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Okres pełen pracy 
Błażej Konkol już cztery kadencje gospodarzy 
w gminie Trąbki Wielkie. Jak sam przyznaje, zdrowie 
dopisuje, dlatego dalej chce działać dla swojej małej 
ojczyzny.
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LIcZą na Własne mOżLIWOścI 
Kolbudy to jedna z prężniej rozwijających się gmin 
w powiecie gdańskim i województwie. To efekt środ-
ków własnych, które posiada lokalny samorząd. 

Współpraca pOpłaca
Mimo że nie skończono wszystkich zadań, podsumo-
wano realizację tegorocznego programu drogowego 
powiatu, który dofinansowany został ze środków 
rządowych.  
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Kierowcy, mimo iż posiadają 
uprawnienia, bardzo często 
nie znają przepisów ruchu 
drogowego.

rUsZyła bUDOWa haLI 
Ruszyła realizacja najbardziej oczekiwanej inwestycji 
ostatnich lat w gminie Przywidz, jaką jest bez wątpie-
nia budowa hali sportowej przy Zespole Szkół. 

>> Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego i Wieslawa Kasprzewska-Charkin, dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Gdańsku oglądają makietę Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy, który powstanie w Pszczółkach
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oŚrodek doskonalenia techniki Jazdy

W pszczółkach gratka dla kierowców
Rozpoczęła się budowa pierwszego w północnej Polsce 
i w województwie pomorskim Ośrodka Doskonalenia Techniki 
Jazdy w Pszczółkach. W uroczystości wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę inwestycji uczestniczył wicemarszałek 
województwa pomorskiego, Ryszard Świlski.
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sobie prawo do skracania  
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oraz zamiany ich tytułów.

LImerykI
Sąsiad Wiesław,  

to znany fachowiec,
złota rączka  

i mistrz co się zowie,
bo choć doszedł  

do wprawy –
żona wszak ma obawy,

czy ta wprawa się  
sprawdza w alkowie…

***
Pewien  fryzjer  

z miasteczka nad Wisłą,                               
każdą jesień ma szarą  

i mglistą…                                        
Kiedy liście jesienią

kolorami  się mienią ,                                                                      
on smutnieje,  

bo jest daltonistą…
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bogdan malach

•	 17 października (piątek), kok world Gp 2014, ergo 
arena

•	 18 października (sobota), dżem akustycznie, godz. 
18.00, filharmonia bałtycka, Gdańsk, ul. ołowianka 1

•	 19 października (niedziela), adam makowicz – od 
chopina do Gershwina, godz. 18.00, filharmonia 
bałtycka, Gdańsk, ul. ołowianka 1

•	 21 października (wtorek), björk: biophilia live 
w multikinie – Gdańsk i Gdynia, godz. 20.00

•	 22 – 23 października (środa – czwartek), musical 
„chłopi”, godz. 19.00, teatr muzyczny w Gdyni, pl. 
Grunwaldzki 1

•	 23 października (czwartek), richard bonna w klubie 
pokład, godz. 20.00

•	 24 października (piątek), mecz koszykówki trefl sopot 
– asseco Gdynia, godz. 19.00, hala ergo arena

•	 26 października (niedziela), półmaraton Gdański, 
godz. 10.00, amberexpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 28 października (wtorek), spektakl „medea”, godz. 
19.00, multikino sopot, ul. bohaterów monte cassino 63

•	 29 – 30 października (środa – czwartek), musical 
„skrzypek na dachu”, godz. 19.00, teatr muzyczny 
w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

•	 30 października (czwartek), koncert front line 
assembly, godz. 20.00, klub b90, Gdańsk, ul. doki 1

•	 31 października (piątek), koncert donGuralesko, godz. 
22.00, „scena”, sopot, al. franciszka mamuszki 2

•	 14 – 21 listopada, Gdańska Jesień pianistyczna
•	 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 – 23 listopada (sobota – niedziela), 

międzynarodowe targi Gołębi pocztowych 
i akcesoriów, amberexpo

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

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

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

•	 6 – 7 grudnia (sobota – niedziela), 9. międzynarodowe 
targi Gołębi pocztowych i akcesoriów, emberexpo, 
Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 14 grudnia (niedziela), Queen symfonicznie, godz. 
19.00, filharmonia bałtycka, Gdańsk, ul. ołowianka 1

NASZA  KRZYŻÓWKA  10/14 

 1 
„OBYWATEL 
…”, 
POWIEŚĆ 
O.WELLSA 

2→ 
WCIĄGARKA 
ŁAŃCU- 
CHÓW KOT- 
WICZNYCH 

2↓ 
NAJWIĘKSZY 
ŻYJĄCY 
GATUNEK 
GRYZONIA 

3 
KTOŚ KTO 
NAKŁANIA, 
NAMAWIA 

4 
WIEŚ NA 
TRASIE 
KOWALE- 
KOLBUDY 

5 
BOHATER 
FILMU PO- 
LAŃSKIEGO 
„PIANISTA” 

6 
SCHRONIENIE 
DLA UCIE- 
KINIERA 

1 

7 
GĘSTWINA 
KRZAKÓW, 
ZAROŚLA 

8 
DZIKI 
KARP 

9 
MAŁA 
PÓŁCIĘ- 
ŻARÓWKA 

10→ 
KURZ 

10↓ 
ROBOTNIK 
ROLNY W 
HISZPAŃ- 
SKICH KOLO- 
NIACH 

11 
KRĘCI SIĘ 
W OKU 

12→ 
RZESZOTO, 
PRZETAK 

 

12↓ 
ZJAZD 
CZAROWNIC 

13 
‘… NA KRA- 
TERZE”, 
POWIEŚĆ 
M. WAŃKO- 
WICZA 

2→ 
↓ 

3 4  5  6  

14 
MIASTO 
W 
NIGERII 

15 
SĄSIAD 
FLAMANDA 
W BELGII 

 7  8     

16 
PODŁUŻNA 
CZEKOLADKA 
NADZIEWA- 
NA 

17 
WOLNY 
KONIEC 
DRZEWCA 

9     10→ 
↓ 

 11 

18 
CIĘŻKI 
METAL 

12→ 
↓ 

   13     

19 
RUMUŃSKI 
SAMOCHÓD 
TERENOWY 

14   15      

20 
KOLIZJA 
SAMOCHO- 
DOWA 

16      17 18  

21 
PUSTORO- 
ŻEC 

19   20      

22 
TYP 
KAPELUSZA 
LUB 
PAŃSTWO 

21   22      

Litery w oznaczonych kratkach czytane rzędami utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

2/kabestan, 7/gąszcze, 9/pikap, 10/pył, 12/sito, 13/ziele, 14/Aba, 15/Walon, 16/baton, 17/nok, 
19/Aro, 20/kraksa, 21/tar, 22/panama, 

PIONOWO 

1/Kane, 2/kapibara, 3/agitator, 4/Bąkowo, 5/Szpilman, 6/azyl, 8/sazan, 10/peon, 11/łezka, 12/sabat, 
18/osm,  

HASŁO: GĄSKA ZIELONKA 

10

na syGnale

31 sierpnia weszły w  ży-
cie przepisy, które nakazują 
pieszym obowiązek stosowa-
nia elementów odblaskowych 
podczas poruszania się po 
zmierzchu po drodze znajdu-
jącej się poza obszarem zabu-
dowanym. Pomorscy policjan-
ci, dbając o  bezpieczeństwo, 
w  szkołach i  na spotkaniach 
na terenie całego wojewódz-
twa systematycznie rozdają 
elementy odblaskowe.

Przepis dotyczący obowiąz-
ku noszenia elementów odbla-
skowych nie dotyczy jedynie 
pieszego, który znajduje się na 
drodze przeznaczonej wyłącz-
nie dla pieszych lub na chod-
niku. Warto jednak pamiętać, 

że za pieszego uważa się także 
osobę prowadzącą, pchającą 
lub ciągnącą rower, motoro-
wer lub motocykl, wózek dzie-
cięcy, podręczny lub inwalidz-
ki, ale także osobę poruszają-
cą się na wózku inwalidzkim 
albo na hulajnodze, deskorol-
ce, rolkach, wrotkach, a  tak-
że dziecko w wieku do 10 lat 
kierujące rowerem pod opieką 
osoby dorosłej. Znowelizowa-
ny przepis nie określa rodzaju, 
kształtu ani koloru odblasku; 
może to być to opaska, kami-
zelka, odblaskowa zawieszka.

Obowiązkiem pieszego jest 
noszenie odblasku w  sposób 
widoczny dla innych uczest-
ników ruchu, czyli od strony 

nadjeżdżających pojazdów. 
Najlepiej, gdy odblask umiesz-
czony jest jak najniżej, tak aby 
jak najwcześniej znalazł się 
w obszarze oświetlanym przez 
światła pojazdu. Kupując od-
blask, trzeba upewnić się, że 
jest to wyrób certyfikowany. 
Na metce powinno być zazna-
czone, że spełnia on normę 
EN/PN 471 lub EN 13356. 
Produkt spełniający te nor-
my widoczny jest z odległości 
300 – 600 metrów, podczas 
gdy widoczność odblasków 
bez odpowiednich atestów 
nie przekracza z  reguły 80 
metrów.

Choć przepisy nie przewi-
dują specjalnej kary za brak 

>> W takim towarzystwie każdy toast jest przyjemnością 
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bĄdź widoczny na drodze

policja rozdaje odblaski

elementu odblaskowego, to na 
podstawie ogólnych przepisów 
o wykroczeniach, osoby, które 
odblasków nie będą stosowały, 
mogą otrzymać mandat w wy-
sokości od 20 do nawet 500 zł.

Powodem wielu wypadków 
jest brak możliwości dostrze-
żenia pieszego poruszające-
go się przy krawędzi jezdni, 
szczególnie w  warunkach 
ograniczonej widoczności. 
Przepisy rozszerzyły zakres 
obowiązku stosowania odbla-
sków na wszystkich pieszych. 
Do tej pory obowiązywał on 
jedynie dzieci do piętnastego 
roku życia.

Dbając o  bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników ru-
chu, policjanci podczas spo-
tkań w  szkołach i  na festy-
nach na terenie całego woje-
wództwa pomorskiego roz-
dają elementy odblaskowe, 
które mają pomóc kierowcom, 
a przede wszystkim ocalić ży-
cie pieszym.
(krajowa rada bezpieczeństwa 

ruchu drogowego) 

wyrÓŻnienie 

Za internet 
Cezary Bieniasz-Krzy-

wiec, starosta powiatu 
gdańskiego, odebrał wy-
różnienie za skuteczne 
partnerstwo w  upowszech-
nianiu szerokopasmowego 
internetu na terenie nasze-
go powiatu. 

– Jednym z sukcesów mi-
jającej kadencji było dotar-
cie z szerokopasmowym in-
ternetem do wielu miejsco-
wości powiatu gdańskiego. 
Z  całą pewnością nie by-
łoby to możliwe, gdyby nie 
pieniądze otrzymane na 
ten cel z Unii Europejskiej 
– mówi Cezary Bieniasz
-Krzywiec. – Dzięki pro-
gramowi mieszkańcy mogą 
w  pełni korzystać z  zaso-
bów sieci, co zdecydowa-
nie wpływa na podniesienie 
jakości życia na terenie na-
szego powiatu. 

(Gr)
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wspÓłpraca popłaca

powiat gdański najlepszy w kraju
Mimo że nie skończono jeszcze wszystkich zadań, podsumowano już realizację tegorocznego programu drogowego 
powiatu gdańskiego, który dofinansowany został ze środków rządowych. Władze powiatu pod koniec września zło-
żyły już wniosek o dofinansowanie działań na 2015 rok.

Od dwóch lat powiat gdań-
ski wspólnie ze wszystkimi sa-
morządami gminnymi realizu-
je projekt, nazywany potocznie 
„schetynówką”. Jego celem jest 
poprawa bezpieczeństwa na 
drogach powiatu gdańskiego. 
Jest on finansowany ze środ-
ków rządowych, starostwa 
i gmin. W tym roku podsumo-
wanie drogowych działań roz-
poczęto w  Błotniku w  gminie 
Cedry Wielkie, gdzie pojawił 
się m.in. Ryszard Stachurski, 
wojewoda pomorski.

– Samorządy województwa 
pomorskiego lepiej niż wszyst-
kie inne wykorzystują pienią-
dze ze „schetynówki”. Od po-
czątku istnienia Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 191 projektów 
otrzymało dofinansowanie, 
wykonano 609 kilometrów 
dróg. Budżet państwa dopłacić 
do tego ćwierć miliarda zło-

tych, a  wiele więcej dołożyły 
przecież samorządy – wylicza 
wojewoda.

Jak mówi „Panoramie” Ry-
szard Stachurski nigdy na Po-
morzu nie było problemu z wy-
korzystaniem tych środków.

– Jest wręcz odwrotnie. 
Otrzymywaliśmy znacznie 
więcej wniosków niż zakłada-
ły to nasze możliwości finan-
sowe. Dzięki zaangażowaniu 
Lasów Państwowych środków 
jest znacznie więcej. W  przy-
szłym roku do rozdysponowa-
nia będzie 56 milionów złotych 
– dodaje wojewoda Stachurski.

Bardzo wysoko działania sa-
morządowców z powiatu gdań-
skiego ocenia Ryszard Świlski, 
członek zarządu województwa 
pomorskiego, który zauważa, 
że jest to jeden z lepiej przygo-
towanych wniosków.

– Moim zdaniem inni po-
winni się wzorować na dzia-

łaniach w  powiecie gdańskim 
i  podpatrywać jak powinna 
wyglądać współpraca mię-
dzy lokalnymi samorządami 
– podkreśla Ryszard Świlski. 
– W perspektywie całego kra-
ju Pomorze aż za dobrze wy-
korzystuje środki ze „schety-
nówki”, a  są województwa, 
które nie wykorzystują do 

końca przyznanych środków. 
My powiedzieliśmy jasno, że 
wykorzystamy każdą złotówkę 
otrzymaną z  budżetu central-
nego. Niestety, na dodatkowe 
środki nie możemy liczyć.

Koordynatorem drogowego 
projektu był – podobnie jak 
w roku ubiegłym – Marian Ci-
chon, wicestarosta gdański.

>> Symbolicznym przecięciem wstęgi zakończono 
tegoroczny projekt drogowy w powiecie gdańskim
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– Kolejny raz udało się nam 
wykonać około 30 km dróg 
powiatowych i  częściowo 
gminnych. Przy tym powstało 
ponad 4 km chodników i ście-
żek pieszo-rowerowych, co na 
pewno przełoży się na wzrost 
poziomu bezpieczeństwa na 
naszych drogach – zapewnia 
Marian Cichon.

Wszystkie zadania w  ra-
mach tegorocznego projek-
tu mają zostać ukończone do 
końca października. Wniosek 
o  dofinansowanie przyszło-
rocznego projektu, pod którym 
podpisali jak zwykle wszyscy 
wójtowie powiatu gdańskie-
go, został już złożony. Opie-
wa on na 12 mln zł, a  wśród 
wielu zadań na pewno warto 
wspomnieć o przebudowie uli-
cy Zdrowej w  Juszkowie oraz 
o  dokończeniu przebudowy 
ulicy Emilii Plater w Pruszczu 
Gdańskim.

Drogowy projekt realizowa-
ny przez wszystkie samorzą-
dy powiatu gdańskiego jest na 
pewno ewenementem na skalę 
województwa pomorskiego.

– Cieszymy się, że udaje się 
nam dojść do porozumienia 
z  gminami. Dzięki temu nasz 
projekt zyskuje więcej punk-
tów podczas oceny. Wszyscy 
zdajemy sobie sprawę z  tego, 
jak ważne są działania popra-
wiające drogową infrastruk-
turę. Nie jest ważne do kogo 
należy droga. Wszyscy kie-
rowcy oczekują bowiem, żeby 
jeździło się po niej bezpiecznie 
i  komfortowo. Dzięki naszym 
wspólnym działaniom speł-
niamy te oczekiwania – mówi 
nam Cezary Bieniasz-Krzy-
wiec, starosta gdański.

krzysztof lubański

zbiGniew nowak

nie tylko w wirtualnym świecie innowacji
Zbigniewa Nowaka w Trójmieście nie trzeba nikomu przedstawiać.  Nowak  jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki 
Gdańskiej o specjalizacji „Technologia Spożywcza”, w czasach trudnych przemian ustrojowych zdecydował się wykorzystać do-
świadczenie i otworzyć własny Zakład Mięsny NOWAK w Gdańsku. Dziś Zbigniew Nowak ma inną twarz – aktywnie wspiera nowe 
technologie, promuje projekty internetowe oraz działa w sektorze alternatywnych działań dla zdrowia i zdrowego odżywiania.

