszkańcom przez kolejne 
kilkadziesiąt. Nowy budżet 
Unii Europejskiej to z jednej 
strony szansa, a z drugiej wy-
zwanie. Wiele wskazuje na 
to, że kolejnych, tak dużych 
pieniędzy już nie zobaczy-
my. I  od tego, jak wystartu-
jemy w  tym wyścigu zależy 
naprawdę bardzo wiele. Na-
szej gminy nie stać dziś na 
eksperymenty.

– Wybór Pana kon-
trkandydata byłby takim 
eksperymentem?

– Po części na pewno. Jed-
nak nie w tym tkwi problem.

– Byłby on złym wójtem?
– Tego nie wiem. Nikt tego 

nie wie.
– Więc o co chodzi?
– O ludzi, którymi się oto-

czył. A  konkretnie o  trzon 
jego komitetu, który two-
rzą radni – wstyd przyznać 
– w  części wybrani w  ostat-
nich wyborach z  KWW 
Leszka Grombali. A  potem 
zdradzili....

– Mocne słowa. Zdradzili 
Pana?

– To najmniej ważne. 
Zdradzili program, dzię-
ki któremu zostali wybrani. 
Zdradzili swoich wyborców.

– Tak bywa w polityce.
– Ale nie o to chodzi. Wie 

Pan, idąc razem do wyborów 
w 2010 roku obiecaliśmy so-
bie kilka rzeczy. Sobie, a tak 
naprawdę wyborcom. 

– Nie dotrzymaliście 
słowa?

– Ja dotrzymałem. Ci, któ-
rzy do końca starali się reali-
zować program – pomimo 
tego, że w  Radzie Gminy 
nie mieliśmy już większości 
– również.

– Ostatecznie jednak 
w ulotkach wyborczych 
wszyscy przypisujecie sobie 
podobne zasługi. 

– I to jest prawdziwy skan-
dal. Radni, którzy przez bli-
sko trzy lata sprzeciwiali się 
prowadzonej przeze mnie 
polityce, sprzeciwiali się pla-
nom inwestycyjnym, radni, 

którzy głosowali przeciwko 
zapisom budżetu i  wielolet-
niej prognozy finansowej, 
przypisują sobie to, co udało 
się nam mimo wszystko zro-
bić. To oburzające. 

– Znów ostro.
– Niech mi Pan wierzy – 

bardzo łagodnie. Ludzie ci 
nie mają wstydu, nie mają 
żadnych zahamowań, a  dla 
osiągnięcia celu są w  sta-
nie łamać wszelkie grani-
ce. Przykład z  ostatniej sesji 
Rady Gminy: radni z Kowal 
nie zagłosowali za przyję-
ciem Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, w  której znaj-
dują się miliony złotych na 
wiele inwestycji. A zaraz po-
tem potrafią opowiadać, jak 
to dzięki nim budowane są 
drogi czy chodniki. I  to oni 
– obecni radni, startujący 
z  konkurencyjnego komitetu 
– są prawdziwym zagroże-
niem dla naszej gminy.

– Cała piętnastka? 
– Nie, proszę mnie słuchać. 

Mówię o tych, którzy obecnie 
zasiadają w  Radzie Gminy 
i ponownie kandydują. Pozo-
stałych nie chcę oceniać bo – 
poza jednym wyjątkiem – po 
prostu ich nie znam. 

– A Pan ma kandydatów 
idealnych.

– Nie ma ideałów. Uda-
ło nam się jednak zbudować 
drużynę, która nada naszej 
gminie tak potrzebny jej im-
puls. Głęboko w to wierzę.

– Nie jest Pan tak po ludz-
ku zmęczony?

– Czasami jestem. Przed 
podjęciem decyzji o  kandy-
dowaniu miałem do wybo-
ru wiele innych propozycji, 
związanych głownie z  pra-
cą naukową na uczelniach 
wyższych. Zdecydowałem 
jednak, że studenci mogą na 
mnie jeszcze poczekać. 

– Oponenci zarzucają 
Panu, że gmina Kolbudy za 
Pana rządów przespała swo-
ją szansę. Chodzi gównie 
o mizerne wykorzystanie 
środków unijnych. 

– Nie chcę po raz kolejny 
udowadniać, że nie jestem 
wielbłądem. Tego po prostu 
nie da się już komentować.

– Nie mają racji? W każdej 
opinii tkwi przecież ziarnko 
prawdy.

– Zawsze można pozyskać 
kilka milionów więcej. Ja nie 
twierdzę, że jesteśmy idealni. 
Twierdzę tylko, że udało nam 
się zrobić naprawdę wiele. 
Widzą to wszyscy poza opo-
zycją. Z  najwyższymi wła-

dzami województwa na czele. 
Marszałek, wojewoda....

– Zostali zmanipulowa-
ni przez Pana. To opinia 
opozycji.

– Tego się już nie da słu-
chać. A swoją drogą jak wiel-
ką muszę mieć moc, skoro 
manipuluję najwyższymi wła-
dzami województwa. Ostat-
nio mojej manipulacji uległ 
też podobno Jarosław Wałę-
sa, nasz eurodeputowany. To 
jest chore. Tych, którzy tak 
mówią nie należy wybierać 
do władz. Ich trzeba...

– Proszę nie kończyć.
– Przepraszam, uniosłem 

się. Ufam wyborcom, że do-
konają właściwego wyboru.

– I co wtedy?
– Będziemy realizować 

nasz program. Przez najbliż-
sze lata konsekwentnie trze-
ba się skupić na inwestycjach 
związanych z  infrastruktu-
rą drogową – mam tutaj na 
myśli zarówno budowę no-
wych, jak też i  remonty ist-
niejących już dróg. Liczba 
naszych mieszkańców ciągle 
rośnie, powstają nowe osie-
dla i  to sprawia, że to drogi 
są dzisiaj naszą największą 
bolączką. Oczywiście nie 
można też zapominać o kon-
tynuowaniu inwestycji w  in-
frastrukturę wodno-kanali-
zacyjną i  oświatę – a  myślę 
tutaj głównie o  budowie no-
wej szkoły w Kowalach.

– A poza pracą? Takie życie 
też przecież istnieje.