To dobry przykład człowieka 
przedsiębiorczego,  znanego przede 
wszystkim z czynnego udziału w licz-
nych przedsięwzięciach społecz-
nych, kulturalnych, czy handlowych. 
Od niedawna nazwisko „Nowak” 
to również rynek nowych technolo-
gii, oraz projektów; które na pierw-
szy rzut oka nie mogą kojarzyć się 
z „Królem Mięs” z Pomorza.

Zakłady mięsne „Nowak” w Jan-
kowie koło Gdańska to przykład 
modelowego pracodawcy i ważne-
go „gracza rynkowego”. Dziś zakład 
przetwarza 100 ton mięsa dziennie 
i daje prace ponad 250 pracownikom. 
Asortyment jest niezwykle bogaty 
i liczy ponad 80 pozycji. Nowak eks-
portuje swoje produkty do naszych 
sąsiadów w Niemczech, na Wyspy 
czy na Ukrainę. 

Z Ukrainą związane jest również 
kolejne przedsięwzięcie przedsię-
biorcy – międzynarodowa gra online 
o nazwie „Pirates of Everseas” – za-
daniem gracza jest budowanie swo-
jego imperium, a sama gra oparta 
jest na podejmowaniu ważnych de-
cyzji ekonomiczno-strategicznych. 
Brzmi dość poważnie, ale bardzo 
mocno wciąga gracza. Decydującym 
motywem jest stworzenie fundamen-
tów pod rozwój i dobrobyt swojego 
królestwa – dzięki m.in. możliwo-
ści zarzadzania swoją flotą statków 
handlowych oraz bojowych, gra ma 
praktycznie nieograniczone możliwo-
ści by zaciekawić gracza przed mo-

nitorem. Jak się dowiedzieliśmy gra-
ją „duzi i mali” a samych graczy na 
świecie jest już zawrotna liczba 750 
tys. Gra jest bezpłatna i dostępna na 
większości systemów: Android, Flash 
oraz IOS.

Jak wspomnieliśmy nad całością 
projektu pracowali informatycy oraz 
programiści z Ukrainy.

Kolejnym innowacyjnym produk-
tem, który sygnuje swoją twarzą 
Zbigniew Nowak, jest nowoczesny 
konwenter dla branży IT ale nie tylko. 
Program o nazwie „VividGlow” jest 
narzędziem programistów, jednakże 
wyposażonym w bardzo prosty i sku-
teczny interfejs. Twórcom jego przy-
świecała idea, którą hołduje najpopu-
larniejsza przeglądarka internetowa 
Google – prostota i skuteczność. 
W tej chwili konwenter współpracuje 
z 6 językami i pozwala programistom 
i informatykom na skuteczniejsze 
działania w sieci oraz poza nią. Jak 
dowiedzieliśmy program skutecznie 
współdziała z dużymi fragmentami 
kodów programistycznych. Internau-
ci zgodnie twierdzą, iż dzięki „Vivid-
Glow” powstał skuteczny multiplayer 
gier online. To z kolei, spowodowało 
iż produkt stał się bardzo skutecznym 
narzędziem w działaniach komercyj-
nych do promowania nowych rozwią-
zań online. 

Zwłaszcza teraz, w dobie mody 
na zdrowe odżywianie – wielkie zna-
czenie, ma odkrycie, którego doko-
nali nie tak dawno specjaliści z firmy 

LeenLife, której Pan Zbigniew Nowak 
był pomysłodawcą. Stworzono  ka-
napkę – ale nie jest to zwykła kanap-
ka. W prostych słowach kanapka ta 
składa się z chleba LeenLife, masła 
LeenLife oraz sera żółtego LeenLife. 
LeenLife te składniki kanapki, zosta-
ły wzbogacone w odpowiedniej ilości 
niezbędnymi nienasyconymi kwasami 
tłuszczowymi z grupy OMEGA, a nie-
zależne badania wykazują że wpły-

wają one bardzo korzystnie na życie 
człowieka. Jest to przykład udanej 
modyfikacji żywieniowej tradycyj-
nych składników diety, bez ingerencji 
w nasze zwyczaje i przyzwyczajenia. 
W kanapce w roli głównej występuje 
masło i ser żółty. Nie brzmi to rewolu-
cyjnie – rewolucje stanowi jej odżyw-
cza wartość.

Najważniejszy jej atut to stosunek 
kwasów Omega 3 do Omega 6 – wy-

nosi on 1:1. Śmiało można stwierdzić, 
iż kanapka LeenLife – Zbigniewa No-
waka to innowacja na skalę światową, 
ponieważ implikuje ona efekty pro
-zdrowotne, jak: normalizacja ciśnie-
nia krwi, spadek stężenia triglicery-
dów, działanie przeciwzapalne, prze-
ciwnowotworowe, przeciwalergiczne, 
przeciwdepresyjne, przeciwmiażdży-
cowe, przeciwzakrzepowe, przeciw-
działa otyłości i cukrzycy II typu. Pod-

sumowując, produkt ten wykazuje 
działanie pro-zdrowotne na orga-
nizm ponad efekt żywieniowy.

Ta sama idea cechuje kolej-
ny projekt Nowaka, skierowany 
ku najmłodszym. Przedsiębiorca 
z Jankowa jest również „ojcem 
chrzestnym”… czekoladowych mi-
siów. A dokładniej „Omisiów” - 
w niczym nie przypominają on 
tabletek, syropów i żelatynowych 
kapsułek. To odżywcze praliny 
o kształcie ukochanych przez 
dzieci zwierząt, oblane mleczną 
czekoladą i wypełnione mlecz-
nym nadzieniem – brzmi świetnie, 
a przy tym działa pro-zdrowot-
nie. Dzięki nim można zrezygno-
wać z podawania najmłodszym 
niesmacznego tranu i trudnych 
w połykaniu dużych kapsułek aby 
zapewnić niezbędne dla ich prawi-
dłowego wzrostu i rozwoju skład-
niki. Zawierają w sobie wszystkie 
cechy pro-zdrowotnej kanapki 
LeenLife.

Oprócz branży IT oraz żywie-
niowej Zbigniew Nowak był wie-
lokrotnie nagradzany za ogromne 
zaangażowanie i poświęcenie  dla 
spraw społecznych. Został między 
innymi odznaczony Złotym Krzy-
żem Zasługi oraz Medalem Edu-
kacji Narodowej. Warto pokazy-
wać ludzi, którzy potrafią wykorzy-
stać pomysły i wykuć je w sukces. 

Bartłomiej Chruściński
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2 pytania do...

hanny brejwo, 

wójt gminy pszczółki
– jak doszło do tego, że właśnie w pszczółkach powsta-

nie ośrodek dla kierowców?
– Gmina poszukiwała inwestora z pomysłem na zagospo-

darowanie terenów zdegradowanych, a w tym samym czasie 
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego szukał terenów specy-
ficznych, spełniających warunki na taki profil działalności.

– jakie korzyści przyniesie gminie pszczółki nowa 
inwestycja?

– Ośrodek przyciągnie z pewnością wielu kierowców, zarów-
no świeżo upieczonych, jak i zawodowych, a także amatorów 
gokartów czy quadów. Jestem przekonana, że Autodrom Po-
morze przyciągnie do naszej gminy kolejnych inwestorów, któ-
rzy zapewnią dodatkowe usługi dla użytkowników ośrodka. 

chcĄ zaJęĆ rehabilitacJi

W drodze po zdrowie
Nie od dziś wiadomo, że 

w gminie Pszczółki stawiają na 
zdrowie. Realizowane są róż-
nego rodzaju projekty, które 
mają przede wszystkim chronić 
mieszkańców przed chorobami.

Na terenie gminy Pszczółki 
prowadzone są chociażby zaję-
cia gimnastyki rehabilitacyjnej 
w  ramach projektu „Pszczółki 
w  drodze po zdrowie”, który 
jest współfinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Jak podaje Olga Laskow-
ska z Urzędu Gminy Pszczółki 
z zajęć skorzystało już ponad 80 
osób po 55. roku życia.

– Jest to już trzecia edycja 
zajęć z  gimnastyki rehabilita-
cyjnej. Bardzo się cieszymy, że 
jest tak duże zainteresowanie 
tymi ćwiczeniami. W tym roku 
zajęcia odbywają się w  Zakła-
dzie Opiekuńczo-Leczniczym 
w Pszczółkach oraz na Cyster-
skim Deptaku Widokowym, 
który w  ramach tego projek-
tu został doposażony w  urzą-
dzenia fitness – dodaje Hanna 
Brejwo, wójt gminy Pszczółki.

Dodajmy jeszcze tylko, że 
ostatnia grupa kończy zaję-
cia 31 października. To nie je-
dyne działania prozdrowotne 

na terenie gminy Pszczółki. 
Gmina finansuje chociażby 
powstawanie zewnętrznych 
siłowni, które pojawiają się 
we wsiach gminy Pszczółki. 
Przypomnijmy również, że 
w  maju, właśnie w  ramach 
akcji „Pszczółki w  biegu po 
zdrowie”, odbył się w  Parku 
Lipowym piknik. Uczestni-

cy majowej imprezy nie tyl-
ko mogli miło spędzić wolny 
czas, ale również wykorzy-
stać go na spotkanie ze spe-
cjalistą. Do Pszczółek przy-
jechało wtedy pięciu lekarzy, 
którzy udzielali bezpłatnych 
konsultacji w  dziedzinach: 
diabetologii, rehabilita-
cji, dermatologii, ortopedii 

i  alergologii. Warto w  tym 
miejscu zaznaczyć, że kolej-
ki do specjalistów były długie 
i  tylko tego dnia udzielono 
ponad 120 porad, co pokazu-
je jak potrzebne są tego typu 
wydarzenia.

(Gr)

>> Mieszkańcy gminy Pszczółki bardzo chętnie biorą udział w zajęciach 
gimnastyki rehabilitacyjnej
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oŚrodek doskonalenia techniki Jazdy

W pszczółkach gratka dla kierowców
Rozpoczęła się budowa pierwszego 
w północnej Polsce i w województwie 
pomorskim Ośrodka Doskonalenia Tech-
niki Jazdy w Pszczółkach. W uroczystości 
wmurowania kamienia węgielnego pod 
budowę inwestycji uczestniczył wice-
marszałek województwa pomorskiego, 
Ryszard Świlski.

Projekt nowelizacji ustawy 
o  kierujących pojazdami za-
kłada wejście w  życie przepi-
sów określających obowiązek 
przeprowadzania kursów do-
szkalających w  zakresie bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 
oraz praktycznego szkolenia 
w  zakresie zagrożeń w  ru-
chu drogowym, pomiędzy 4 
a  8 miesiącem od uzyskania 
uprawnień. Przepisy mia-
łyby zacząć obwiązywać od  
4 stycznia 2016 roku. 
W związku z tym, każdy nowy 
kierowca powinien przejść 
szkolenie w  odpowiednim 
ośrodku pod okiem instrukto-
ra nauki techniki jazdy. 

Obecnie w  Polsce istnieje 
10 takich miejsc – w Zielonej 
Górze, Warszawie, Jastrzębiej 
(woj. mazowieckie), Lublinie, 
Wrocławiu, Opolu, Toruniu, 
Jędrzejowie oraz w Przeźmie-
rowie i  Pobiedziskach (woj. 
wielkopolskie).

– Pomorski Ośrodek Do-
skonalenia Techniki Jazdy 
w  Pszczółkach będzie miej-
scem, gdzie każdy kierowca 
będzie mógł doskonalić swo-
je umiejętności z  jazdy oraz 
przejść szkolenia związane 
z  wykonywanym zawodem – 
mówił wicemarszałek Ryszard 
Świlski. 

Miłośnicy rywalizacji i spor-
tów motorowych również 
znajdą tam coś dla siebie, dzię-
ki powstającym torom: kartin-
gowemu i  terenowemu. Ofer-
ta ośrodka skierowana będzie 
także do firm i  instytucji, 
które chciałyby poprawić nie 

tylko poziom bezpieczeństwa 
wśród swoich pracowników, 
ale także zwiększyć efekty 
ekonomiczne, np. poprzez na-
ukę ecodrivingu. 

Modernizowane drogi, 
zmiana przepisów czy zwięk-
szanie kar za wykroczenia sto-
sowane głównie w celu popra-
wy bezpieczeństwa, niestety 
nie zmienią mentalności Pola-
ków. Kierowcy, mimo iż posia-
dają uprawnienia, bardzo czę-
sto nie znają przepisów ruchu 
drogowego, a tym bardziej nie 
interesują się ich zmianami. 

– W  ośrodkach, takich jak 
ten budowany w Pszczółkach, 
kierowcy będą mogli spraw-
dzić swoją sprawność w  pro-
wadzeniu pojazdów w  róż-
nych warunkach drogowych 
i  atmosferycznych, jak zacho-
waliby się na drodze w  razie 
niebezpieczeństwa, np. pośli-
zgu wynikającego z  nadste-
rowności czy podsterowności 
pojazdu czy też uczą się jak 
prawidłowo korzystać z  no-
wych technologii montowa-
nych w samochodach – dodaje 
wicemarszałek Świlski.

Każdemu kierowcy i  temu 
świeżo upieczonemu, i  temu 
z  wieloletnim stażem przy-
da się takie doświadczenie. 
Z  całą pewnością nie zaszko-
dzi, a może pomóc w krytycz-
nej sytuacji na drodze. Budowa 
ODTJ w Pszczółkach ma zo-
stać zakończona w marcu 2015 
roku.

mp

>> Wszyscy z zainteresowaniem oglądali makietę autodromu w Pszczółkach
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do Powiatu Gdańskiego z okręgu 
Gmina Pruszcz Gdański 
kandydatka na Wójta Gminy Pruszcz Gdański

lista Prawa i Sprawiedliwości 

Karolina 
Helmin-Biercewicz

materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość
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rankinGi nie kłamiĄ

kolbudy 4. gminą w polsce
W ciągu ostatnich lat na te-

renie gminy Kolbudy zmieniło 
się wiele. Docenili to autorzy 
raportu podsumowującego 
kończącą się kadencję samo-
rządu. Wśród gmin o charak-
terze przemysłowo-usługo-
wym gmina Kolbudy zajęła 4. 
miejsce w Polsce.

Ranking, pokazujący zmia-
ny w  potencjale gospodar-
czym, przygotowany został 
przez renomowaną firmę Cu-
rulis (rankingi przygotowywa-
ne przez tę firmę publikowane 
są m.in. na łamach samorządo-
wego magazynu „Wspólnota”). 
Cały raport (ranking zmian 
w  potencjale gospodarczym 
był jednym z jego elementów) 
miał z założenia wyróżniać sa-
morządowców, którzy realnie 
wpłynęli na rozwój jednost-
ki, niezależnie od tego czy na 
jej terenie znajdują się wielkie 

przedsiębiorstwa, czy grunty 
rolne. W  wielu zestawieniach 
dotyczących zamożności gmin 
wyniki są bowiem powtarzal-
ne. Trudno przecież z dnia na 
dzień przestać być jednostką 
bogatą czy też takie bogactwo 
zyskać. Tak więc mamy w kra-
ju kilkadziesiąt samorządów 
regularnie zgarniających róż-
nego rodzaju nagrody, przy 
czym większość ich „bogac-
twa” jest w  dużej mierze nie-
zależna od poczynań władz. 
Zaprezentowany raport odpo-
wiada natomiast wprost na py-
tanie o  skuteczność poczynań 
wójtów, burmistrzów i  prezy-
dentów w  ostatnich czterech 
latach. 

Podczas prac nad rapor-
tem zbadano 2479 jednostek 
samorządu terytorialnego 
(wszystkie gminy oraz miasta 
na prawach powiatu), w  któ-

rych odbyły się wybory bezpo-
średnie. Każda jednostka zo-
stała porównana w  wymiarze 
gospodarczym, społecznym, 
infrastrukturalnym i  finanso-
wym. Aby zająć wysoką pozy-
cję w  rankingu ogólnym, jed-
nostka musiała odznaczać się 
wysoką pozycją we wszystkich 
częściach składowych.

– Takiego wyniku napraw-
dę się nie spodziewałem – 
nie kryje zaskoczenia Leszek 
Grombala, wójt gminy Kol-
budy. – Gmina Kolbudy od lat 
znajduje się w  tzw. złotej set-
ce gmin wiejskich w  Polsce, 
w różnego rodzaju rankingach 
zajmujemy czołowe miejsca 
w  województwie, ale wyniki 
raportu przygotowanego przez 
firmę Curulis naprawdę pozy-
tywnie mnie zaskoczyły.

(JG)

roŚnie remiza, powstaJĄ ulice i chodniki

kolbudy liczą na własne możliwości
Kolbudy to jedna z prężniej rozwijających się gmin w powiecie gdańskim i województwie pomorskim. To efekt środków wła-
snych, które posiada lokalny samorząd chociażby z podatku, który płacą liczne firmy działające na terenie gminy Kolbudy.

Bardzo istotną inwestycją 
jest chociażby budowa remi-
zy strażackiej w  Lublewie, 
o  czym już informowaliśmy 
na łamach „Panoramy”. Poza 
remizą na piętrze budynku za-
planowano świetlicę wiejską 
wyposażoną w  zaplecze ku-
chenne. Budowa ruszyła peł-
ną parą i prowadzona jest bez 
większych zakłóceń.

– Zgodnie z  umową, jaką 
podpisaliśmy z  wykonawcą 
robót, remiza strażacka w Lu-
blewie powinna zostać oddana 
do użytku w  czerwcu przy-
szłego roku. Patrząc jednak na 
tempo prac śmiem twierdzić, 
że wszystkie roboty zostaną 
zakończone znacznie przed 
terminem – mówi „Panora-
mie” Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy.

Gospodarz kolbudzkiej 
gminy bardzo ceni działania 
strażaków, a  w  szczególności 
pracę ochotników z  Lublewa, 
którzy zamiast do pożarów 
częściej muszą wyjeżdżać do 
wypadków drogowych. War-
to przy tym zauważyć, że bez 
wsparcia samorządu gminy 
Kolbudy wiele działań Ochot-
niczej Straży Pożarnej z  Lu-
blewa byłoby niemożliwch. 
Przypomnijmy, że według 
ubiegłorocznych statystyk, 
ochotnicy z  lublewskiej jed-
nostki wyjeżdżali do różnego 
rodzaju akcji aż 120 razy, co 
było rekordem na skalę powia-
tu gdańskiego.

Leszek Grombala niejedno-
krotnie mówił, że jest to nie-
typowa jednostka, a  działają 
w niej sami pasjonaci. Do dys-

pozycji mają starego, wysłu-
żonego stara, który miał być 
zezłomowany.

– Strażacy z  Lublewa nie 
chcieli się z  nim rozstawać. 
Bez żadnego wsparcia sami 
zajęli się jego remontem, co 
wymagało wielu dni pracy. 
Auto naprawili i  w  dalszym 
ciągu wyjeżdżają nim na ak-
cje – chwali wójt Grombala.

Bardzo ważną inwestycją 
jest również budowa ciągu 
pieszo-rowerowego z  Kolbud 
w  kierunku Gdańska. Przy-
pomnijmy, że inwestycja re-
alizowana jest już od kilku 
lat, a  do wykonania pozostał 
tylko niewielki odcinek w Bą-
kowie, zaś na swoją kolej cze-
ka też fragment między ul. 
Wieczorne Mgły a  rondem 
w Bąkowie.

– Okazało się, że właśnie 
tam zamieszkują chrząszcze, 
a dokładniej mówiąc pachnica 
dębowa. Otrzymaliśmy jed-
nak informację z  Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w  Gdańsku, że w  lutym lub 
marcu zostaną one przesie-
dlone, a  my będziemy mogli 
w  końcu zająć się dalszą bu-
dową ciągu w kierunku Gdań-
ska – mówi z nadzieją Leszek 
Grombala.

Inwestycja kosztowała już 
grube miliony, a każda złotów-
ka pochodziła właśnie z  bu-
dżetu gminy Kolbudy. Jak do-
daje Leszek Grombala, jedynie 
do budowy ronda w  Bąkowie 
– leżącego co ciekawe w ciągu 
drogi wojewódzkiej – 900 ty-
sięcy złotych gmina otrzymała 
z  Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego 
w  Gdańsku. Pozostałe środki 
pochodziły z gminnej kasy.

– W ogóle się tym nie zra-
żamy i  systematycznie robi-
my swoje. Budujemy drogi do 
terenów inwestycyjnych, bo 
dzięki nowym przedsiębior-
com wpływają niemałe pie-
niądze do naszego budżetu, za 
które możemy realizować ko-
lejne przedsięwzięcia w  gmi-
nie Kolbudy – reasumuje Le-
szek Grombala.

(lubek)

>> Jak burza przebiega budowa remizy strażackiej w Lublewie

>> Na placu budowy chodnika w Bąkowie robotnicy też uwijali się jak w ukropie
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szybkie łĄcze nawet na wsi

Zupełnie nowa jakość internetu
Jeszcze w tym roku mieszkańcy Kolbud i Babiego Dołu będą mogli korzystać z bardzo szybkiego łącza interneto-
wego. Jest to zasługa gdańskiej firmy BIALL-NET, która zajmuje się właśnie budową sieci w powiecie gdańskim – 
o czym informowaliśmy już w poprzednim numerze „Panoramy”.

O budowie sieci światłowo-
dowej w  powiecie gdańskim 
informowaliśmy miesiąc temu. 
Przypomnijmy, że gdańska fir-
ma BIALL-NET, dzięki dota-
cji z Unii Europejskiej kładzie 
światłowód z  Otomina, przez 
Kolbudy w  kierunku Przywi-
dza i dalej Trąbek Wielkich.

– Naszą ofertą zaintereso-
wali się chociażby mieszkańcy 
Babiego Dołu, gdzie wszy-
scy mieszkańcy tej wsi chcą 
korzystać z  naszego interne-
tu. Dzięki temu zmniejszy się 
koszt inwestycji, a  mieszkań-
com zaproponujemy bardzo 
korzystną umowę – mówi Ar-
kadiusz Binder, prezes zarządu 

BIALL-NET. – W  dalszym 
ciągu jesteśmy w  trakcie pro-
jektowania głównej magistrali 
oraz przyłączy do konkretnych 
domów. Realizacja inwestycji 
przebiega sprawnie i  zgodnie 
z  naszymi wcześniejszymi za-
powiedziami zostanie ukoń-
czona w ciągu roku.

W  dalszym ciągu przed-
stawiciele BIALL-NET za-
interesowani są współpracą 
z  lokalnymi firmami, które 
mają odpowiedni sprzęt oraz 
narzędzia i  chciałyby zająć się 
kładzeniem światłowodów na 
terenie gmin: Kolbudy, Przy-
widz i Trąbki Wielkie.

– Główna magistrala liczy 

zaledwie 60 km, ale wszyst-
kie przyłącza do domów liczą 
już tysiące kilometrów, dlatego 
jest co robić i pracy wystarczy 
dla wielu – podkreśla Arka-
diusz Binder.

Władze BIALL-NETU 
wciąż walczą też o  obniże-
nie opłat gruntowych, które 
w tej chwili są bardzo wysokie 
i znacząco wpływają na wyso-
kość opłat abonamentowych.

– Za przykład niech posłu-
żą chociażby klienci Otomi-
na. W ich przypadku każdego 
miesiąca do rachunku doli-
czamy 30 złotych tzw. opłaty 
gruntowej. Jeśli Rada Gmi-
ny Kolbudy podejmie decyzję 

podstawowa Księga znaku
2554 [0000]

o zmniejszeniu tej opłaty, to my 
automatycznie obniżymy wy-
sokość abonamentu – zapew-
nia prezes BIALL-NETU.

Gdańska firma nie tylko 
inwestuje w  sieć światłowo-
dową, czy dostarcza sygnał 
telewizyjny i  internetowy do 
naszych mieszkań. Często or-
ganizuje też konkursy, w  któ-
rych wygrać można atrakcyjne 
nagrody. W  miniony wtorek,  
13 października, rozstrzygnię-
to konkurs, w  którym uczest-
niczyli uczniowie Zespołu 
Szkół w Przywidzu. Uczestni-
cy konkursu mieli narysować 
albo napisać o tym, jakie moż-
liwości daje internet. W każdej 
kategorii wyłoniono po jed-
nym zwycięzcy, który otrzy-
mał tablet ufundowany przez 
BIALL-NET.

Atrakcyjne nagrody można 
było też wygrać podczas im-
prez plenerowych, które orga-

Autor: Wiktoria Mielewczyk, klasa I gimnazjum

Autor: Daria Sobczuk, klasa II gimnazjum

>> Wręczenie nagrody ufundowanej przez firmę 
BIALL-NET, podczas żeglarskiego pożegnania lata

Reklamuj za darmo 
usługi swojej 
firmy- u Nas 
Jesteśmy Þrmą telekomunikacyjną o długoletnim doświadczeniu, posiadamy  4 tyś., abonentów.

Przypieczętuj kupon dla 
naszych klientów, a uzyskasz 

darmową reklamę u Nas

Valentyna Binder 
Opiekun  Klienta Biznesowego  

Tel:+48 513 156 563  
E-mail:w.binder@biall-net.pl
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Zaufali nam:

ãYasumiÓ Instytut Zdrowia  i Urody

ãTw—j StylÓ Salon Fryzjersko Kosmetyczny

„GCS” Gdańskie Centrum Strzeleckie


Przekaż Nam swoje logotypy i 
materiały, my zareklamujemy 

twoje usługi w naszej telewizji, 
gazecie, stronie 
www.biall.net.pl, 

www.facebook.com/BIALLNET

nizowano chociażby w  Kol-
budach. Podczas żeglarskiego 
pożegnania lata mieszkanka 
Gdańska wygrała iPoda.

– Jeszcze nigdy nie udało 
mi się wygrać tak cennej na-
grody. Niedawno, wspólnie 
z  mężem, wprowadziliśmy się 
do nowego mieszkania i mamy 

nadzieję, że będziemy mogli 
skorzystać z  oferty BIALL-
NETU – mówi „Panoramie” 
Monika Żylińska z  Gdańska, 
laureatka jednego z  konkur-
sów ogłoszonego przez firmę 
BIALL-NET.

Grzegorz rudnicki
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fitness na powietrzu 

place zabaw  
i rekreacji

Urządzenia fitness oraz 12-elementowe zestawy zabawowe, 
karuzele i walce obrotowe trafiły do Lędowa oraz Roszkowa 
w gminie Pruszcz Gdański.

Urządzenie obu miejsc pochłonęło 205 tys. zł. Gmina po-
zyskała 133 tys. zł dofinansowania z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.

Do końca listopada podobne place zabaw i miejsca rekreacji 
pojawią się także w: Wiślince przy ul. Pocztowej, Żukczynie 
przy ul. Gdańskiej, Juszkowie przy ul. Ogrodowej, Przejazdo-
wie przy ul. Jesionowej oraz ul. Długiej, Bystrej przy ul. Ogro-
dowej, Bogatce obok świetlicy, Rokitnicy przy ul. Sadowej, 
Borzęcinie przy ul. Słowiczej i Rotmance przy ul. Lipowej. 

(mb)

do koŃca sierpnia

rozbudowują 
szkołę

Trwają prace przy rozbudowie Zespołu Szkół w Łęgowie. 
Po zakończeniu inwestycji szkoła zyska cztery nowe klasy lek-
cyjne, oddział zerówkowy, świetlicę, stołówkę z  zapleczem 
i kompleks sportowy oraz boisko do piłki nożnej, bieżnię lek-
koatletyczną, skocznie do skoku w dal oraz wzwyż, rzutnię do 
pchnięcia kulą oraz boisko wielofunkcyjne. Prace, które nie 
zakłócają nauki potrwają do końca sierpnia przyszłego roku.

(mb)

>> Z nowego placu zabaw cieszą się już dzieci 
z Roszkowa
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>> Trwa właśnie rozbudowa szkoły w Łęgowie
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festiwal

ale kino!
Blisko 800 przedszko-

laków i  uczniów z  powiatu 
gdańskiego uczestniczy-
ło w  V Festiwalu Filmów 
Młodego Widza Wędrujące 
Ale Kino! Trzydniowa im-
preza odbyła się w Ośrodku 
Kultury, Sportu i Bibliotece 
Publicznej Gminy Pruszcz 
Gdański w Cieplewie.

Wędrujące Ale Kino! to 
„walizkowa” wersja dorocz-
nego międzynarodowego 
festiwalu filmów młodego 
widza Ale Kino! w  Pozna-
niu. Znalazły się w  nim 
najciekawsze filmy z  reper-
tuaru poznańskiej imprezy, 
które rywalizowały o  na-
grodę miejscowej, dziecięcej 
publiczności. Ta zaś miała 
wyjątkową okazję obejrze-
nia 10 filmów pełnometra-
żowych i  krótkometrażo-
wych z całego świata.

Drugiego dnia festiwa-
lu można było uczestniczyć 
w  retrospektywnym poka-
zie Akademii Pana Klek-
sa z  1983 roku, w  reżyserii 
Krzysztofa Gradowskiego.

– Pretekstem do przypo-
mnienia tego tytułu była 
mijająca 30. rocznica pre-
miery – wyjaśnia Grzegorz 
Cwaliński, dyrektor OKSi-
BP Cieplewo. 

(mb)

Gwiazda odwiedziła straszyn

nieoczekiwana 
wizyta kiepskiej

Warto chodzić do bibliotek. 
Przekonali się o  tym uczest-
nicy zwołanych przez dyrek-
tora Ośrodka Kultury, Sportu 
i Biblioteki Publicznej spotkań 
organizacyjnych w  Straszy-
nie i Wiślinie. Jednak zamiast 
Grzegorza Cwalińskiego ze-
brania poprowadziła… Halin-
ka Kiepska!

Gwiazda serialu „Świat we-
dług Kiepskich” Marzena Ki-
piel-Sztuka, która przyjechała 
do gminy Pruszcz Gdański, by 
dać koncert w OKSiBP w Cie-
plewie, postanowiła już dzień 
wcześniej spotkać się z naszy-
mi mieszkańcami.

Po chwili konsternacji, kie-
dy wszyscy zadawali sobie py-
tanie, kim jest rugająca dyrek-
tora blondynka w  okularach, 
rozbrzmiały gromkie brawa. 

– Myśleliśmy, że to może 
spotkanie na temat nowej sie-
dziby biblioteki. A  tu taka 
niespodzianka! – cieszyli się 
mieszkańcy Straszyna.

Aktorka zdradziła wie-
le szczegółów z  planu seria-
lu „Świat według Kiepskich”, 
w którym od 15 lat wciela się 

>> Gwiazda serialu „Kiepscy” zawitała niedawno 
do Straszyna
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w żonę „jełopa”, Halinkę oraz 
z życia prywatnego, które czę-
sto zakłóca zbytnia rozpozna-
walność. Bardzo chętnie roz-
dawała autografy na limitowa-

nych pocztówkach i pozowała 
do zdjęć.

(mb)

powÓd do dumy

kolejna duża firma w gminie
Hörmann Polska Sp. z o.o. – producent bram, drzwi i napędów – otworzył 
centrum dystrybucyjne na Polskę środkową i północną.

– Nowy, wspaniały obiekt 
to niewątpliwie wielki powód 
do dumy dla zarządu i  pra-
cowników firmy, ale też dla 
gminy. Przedstawicielstwo fir-
my Hörmann na naszym tere-
nie, to nie tylko nowe miejsca 
pracy i wpływy z podatku, ale 
również prestiż – powiedzia-
ła podczas otwarcia siedziby 
Hörmann w  Rusocinie Mag-
dalena Kołodziejczak, wójt 
gminy Pruszcz Gdański, która 
przyniosła ze sobą wygrawero-

waną życzeniami podkowę na 
szczęście. 

W  Rusocinie na działce 
o  powierzchni ponad 2 hek-
tarów stanął obiekt o  kuba-
turze 30650 m³ – z  halą ma-
gazynową, biurami i  salami 
konferencyjnymi.

W przedstawicielstwie Hör-
mann Polska Gdańsk w Ruso-
cinie pracuje 15 osób. Oddział 
obsługuje klientów oraz inwe-
stycje w regionie województw: 
pomorskiego, części kujaw-

sko-pomorskiego oraz części 
warmińsko-mazurskiego.

Bliskość portu lotniczego 
i portów morskich, autostrada 
A1, Południowa Obwodni-
ca Gdańska, drogi krajowe nr 
91 i 7, obwodnica Trójmiasta, 
linia kolejowa E-65 Północ – 
Południe – to wszystko spra-
wia, że gmina jest idealnie 
skomunikowana, a  co za tym 
idzie, przyciąga inwestorów. 
Na terenie gminy funkcjonu-
ją już takie znane koncerny 

i firmy, jak np.: Galeon, Nor-
wood, Centrum Logistyczne 
Lidl, Bud – Mat, Viessmann 
Sp. z o.o., Fakro, Truck – Wis 
– Dzik, Mercedes – Benz Le-
asing Polska, DGT, MA-
KRO Cash and Carry Polska 
S.A., DB Schenker Poland, 
a  wkrótce do tej listy dołączy 
m.in. centrum serwisowe sa-
mochodów ciężarowych i ma-
szyn budowlanych VOLVO.