– Moim największym hob-
by jest żeglarstwo, chociaż 
ostatnio skłaniam się coraz 
bardziej ku łodziom motoro-
wym. Niestety, w codziennej 
gonitwie brakuje mi czasu na 
pełną realizację mojej pasji. 
Każdą wolną chwilę staram 
się jednak spędzać na wo-
dzie. Oprócz tego – chociaż 
trudno uznać to za hobby 
czy pasję – wiele satysfakcji 
sprawa mi pielęgnacja przy-
domowej zieleni. Wykonując 
proste, fizyczne czynności, 
kosząc trawę, po prostu wy-
ciszam się, odrywam się od 
problemów dnia codzienne-
go. A  życie rodzinne? Mam 
niezmiennie kochającą mnie 
od wielu lat żonę, wspania-
łą córkę i  wnuczkę, do któ-
rej mam największą słabość. 
Mam więc wszystko to, co 
dla każdego w życiu powinno 
być najważniejsze.

rozmawiał  
Grzegorz rudnicki

>> Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy
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zmiana terminÓw 
W związku z Dniem Niepodległości (11 listopada) ulegnie 

zmianie dzień odbioru tworzyw sztucznych w  miejscowo-
ściach: Długie Pole, Giemlice, Kiezmark, Leszkowy w gmi-
nie Cedry Wielkie. Odbiór odpadów odbędzie się 15 listopa-
da (sobota). 

siÓdmiak w cedrach małych
W Zespole Szkół w Cedrach Małych odbyło się spotkanie 

z reprezentantem Polski w piłce ręcznej – Arturem Siódmia-
kiem. Celem spotkania było propagowanie i popularyzowa-
nie piłki ręcznej w  gminie. Szczypiornista objął honorowy 
patronat nad nowo wybudowanym boiskiem szkolnym w Ce-
drach Małych, którego uroczyste otwarcie odbyło się kilka 
dni wcześniej.

(kl)

W SKRÓCIE

GdaŃsk będzie koordynatorem

Powstaną kolejne szlaki rowerowe
Gmina Cedry Wielkie, co 

podkreślamy na każdym kro-
ku, ma charakter rolniczy, 
ale miejscowi samorządow-
cy starają się uczynić z  niej 
teren przyjazny żeglarzom 
i rowerzystom.

W  ostatnim czasie wiele 
uwagi poświęca się budowie 
ścieżek rowerowych. Pod tym 
względem gmina Cedry Wiel-
kie staje się prawdopodobnie 
liderem w powiecie gdańskim.

– Urzędnicy przygotowu-
ją w  tej chwili dokumentacje 
techniczne na budowy kolej-
nych szlaków rowerowych na 
terenie naszej gminy – mówi 
nam Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.

Kilka lat temu oddany zo-
stał do użytku szlak menno-
nitów. Teraz trwają prace nad 
projektowaniem Trasy Wi-
ślanej, której powstaniu ki-
bicuje chociażby Bronisław 
Komorowski.

– Czynimy właśnie stara-
nia, aby Trasa Wiślana połą-
czona była z drogą dojazdową 
do Gdańska, która prowa-
dzić miałaby po starej „sió-
demce” z  Cedrów Małych 
przez Koszwały do Gdańska. 
Wspólnie z  wójtami Suchego 
Dębu i  Pruszcza Gdańskiego 

wystąpiliśmy do prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza, 
aby przejął koordynację tego 
projektu. Nasze działanie nie 
było przypadkowe, ponieważ 
to właśnie Gdańsk jest kra-
jowym liderem w  budowaniu 
ścieżek rowerowych, ma do-
świadczenie w tej materii i wie 
jak to robić – przyznaje Janusz 
Goliński.

Wójt z  Cedrów Wielkich 
zauważył przy okazji, że 
Gdańsk nie działa już tylko 
sam dla siebie, ale coraz bar-
dziej otwiera się na współpra-
cę z sąsiadami.

– Pokazuje to też, że Sto-
warzyszenie Gdańskiego Ob-
szaru Metropolitalnego jest 
potrzebną organizacją, wokół 
której można tworzyć i  reali-

zować wiele ciekawych pro-
jektów. Tego przecież wyma-
ga również Unia Europejska, 
ponieważ pieniądze z nowych 
programów w  pierwszej ko-
lejności wydawane będą na 
projekty sieciowe – podkreśla 
gospodarz cedrowskiej gminy.

(Gr)

>> Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie sam lubi rowerowe wyprawy, 
a w jego gminie buduje się kolejne trasy dla cyklistów
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czekaJĄ na Głębszy oddech

ostrożne plany inwestycyjne na 2015 rok
Kampania wyborcza wielu samorządowcom zabrała sporo czasu. Okres ten jest o tyle trudny, że w tym samym 
czasie prowadzone są prace nad przyszłorocznym budżetem gminnym. Bardzo ostrożnie inwestycje na terenie 
gminy Cedry Wielkie planować muszą tamtejsze władze. Powodem – jak zawsze – są pieniądze.

Już w poprzednim wydaniu 
„Panoramy” Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie 
sygnalizował, że samorządy 
– w  tym również zarządzana 
przez niego gmina – „zarżnię-
te” są finansowo. Wszystko 
przez inwestycje wodno-ka-
nalizacyjne, które kosztują 
niemało, a trzeba je realizować 
i to szybko.

– Jesteśmy członkami Unii 
Europejskiej, której urzęd-
nicy wyznaczyli nam termin 
wybudowania kanalizacji. Je-
śli nie zmieścimy się w  tym 
czasie, to polski rząd będzie 
płacić kary. Rocznie będzie to 
ok. 4,5 mld zł. Wiadomo, że 
kary w  rzeczywistości będą 
musiały uregulować lokal-
ne samorządy, gdzie procent 
skanalizowanych miejscowo-

ści nie przekroczy 80 procent. 
Wszyscy nie będą oczywiście 
płacić, bo byłoby to przecież 
niesprawiedliwe. Musimy pa-
trzeć na swoje możliwości. 
Jesteśmy gminą o  charakte-
rze rolniczym, stąd też mamy 
ograniczone wpływy do bu-
dżetu. Dlatego moim najważ-
niejszym zadaniem na przy-
szłą kadencję jest znalezienie 
dodatkowych, nowych źródeł 
wpływów do naszego budże-
tu. Jeżeli nie będziemy po-
siadać środków własnych, to 
niedostępne będą dla nas fun-
dusze zewnętrzne – tłumaczy 
Janusz Goliński.

Nowe „finansowe złoża” 
leżą zapewne wzdłuż nowej 
drogi ekspresowej S7. W  tej 
chwili gmina stara się o odrol-
nienie tych terenów. Prowa-

dzone są też prace nad zmianą 
miejscowego planu zagospo-
darowanie przestrzennego. 
Dzięki tym działaniom jest 

szansa, że w  gminie pojawią 
się nowi przedsiębiorcy.