(mb)

>> W Rusocinie otworzono centrum dystrybucyjne firmy Hörmann
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zbiÓrka odpadÓw zielonych
30 października (czwartek) przeprowadzona zostanie na 

terenie gminy Suchy Dąb objazdowa zbiórka odpadów bio-
degradowalnych (zielonych). W związku z tym mieszkań-
cy gminy proszeni są o wystawienie przed posesję (do godz. 
6.00) worków z odpadami zielonymi.

bezpłatne szczepienia
Wójt gminy Suchy Dąb wraz z dyrektorem Gminnego Za-

kładu Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie zapraszają na bez-
płatne szczepienia przeciw grypie. Z oferty skorzystać mogą 
mieszkańcy gminy Suchy Dąb w wieku powyżej 65 lat. Szcze-
pienia wykonywane będą w godzinach pracy tutejszej przy-
chodni zdrowia.

zmiana numerÓw kont
Informujemy, że rachunki za pobór wody wystawiane przez 

firmę Ecol-Unicon należy wpłacać na właściwy numer konta, 
czyli 59 8337 0001 0001 8089 2000 0010. Rachunki można 
też regulować bezpośrednio w biurze obsługi firmy przy ul. 
Gdańskiej 17 w Suchym Dębie (w budynku straży pożarnej, 
dawna siedziba policji) w godz. 9.00-15.00.

szkolenie dla rolnikÓw 
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku 

zaprasza rolników na szkolenie „Nowe wymogi dopłat bez-
pośrednich od 2015 roku” (rodzaje płatności,  zazielenienie), 
które odbędzie się 24 października o godz. 10.00 w świetlicy 
wiejskiej w Steblewie.

poJadĄ na Grzyby
Sołtys i Rada Sołecka w Suchym Dębie organizują 18 paź-

dziernika wyjazd na grzyby do miejscowości Fojutowo w Bo-
rach Tucholskich. Odjazd autokaru sprzed Urzędu Gminy o 
godz. 6.00. Zgłoszenia przyjmowano do 14 października, ale 
być może są jeszcze wolne miejsca. Chętni mogą kontaktować 
się z sołtysem lub dzwonić pod numer 600 289 850. Koszt 
wycieczki to 15 zł od osoby.

(kl)

W SKRÓCIE
niecodzienne wydarzenie

ślubowali na Westerplatte
Pasowanie pierwszoklasi-

stów to jedno z najważniej-
szych wydarzeń w życiu każ-
dego ucznia. W tym roku 
pierwszy raz pierwszaki z Ze-
społu Szkół w Suchym Dę-
bie przyjęci zostali do grona 
uczniowskiego w nietypowej 
scenerii – pod pomnikiem 
Obrońców Westerplatte w 
Gdańsku.

Jak relacjonują Aneta Szo-
stak i Monika Tarasiuk – wy-
chowawczynie pierwszych 
klas – pierwsza część uroczy-
stości miała miejsce na Cmen-
tarzyku Poległych Obrońców 
Westerplatte, gdzie nastąpiło 
wprowadzenie warty wojsko-
wej, złożenie kwiatów i znicza 
przez dzieci, złożenie hołdu 
przez poczet sztandarowy oraz 
uczczenie pamięci poległych 
żołnierzy minutą ciszy.

– Następnie udaliśmy się na 
plac pod pomnik Obrońców 
Wybrzeża. Tam w obecności 
warty honorowej, sztandaru i 
przybyłych gości, odświętnie 
ubrane dzieci złożyły uroczy-
ste ślubowanie, a Aleksan-
dra Lewandowska – dyrek-
tor szkoły w Suchym Dębie 
ołówkiem pasowała przejętych 

pierwszoklasistów na ucznia 
suchodębskiej podstawówki – 
relacjonują nauczycielki.

Miejsce uroczystości nie 
było przypadkowe, ponieważ 
Szkoła Podstawowa w Su-
chym Dębie nosi właśnie imię 
Obrońców Westerplatte.

– Uczestniczyłam w ślubo-
waniu klas pierwszych i ko-
rzystając z okazji gratuluję 
pomysłu. Mam nadzieję, że 

uroczystość stanie się trady-
cją i każdego roku uczniowie 
naszej szkoły będą przyjmo-
wani w poczet suchodębskiej 
podstawówki właśnie pod po-
mnikiem Obrońców Wester-
platte. Jestem też przekonana, 
że również dzieciom na długo 
pozostanie w pamięci nieco-
dzienne wydarzenie, jakim 
bez wątpienia było ślubowanie 
w tak historycznym i ważnym 

dla Polaków miejscu – mówi 
nam Barbara Kamińska, wójt 
gminy Suchy Dąb.

O randze uroczystości niech 
świadczy również fakt, że na 
ślubowanie do Gdańska wy-
brali się rodzice prawdopo-
dobnie wszystkich dzieci.

(kl)

>> W tym roku pierwszkolasiści z Suchego Dębu ślubowali pod pomnikiem 
Obrońców Westerplatte
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skoŃczĄ do koŃca roku?

kto nie ryzykuje, ten nie ma
Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywym Kole funkcjonuje od 1 października 1999 roku, a jest prowadzony 
przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Placówka mieści się w zabytkowym, XIX-wiecznym żuławskim domu podcie-
niowym. Korzystają z niej osoby z zaburzeniami psychicznymi. Niebawem rozpocznie się przebudowa tego obiektu.

– Przetarg na rozbudo-
wę został już ogłoszony. Jego 
zwycięzca będzie zobowiąza-
ny podpisaną oczywiście umo-
wą do wybudowania nowego 
pawilonu, żeby ośrodek mógł 
spełniać wymagania standary-
zacji – informuje nas Barbara 
Kamińska, wójt gminy Suchy 
Dąb. – Musimy zrealizować tę 
inwestycję, bo inaczej ośrodek 
zostanie zamknięty, czym wy-
rządzilibyśmy wielką krzyw-
dę osobom, które odwiedzają 
ten dom. Udało się na szczę-
ście pozyskać na ten cel środki 
z  Ministerstwa Pracy i  Poli-
tyki Społecznej. Można po-
wiedzieć, że jest to też zasłu-
ga Mirosławy Dombrowskiej, 
szefowej naszego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, dla której 
dom środowiskowy w  Krzy-
wym Kole jest swego rodzaju 
oczkiem w głowie.

Obiekt wymaga standary-
zacji, o  czym już wspomina-
liśmy w poprzednim wydaniu 
naszej gazety. Przypomnijmy, 

że w tym celu pozyskane środ-
ki finansowe i pieniądze z bu-
dżetu gminy Suchy Dąb prze-
znaczone zostaną na dobudo-
wę nowego obiektu, który ma 
być swego rodzaju łącznikiem 
z obecnym budynkiem.

– Budynek jest własnością 
gminy, ale jego obecni admi-
nistratorzy bardzo dbają o ten 
zabytkowy obiekt. Poza tym 
warto też powiedzieć o  ta-
lentach, jakie ujawniają się 
podczas zajęć prowadzonych 
w  Krzywym Kole. Nie spo-
dziewałam się, że osoby z  tak 
dużą niepełnosprawnością 
mają takie zdolności. Dla mnie 
są to po prostu artyści najwyż-
szej klasy – komentuje Barbara 
Kamińska.

Na zajęcia do Środowisko-
wego Domu Samopomocy 
w  Krzywym Kole uczęszcza-
ją nie tylko mieszkańcy gmi-
ny Suchy Dąb, ale także oso-
by z  sąsiednich gmin Cedry 
Wielkie i  Pszczółek. Według 
szacunków, sama rozbudowa 

obiektu kosztować może 600 
tysięcy złotych. Do tego trze-
ba też zająć się jego wyposa-
żeniem, co może kosztować 
następne 100 tysięcy złotych, 
ale tym zająć się ma już Ca-
ritas. Dodajmy, że pieniądze 
z  ministerstwa należy wyko-
rzystać jeszcze w  tym roku, 
dlatego inwestycja musi być 
zakończona do końca grudnia 
2014 roku. Wójt Kamińska 
przyznaje, że istnieje ryzyko 
opóźnienia.

– Kto nie ryzykuje, ten nic 
nie ma – kwituje Barbara Ka-
mińska. – Prawdę mówiąc, to 
już wiosną byliśmy przygo-
towani do realizacji tej inwe-
stycji. Posiadaliśmy projekt 
oraz pozwolenia na budowę, 
ale sprawy proceduralne, nie-
zależne niestety od naszego 
urzędu, spowodowały, że mu-
sieliśmy poczekać z rozpoczę-
ciem inwestycji.

(lubek) >> Wizualizacja rozbudowanego Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Krzywym Kole
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miliony wydane na inwestycJe

miasto przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom
Dokładnie miesiąc pozostał do końca kadencji obecnych władz miasta Pruszcz Gdański. O krótkie podsumowanie 
minionych 4 lat pokusił się Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego, z którym rozmawia Krzysztof Lubański.

– nie jest to pana pierwsza ka-
dencja na stanowisku burmistrza 
pruszcza Gdańskiego. jak minęły 
ostatnie cztery lata?

– Gospodarzem naszego 
miasta jestem już od 12 lat, ale 
ostatnia kadencja była prze-
łomowa. Dokończyliśmy bo-
wiem inwestycje, o  których 
mówiłem właśnie 12 lat temu. 
Pokazuje to zatem jak ważna 
jest ciągłość pracy w samorzą-
dzie i  konsekwencja prowa-
dzonych działań. Często nie-
które przedsięwzięcia trwają 
długo, ale jest to skutek skom-
plikowanych projektów, które 
często były bardzo kosztowne 
i  musieliśmy szukać różnych 
źródeł ich finansowania. Wia-
domo, że najprościej jest inwe-
stować z własnych środków, ale 
chcąc zrobić więcej, potrzebne 
są pieniądze zewnętrzne.

– jakie zatem przedsięwzięcia 
zostały zrealizowane w ciągu mi-
nionej kadencji?

– Bezapelacyjnie najważ-
niejszą inwestycją jest ob-
wodnica. Jeszcze 4 lata temu 
Pruszcz Gdański był zakorko-
wanym, ciężko przejezdnym 
miastem. Teraz, niemal o każ-
dej porze dnia, jeździ się po 
nim szybko i komfortowo. Jest 
to też efekt kilku innych waż-
nych zadań drogowych, które 
udało się zrealizować w ostat-
nich kilku latach. Mowa tu 
chociażby o ulicach Kasprowi-
cza, Grunwaldzkiej, Podmiej-
skiej czy Kossaka.

– samorząd pruszcza Gdań-
skiego skupił się nie tylko na 
inwestycjach w infrastrukturę 
drogową.

– W  trakcie tej kaden-
cji wybudowaliśmy Faktorię, 
gdzie organizowana jest masa 
imprez kulturalnych. Trze-
ba w  tym miejscu powiedzieć 
chociażby o  letnich wydarze-
niach, które organizowane są 
w  ramach „Faktorii kultury”, 
a  które doskonale wpisały się 
w kalendarz imprez odbywają-
cych się w naszym mieście.  

– Finansowanie wszystkich 
inwestycji czy też imprez na te-
renie Faktorii wymagało nie 
lada budżetu. jak dużo środków 
udało się pozyskać ze źródeł 
zewnętrznych?

– Przypominam sobie, że 
kiedy rozpoczynałem pracę na 
stanowisku burmistrza, to na 
wszystkie inwestycje mieliśmy 
w miejskim budżecie kilkana-
ście milionów złotych. A kiedy 
podsumowałem ilość środków 
zewnętrznych pozyskanych 
podczas kończącej się właśnie 
kadencji okazało się, że było 
ich około 50 milionów zło-
tych. Można powiedzieć, że 
jest to 3-letni budżet sprzed 12 
lat. Oczywiście, że musieliśmy 

posiłkować się kredytami, aby 
wybudować chociażby obwod-
nicę Pruszcza Gdańskiego, 
ale robiliśmy to bardzo świa-
domie. Wskaźnik zadłużenia 
– przy tej skali inwestycji – 
mamy bowiem wciąż na bar-
dzo bezpiecznym poziomie, 
który pozwala myśleć o nowej 
perspektywie unijnej.

– mówimy o milionach zło-
tych wydanych na różne zadania. 
jakim kluczem kierowano się 
przy wyborze najistotniejszych 
przedsięwzięć?

–  Słuchamy głosów miesz-
kańców, ale mam też swoją 
wizję rozwoju Pruszcza Gdań-
skiego. Wiemy jakie zadania 
są najważniejsze i najpotrzeb-
niejsze, ale też co jeszcze trze-

ba wykonać, aby nasze miasto 
stało się atrakcyjnym miejscem 
do życia. Dlatego też rozwią-
zywaliśmy problemy komuni-
kacyjne, inwestując chociaż-
by w  tej kadencji w  40 dróg 
miejskich. Nie zapomnieliśmy 
o  infrastrukturze społecznej, 
budując żłobek, basen, tereny 
rekreacyjno-sportowe, place 
zabaw, czy inwestując w obiek-
ty szkolne. Przeprowadzamy 
inwestycje w  bardzo różnych 
dziedzinach życia, starając 
się niczego nie pominąć. Nie 
koncentrujemy się na jednej 
rzeczy, ale staramy się patrzeć 
kompleksowo na miasto, aby 
rozwój Pruszcza Gdańskiego 
był zrównoważony. Poza tym 
uruchomiliśmy kartę dużej ro-

dziny, do której dołączyli się 
pruszczańscy przedsiębiorcy. 
Powiem tylko, że o  jej wyda-
nie zgłosiło się już 90 rodzin, 
które będą mogły korzystać 
z wielu zniżek.

– czy te wszystkie działania 
powodują, że pruszcz Gdański 
faktycznie jest atrakcyjnym miej-
scem do zamieszkania? Odzwier-
ciedleniem tego jest może więk-
sza liczba zameldowanych osób?

– Od kilku lat obserwuje-
my, że każdego roku przybywa 
nam po kilkuset mieszkańców. 
Statystyki tego nie odzwier-
ciedlają, ale szacujemy, że 
w tej chwili w Pruszczu Gdań-
skim mieszka około 30 tysięcy 
osób. Poza tym każdego roku 
do naszego miasta przybywają 

nowe przedsiębiorstwa, która 
chcą inwestować na naszym 
terenie. Właśnie u  nas dzia-
łają wielkie, światowe marki, 
jak również mniejsze krajowe 
firmy, które wspierają nasze 
działania infrastrukturalne.

– Gdzie leży sukces tak dobre-
go i szybkiego rozwoju pruszcza 
Gdańskiego?

–  W  pewnym stopniu ma 
na to wpływ bardzo bliskie 
sąsiedztwo metropolii trój-
miejskiej oraz dobra lokaliza-
cja komunikacyjna. Poza tym 
potrafiliśmy wykorzystać swo-
ją szansę. Jesteśmy przyjaźnie 
nastawieni na nowych inwe-
storów i otaczamy ich opieką, 
aby szybko rozwiązać ewentu-
alne problemy, ponieważ zale-

ży nam na każdej nowej firmie 
działającej na naszym terenie.

Jest to też efekt bardzo do-
brej współpracy z radą miasta, 
gdzie nie zauważyłem żad-
nych podziałów. Mimo róż-
nych poglądów politycznych 
wszystkim zależało na sukce-
sie Pruszcza Gdańskiego.

– są zapewne rzeczy, których 
nie udało się zrealizować podczas 
minionych 4 lat?

– Żałuję, że w  tej kadencji 
nie udało się przebudować ulicy 
Kochanowskiego, ponieważ nie 
spodziewałem się, że aż dwa 
lata zajmie nam proces projek-
towania. Jestem przekonany, że 
niebawem również ta ulica bę-
dzie wygladała jak nowa.

– Dziękuję za rozmowę.

>> Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego na bieżąco śledzi postępy na budowie basenu
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>> Faktoria w Pruszczu Gdańskim przez cały rok przyciąga 
zwiedzających z kraju i zagranicy

>> Obwodnica Pruszcza Gdańskiego to jedna  
z najważniejszych miejskich inwestycji ostatnich lat
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pomÓGł marszałek

są środki na drogę
Na terenie gminy Przywidz realizowane są nie tylko wiel-

kie, milionowe inwestycje. Część gminnego budżetu wyda-
wana jest także na drogi. 

– Otrzymaliśmy dotację z  Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku w wysokości 96 tysięcy złotych na remont dro-
gi śródpolnej Klonowo – Sucha Huta. Założyliśmy, że wy-
konamy niespełna kilometrowy odcinek, co będzie kosztować  
380 tysięcy złotych – informuje Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz.

Dodajmy, że w  tym roku gmina Przywidz partycypowała 
także w kosztach projektu przebudowy dróg lokalnych, reali-
zowanego przez powiat gdański.

(Gr)

mieJsce na zabawę i naukę

powstaje park  
w przywidzu

Jeszcze w tym roku zakończy się budowa parku rekreacyjno
-edukacyjnego, który powstaje w Przywidzu. Nowa inwesty-
cja ma zostać ukończona do połowy grudnia.

O  planach budowy parku rekreacyjno-edukacyjnego 
w  Przywidzu pisaliśmy już w  „Panoramie”. Przypomnijmy, 
że głównym celem i założeniem powstania parku jest stwo-
rzenie nowoczesnej i  innowacyjnej przestrzeni kulturalnej 
gminy oraz miejsca, które sprzyja aktywnemu wypoczynkowi 
i nauce.