– Kontynuować będziemy 
jeszcze rozbudowę remizy 

w  Koszwałach, która ma zo-
stać oddana do użytku w po-
łowie przyszłego roku. Mniej 
więcej w  tym samym czasie 
zakończona ma być budo-
wa kanalizacji w  Wocławach 
i  Stanisławowie, co kosztuje 
prawie 6 mln zł. Z  przyszło-
rocznego budżetu w  dalszym 
ciągu finansować będziemy 
budowę sieci kanalizacyjnej, 
tym razem w miejscowościach 
Cedry Małe Kolonia, Giem-
lice, Leszkowy i Długie Pole. 
Jeżeli zakończymy te zadania 
to aglomeracja ściekowa na-
szej gminy będzie wykona-
na w  ponad 80 proc., a  więc 
uchronimy się przed ewentu-
alnymi karami finansowymi. 
Ale modernizować chcemy 
również oczyszczalnię ście-
ków w  Cedrach Wielkich – 
informuje Janusz Goliński.

Inwestowanie w  oczysz-
czalnię ścieków to niezbęd-
ne przedsięwzięcie, ponie-
waż od 10 lat nie była ona 
poddawana żadnym pracom 
modernizacyjnym.

– W  tej chwili wdrożony 
jest w  oczyszczalni tylko je-
den ciąg technologiczny. Jeżeli 
wystąpi awaria to jej praca zo-
stanie wstrzymana. Nie może-
my sobie pozwolić na coś ta-
kiego, kiedy ścieki do oczysz-
czalni będą odprowadzane 
z  terenu niemal całej naszej 
gminy. Musimy zatem zain-
westować w  drugi ciąg tech-
nologiczny, który będzie pra-
cować w  razie ewentualnego 
wyłączenia pierwszego. Sza-

cujemy, że ta inwestycja może 
kosztować w granicach 2 mln 
zł – tłumaczy wójt Goliński.

Inwestycją, która będzie 
priorytetem nie tyle na na-
stępny rok, co na kolejne lata, 
jest bez wątpienia rozbudowa 
szkoły w  Cedrach Wielkich. 
Jest to jednak bardzo kosz-
towne przedsięwzięcie, bo jak 
wstępnie oszacowano może 
kosztować nawet 8 – 10,5 mln 
zł. Jak mówi nam Janusz Go-
liński dokumentacja technicz-
na jest przygotowana. Gmina 
uzyskała również pozwolenia 
na budowę. Aby rozpocząć 
inwestycję, brakuje niestety 
pieniędzy. Sama gmina nie 
jest w  stanie udźwignąć tak 
dużego ciężaru finansowego – 
potrzebne będzie zewnętrzne 
wsparcie.

– Nie możemy wziąć ko-
lejnych kredytów, ponieważ 
zadłużenie gminy przekroczy 
wtedy próg 60 proc., a  wów-
czas nie będziemy mogli się-
gać po unijne dotacje – cho-
ciażby na budowę kanalizacji. 
Gdybyśmy posiłkowali się 
kolejnymi kredytami to było-
by to idiotyczne postępowa-
nie. Musimy się przemęczyć 
i  zakończyć inwestycje kana-
lizacyjne, na które położyli-
śmy szczególny akcent. Po ich 
zakończeniu będziemy mogli 
odetchnąć pełną piersią – pod-
sumowuje Janusz Goliński.

krzysztof lubański

>> Budowa kanalizacji hamuje inne inwestycje  
w gminie Cedry Wielkie
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Prędkość 
pobierania 
danych przez 
całą dobę

 5$
 Mb/s

20$
 Mb/s

50$
 Mb/s

80  
Mb/s

100 Mb/
s

Limit 
pobierania 
danych

brak brak brak brak brak

Prędkość 
wysyłania 
danych

1$
 Mb/s

5$
Mb/s

5$
Mb/s

8$
 Mb/s

10$
Mb/s

Prędkość 
wysyłania 
danych- w 
ofercie 
ADRENALINE

4$
 Mb/s

15$
 Mb/s

40$
 Mb/s

60$
 Mb/s

80$
 Mb/s

NAJSZYBSZY INTERNET
NAJLEPSZE KANAŁY$

PAKIET BRĄZOWY 
PAKIET SREBRNY 

PAKIET ZŁOTY 
PAKIET PLATYNOWY

Ilość darmowych 
minut

0 70 250 bez 
ograniczeń

Rozmowy do 
BIALL-NET

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Stacjonarne w 
Polsce 18-8

0,09 zł 0,09 zł 0,09 zł 0 zł

Stacjonarne w 
Polsce 8-18

0,09 zł 0,09 zł 0,09 zł 0 zł

Komórkowe w 
Polsce

od 
0,29 zł

od 
0,29 zł

od 
0,29 zł

od 0,29 zł

Zagraniczne 
stacjonarne 

od 0,13 
zł

od 0,13 
zł

od 0,13 
zł

od 0,13 zł

NAJWIĘKSZY WYBÓR

wspieraJĄ lokalne inicJatywy

Dla każdego szybki internet

podstawowa Księga znaku
2554 [0000]

BIALL-NET to firma lokalna, której siedziba mieści się w Otominie w gminie Kolbudy. Do tej pory działała ona na rynku 
gdańskim, ale od niedawna coraz częściej angażuje się w przedsięwzięcia organizowane na terenie powiatu gdańskiego.

Już w jednym z poprzed-
nich wydań „Panoramy” 
informowaliśmy o  tym, że 
BIALL-NET ufundował 
nagrody, które rozlosowa-
no podczas żeglarskiego 
zakończenia lata w Kolbu-
dach. Organizował i spon-
sorował również konkurs 
dla dzieci z Zespołu Szkół 
w Przywidzu. W ostatnim 
czasie był także jednym ze 
sponsorów gali bokserskiej, 
która odbyła się w  Trąb-
kach Wielkich.

– Korzystając z  okazji, 
dziękujemy organizatorom 
bokserskiej gali za to, że 
chcieli, byśmy przyłączyli 
się do grona sponsorów – 

dziękuje Malwina Szcze-
paniec z  firmy BIALL-
NET. – Jeśli będzie tylko 
okazja, to chętnie włączy-
my się w  kolejne działania 
organizowane w  powiecie 
gdańskim. Jesteśmy otwar-
ci na wszelkie propozycje.

Firma chce także nawią-
zać współpracę z przedsię-
biorstwami, które działają 
na terenie powiatu gdań-
skiego i  byłyby zaintere-
sowane promocją swoich 
działań w Gdańsku. W za-
mian BIALL-NET ocze-
kuje usług, z  których mo-
gliby skorzystać ich klienci.

Przypomnijmy, że 
BIALL-NET inwestu-

je właśnie w  światłowód 
na terenie gminy Kolbudy, 
Przywidz i Trąbki Wielkie. 
Odnotowuje też coraz wię-
cej osób, które są zaintere-
sowane możliwością korzy-
stania z  internetu wysokiej 
jakości.