– Teren, na którym powstaje park ze względu na bliskość 
rzeki Vietcisa jest chroniony przez program „Natura 2000”. 
Dlatego też nie mogły tam powstać żadne budynki. Idealnym 
rozwiązaniem było właśnie wkomponowanie w  to miejsce 
parku. Będzie to największe miejsce w naszej gminie, gdzie 
będą mogli spotykać się i integrować mieszkańcy gminy Przy-
widz – mówi Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz.

Można powiedzieć, że park zostanie podzielony na dwie 
części. W jednej z nich powstanie skatepark, gdzie będą za-
montowane: minirampa H120, fala z londongap, quarter pipe 
2 levele, funbox piramida z  longbox banan oraz poręcz pro-
sta. Wójt Zimakowski już teraz wie, że inwestycja szczególnie 
ucieszy młodych mieszkańców gminy.

– Słyszałem, że niektórzy rodzice zawozili swoje pociechy 
do skateparku w Pruszczu Gdańskim. Nie będzie już takiej 
potrzeby, gdyż podobny powstaje teraz u nas – dodaje Marek 
Zimakowski.

Celem powstającego miejsca rekreacji jest nie tylko zabawa, 
ale także edukacja. W parku powstaną zatem stacje wielkich 
uczonych i  odkrywców. Przy każdym stanowisku znajdzie 
się element obrazujący osobę i doświadczenie związane z  jej 
pracą lub wynalazkiem. Dzięki temu bliżej będzie można po-
znać sylwetki Isaaca Newtona, Krzysztofa Kolumba, Thoma-
sa Edisona, Jana Gutenberga, Jana Heweliusza, Archimedesa 
i Daniela Gabriela Fahrenheita.

Umowa z  wykonawcą – Przedsiębiorstwem Produkcyjno
-Usługowym Zieleń z Gdańska została podpisana pod koniec 
września. Inwestycja kosztuje 520 tys. zł, a 80 proc. tej kwoty 
pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(kl)

>> Wizualizacja parku rekreacyjno-edukacyjnego, 
który powstaje w Przywidzu
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będĄ mieJsca pracy

miejsce na zabawę i naukę
Jeszcze w tym roku zakończy 

się budowa parku rekreacyjno
-edukacyjnego, który powstaje 
w Przywidzu. Nowa inwestycja 
ma zostać ukończona do poło-
wy grudnia.

O  planach budowy par-
ku rekreacyjno-edukacyjne-
go w  Przywidzu pisaliśmy już 
w  „Panoramie”. Przypomnij-
my, że głównym celem i  zało-
żeniem powstania parku jest 
stworzenie nowoczesnej i  in-
nowacyjnej przestrzeni kultu-
ralnej gminy oraz miejsca, które 
sprzyja aktywnemu wypoczyn-
kowi i nauce.

– Teren, na którym powstaje 
park ze względu na bliskość rze-
ki Vietcisa jest chroniony przez 
program „Natura 2000”. Dlate-
go też nie mogły tam powstać 
żadne budynki. Idealnym roz-
wiązaniem było właśnie wkom-
ponowanie w to miejsce parku. 
Będzie to największe miejsce 
w  naszej gminie, gdzie będą 
mogli spotykać się i integrować 
mieszkańcy gminy Przywidz – 
mówi Marek Zimakowski, wójt 
gminy Przywidz.

Można powiedzieć, że park 
zostanie podzielony na dwie 

części. W  jednej z  nich po-
wstanie skatepark, gdzie będą 
zamontowane: minirampa 
H120, fala z londongap, quar-
ter pipe 2 levele, funbox pira-
mida z longbox banan oraz po-
ręcz prosta. Wójt Zimakowski 
już teraz wie, że inwestycja 
szczególnie ucieszy młodych 
mieszkańców gminy.

– Słyszałem, że niektórzy 
rodzice zawozili swoje pocie-
chy do skateparku w Pruszczu 
Gdańskim. Nie będzie już ta-
kiej potrzeby, gdyż podobny 
powstaje teraz u  nas – dodaje 
Marek Zimakowski.

Celem powstającego miejsca 
rekreacji jest nie tylko zabawa, 
ale także edukacja. W  parku 
powstaną zatem stacje wiel-
kich uczonych i  odkrywców. 
Przy każdym stanowisku znaj-
dzie się element obrazujący 
osobę i  doświadczenie zwią-
zane z  jej pracą lub wynalaz-
kiem. Dzięki temu bliżej bę-
dzie można poznać sylwetki 
Isaaca Newtona, Krzysztofa 
Kolumba, Thomasa Edisona, 
Jana Gutenberga, Jana Hewe-
liusza, Archimedesa i Daniela 
Gabriela Fahrenheita.

>> Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz, poka-
zuje na mapie tereny, którymi zainteresowani są 

przedsiębiorcy
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naJwaŻnieJsza inwestycJa Gminy

ruszyła budowa hali sportowej
Ruszyła realizacja najbardziej oczekiwanej inwestycji ostatnich lat w gminie 
Przywidz, jaką jest bez wątpienia budowa hali sportowej przy Zespole Szkół.               
Z nowego, nowoczesnego obiektu sportowego przywidzka dziatwa będzie 
mogła się cieszyć już jesienią 2016 roku.

Budowa hali sportowej to 
najważniejsze zadanie inwe-
stycyjne ostatnich lat na te-
renie gminy Przywidz (nie 
licząc budowy sieci kanaliza-
cyjnej oraz dróg). Miejscowy 
samorząd przez wiele kadencji 
przymierzał się do realizacji 
tego przedsięwzięcia.

– Zabezpieczyliśmy w  bu-
dżecie naszej gminy 6 milio-
nów, a z Ministerstwa Sportu 
i  Turystyki otrzymamy jesz-
cze kolejne 2 miliony złotych, 
ale okazało się, że to i  tak za 
mało na wybudowanie hali 
sportowej. Dlatego radni gmi-
ny Przywidz podjęli uchwałę 
w  sprawie zabezpieczenia do-
datkowych 600 tysięcy złotych 
na budowę hali – mówi „Pa-
noramie” Marek Zimakowski, 
wójt gminy Przywidz.

Umowa z wykonawcą zosta-
ła podpisana 3 października, 
a budową hali zajmie się firma 
z Pruszcza Gdańskiego, która 
wygrała przetarg.

– Zaintresowanie przetar-
giem było bardzo duże. Aż 

kilkanaście firm chciało pod-
jąć się tego wyzwania. Ko-
misja przetargowa uznała, że 
najkorzystniejszą ofertę zapro-
ponowała pruszczańska firma 
– dodaje Marek Zimakowski. 
– Zgodnie z  umową wszyst-
kie prace mają zostać ukoń-
czone do końca czerwca 2016 
roku, a więc od września dzieci 
i młodzież będą już korzystać 
z nowej hali sportowej.

Przy Zespole Szkół w Przy-
widzu powstanie nie tylko 
hala sportowa, gdzie znajdzie 
się także miejsce na przeno-
śne trybuny (200 miejsc), ale 
wybudowane zostaną także 
szatnie i  pomieszczenia ad-
ministracyjne. To jednak nie 
koniec planów dotyczących 
przywidzkiej hali sportowej.

– W  przyszłości zamierza-
my uruchomić tam ściankę 
wspinaczkową. Jest to dodat-
kowy koszt ok. 200 tysięcy 
złotych, ale w  tej chwili nie 
mamy na to środków, dlatego 
tę dodatkową inwestycję odło-
żyliśmy na czas późniejszy 

– przyznaje gospodarz przy-
widzkiej gminy.

Po wybudowaniu hali spor-
towej swoją siedzibę zmie-
ni prawdopodobnie Gminny 
Ośrodek Kultury oraz biblio-
teka, które przeniesione zo-
stałyby właśnie do nowego 
obiektu. Z  kolei pomieszcze-

nia, które zajmowane są teraz 
przez GOK i bibliotekę, zosta-
łyby wynajęte na działalność 
gospodarczą albo też przezna-
czone dla potrzeb miejscowych 
organizacji pozarządowych.

(lubek)

Umowa z  wykonawcą – 
Przedsiębiorstwem Produk-
cyjno-Usługowym Zieleń 
z  Gdańska została podpisa-
na pod koniec września. In-
westycja kosztuje 520 tys. zł, 

a 80 proc. tej kwoty pochodzi 
z  Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

(kl)

>> Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz  
(z lewej) i Tadeusz Pieniążek, dyrektor pruszczań-
skiej firmy zaraz po podpisaniu umowy na budowę 

hali sportowej przy Zespole Szkół
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po eliminacJach

Turniej na „orliku”
Na „orliku” w Pruszczu Gdańskim rozegrano pierwszy etap 

wojewódzkich eliminacji piłkarskiego turnieju o puchar Do-
nalda Tuska. Rywalizacja toczyła się w  trzech kategoriach 
wiekowych, a zwycięzcy zagrają w następnej fazie turnieju.

Turniej odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych z po-
działem na dziewczęta i chłopców.

– Okazało się, że w  Gdańsku nie było chętnych drużyn 
do udziału w kategorii wiekowej 12 – 13 lat, dlatego zespół 
dziewcząt „ósemki” z gdańskiego Chełmu zagrał na turnieju 
w Pruszczu Gdańskim. Dziewczęta z SP 8 okazały się naj-
lepsze i zagrają w wojewódzkim finale – mówi nam Tomasz 
Pachulczak, koordynator turnieju w Pruszczu Gdańskim.

Z kolei w grupie młodszej (10 – 11 lat) zwyciężyły dziew-
częta ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich. Trąbecki 
team zagrał w składzie: Marcelina Preuss, Kalina Niski, Anna 
Łopuch, Daria Dusza, Karolina Misior, Wiktoria Nakielska, 
Katarzyna Pawłowska i Martyna Zieman. Opiekunem dru-
żyny jest Aleksandra Bielawa. Dodajmy, że ekipa z  Trąbek 
Wielkich (już po zamknięciu tego wydania gazety) zagrała 
w kolejnej rundzie turnieju, który dawał przepustkę do finału 
wojewódzkiego.

W identycznych zawodach będą musieli jeszcze rywalizo-
wać młodzi adepci futbolu z Zespołu Szkół nr 4 w Pruszczu 
Gdańskim, którzy zdominowali pierwszy etap wojewódzkich 
eliminacji. Podopieczni Zbigniewa Górniewicza wygrali po-
wiatowy turniej w obu kategoriach wiekowych.

(kl)

zaGra camerata santa cecilia

koncert w Trąbkach Wielkich
19 października (niedziela) 

o godz. 19.00 w gimnazjum w 
Trąbkach Wielkich odbędzie 
się koncert poświęcony Janowi 
Pawłowi II.

– Wystąpią Chór Gmi-
ny Kolbudy Camerata Santa 
Cecilia pod dyrekcją Tatia-
ny Adamkowicz oraz solist-
ka Paulina Grochowska. To-
warzyszyć im będzie zespół 
w składzie: Maciej Sikała 
– saksofon, Cezary Paciorek 
– fortepian, kierownictwo, 
Piotr Lemańczyk – kontra-
bas, Adam Golicki – perku-
sja. Koncert poprowadzi Ewa 

Kuczkowska – informuje Le-
szek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąb-
kach Wielkich, który jest 
jednym z organizatorów nie-
dzielnego koncertu, podczas 
którego zostaną wykonane 
kompozycje Cezarego Pa-
ciorka inspirowane tekstami 
biblijnymi.

Zabrzmi też jego pieśń 
skomponowana z okazji pa-
pieskiej wizyty w Sopocie w 
1999 roku „Nie ścigaj się z Mi-
łością”, do której tekst napisał 
ks. Krzysztof Niedałtowski.

– Pojawi się także kompo-
zycja w hip-hopowych ryt-
mach „Prorok, Kapłan, Król” 
oraz wiele innych, dobrze zna-
nych miłośnikom twórczości 
religijnej Cezarego Paciorka. 
Wszystkie aranżacje utwo-
rów przygotowane zostały 
przez kompozytora na chór 
z towarzyszeniem kwartetu 
jazzowego – dodaje Leszek 
Orczykowski.

Wejście na niedzielny kon-
cert w Trąbkach Wielkich jest 
bezpłatny.

(Gr)

powiat GdaŃski roŚnie w siłę

kadencja rekordowych inwestycji
Ostatni rok dla samorządu powiatu gdańskiego był szczególny. Rekordowo wysoki poziom budżetu opiewał na nie-
spotykaną dotychczas sumę ponad 80 milionów złotych. O najważniejszych zadaniach zrealizowanych w ostatnich 
latach z Cezarym Bieniasz-Krzywiec, starostą gdańskim, rozmawia Grzegorz Rudnicki.

– powiaty nie mają zbyt wyso-
kiego budżetu, a mimo to w tym 
roku powiat gdański może po-
chwalić się niebagatelną sumą 
przeznaczoną na różne zadania 
i inwestycje.

– To się zgadza. Nigdy 
wcześniej nie mieliśmy budże-
tu na poziomie ponad 82 mi-
lionów złotych. Tyle wynoszą 
bowiem zaplanowane dochody 
naszego powiatu w roku 2014. 
Obecny budżet jest większy od 
ubiegłorocznego o około 5 mi-
lionów, a  tym samym jest też 
kolejnym rekordowym. Ponad 
20 mln zł przeznaczono na 
oświatę i  wychowanie. Środ-
ki te zostają przeznaczone na 
funkcjonowanie trzech szkół, 
dla których jesteśmy orga-
nem prowadzącym, poradni 
psychologiczno-pedagogicz-
nej oraz na dotacje dla placó-
wek niepublicznych, szkół, 
OREW. Kolejnych 10 mln zł 
skierowano na pomoc społecz-
ną. Budżet 2014 jest otwarty 
i prorozwojowy, a wydatki nie 
przekraczają limitu, więc mo-
żemy spokojnie go realizować.

– można śmiało powiedzieć, 
że powiat gdański jest już czę-
ścią trójmiejskiej metropolii, a co 
za tym idzie – coraz więcej osób 
przeprowadza się z miasta wła-
śnie do miejscowości powiatu 
gdańskiego.

– Mimo że nie wszyscy re-
alizują obowiązek meldun-
kowy, obserwujemy znaczący 
wzrost liczby mieszkańców 
gmin powiatu gdańskiego. 
Wraz z  szybko zwiększającą 
się ilością mieszkańców, rośnie 
też liczba zadań związanych 
z  tym właśnie zagadnieniem. 
Aż 36 milionów pochłaniają 
inwestycje. Najważniejsze te-
goroczne zadania to kolejny 
etap remontu Kanału Radu-
ni – tym razem na jego miej-
skim odcinku – oraz dalsze 
remonty i rozbudowa dróg po-
wiatowych. Intensywnie prze-
kształcający się powiat wy-
maga nowoczesnych szlaków 
komunikacyjnych. W  2014 
roku wydamy łącznie na ich 
remonty i  rozbudowę dokład-
nie 13 832 675 zł. Moderniza-
cji dokonujemy niezależnie od 
tego, czy dostajemy wsparcie 
finansowe z  rządowego pro-
gramu rozbudowy dróg lokal-
nych, czy też nie.

– Wiadomo, że powiaty nie 
mają zbyt wiele środków wła-
snych, dlatego tak ważne jest po-
zyskiwanie pieniędzy chociażby 
z Unii europejskiej. Ile funduszy 
powiat gdański otrzymał z Ue?

– Wykorzystanie środków 
unijnych w powiecie gdańskim 
nabiera tempa. Tylko w  2013 
roku powiat wykorzystał bli-
sko 7,5 mln zł z tej puli, pod-
czas gdy rok wcześniej było to 
niespełna 1,8 mln zł. Rekor-
dowy pod tym względem był 
rok 2010, w którym wykorzy-
stano ponad 11 mln zł z  fun-
duszy unijnych. Bez wliczania 
bieżącego roku, możemy po-
chwalić się, że od 2009 roku 
wykorzystaliśmy ponad 25,5 
mln zł. Sądzimy, że 2014 rok 
znacząco poprawi ten wynik. 
Podsumowując dotychczaso-
wą realizację szeroko pojęte-

go programu dofinansowania 
samorządów, można śmiało 
powiedzieć, że beneficjenci 
z  powiatu gdańskiego wyko-
rzystali i wykorzystują szansę, 
jaką dają środki unijne.

– jak już wspominaliśmy, te-
goroczny budżet jest rekordowo 
wysoki pod kątem nakładów na 
infrastrukturę. na jakie inwesty-
cje przeznaczono te środki?

– Najważniejsze realizo-
wane inwestycje w  powiecie 
gdańskim to remonty dróg 
i  budowy chodników w  wielu 
miejscowościach naszego po-
wiatu. W każdej gminie prze-
prowadzono niemałe roboty 

drogowe, które poprawiły ja-
kość naszych ulic, ale też spra-
wiły, że poruszanie się po nich 
– zarówno dla kierowców, jak 
i pieszych – jest teraz znacznie 
bezpieczniejsze. Pieniądze są 
ważne, ale najważniejsze jest 
ludzkie zdrowie i  życie, a  na 
tym nie możemy oszczędzać, 
dlatego też tak duże nakłady 
przeznaczamy na poprawienie 
stanu dróg w naszym powiecie.