– Zgłasza się do nas co-
raz więcej osób, które są 
zainteresowane naszymi 
usługami. Najwięcej sy-
gnałów otrzymujemy od 
mieszkańców Czapielska 
oraz Babiegodołu. Czeka-
my na informacje od ko-
lejnych zainteresowanych 
naszymi usługami. Zapyta-
nia można wysyłać na ad-
res marketing@biall-net.pl. 

 Dzięki kontaktowi ma-
ilowemu przyspieszyć mo-
żemy wszelkie niezbędne 
procedury, a w konsekwen-
cji wszyscy chętni szybciej 
będą mogli korzystać z na-
szych usług – kontynuuje 
Malwina Szczepaniec.

BIALL-NET oferuje nie 
tylko podstawowe usłu-
gi związane z  telefonem, 
internetem i  telewizją, ale 
też proponuje korzysta-
nie z  łącza symetrycznego, 
czy też niezwykle pojem-
nych dysków zewnętrz-
nych nazywanych potocz-
nie „chmurami”. To jesz-
cze nie wszystko, bowiem 
BIALL-NET jest także 

w stanie przygotować ofer-
tę dotyczącą monitoringu.

– Możemy wykonać 
wszystko, co jest związane 
z monitoringiem, a więc za-
pewnić odpowiedni sprzęt 
do obserwacji oraz udo-
stępnić łącza i  zewnętrz-
ny adres IP, dzięki którym 
obraz z  kamer można bę-
dzie oglądać w  dowolnym 
miejscu na ziemi. Oferta 
ta skierowana jest do osób 
prywatnych oraz do firm, 
urzędów, instytucji i  orga-
nizacji. Mamy przygotowa-
ną ofertę szablonową, ale 
nie musimy się trzymać jej 
kurczowo. Jesteśmy w  sta-
nie przygotować ofertę 

specjalną dla konkretnego 
klienta – dodaje Malwina 
Szczepaniec.

Projekt budowy świa-
tłowodu w  powiecie gdań-
skim realizowany przez 
firmę BIALL-NET ma 
zostać ukończony w  poło-
wie przyszłego roku. Jed-
nak już wcześniej miesz-
kańcy wsi z  terenu gmin 
Przywidz, Kolbudy i Trąb-
ki Wielkie będą mogli ko-
rzystać z  atrakcyjnej gamy 
usług multimedialnych 
przygotowanych przez 
BIALL-NET.

Grzegorz rudnicki
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kampania wyborcza w Gminie kolbUdy

Internet pełen pomówień
Po raz pierwszy w historii wyborów samorządowych w gminie Kolbudy konkurujący z obecnym wójtem komitet 
prowadzi intensywną kampanię wyborczą w internecie. Anonimowość tego medium sprawia jednak, że jest to 
kampania pełna oszczerstw i pomówień.

Na terenie gminy Kolbudy 
konkurują ze sobą dwa duże 
komitety wyborcze: KWW 
Leszka Grombali (obecnego 
wójta) oraz KWW Jarosława 

Wittstocka. Oprócz tego za-
rejestrowanych zostało kilka 
komitetów powołanych w celu 
rejestracji jednego kandyda-
ta do rady gminy, a  w  trzech 

okręgach wyborczych swo-
ich kandydatów zgłosiła 
Nowa Prawica Janusza Kor-
win-Mikke. I  o  ile w  świe-
cie rzeczywistym przebieg 
kampanii jest raczej spokojny, 
o  tyle w  internecie aż wrze. 
Zażarta wymiana poglądów 
trwa przede wszystkim na Fa-
cebooku. Oprócz oficjalnych 
profili komitetów wyborczych 
powstało tam kilka podstron 
szkalujących poszczególnych 
kandydatów. Takie podstrony 
jak „Nowe Kolbudy” – profil, 
który za cel postawił sobie do-
prowadzenie do zmiany wójta, 
czy „NIE dla PiS w  Kolbu-
dach” – strona sugerująca, że 
pod KWW Jarosława Witt-
stocka podszyli się działacze 
i  sympatycy PiS – odwiedza 
codziennie kilkuset czytel-
ników. A  anonimowość in-

ternetu w  ogóle, a  Facebooka 
w szczególności powoduje, że 
we wpisach łamane są nie tyl-
ko zasady sieciowego savoir 
vivre, ale często i  prawa. Jak 
się jednak okazuje, mieszkań-
cy gminy Kolbudy często nie 
mają pojęcia nie tylko o  tym, 
co dzieje się w  internecie, ale 
w  ogóle o  tym, że już za ty-
dzień odbędą się wybory.

– Nic o tym nie wiem – dzi-
wi się spotkany w  centrum 
Kolbud Andrzej Trzaskowski, 
mieszkaniec Lublewa. – Fak-
tycznie, widać jakieś bilboar-
dy, ale bliżej się tym nie inte-
resowałem. Ogólnie zapano-
wał chaos plakatowy i to w ca-
łym kraju. Ale jeżeli w ogóle, 
to mnie interesuje bardziej to, 
co widzę w  rzeczywistości, 
a nie na plakatach. 

Do wyborów pozostało nie-

wiele czasu. A  komitety wy-
borcze zamiast skupić się na 
walce pomiędzy sobą, powin-
ny jednak zatroszczyć się o to, 

aby wyborcy w ogóle udali się 
do urn.

Grzegorz rudnicki

BUDUJ I REMONTUJ Z NAMI 

7 zasad oszczędnego ogrzewania
Nadchodzi zima, a wraz z nią sezon grzewczy. O wydatkach związanych z ogrzewaniem powinniśmy pomyśleć już na etapie budowy 
domu, ale także w trakcie użytkowania naszego lokum warto wyrobić sobie kilka prostych nawyków, aby zaoszczędzić.

Bysewo Sp. z o.o. 
80-043 Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha 57  

tel. 58 309 49 09 
www.bysewo.pl

BUDUJĄC DOM
Rozsądnie zaprojektowany i solidnie zbudowany dom będzie 

tracił mniej ciepła, a  co za tym idzie mniej wydamy na jego 
ogrzanie. Warto zatem podjąć przemyślane decyzje, jeśli 
chodzi o wybór materiałów i wyposażenia.

1. Zadbaj o odpowiednią izolację 
Przy wyborze materiału izolacyjnego istotnym parametrem 

jest możliwie najmniejszy współczynnik przewodzenia ciepła 
- Jednak niezależnie od wyboru materiału, najważniejsze 
aby izolacja była wykonana bardzo dokładnie, zwłaszcza 
w  miejscach takich jak narożniki lub połączenia przegród – 
narażonych na tworzenie się tzw. mostków termicznych, czyli 
miejsc, przez które budynek traci najwięcej ciepła.