– ale nie tylko w tym roku re-
alizujecie program przebudowy 
dróg lokalnych.

– Popularne „schetynów-
ki” realizujemy już od kilku 
lat. W  ten sposób powstało 

wiele nowych ciągów komu-
nikacyjnych, by wspomnieć 
chociażby o  przebudowie uli-
cy Raciborskiego albo Emilii 
Plater w Pruszczu Gdańskim, 
Doszliśmy jednak do wniosku, 
że opracujemy jeden wspólny 
projekt dla całego powiatu, 
a  w  kosztach partycypować 
będą także samorządy gminne. 
Taki schemat wypracowaliśmy 
już w 2013 roku, dzięki czemu 
na terenie powiatu gdańskiego 
w  ciągu dwóch ostatnich lat 
wyremontowanych i  przebu-
dowanych zostało ponad 50 
kilometrów dróg.

– nie tylko drogi są ważne. 
W ostatnich latach powiat pod-
jął się co najmniej trzech bardzo 
ważnych inwestycji. chodzi mi 
tu chociażby o powstanie szko-
ły specjalnej w Warczu, rozbu-
dowę Domu pomocy społecznej 
w Zaskoczynie i przeprowadzkę 
poradni psychologiczno-pedago-
gicznej w pruszczu Gdańskim.

– Wszystkie te inwestycje są 
niezwykle istotne i  potrzebne 
mieszkańcom powiatu gdań-
skiego. Dzięki przeprowadzce 
poradni do nowych pomiesz-
czeń powstało więcej sal do 
terapii, co umożliwi przeba-

danie większej ilości dzieci. 
To niezwykle ważne, biorąc 
pod uwagę, że pod opieką pla-
cówki znajduje się aktualnie 
około 25 tysięcy dzieci. Rów-
nie potrzebna była rozbudo-
wa Domu Pomocy Społecznej 
w  Zaskoczynie, gdzie swoje 
miejsce znalazły kobiety nie-
pełnosprawne zamieszkujące 
nie tylko na terenie powia-
tu gdańskiego. A od kilku lat 
bardzo dobre warunki do na-
uki mają wreszcie dzieci, któ-
re uczą się w Szkole Specjalnej 
w  Warczu. Uruchomienie tej 
placówki było możliwe dzięki 
porozumieniu, które zawar-
liśmy z  samorządem gminy 
Trąbki Wielkie, i  niemałym 
nakładom finansowym, któ-
re ponieśliśmy na adaptację 
obiektu.

Wszystkie te zadania należą 
oczywiście do naszych obo-
wiązków i  staramy się je suk-
cesywnie realizować. Wiem, 
że potrzeb jest zdecydowanie 
więcej, ale musimy mierzyć 
siły na zamiary. Żadne ważne 
przedsięwzięcia nie zostaną na 
pewno pominięte i będą reali-
zowane w najbliższych latach.

– Dziękuję za rozmowę.

>> Cezary Bieniasz-Krzywiec, starosta gdański mówi, że jedną z najważnie-
jszych inwestycji ostatnich lat jest remont Kanału Raduni
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skorzysta młodzieŻ

Latem narty, zimą żagle
Gminy Cedry Wielkie 

i  Przywidz, mimo że leżą 
na dwóch krańcach powiatu 
gdańskiego, mają ze sobą wie-
le wspólnego. Oba samorządy 
stawiają na rozwój sportu i re-
kreacji. Chcąc również zara-
zić jak największą ilość dzieci 
i  młodzieży sportem, doszły 
do porozumienia, które rysuje 
się bardzo interesująco.

– Z propozycją wyszedł mój 
kolega z Przywidza, wójt Ma-
rek Zimakowski. Podstawo-
wym celem tego porozumie-
nia jest wymiana młodzieży 
między naszymi gminami. 
Gmina Przywidz to przecież 
dwa ośrodki narciarskie, a my 
posiadamy dobrą bazę żeglar-
ską. Nasze dzieciaki jeździ-
łyby, oczywiście w okresie zi-
mowym, na obozy narciarskie 
do Przywidza. Z  kolei latem 
gościlibyśmy przywidzkie 
dzieci na obozach żeglarskich 
– mówi nam Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.

Koszty tego przedsięwzięcia 
nie będą zbyt wysokie, ponie-
waż obie strony dysponują od-
powiednią bazą noclegową.

O  żeglarskich działaniach 
w  gminie Cedry Wielkie pi-
saliśmy już niejednokrotnie na 
łamach „Panoramy”.

– Na zaproszenie Pomor-
skiego Związku Żeglarskie-
go uczniowie gminnych szkół 
uczestniczyli w akcji „Pomorze 
na morze”. Jednym z głównych 
zadań jest promocja żeglar-

stwa wśród dzieci i młodzieży 
z terenu województwa pomor-
skiego. W  rejs legendarnym 
żaglowcem „Zawisza Czar-
ny” wypłynęło w  sumie 120 
uczniów z naszych szkół – do-
daje Janusz Goliński.

(kl)

>> Dzieci ze szkół gminy Cedry Wielkie w ramach 
akcji „Pomorze na morze” popłynęły w rejs na 

żaglowcu „Zawisza Czarny”
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kanalizacja wykrwawia lokalne samorządy
Wszystkie gminy na terenie powiatu gdańskiego wykorzystywały w ostatnich latach unijne pieniądze na budowę 
sieci kanalizacyjnych. Jednak, aby dostać te fundusze należało też posiadać środki własne, dlatego też niektóre  
samorządy posiłkowały się kredytami.

Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie przyznaje, że 
budowa kanalizacji to niezwy-
kle kosztowne zadanie, szcze-
gólnie w terenie, gdzie domo-
we gospodarstwa są rozsiane 
po okolicy.

– Dla naszej gminy jest to 
niebagatelny wysiłek finan-
sowy. W  tej chwili budujemy 
sieć kanalizacyjną w  miejsco-
wościach Wocławy i  Stani-
sławowo, na co otrzymaliśmy 
około 70-procentową dotację. 
Pozostałe środki musieliśmy 
znaleźć we własnym budże-
cie. Całe zadanie kosztuje ok. 
7 milionów złotych, a  zakoń-
czymy je realizować przy-
puszczalnie w  połowie przy-
szłego roku. To właśnie tego 
typu przedsięwzięcia zadłu-
żają samorządy lokalne. W tej 
chwili gmina Cedry Wielkie 
zadłużona jest na poziomie 
ok. 38 proc. – wylicza Janusz 
Goliński.

Nie jest to dużo, ani też 
mało. Znacznie łatwiej gospo-
darzy się jednak samorządow-
com z  Kolbud, czy Pruszcza 
Gdańskiego, gdzie gminy mają 
więcej środków własnych. 
Wójt Goliński przyznaje, że 
takie zadłużenie w nowej unij-
nej perspektywie daje już inne 
możliwości startu ubiegania 
się o środki europejskie.

– Jesteśmy przecież gmi-
ną rolniczą, a  mimo wszystko 
tylko w  ostatnich latach udało 
się nam wybudować 45 kilo-
metrów sieci kanalizacyjnej. 
Sumując wszystkie inwestycje 
w  tej dziedzinie śmiem twier-
dzić, że wydaliśmy co najmniej 
roczny budżet, a więc około 30 
milionów złotych na samą ka-
nalizację. A  musimy przecież 
pamiętać również o  innych 
zadaniach, na które czekają 
mieszkańcy naszej gminy – do-
daje wójt Goliński.

Samorządowcy z  Cedrów 
Wielkich muszą uzbroić się 
jednak w cierpliwość, ponieważ 
na kanalizację czekają jeszcze 
mieszkańcy Długiego Pola, 
Giemlic i  miejscowości Lesz-
kowy oraz Cedry Małe Kolo-
nia, co może kosztować nawet 
15 mln zł. W tej chwili urzęd-
nicy przygotowują dokumenta-
cję na realizację inwestycji we 
wszystkich czterech wsiach.

– Mam nadzieję, że dotacje 
na budowę kanalizacji w  dal-
szym ciągu będą na poziomie 
70-80 proc. Jeśli tak będzie, to 
zamierzamy aplikować o kolej-
ne unijne środki. Budowa kana-
lizacji z własnych środków po-
trwa niestety dłużej, ale dodat-
kowo teraz do każdego zada-
nia musimy podchodzić nieco 
ostrożniej, aby nie wykrwawić 

się do końca – podkreśla Janusz 
Goliński.

Pilnym zadaniem, które cze-
ka w kolejce, jest jednak rozbu-
dowa szkoły w  Cedrach Wiel-
kich o  nową halę sportową. 
Przy okazji tej inwestycji ma 
zostać wprowadzona niewielka 
korekta funkcjonowania oświa-
ty na terenie gminy.

– Chcielibyśmy, aby dzieci 
najmłodsze były jak najbliżej 
domów, stąd też sieć punktów 

przedszkolnych. Chcemy też 
adaptować pomieszczenia, żeby 
uruchomić kolejne przedszkola 
gminne. Placówka w  Cedrach 
Wielkich ma być wiodącą szko-
łą, ale na randze zyskają też 
mniejsze podstawówki z terenu 
gminy – wyjaśnia wójt.

W rozbudowanej szkole zna-
leźć ma się pełnowymiarowa 
hala sportowa z widownią, za-
pleczem sanitarnym i  admini-
stracyjnym, biblioteka z  prze-
stronną czytelnią oraz kilka 
pracowni. Dzięki takim in-
westycjom podniesie się kom-

fort nauki, a  z  czasem i  jakość 
nauczania. Według bardzo 
wstępnych szacunków rozbu-
dowa szkoły w  Cedrach Wiel-
kich kosztować może nawet  
10,5 mln zł.

krzysztof lubański

>> Wizualizacja hali sportowej, która ma zostać wybudowana przy szkole w Cedrach Wielkich
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4. kadencJa wÓJta trĄbek wielkich

Okres pełen pracy i walki o środki unijne
Błażej Konkol już cztery kadencje gospodarzy w gminie Trąbki Wielkie. Jak sam przyznaje, zdrowie mu dopisuje, dlatego 
dalej chce działać na rzecz swojej małej ojczyzny, aby zaoferować mieszkańcom swoje doświadczenie i chęć do pracy.

– która ze wszystkich kadencji 
była dla pana najtrudniejsza?

– Każda z  tych kadencji 
była inna. Kiedy rozpoczyna-
łem pracę na stanowisku wój-
ta, musieliśmy zmierzyć się 
z  bardzo trudnym zadaniem, 
jakim była reorganizacja syste-
mu edukacyjnego. Zmiany za-
fundowane wtedy przez rząd 
brutalnie uderzyły w samorzą-
dy lokalne i  ich budżety, ale 
na szczęście z czasem zaczęło 
się to wszystko stabilizować. 
Kończąca się właśnie kaden-
cja – szczególnie dla mnie – 
też nie należała do najłatwiej-
szych, chociażby ze względu 
na referendum, poprzez które 
chciano mnie odwołać ze sta-
nowiska wójta. Dużo czasu, 
ale też i  zdrowia, poświęci-
łem na udowadnianie, że nie 
zrobiłem niczego złego. Poza 
tym musieliśmy walczyć o  jak 
największe środki z  Unii Eu-
ropejskiej, aby mieć fundu-
sze na realizację gminnych 
inwestycji.

– Ile w takim razie pieniędzy 
udało się pozyskać gminie Trąb-
ki Wielkie z Unii europejskiej 
w ostatnich 4 latach?

– Nie podsumowaliśmy 
tego jeszcze dokładnie, ale 
szacujemy, że udało się nam 
pozyskać około 30 milionów 
złotych. Były możliwości, 
aby tych środków otrzymać 
jeszcze więcej, ale niestety 
nie mamy tak wiele środków 
własnych. Musieliśmy zrezy-
gnować chociażby z  realizacji 
dwóch ważnych inwestycji, ja-
kimi są budowa sieci kanaliza-
cyjnej i  oczyszczalni ścieków 
w aglomeracji Sobowidz i Do-
machowo oraz budowy orlika 
w Sobowidzu.

– Wspomniał pan o środ-
kach własnych. Z jakich źródeł 
gmina Trąbki Wielkie czerpie 
przychody?

– Głównym dochodem jest 
bez wątpienia podatek od nie-
ruchomości. Poza tym niema-
łe środki pozyskujemy rów-
nież ze sprzedaży gminnych 
nieruchomości. Pewną część 
przychodów stanowią opła-
ty z  tytułu podatku rolnego, 
chociaż od kilku lat obserwu-
jemy, że nasza gmina zmienia 
swój charakter z  rolniczej na 
typową „sypialnię” dla metro-
polii trójmiejskiej. Kilka lat 
temu udało się zakupić ziemie 
rolne, które po jakimś czasie 
udało się przekształcić na te-
reny inwestycyjne. Sporo firm 
inwestuje na naszym terenie. 
Niedawno pojawiły się dwa 
nowe przedsiębiorstwa, które 
chcą zatrudnić około 50 osób. 

Część firm przeprowadza się 
z  Trójmiasta, ponieważ od-
powiada im położenie naszej 
gminy, a  więc sąsiedztwo au-
tostrady. Musimy być jednak 
przygotowani na przyjęcie ko-
lejnych inwestorów, a  tym sa-
mym powinniśmy mieć przy-
gotowany plan zagospodaro-
wania przestrzennego. W  tej 
kadencji przygotowaliśmy 
kolejne dwa plany, dotyczą-
ce miejscowości Kleszczewo 
i  Kłodawy. To właśnie tymi 
terenami najbardziej interesu-
ją się przedsiębiorcy i  miesz-
kańcy Trójmiasta, którzy chcą 
osiedlić się w naszej gminie.

– czy „sypialnia Trójmiasta” 
przynosi zatem gminie Trąbki 
Wielkie jakiekolwiek korzyści?

– Oczywiście, że przyno-
si, jeśli tylko nowi mieszkań-
cy naszej gminy meldują się 
w Urzędzie Stanu Cywilnego, 
ponieważ podatek dochodowy 
od osób fizycznych stanowi 
znaczący wpływ pieniędzy do 
naszego budżetu. Z  meldun-
kami jest różnie. Często jest 
tak, że mieszkańcy Gdań-
ska, Sopotu czy Gdyni tylko 
tu śpią, ale nadal związani są 
z  Trójmiastem. Są to też jed-
nak wyzwania dla gminy, po-
nieważ powstają nowe osiedla 
i  trzeba je uzbroić w  podsta-
wowe media, co jest sporym 
kosztem. Dlatego też tak waż-
ny jest meldunek.

– przez 4 lata udało się zapew-
ne zrealizować wiele inwesty-
cji. O których warto wspomnieć 
przede wszystkim?

– Wszystkie przedsię-
wzięcia są ważne. Patrząc na 
ochronę środowiska, ważnym 
elementem jest budowa sie-
ci kanalizacyjnej w  aglome-
racji Trąbki Wielkie. Jeszcze 
w  tym roku zaczniemy budo-
wać kanalizację w miejscowo-
ściach Czerniewo i  Czerniec. 
Są to inwestycje, które, mó-
wiąc kolokwialnie, wypruwają 
nasz budżet. Ważnym zada-
niem jest też podłączanie no-
wych osiedli do sieci wodo-
ciągowej, co też nie jest łatwą 
sprawą, bo tylko w  ostatnich 
latach wydaliśmy na to ponad 
1,2 mln zł. Nasza gmina jest 
bardzo rozległa, dlatego też 
wszystkie inwestycje liniowe 
są bardzo kosztowne. Dużo 
środków wydaliśmy na infra-
strukturę społeczną. Przypo-
mnę, że budowaliśmy wiejskie 
świetlice, boiska oraz place 
zabaw. To są przedsięwzięcia, 
których realizacji oczekiwa-
li sami mieszkańcy, bowiem 
zgłaszali to na zebraniach 
wiejskich.

– czy nowe wiejskie świetlice 
są wykorzystywane, czy służą 
tylko do zorganizowania zebrania 
sołeckiego?

– Zależy to od sołectwa. 
W nowej perspektywie unijnej 
kładzie się nacisk na to, aby to, 
co budowaliśmy przez ostat-
nich kilka lat, maksymalnie 
wykorzystywać w najbliższym 
czasie. Chcielibyśmy, aby na-
sze świetlice jeszcze intensyw-
niej tętniły życiem. Mogli-
byśmy na przykład zatrudnić 
świetliczanki, które pracowa-
łyby w dni powszednie i  pro-
wadziły zajęcia zarówno dla 
dzieci i  młodzieży oraz star-
szych mieszkańców naszej 
gminy, którzy bardzo chętnie 
skupiają się w tej chwili w klu-
bach seniora. Cieszę się, że 
nasi seniorzy wyszli ze swo-
ich domów i odkrywają swoją 
drugą młodość. Środki na za-
trudnienie świetliczanek bę-
dziemy zabezpieczać w budże-
cie naszej gminy, ale liczymy 
też, że pozyskamy na ten cel 
fundusze z Unii Europejskiej.

Skoro już mówimy o senio-
rach, to chcę powiedzieć, że 
niebawem na terenie naszej 
gminy wprowadzimy system 

teleopieki. Będą mogli z niego 
korzystać także inni, którzy są 
młodzi, ale chorują i mieszkają 
samotnie.

– ale chyba najważniejszymi 
inwestycjami, które doceniają 
przede wszystkim mieszkańcy, 
są te związane z budową dróg. co 
gmina Trąbki Wielkie osiągnęła 
w tej kwestii w ostatnich kilku 
latach?

– Są to zadania, które każ-
demu leżą na sercu. W  ostat-
niej kadencji poprawiliśmy 
jakość wielu dróg – nie tylko 
gminnych, ale również powia-
towych. Nasze budżety na-
stawione były i nadal będą na 
pozyskanie jak największych 
środków unijnych, które za-
mierzamy wydać na remon-
ty dróg. W  ostatnich dwóch 
latach, wspólnie z  powiatem 
gdańskim, zrobiliśmy bar-
dzo wiele dla poprawy jako-
ści i  bezpieczeństwa naszych 
dróg. Można wręcz śmiało 
powiedzieć o  drogowej re-
wolucji, która miała miejsce 
w  tym czasie. Mamy nie tyl-
ko nowe drogi, ale także bez-
pieczne chodniki i  ścieżki ro-
werowe. Warto tu chociażby 
wspomnieć o  drogach z  Trą-

bek Wielkich przez Kłoda-
wę do Pruszcza Gdańskiego, 
Gołębiewo Wielkie – cegiel-
nia, ulicy Morenowej w Sobo-
widzu, czy trasie Kleszczewo 
– Czerniewo albo chodnikach 
w  Pawłowie, Domachowie. 
Praktycznie w każdej miejsco-
wości naszej gminy prowadzo-
ne były większe lub mniejsze 
roboty drogowe.

– rozmawialiśmy już o dro-
gach, kanalizacji i wodociągach 
oraz infrastrukturze społecznej. 
a jakie inwestycje poczyniono 
w oświacie?

– Niedawno skończyliśmy 
spłacać kredyt, jaki gmina 
musiała zaciągnąć na budo-
wę gimnazjum w  Trąbkach 
Wielkich. Mimo to obiekt 
musi być rozbudowany jeszcze 
o  dwa segmenty. Tę inwesty-
cję będziemy realizować, je-
żeli tylko zaobserwujemy, że 
przestanie nam zagrażać niż 
demograficzny. W  tej chwili 
przygotowujemy się do roz-
budowy Szkoły Podstawowej 
w Trąbkach Wielkich. W tym 
roku przygotowywaliśmy do-
kumentację techniczną, co na-
stręczyło nam nie lada proble-
mów, ponieważ stolica naszej 

gminy objęta jest szczególną 
ochroną konserwatora zabyt-
ków i  wszystkie uzgodnienia 
muszą być precyzyjne. Mam 
nadzieję, że niebawem otrzy-
mamy pozwolenie na budo-
wę, żebyśmy w  przyszłym 
roku mogli ruszyć z  rozbudo-
wą szkoły. Powstanie nowy 
pawilon, w  którym znajdzie 
się miejsce na 6 lub 8 sal lek-
cyjnych, oczywiście z  pełnym 
zapleczem.

Z kolei w pozostałych szko-
łach sukcesywnie przeprowa-
dzaliśmy znaczące remonty. 
Najbardziej cieszy mnie fakt, 
że zgodnie z  wcześniejszymi 
obietnicami, udało się nam 
otworzyć punkty przedszkolne 
w Sobowidzu i Mierzeszynie. 
Na tym nie chcemy poprze-
stać. Przymierzamy się, żeby 
od 2016 roku w każdej naszej 
placówce oświatowej prowa-
dzony był punkt przedszkolny. 
Mam nadzieję, że zaintereso-
wanie rodziców będzie duże 
i utworzone placówki nie będą 
świeciły pustkami.

– Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał krzysztof lubański

>> Błażej Konkol już czwartą kadencję kieruje gminą Trąbki Wielkie, a jeśli zajdzie taka potrzeba,  
poprowadzi do akcji nawet wóz strażacki
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ksiĄŻka – Świadek historii
pomóż stworzyć wystawę

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy 
Pruszcz Gdański zapraszają mieszkańców do współtworzenia 
kolejnej wystawy w galerii „Kaloryfer” w Cieplewie. Tym ra-
zem w planach jest organizacja ekspozycji „Książka – świadek 
historii”.

Osoby, które w swoich biblioteczkach czy archiwach mają 
jakieś ciekawe, unikatowe pozycje wydawnicze sprzed lat, 
proszone są o nieodpłatne, czasowe udostępnienie ich w celu 
ekspozycji w galerii „Kaloryfer”.

– Nie chodzi nam tylko o prawdziwe „białe kruki”. Mogą 
to być po prostu pamiątki z przeszłości, które współcześnie 
trudno znaleźć wśród wznowień wydawniczych, ale liczymy 
na publikacje sprzed 1980 roku – wyjaśnia Agnieszka Michal-
czyk, bibliotekarka i pomysłodawczyni wystawy. – Czekamy 
na kontakt z osobami, które dysponują interesującymi pamiąt-
kami. Na przykład książkami kucharskimi prababci, gdzie w 
recepturach można znaleźć nietypowe jednostki miary albo 
zadziwiające ilości składników.

Organizatorzy wystawy chętnie widzieliby też literaturę 
wydawaną w tzw. drugim obiegu, stare modlitewniki, biblie 
przekazywane z pokolenia na pokolenie, elementarze i inne 
podręczniki, ale także kalendarze, solidarnościowe ulotki, 
licznie wydawane w PRL „dzieła” w duchu marksistowsko-le-
ninowskim, poradniki dla gospodyń domowych czy rolników, 
instrukcje obsługi nieprodukowanych już sprzętów. Może to 
być też literatura piękna.

– Ubiegłoroczna wystawa, zorganizowana dzięki wsparciu 
mieszkańców gminy Pruszcz Gdański i okolicznych miejsco-
wości, okazała się sukcesem i cieszyła się ogromnym zaintere-
sowaniem – wspomina Grzegorz Cwaliński, dyrektor ośrodka 
w  Cieplewie.

Otwarcie wystawy zaplanowano na 11 listopada, a pamiątki 
można przynosić do OKSiBP w Cieplewie codziennie od po-
niedziałku do piątku (godz. 9.00-20.00) do 3 listopada. Od-
bierać będzie je można po zakończeniu wystawy (od 15 listo-
pada). Więcej informacji pod numerami telefonów 58 682 85 
22 lub 58 682 85 78.

(Gr)

rotmanka ma swoJeGo artystę

muzyka jest jego życiową pasją
Mimo wielu obowiązków, Mateusz Bieniasz-Krzywiec z Rotmanki znajduje jeszcze czas, by zająć się komponowaniem 
piosenek dla zespołu, który stworzył wspólnie ze swoimi kolegami.

Młody mieszkaniec Rot-
manki w  gminie Pruszcz 
Gdański jest studentem III 
roku politologii.

– Moją pasją jest muzyka, 
a dokładniej rzecz ujmując – jej 
tworzenie. Przygoda z  muzy-
ką zaczęła się jeszcze w dzie-
ciństwie, ponieważ uczyłem 
się w szkole muzycznej. Przez 
kilka lat miałem rozbrat z mu-

zyką, ale zamiłowanie do niej 
nigdy nie minęło. Kiedy prze-
chodziłem pierwsze rozterki 
miłosne, chciałem odpocząć 
od wszelkich problemów dnia 
codziennego. Włączyłem in-
ternetowe radio, gdzie akurat 
puszczano reggae, w  którym 
zauroczyłem się bez opamięta-
nia – opowiada Mateusz Bie-
niasz-Krzywiec, który wspól-

nie z  kolegami z  Pszczółek 
założył kapelę reggae Reggał.

To właśnie młody mieszka-
niec Rotmanki jest głównym 
motorem napędowym kapeli 
Reggał. Grupa nie jest może 
tak znana jak Daab, ale swo-
je pierwsze koncerty ma już 
za sobą. Reggał występował 
przede wszystkim na lokal-
nych imprezach i  w  klubach 
na terenie powiatu gdańskie-
go, ale również w  niedalekim 
Kwidzynie.

– Na swoim koncie nie 
mamy może zbyt wielu wy-
stępów, ale zdecydowanie naj-
bardziej zapadł mi w  pamięć 
koncert, który zorganizowa-
łem na podjeździe rodzinnego 
domu w Rotmance. Bez więk-
szego reklamowania na spon-
tanicznej imprezie pojawiło 
się ponad 100 osób, co było 
dla nas nie lada zaskoczeniem, 
ale także wyróżnieniem. Było 
fantastycznie i co jest najważ-
niejsze – wszyscy bardzo do-

brze się bawili – wspomina 
muzyk.

Muzycy grupy Reggał 
w swoim repertuarze mają kil-
kanaście własnych utworów, 
do których słowa i  muzykę 
głównie tworzy Mateusz Bie-
niasz-Krzywiec. Jak podkre-
śla- Gdyby nie chłopaki, nie 
byłoby muzyki. Każdy z  nich 

wnosi nową jakość. O  nagra-
niu pierwszej płyty mówią 
już głośno, ale z jej wydaniem 
chcą jeszcze trochę poczekać.

– Jesteśmy ambitni, dla-
tego nie możemy pozwolić 
sobie na wydanie płyty, na 
której słychać będzie wiele 
niedociągnięć. Muzyce, któ-
rą tworzymy, chcemy oddać 

jak najwięcej serca. Myślę, że 
możemy się już nazwać ar-
tystami, bo taką osobą może 
określić się każdy, kto swoje 
pomysły stara się realizować 
w życiu codziennym w formie 
piosenek czy też wierszy – do-
daje Mateusz Bieniasz-Krzy-
wiec. – Zespół muzyczny jest 
priorytetem w  moim młodym 
życiu. Nie mówię o  osiąganiu 
zysków i zarabianiu w ten spo-
sób na życie. Zespół to moja 
pasja i jemu chcę poświęcać jak 
najwięcej czasu i przekazać lu-
dziom to, co potrafię najlepiej.

Scena muzyczna pełna jest 
nowych projektów, ale Mate-
usz Bieniasz-Krzywiec pod-
kreśla, że muzyki nigdy nie 
jest za wiele.

– Pojawiają się melodie, któ-
re niewiele różnią się od siebie, 
ale i  tak robią różnicę, co do-
ceniają również nasi fani – za-
uważa muzyk.

(lubek)

>> Mateusz Bieniasz-Krzywiec z Rotmanki  
(w środku) swoje życie chce poświęcić muzyce

>> Zespół Reggał wystąpił  
już na kilku koncertach
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„mała czwÓrka” po liftinGu

Darmowe lekcje pływania
Za nami prawie dwa miesiące 

nauki, które uczniowie prusz-
czańskich szkół   mogli spędzić 
w  bardziej komfortowych wa-
runkach. To efekt prac remon-
towych, które przeprowadzono 
chociażby podczas wakacyjnej 
przerwy.

Piotr Kaliński, przewodni-
czący Komisji Oświaty, Kultury 
i  Sportu Rady Miasta Pruszcz 
Gdański informuje, że celem 
przeprowadzonych prac miała 
być przede wszystkim poprawa 
komfortu, ale również bezpie-
czeństwa dzieci.

– Dotyczy to także „małej 
czwórki” przy ul. Obrońców 
Westerplatte. Wykonaliśmy 
nowe  wejście na teren szkoły 
od strony ulicy Janka Wiśniew-
skiego, dzięki czemu dzieci nie 
będą wychodzić z  obiektu od 
razu na główną ulicę.Rozważa-
my również nowe usytuowanie 
przejśc dla pieszych w  okoli-
cy szkoły. Na komfort i  bez-
pieczeństwo dzieci w  drodze 
do i  ze szkoły niemały wpływ 
ma także nowy chodnik przy 
ul.Obr. Westerplatte wyremon-
towany ze środkow Miasta i Po-
wiatu – mówi Piotr Kaliński.

To nie wszystkie prace, któ-
re wykonano w ostatnim czasie 
w  „małej czwórce”. Kosztem 
ok. 50 tys. zł wyremontowa-

no łazienki, aby dostosować 
je do potrzeb najmłodszych 
uczniów. W  tym miejscu do-
dajmy jeszcze, że w  ostatnich 
latach szkoła wzbogaciła się 
o plac zabaw i boisko ze sztucz-
ną nawierzchnią.

– Wybudowanie boiska 
kosztowało ok. 60 tys. zł. Pie-
niądze na ten cel pochodziły 

z oszczędności, które powstały 
w  wyniku obniżenia diet rad-
nych – dodaje przewodniczący 
Kaliński.

Warto dodać, że największą 
inwestycją, która w  znaczny 
sposób wzbogaci również ofer-
tę edukacyjną jest budowa ba-
senu przy Zespole Szkół nr 4. 
Pływalnia ma zostać oddana do 

użytku już na początku przy-
szłego roku.

– Od nowego roku szkolne-
go wszystkie dzieci z klas naj-
młodszych objęte zostaną w ra-
mach zajęć szkolnych nieod-
płatną nauką pływania – dodaje 
Piotr Kaliński.

(Gr)

>> Piotr Kaliński, radny miasta Pruszcz Gdański przypomina, że dzięki 
oszczędnościom na dietach wybudowano przy „małej czwórce” niewielkie 

boisko sportowe
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rok pełen urodzinowych działaŃ

50-lecie szkoły podstawowej z pszczółek
2014 rok jest szczególnie 

wyjątkowy dla osób skupio-
nych wokół Szkoły Podsta-
wowej im. Bohaterów Ziemi 
Gdańskiej w Pszczółkach, 
która właśnie tego roku ob-
chodzi swoje 50-lecie.

Jak informuje nas Marze-
na Biernacka, dyrektor „ju-
bilatki” z Pszczółek, już od 
1 września 2014 w Szkole 
Podstawowej w Pszczółkach 
trwają działania Jubileuszo-
wego Roku 50-lecia placów-
ki, a potrwają one aż do 26 
czerwca 2015 roku.

– W programie obchodów 
zaplanowano spotkania z ab-
solwentami, kronikarkami, 
instruktorami harcerstwa, 
artystami oraz sportowcami, 
którzy związani byli z na-
szą szkołą – dodaje Marzena 
Biernacka.

Główne uroczystości od-
będą się między 24 a 26 paź-
dziernika. 24 października 
o godz. 10.00 zaplanowano 
uroczyste pasowanie pierw-
szoklasistów, natomiast dzień 
później o godz. 12.00 odbę-
dzie się uroczystość jubile-
uszu 50-lecia szkoły z udzia-
łem gości, absolwentów, kadry 
pedagogicznej, pracowników 
i uczniów pszczółkowskiej 
podstawówki. Tego samego 
dnia zaplanowano także „Za-
bawę Absolwentów”. Z kolei 
26 października o godz. 13.00 
rozpocznie się uroczysta msza 
św. z udziałem społeczności 
lokalnej i absolwentów szkoły.

– Jednocześnie zachęcamy 
absolwentów naszej szkoły 
przebywających za granica-
mi kraju do nadsyłanie kar-
tek pocztowych z pozdrowie-

niami dla „Szkoły Jubilatki”. 
Po szczegóły zapraszamy na 
stronę internetową szkoły 
www.sppszczolki.intertczew.
pl w zakładce 50-lecie szkoły 
– informuje dyrektor szkoły w 
Pszczółkach.

Organem zarządzają-
cym Szkołą Podstawową w 
Pszczółkach jest miejscowy 
urząd gminy, który jeśli ist-
nieje taka potrzeba, finansuje 
różne działania – w tym rów-
nież te inwestycyjne. Ogrom-
nym nakładem finansowym 
wykonano chociażby termo-
modernizację podstawówki w 
Pszczółkach.

– W ramach termomoderni-
zacji wykonane zostało kom-
pleksowe ocieplenie szkoły 
wraz z elewacją. Wymienio-
na została również pozostała 
stolarka okienna i drzwiowa, 

a także instalacja centralne-
go ogrzewania i centralnej 
wody użytkowej. Wartość in-
westycji wyniosła dokładnie 
246444600 złotych, z czego 
717000 złotych otrzymaliśmy 

w ramach dotacji – informu-
je Hanna Brejwo, wójt gminy 
Pszczółki.

O wydarzeniach organizo-
wanych w ramach jubileuszu 
50-lecia powstania szkoły w 

Pszczółkach na pewno bę-
dziemy jeszcze informować na 
łamach „Panoramy”.