2. Wstaw dobre okna
Okna to obszar bardzo narażony na straty ciepła. Dlatego 

wybierając je, warto zwrócić uwagę na dwa ważne parametry - 
jak najniższy współczynnik przenikania U oraz jak najwyższy 
współczynnik przepuszczalności energii słonecznej g.

3. Wybierz rozsądny sposób ogrzewania
Przede wszystkim powinniśmy zdecydować, w  jaki sposób 

chcemy dostarczyć ciepło do naszego domu. Podstawowym, 
tradycyjnym rozwiązaniem jest ciepło z  elektrociepłowni, 
wygodne i  ekonomiczne (nie inwestujemy w  dodatkowe 
urządzenia grzewcze, np. kocioł), ale opłacalne tylko 
jeśli znajdujemy się w  pobliżu sieci ciepłowniczej – koszt 
przyłącza jest bowiem proporcjonalny do jego długości. Jeśli 
już zdecydujemy się na wstawienie do domu indywidualnego 
kotła, konieczny będzie także wybór paliwa, jakim będzie on 
opalany. Ceny poszczególnych paliw cały czas się zmieniają, 
jednak obecnie najtańszym rozwiązaniem wydają się być paliwa 
stałe (np. węgiel kamienny), nieco droższym gaz ziemny, 
najdroższymi zaś gaz płynny i inne paliwa płynne. Ogrzewanie 
elektryczne to niewielki koszt urządzeń, ale stosunkowo duży 
koszt eksploatacji. Wyjątkiem jest zasilana elektrycznie pompa 

ciepła, dzięki której mimo dużego kosztu inwestycji, możemy 
uzyskać najniższy koszt ogrzewania.

Przy wyborze rodzaju grzejnika warto zwrócić uwagę na 
materiał, z  jakiego wykonane jest urządzenie. Grzejniki 
stalowe, aluminiowe i  kamienne mają mniejszą pojemność 
cieplną niż żeliwne, przez co szybciej się nagrzewają – nie 
musimy długo czekać na transport ciepła i  jego emisję, dzięki 
czemu skracamy czas samego ogrzewania.

NA ETAPIE UŻYTKOWANIA
Jeśli zamieszkujemy już dom lub mieszkanie, a  rachunki 

za ogrzewanie są za wysokie, nie jest wcale zbyt późno, aby 
zmniejszyć jego koszty. Jeśli wejdzie nam w  nawyk kilka 
prostych czynności, zatrzymamy w  domu znacznie więcej 
ciepła, a w kieszeni - pieniędzy.

4. Dopasuj temperaturę do rodzaju pomieszczenia
Kuchnia, w  której dodatkowym źródłem ciepła jest np. 

kuchenka, nie musi być ogrzewana równie intensywnie, jak 
np. pokój dzienny czy łazienka. Temperaturę powinniśmy 

dostosować do częstotliwości przebywania w  danym 
pomieszczeniu – jeśli nie korzystamy np. z  sypialni w  ciągu 
dnia, może w niej panować temperatura o kilka stopni niższa. 
Jeśli zaś wyjeżdżamy, nie zapominajmy o  zmniejszeniu 
ogrzewania, aby nie marnować ciepła.

5. Wietrz pomieszczenia z głową
Wietrząc pomieszczenie przy włączonym ogrzewaniu, 

pozwalamy by nasze ciepło uciekało z  domu. Wietrzyć 
powinniśmy zatem przy zakręconych kaloryferach, intensywnie, 
ale krótko. Znacznie lepszy efekt wymiany powietrza uzyskamy 
otwierając okno szeroko na kilka minut, niż uchylając je na 
godzinę.

6. Dopilnuj, aby grzejniki były odsłonięte…
Zastawienie grzejnika suszącym się praniem lub sofą jest 

równoznaczne z  odcięciem drogi ciepłu, które powinno 
swobodnie rozchodzić się od źródła po całym pomieszczeniu.

7. … za to okna zasłonięte.
O ile w ciągu dnia powinniśmy wpuszczać do mieszkania jak 

najwięcej promieni słonecznych, o tyle nocą nasze okna powinny 
być zasłaniane, co zabezpieczy mieszkanie przed szybką utratą 
ciepła. Powinniśmy również pamiętać o  okresowej regulacji 
okien, by zapewnić ich domykanie się i  zagwarantować 
szczelność.

JEŚLI POTRZEBUJESZ DORADZTWA W ZAKRESIE 
OGRZEWANIA, ZAPYTAJ NASZYCH SPRZEDAWCÓW.
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komUnikacyJna ankieta

czym jeździmy... 
Autobusem, samochodem, a może jednak rowerem lub pie-

szo? Takich pytań mogą się spodziewać ci, których odwiedzą 
ankieterzy PBS. Zbierają oni dane potrzebne do przygoto-
wania Strategii Transportu i Mobilności Gdańskiego Ob-
szaru Metropolitalnego. Ankieta przeprowadzana będzie do  
17 listopada.

– „Badanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców 
GOM” obejmuje zasięgiem powiaty leborski, pucki, wejhe-
rowski, kartuski, gdański, nowodworski, tczewski i malbor-
ski oraz miasta na prawach powiatu, a więc Gdańsk, Gdy-
nię i Sopot – informuje Marcin Ręczmin, rzecznik prasowy 
Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. – Zebrane podczas 
ankiety informacje pozwolą na sporządzenie precyzyjnego 
modelu obecnego ruchu w metropolii: skąd i dokąd jeździmy 
albo chodzimy, w jakich godzinach, jakimi środkami trans-
portu, ile trwają nasze podróże.

Model komunikacyjny zostanie wykorzystany przy pla-
nowaniu systemu komunikacyjnego oraz inwestycji w infra-
strukturę transportową. 

– Ankieterzy będą legitymowali się identyfikatorami 
imiennymi i mają obowiązek je pokazać. Ankieta jest dobro-
wolna i anonimowa, do próby losowane są adresy mieszkań, 
a nie osoby lub właściciele samochodów – dodaje Marcin 
Ręczmin.

(Gr)

dla bezrobotnych

Dzień z doradcą 
W związku z  działaniami aktywizującymi osoby długo-

trwale bezrobotne z Pruszcza Gdańskiego organizowane jest 
dla nich spotkanie z doradcą zawodowym PUP. Odbędzie się 
ono w siedzibie MOPS (ul. Niepodległości 9) 20 listopada, 
w godzinach 10.00 – 13.00.

(Gr)

teraz polska

miasto w dziesiątce
Miasto Pruszcz Gdański zostało kolejny raz wyróżnione. 

Tym razem – jak informuje Bartosz Gondek, rzecznik praso-
wy burmistrza Pruszcza Gdańskiego – miasto zostało finalistą 
Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego. Jego organizatorem jest Fundacja Polskiego 
Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. 

– W szóstej edycji rankingu udział wzięło 240 gmin miej-
skich z całego kraju. W tym gronie naszemu miastu przyzna-
no 7. pozycję – dodaje Bartosz Gondek. – Podstawą rankin-
gu, opracowanego pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobcza-
ka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW, jest 16 
wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, 
społeczny oraz ochrony środowiska. Materiałem źródłowym są 
niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego z tzw. Ban-
ku Danych Lokalnych.

Wyniki rankingu odzwierciedlają, w  sposób wiarygodny 
i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego 
i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiej-
skie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu. 

Z kolei Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego pod-
kreśla, że miejsce w finale rankingu „Teraz Polska”, to dowód, 
że miasto jest na właściwym kursie zrównoważonego rozwoju.

– To także potwierdzenie, że jesteśmy atrakcyjnym miastem, 
w którym dobrze się żyje, pracuje i wypoczywa. Pruszcz Gdań-
ski to miasto, które spełnia wszystkie oczekiwania mieszkańca 
– mówi burmistrz Wróbel.

Bartosz Gondek zauważa także, że warto podkreślić również 
„kurortową” charakterystykę pierwszej dziesiątki rankingu, 
ponieważ znalazły się tutaj między innymi: Krynica Morska, 
Łeba, Karpacz, Żywiec czy Sucha Beskidzka.

(Gr)

edUscience
Z certyfikatem

W Gdańsku odbyła się 
konferencja upowszechnia-
jąca projekt „Podnoszenie 
kompetencji uczniowskich 
w dziedzinie nauk mate-
matyczno-przyrodniczych 
i technicznych z wyko-
rzystaniem innowacyj-
nych metod i technologii 
– EDUSCIENCE”. 

W projekcie uczestni-
czy Szkoła Podstawowa 
w Giemlicach. Jest to naj-
większy projekt innowacyj-
ny realizowany w obszarze 
nauk matematyczno-przy-
rodniczych, współfinan-
sowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Szkoła otrzy-
mała tablicę interaktywną, 
kamerę, zestaw do moni-
toringu przyrodniczego 
oraz możliwość korzysta-
nia z portalu edukacyjne-
go. Dzieci były również 
na wycieczce edukacyjnej 
w Obserwatorium Geofi-
zycznym Instytutu Geofi-
zyki PAN w Świdrze. 
Podczas konferencji Janusz 
Goliński, wójt gminy Ce-
dry Wielkie odebrał złoty 
certyfikat „Lidera Innowa-
cyjnej Edukacji”. Certyfi-
katy te wręczano przed-
stawicielom samorządów, 
na terenie których w latach 
2012 – 2014 testowane były 
produkty finalne projektu 
EDUSCIENCE. 

(Gr)

bliŻeJ poznali albanię

Podróżnik w bibliotece

Powiatowa i  Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Pruszczu 
Gdańskim regularnie organi-
zuje spotkania ze znanymi 
ludźmi z pierwszych stron ga-
zet oraz z tymi, którzy swoim 
słuchaczom mają do przeka-
zania coś wartościowego.

Ostatnim gościem w prusz-
czańskiej bibliotece był An-
drzej Pasławski – podróżnik, 
organizator wypraw tereno-
wych, znawca i  wielki miło-
śnik Bałkanów. 

– Podróżnik odwiedził na-
szą bibliotekę, by opowie-
dzieć o pięknej i  odległej Al-
banii. Albania, nazywana też 
,,Wrotami Bałkanów”, to kraj 

pełen dziewiczych terenów, 
widoków zapierających dech 
w piersiach oraz ludzi niezwy-
kle dumnych ze swojego po-
chodzenia – informuje Anita 
Kotwa-Konkol z  pruszczań-
skiej biblioteki.

Gość opowiadał zaś, że 
w  Albanii piękno przyrody, 
niezmącone przez obecność 
człowieka, jest dla podróżnika 
ogromnym wyzwaniem, gdyż 
wymaga nie tylko dobrego 
przygotowania, ale i  ogrom-
nego samozaparcia w dążeniu 
do celu. 

– Bywa bowiem tak, że 
przemierzenie całkiem niedu-
żej liczby kilometrów wymaga 

wielu godzin poświęconych na 
zmagania z trudnym terenem. 
Podróżując przez Albanię 
możemy odnieść wrażenie, że 
czas zatrzymał się w miejscu – 
mówił Andrzej Pasławski. 

Obecnej podczas spotkania 
młodzieży z Zespołu Szkół nr 
2 oraz Zespołu Szkół Ogrod-
niczych i  Ogólnokształcą-
cych w  Pruszczu Gdańskim, 
spodobała się jedna z  zasad 
stosowanych na Bałkanach: 
,,co masz zrobić dzisiaj, zrób 
pojutrze, będziesz miał dwa 
dni wolne”.

(Gr)

>> Andrzej Pasławski opowiadał pruszczańskiej młodzieży o Albanii

Fo
t. M

ate
ria

ły 
pra

so
we

ii pomorskie forUm rolnicze

o nowych, unijnych perspektywach
Za nami II edycja Pomorskiego Forum Rolniczego, której organizatorami 
byli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku oraz Samorząd Województwa Pomorskiego.

Podobnie jak w  roku ubie-
głym, zainteresowanie forum 
przeszło najśmielsze oczeki-
wania organizatorów. 

– Blisko 500 rolników, któ-
rzy przybyli do Wejherowa, 
było przede wszystkim zain-
teresowanych tematyką spo-
tkania, jaką był nowy okres 
finansowania działalności ze 
środków unijnych. Pomimo, 
iż jeszcze nie wiadomo kto 
dokładnie i na jakie przedsię-
wzięcia będzie mógł ubiegać 
się o fundusze z Unii Europej-
skiej, dla producentów żyw-
ności temat był dość istotny 
z tego względu, że dzięki uzy-
skanym podczas forum infor-
macjom, będzie wiadomo jak 
kierować swoimi gospodar-
stwami, czy planować ich dal-
szy rozwój lub ewentualnie je 

przekwalifikowywać – tłuma-
czy Paulina Hering z Pomor-
skiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku.

Zaproszeni goście dużo 
mówili o zasadach oraz możli-
wościach wykorzystania środ-
ków w  ramach PROW 2014 
– 2020. Czesław Elzanowski, 
członek zarządu wojewódz-
twa pomorskiego przedstawił 
zadania realizowane przez 
Samorząd Województwa 
Pomorskiego.

Podczas spotkania podsu-
mowano również 20 lat dzia-
łalności Agencji Restruktury-
zacji i  Modernizacji Rolnic-
twa oraz 10-letnią obecność 
polskiego rolnictwa w  struk-
turach Unii Europejskiej. 

– Uczestnicy gorąco dysku-
towali też na temat wyzwań, 

jakie stoją przed pomorskim 
rolnictwem oraz o  efektach 
wdrażania Wspólnej Polity-
ki Rolnej – dodaje Paulina 
Hering. 

Jak podkreślił podczas fo-
rum senator Kazimierz Kle-
ina, takie spotkania z rolnika-
mi są niezbędne i  konieczne, 
ponieważ jest to jedyna okazja 
do wysłuchania racji i sugestii 

rolników, które czasami z per-
spektywy Warszawy wygląda-
ją nieco inaczej.

– II Pomorskie Forum Rol-
nicze stworzyło niebywałą 
okazję do wymiany poglądów 
i  doświadczeń oraz dialogu 
pomorskich rolników, przed-
stawicieli instytucji rolniczych 
i  partnerów, działających na 
rzecz obszarów wiejskich. 
Dzięki takim spotkaniom 
możliwe będzie wypracowa-
nie w  przyszłości wspólnych 
wniosków i  rekomendacji 
w  zakresie dalszego rozwoju 
rolnictwa i obszarów wiejskich 
na Pomorzu – podkreśla Alek-
sander Mach, dyrektor Po-
morskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Gdańsku.

(Gr)

>> Kazimierz Plocke
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poJadĄ naJlepsi
superenduro w ergo arenie

Ergo Arena po raz pierwszy w historii gościć będzie naj-
większe nazwiska światowego SuperEnduro. W czwartym 
roku obecności w Polsce Mistrzostwa Świata przenoszą się 
do Trójmiasta. Dodatkowo – jak przystało na wydarzenie ta-
kiego formatu – na torze nie zabraknie także reprezentantów 
Polski, w tym najbardziej utytułowanego Tadeusza Błażusia-
ka. Impreza odbędzie się 6 grudnia.

Więcej na www.ergoarena.pl.

(kl)

pUchar polski

wygrane GieKsy
Tylko dwie drużyny z powiatu gdańskiego uczestniczą 

jeszcze w piłkarskim Pucharze Polski na szczeblu wojewódz-
kim. Do V rundy rozgrywek awansowały drużyny GKS Kol-
budy i GKS Kowale.

W IV rundzie zmagań wojewódzkich Pucharu Polski za-
grało pięć zespołów z powiatu gdańskiego. Niestety, dla 
trzech z nich, ten poziom pucharowych zmagań okazał się 
już zbyt wysoki. Potok Pszczółki przegrał na własnym boisku 
1:2 z gdańskim Portowcem. Niemal do upadłego o kolejną 
rundę pucharowych zmagań walczyli Czarni, którzy dopiero 
po dogrywce ulegli w Pruszczu Gdańskim 2:4 MKS Włady-
sławowo. Aż 7 goli obejrzeli fani Korony Cedry Małe. Nie-
stety, tylko dwa padły łupem ich pupili, a pozostałe 5 – dające 
awans do kolejnej fazy zmagań – strzelili piłkarze Wierzycy 
Pelplin. 

Honoru naszego powiatu w V rundzie bronić będą za-
wodnicy z Kowal, którzy 2:1 pokonali na wyjeździe rezerwy 
gdańskiej Gedanii oraz Kolbudy. Nasi IV ligowcy, również 
na wyjeździe, ograli 4:0 Jantar Pawłowo. Dodajmy, że było to 
najwyższe zwycięstwo w tej rundzie Pucharu Polski.

(kl)

trzeci na Świecie

mistrz z rotmanki
 Jan Gołąbek z  Rotmanki zajął 3. miejsce na Mistrzo-

stwach Świata Federacji GPC i Polskiej Unii Trójboju Siło-
wego w wyciskaniu sztangi na ławeczce. Pan Jan „wycisnął” 
165 kg. 

– Mój rekord życiowy to 185 kg. Myślę, że gdybym nie był 
zmęczony kilkunastogodzinną jazdą samochodem, spokojnie 
bym tyle „wycisnął” i zajął II miejsce – uważa Jan Gołąbek.

Mieszkaniec Rotmanki jest dwukrotnym mistrzem Polski 
w swojej dyscyplinie. Sport zaczął uprawiać w wieku 50 lat.

Wyjazd na mistrzostwa do Austrii nie byłby możliwy, gdy-
by nie sponsorzy.

– Chciałbym bardzo podziękować władzom gminy Pruszcz 
Gdański oraz Gminnego Towarzystwa Sportowego. Chciał-
bym również podziękować panu Januszowi Sampolskiemu, 
który wyłożył swoje prywatne pieniądze oraz dwóm innym, 
anonimowym dla mnie, mieszkańcom gminy – dodaje siłacz. 

(mb)

>> Jan Gołąbek z Rotmanki zajął 3. miejsce  
w mistrzostwach świata w trójboju siłowym
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turniej 
piłkarski

W  hali sportowej przy 
ZSO 1 odbędzie się X Me-
moriał im. Edwarda War-
sińskiego w  Halowej Piłce 
Nożnej. Edward Warsiński 
był trenerem piłkarskim 
i  wychowawcą młodzieży. 
W  turnieju weźmie udział 
8 drużyn. 

W tym roku na turnieju 
w Pruszczu Gdańskim za-
grają ekipy: MKS Czarni 
Pruszcz Gdański, Polonia 
Gdańsk, Bałtyk Gdynia, 
AP Malbork, Gedania 
Gdańsk, GTS Pruszcz 
Gdański i  Gryf 2006 
Tczew.

– Edward Warsiński 
z trenerem Michałem Glo-
biszem prowadził mło-
dzieżową reprezentację 
Pomorza, która w  1996 
roku zajęła trzecie miejsce 
w  Turnieju o  Puchar Wa-
cława Kuchara oraz pierw-
sze miejsce na międzyna-
rodowym turnieju Gothia 
Cup w Szwecji. Wychował 
wielu znakomitych pił-
karzy. Wśród nich repre-
zentanta Polski Tomasza 
Sokołowskiego – przypo-
mina Wojciech Dąbrowski 
z Centrum Kultury i Spor-
tu w  Pruszczu Gdańskim, 
które jest organizatorem 
turnieju.

(kl)

aUra nieco odstraszyła

III wojewódzki bieg Doliną raduni
W III Wojewódzkim Biegu Doliną Raduni wzięły udział całe rodziny. W Biegu 
Skrzatów na terenie Centrum Rekreacji w Juszkowie wystartowały 92 
osoby, a w Biegu Głównym ze Straszyna do Juszkowa – 138.

Chłodna aura odstraszyła wielu zadeklarowa-
nych wcześniej uczestników Biegu Głównego, ale 
ci, którzy pokonali 5-kilometrową malowniczą 
trasę, na pewno nie żałowali startu. Tym bardziej, 
że dla zwycięzców w  swoich kategoriach czekały 
nie tylko pamiątkowe medale, ale również nagro-
dy finansowe. Wszystkim biegającym organizato-
rzy zapewnili napoje izotoniczne, gorącą herbatę 
i smaczną zupę.

Najszybszy biegacz odcinek Straszyn – Juszkowo 
pokonał w 15 minut i 59 sekund. 

W imprezie po raz pierwszy wzięli udział miło-
śnicy nordic walking wraz z instruktorem Krzysz-
tofem Fiebig. Grupa maszeruje w  każdy wtorek, 
a  zbiera się przy centrum Kemer w  Straszynie 
o godz. 18.00. 

III Wojewódzki Bieg Doliną Raduni współor-
ganizowali: GTS Pruszcz Gdański, RW PZ LZS, 
Radio Toksyna i Straszyn Biega.

Specjalne podziękowania za asekurację biegu 
należą się: Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdań-
ski, Komendzie Powiatowej Policji w  Pruszczu 
Gdańskim, motocyklistom pod kierunkiem Danu-
ty Suszyńskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Łęgowa. Imprezę sponsorowała Grupa Energa.

(mb)

>> Uczestnicy III Wojewódzkiego Biegu Doliną Raduni 
z uśmiechem na twarzy pokonywali trasę  

Straszyn – Juszkowo
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lista nr 14, okręg 11 Przywidz

Teodor Formela
Lat 66,
wykształcenie średnie,
emeryt,
Prezes MS “Wiosna” . 
Radny 
kadencji 2010-2014

Robert Jan Deja

lista nr 14, okręg 12 Przywidz

Justyna Olszewska-Grzywacz
Lat 35, dwójka dzieci, 
wykształcenie wyższe, 
radna kadencji 2010/2014

lista nr 14, okręg 1 Borowina

Stanisław Baran
Lat 72, żonaty, 
dwoje dorosłych dzieci. 
Posiadam dużą wiedzę 
o doświadczenie 
samorządowe. 
Przez 4 kadencje sprawuje
funkcję sołtysa. funkcję sołtysa. 

Barbara Talaśka

lista nr 14, okręg 9 Przywidz

Dariusz Dobrosielski
Lat 47, żonaty, 
troje dzieci, emeryt

lista nr 14, okręg 10 Przywidz

Ewa Łukiewicz z d. Cierocka

lista nr 14, okręg 2 Marszewska Góra

 Lat 53- wykształcenie 
wyższe. Od 33 lat 
nauczyciel Zespołu 
Szkół w Przywidzu. 
Radna kadencji 
2010-2014

Lat 39. 
Radny kadencji 2010-2014. 
Żonaty,
3 córki w wieku 7, 9 i 13 lat. 
Mieszkaniec 
Przywidza od 32 lat.

Lat 47, męża i dwoje dzieci. 
Mieszkanka Huty Górnej. 
Prowadzę niewielkie 
gospodarstwo rolne. 

Eustachy Kalinowski

Marek Zimakowski
Kandydat na

Wójta Gminy Przywidz

lista nr 14, okręg 3 Miłowo

Michał Jasiński Kazimierz Grzenkowski
Lat 59, żonaty.

lista nr 14, okręg 7 Pomlewolista nr 14, okręg13 Przywidz

Lat 48, wykształcenie 
średnie techniczne, 
4 dzieci, 3 wnucząt.
Od 26  lat na własnej 
działalności 
gospodarczej.

Magdalena Czapiewska
Lat 36, wykształcenie 
wyższe,mężatka
matka dwójki dzieci, 
mieszkanka Pomlewa.

lista nr 14, okręg 8 Pomlewo

Józef Kulaszewicz
Lat 56, żonaty. lat, 
technik -rolnik, 
dwie zamężne córki.
Radny kadencji 2010-2014.

lista nr 14, okręg 15 Trzepowo

Rafał Glazik
Lat 41, mieszkaniec 
Starej Huty od 10 lat, żonaty.
Marketingowiec, lobbysta, 
ekspert ds. zarządzania 
projektami 
w międzynarodowych 
konsorcjach.konsorcjach.

lista nr 14, okręg 5 Stara Huta

Lat 68, emeryt, 
wykształcenie średnie, 
żonaty.
Radny kadencji 2010-2014

lista nr 14, okręg 4 Jodłowno

Mariusz Lipski
Lat 40 lat. żonaty, 
troje dzieci.
Pracuje w firmie 
budowlanej na stanowisku 
przedstawiciela
handlowego.

lista nr 14, okręg 14 Olszanka
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Leszek 
GROMBALA

KANDYDAT NA WÓJTA GMINY KOLBUDY

KWW Leszka Grombali

SKUTECZNOŚĆ 
I DOŚWIADCZENIE

SZUKASZ PRACY?!
Jeśli masz doświadczenie w sprzedaży,  

jesteś osobą energiczną  
i nastawioną na wyzwania  

- zgłoś się do nas!
Zaproponujemy Ci  

konkurencyjne warunki.  
Szukamy najlepszych handlowców!

Wyślij aplikację na  
rekrtutacja@biall.net.pl
lub zadzwoń 513 156 678

podstawowa Księga znaku
2554 [0000]

szybko - solidnie - komfortowo

bawili się w przywidzU

seniorzy mieli 
swój bal

W Przywidzu odbył się Bal Seniora organizowany przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, miejscowy Zespół 
Szkół oraz przywidzki urząd gminy. Na niecodziennej im-
prezie pojawiło się ponad 150 zaproszonych gości. 

Część artystyczną przygotowali uczniowie Zespołu Szkół 
w Przywidzu pod kierunkiem Grażyny Bach-Żelewskiej i 
Ewy Bradtke. Dodatkową atrakcją był występ wokalny przy-
gotowany przez Tomasza Łoś oraz pokaz zumby przygotowa-
ny przez Renatę Grulkowską i występ zespołu kaszubskiego 
pod kierunkiem Ireny Wałdoch. Natomiast oprawę muzycz-
ną sprawował chojnicki zespół Mat-Mar. Na zakończenie 
wszyscy seniorzy otrzymali słodki upominek. 

– Gośćmi naszych seniorów byli Ryszard Świlski, członek 
zarządu województwa pomorskiego i Marian Cichon, wice-
starosta gdański. Imprezy dla seniorów, którzy w ostatnim 
czasie zintensyfikowali swoje działania na terenie naszej gmi-
ny, organizowane są regularnie i widzimy, że są potrzebne, 
bo cieszą się ich dużym zainteresowaniem. Cieszymy się, że 
starsi mieszkańcy gminy skupiają się chociażby wokół Uni-
wersytetu III Wieku, czy nawet kół gospodyń wiejskich – 
mówi nam Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz.

(Gr)
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