(lubek)

>> Szkoła Podstawowa w Pszczółkach obchodzi w tym roku 50. urodziny
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park przy Obrońców pokoju
Znany jest projekt zagospodarowania terenu w sąsiedz-
twie ulicy Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim. Po-
wstaną tu nowe ulice, chodniki, parking, zakryty zbiornik 
retencyjny, a nad nim duży park rekreacyjny. Roboty 
ruszą w przyszłym roku.

Samorządowcom z Prusz-
cza Gdańskiego zależy na tym, 
aby mieszkańcom miasta żyło 
się nie tylko bezpiecznie, ale 
też komfortowo. Budowane 
są zbiorniki retencyjne, które 
mają uchronić mieszkańców 
Pruszcza Gdańskiego przed 
podtopieniami. Przy oka-
zji powstają wokół nich nowe 
miejsca rekreacyjne, jak cho-
ciażby to przy ulicy Obrońców 
Wybrzeża.

– W marcu podpisana zosta-
ła umowa z olsztyńską firmą, 
która zajęła się przygotowa-
niem koncepcji zagospodaro-
wania terenów w sąsiedztwie 
ulicy Obrońców Pokoju – in-
formuje Ireneusz Czernecki, 
radny miasta Pruszcz Gdań-
ski. – Koncepcja zakłada prze-
budowę ulic Wróblewskiego, 
Olszewskiego i Mościckiego 
wraz z odwodnieniem i reten-
cją oraz oświetleniem. To tyl-
ko część zaplanowanych w tym 
miejscu szeroko zakrojonych 
działań.

Jak mówi nam radny Czer-
necki od dawna w tym miejscu 
planowany był duży zbiornik 
retencyjny. Okazało się jednak, 
że aby przyjął on spływającą 
deszczówkę, musi być głęboki.

– Postanowiliśmy, że tak 
głęboki, odkryty zbiornik był-
by zbyt niebezpieczny, dlatego 

będzie on schowany pod zie-
mią. Niemałe środki finansowe 
wydane zostaną na wybudo-
wanie parku, gdzie znajdzie się 
miejsce na boisko wielofunk-
cyjne, plac zabaw, siłownię na 
świeżym powietrzu, a nawet 
specjalny wybieg dla psów. 
Poza tym, na wniosek miesz-
kańców osiedla, powstanie 
specjalna górka saneczkowa – 
dodaje Ireneusz Czernecki.

Dopełnieniem całości bę-
dzie oczywiście cała archi-

tektura parkowa z alejkami, 
oświetleniem, ławeczkami, 
zielenią. Na razie znamy kon-
cepcję zagospodarowania tere-
nu w sąsiedztwie ulicy Obroń-
ców Pokoju. Radny Czernecki 
przyznaje, że inwestycja jest 
kosztowna, dlatego jej realiza-
cja będzie rozłożona w czasie, 
ale pierwsze prace powinny ru-
szyć w przyszłym roku.

(lubek)

>> Radny Ireneusz Czernecki przyznaje, że zago-
spodarowanie terenu w sąsiedztwie ul. Obrońców 
Pokoju jest kosztowne, ale z inwestycji na pewno 

ucieszą się mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego
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antoloGia JuŻ wydana

promocja „niebieskich neonów”

W Centrum Kultury i Spor-
tu w  Pruszczu Gdańskim od-
była się premiera antologii 
twórców powiatu gdańskiego 
„Niebieskie neony”. Wydaw-
nictwo ukazało się staraniem 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Pruszcza Gdańskiego i  Oko-
licznych Gmin oraz przy 
wsparciu lokalnych samorzą-
dów i firm prywatnych.

– Bardzo się cieszę, że 
wreszcie wydano antologię, 
z  której dowiedzieć możemy 
się o twórczości artystów z ca-
łego powiatu gdańskiego. Jest 
to ciekawa inicjatywa, która 
kosztowała na pewno wie-
le pracy – mówi nam Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.

Na spotkaniu promującym 
nowe wydawnictwo nie za-

brakło oczywiście samych ar-
tystów, ale też samorządow-
ców, którzy nie szczędzili słów 
pochwały Romanowi Cie-
sielskiemu z  Juszkowa, który 
czuwał nad przygotowaniem 
wydawnictwa.

– Pojawienie się tej książ-
ki było dla mnie sporym wy-
darzeniem, którego jeszcze 
dzisiaj nie jesteśmy w  stanie 
ocenić. Jesteśmy otwarci na 
kolejne, podobne inicjatywy 
i  projekty – dodaje Magdale-
na Kołodziejczak, wójt gminy 
Pruszcz Gdański.

Sam Roman Ciesielski ze 
względu na swoją skromność 
niewiele chciał powiedzieć 
nam na temat wydawnictwa.

– Trudno oceniać swoją pra-
cę. Znacznie lepiej zrobią to 
za mnie osoby, które czytały 

„Niebieskie neony” – mówił 
nam Roman Ciesielski.

Z  kolei poeta Andrzej Si-
wowski tak napisał do Roma-
na Ciesielskiego „Jestem pełen 
podziwu dla Twojej determi-
nacji i  zmagań o  małoojczyź-
niane ratowanie od niepamięci 
tego, co zwyczajnie niezwy-
czajne „zdarza się” w dłubaniu 
w słowie”.

W  antologii znalazło się 
miejsce dla artystów, którzy 
tworzą tożsamość miejsca, 
w którym żyją – różnych miejsc 
powiatu gdańskiego. W „Nie-
bieskich neonach” przeczytać 
możemy nie tylko wiersze ar-
tystów z  powiatu gdańskiego, 
ale też obejrzeć ilustracje rzeźb 
i obrazów rodzimych twórców.

(kl)

>> Przygotowaniem antologii „Niebieskie neony” zajął się Roman Ciesielski
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w erGo arenie

GaLa kOk
Już za kilka dni – 17 października odbędzie się w  gdań-

sko-sopockiej hali ergo Arena odbędzie się gala King Of 
Kings World GP 2014. W walce wieczoru części Fight Box 
Heros Series 2014 Vol.2 zmierzą się: pierwszy polski mistrz 
świata amatorów K-1 Rules, gdynianin, Piotr Kobylański 
i  utalentowany 19-letni marokański zawodnik Ilias Bulla-
id, trenujący w  holenderskim Mike’s Gym w  Amsterdamie. 
31-letni Piotr Kobylański to nie tylko pierwszy pol-
ski mistrz świata WAKO w  formule K-1 Rules, ale tak-
że uczestnik pierwszej polskiej edycji gali K-1 MAX GP 
Europe jaka odbyła się w  2008 roku w  Warszawie. Ilias 
Bullaid to jeden z  najmłodszych prospektów jakie poja-
wiły się na firmamencie holenderskiego kickboxingu. Na 
pewno można powiedzieć, że to przyszły mistrz świata. 
Będzie to wydarzenie ważne dla polskiego oraz europejskiego 
i światowego kickboxingu. 

(Gr)

nordic walkinG

Zajęcia w straszynie
Coraz popularniejszy nordic walking ma swych fanów także 

w gminie Pruszcz Gdański. W Straszynie zapalona grupa „kij-
karzy” spotyka się regularnie we wtorki i soboty.

Każdy marsz zaczyna się od rozgrzewki.
– Jest ona bardzo ważna, gdyż przygotowuje mięśnie oraz 

stawy do wysiłku, a  także zapobiega kontuzjom – tłumaczy 
trener Krzysztof Fiebig. – Wykonujemy ćwiczenia ogólnoroz-
wojowe o narastającej intensywności, mające przygotować cia-
ło do wysiłku. Po treningu rozciągamy mięśnie, co poprawia 
ich elastyczność, wytrzymałość i zwiększa ruchomość stawów.

Na zajęciach pojawiają się mieszkańcy z różnych wsi gminy 
Pruszcz Gdański.

– Niektórzy dojeżdżają na zajęcia z  Borkowa, Juszkowa, 
a nawet Otomina – dodaje Magdalena Bielicka, rzecznik pra-
sowy Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, która przypomina, że 
spacer z kijkami różni się od tradycyjnego nie tylko wizualnie.

– Kiedy odpychamy się kijkami, pracują mięśnie górnej po-
łowy naszego ciała. To jest właśnie przewaga nordic walking 
nad zwykłym spacerem – wyjaśnia instruktor. – Dobrze wy-
konany marsz z kijami absorbuje około 90 proc. mięśni całego 
ciała. Dzięki kijkom poprawiamy sprawność sercowo-naczy-
niową. Uruchomienie górnej części tułowia zwiększa tętno 
o 10-15 uderzeń na minutę w stosunku do zwykłego marszu, 
co przyczynia się do utrzymania serca i układu krążenia w do-
brej formie. Uprawiając nordic walking odciążamy stawy krę-
gosłupa, kończyn dolnych i spalamy więcej kalorii.

Sprzęt do nordic walking nie musi być profesjonalny. Zda-
niem Krzysztofa Fiebiga lepsze są kije przypadkowe używane, 
niż profesjonalne nieużywane.

– Oczywiście, że lepiej chodzi się w  typowych kijkach do 
nordic walkingu niż w  zwykłych trekkingowych. Kijki spe-
cjalistyczne mają odpowiedni uchwyt i łatwiej się odpychamy. 
A na odpychaniu i pracy całego ciała ten sport właśnie polega 
– tłumaczy trener.

Nordic walking można uprawiać sportowo i  rywalizować 
w zawodach lub, co jest bardziej popularne, rekreacyjnie.

– Rekreacyjne chodzenie z kijkami może bez obaw uprawiać 
każdy – także seniorzy i osoby po zabiegach czy kontuzjach – 
dodaje Krzysztof Fiebig.

Zajęcia nordic walking odbywają się we wtorki od godz. 
18.00 i w soboty od godz. 8.00 (zbiórka pod centrum Kemer 
w Straszynie).

Dodajmy, że zajęcia odbywać się będą nawet zimą, a chęt-
ni mogą się jeszcze kontaktować telefonicznie z instruktorem 
(tel. 507 130 527).

(mb)

>> Nordic walking to dyscyplina, którą może 
uprawiać każdy chętny
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Grali w pucharze polski

Poznaliśmy już stawkę naj-
lepszych 16 drużyn, które wal-
czyć będą o  piłkarski Puchar 
Polski. W  zmaganiach, które 
nazywane są przez wszystkich 
„turniejem 1000 drużyn”, star-
tują także zespoły z  niższych 
szczebli rozgrywkowych, 
które już rozpoczęły walkę 
o puchar.

Rywalizacja na szczeblu 
wojewódzkim w  Pomorskim 
Związku Piłki Nożnej jest już 
na 3 etapie. Przypomnijmy, 

że w pierwszej rundzie z  roz-
grywkami pożegnali się: Trau-
gutt Pruszcz Gdański, GLKS 
Różyny i GTS Rokitnica. Ko-
lejny szczebel pucharowych 
zmagań pomyślnie przebrnęły 
z  kolei ekipy: Wisły Długie 
Pole, Ogniwa Borkowo i  Ko-
rony Cedry Małe. Dodajmy, 
że z  czasem do rozgrywek 
przystępują zespoły z  coraz 
wyższych klas rozgrywko-
wych, dlatego w  III rundzie 
PP zagrały już drużyny z  V 

ligi. Wśród naszych zespołów 
Czarni Pruszcz Gdański 3:0 
wygrali z Ogniwem Borkowo, 
Orzeł Trąbki Wielkie prze-
grał 1:3 z Portowcem Gdańsk. 
Strzelecki festiwal urządzi-
li sobie natomiast zawodnicy 
z  Kowal, którzy 15:2 ogra-
li Wisłę Długie Pole. Warto 
dodać, że była to najwyższa 
wygrana w tej rundzie, ale nie 
najwyższa w  tej edycji PP, bo 
aż 33 gole zawodnikom z Mo-
reny zaaplikowali piłkarze 

Bałtyku Gdynia II. Dobrego 
dnia nie mieli też zawodnicy 
Wisły Steblewo, którzy 0:10 
przegrali z  rezerwami gdań-
skiej Gedanii. Dziewięć goli 
padło za to w  Pszczółkach, 
gdzie miejscowy Potok poko-
nał 6:3 Orła Subkowy.

O  wynikach naszych dru-
żyn w Pucharze Polski będzie-
my na bieżąco informować na 
łamach „Panoramy”.

(kl)

>> Już w pierwszym meczu piłkarze Orła Trąbki Wielkie odpadli z Pucharu Polski,  
przegrywając 1:3 z Portowcem Gdańsk
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pierwsze zawody w woJanowie

nowe wędkarskie stowarzyszenie
W Pruszczu Gdańskim pojawiła się nowa organizacja pozarządowa. Jest ona 
o tyle szczególna i wyjątkowa, że skupia wędkarzy. Przewodniczącym orga-
nizacji jest Andrzej Grzejka, który do niedawna pełnił funkcję prezesa koła 
wędkarskiego „Czapla”.

Kilka miesięcy temu An-
drzej Grzejka zrezygnował 
z funkcji pełnionej w Polskim 
Związku Wędkarskim i stwo-
rzył własną organizację nieza-
leżną od PZW.

– Już na początku tego roku 
zebrała się grupa osób, które 
postanowiły założyć stowa-
rzyszenie wędkarskie. Stwo-
rzyliśmy status w oparciu o od-
powiednią ustawę, zarejestro-
waliśmy organizację w  sądzie 
i od tego momentu rozpoczę-
liśmy działanie pod szyldem 
Wojskowego Stowarzyszenia 
Wędkarskiego „Czapla”. Na-
szym celem jest przede wszyst-
kim racjonalna gospodarka ry-
backo-wędkarska, a  nie spor-
towa rywalizacja – mówi nam 
Andrzej Grzejka, przewodni-
czący WSW „Czapla”.

Wszyscy członkowie „Cza-
pli” traktowani są na jedna-
kowych warunkach. Nikomu 
nie przysługują ulgi z  tytułu 
wieku, czy zdobytych zasług. 
Warto dodać, że działania no-
wej organizacji w pełni popie-
rają władze powiatu i miasta.

– Udało się już zorganizo-
wać pierwszą imprezę, która 
skierowana była do dzieci. Na-

sze stowarzyszenie, na proś-
bę Magdaleny Kołodziejczak, 
wójta gminy Pruszcz Gdański, 
przeprowadziło zawody węd-
karskie w  Wojanowie. Tego 
typu zawody odbyły się po raz 
pierwszy w  tej miejscowości, 
dlatego zainteresowanie im-
prezą było bardzo duże – pod-
kreśla Andrzej Grzejka.

Dodajmy tylko, że na zawo-
dach w  Wojanowie najlepiej 
spisali się: Natalia Ostrowska 
(1. miejsce), Laura Groszek 
(2.) i Michał Kopczyk (3.).

Jak mówi nam przewodni-
czący WSW „Czapla” człon-
kowie tego stowarzysze-
nia nie mogą być zrzeszeni 
w Polskim Związku Wędkar-
skim, ale to nie przeszkadza 
w  funkcjonowaniu nowej or-
ganizacji. „Czapla” otrzyma-
ła bowiem w  dzierżawę staw 
w Komarowie.

– Jesteśmy organizacją, któ-
ra może działać na terenie ca-
łego kraju, ale nie będziemy 
tworzyć żadnych placówek te-
renowych. Otrzymaliśmy już 

propozycję współpracy od nie-
których osób z powiatu gdań-
skiego i myślę, że z niektórych 
propozycji skorzystamy – do-
daje przewodniczący.

Stowarzyszenie skupia na 
razie ponad 20 osób, ale każ-
dego miesiąca zainteresowa-
nie „Czaplą” jest coraz więk-
sze. Drzwi do WSW „Czapla” 
otwarte są dla wszystkich, 
którzy chcą działać w myśl sta-
tusu stowarzyszenia.

(kl)

>> Pamiątkowa fotografia uczestników pierwszego wędkarskiego turnieju w Wo-
janowie, który przeprowadziło Wojskowe Stowarzyszenie Wędkarskie „Czapla”
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Gra Gks
Już tylko pięć kolejek po-

zostało do zakończenia run-
dy jesiennej w piłkarskiej IV 
lidze. Jedyny nasz rodzynek 
w tych rozgrywkach – ekipa 
GKS Kolbudy po rozegra-
niu 12 spotkań z dorobkiem 
18 punktów plasuje się na 8. 
miejscu.

Nasi jedynacy spisali się 
w miniony weekend, gromiąc 
na wyjeździe Koral Dębnica 
aż 5:1. Dodajmy, że było to 
najwyższe zwycięstwo w  tej 
kolejce w IV lidze.

W  najbliższą sobotę  
18 października GKS na sta-
dionie w  Kolbudach podej-
mować będzie zespół Anio-
łów Garczegorze, którzy pla-
sują się oczko niżej od naszej 
drużyny. Początek sobotnie-
go spotkania zaplanowano 
na godz. 11.00, a  tydzień 
później kolbudzka drużyna 
wybierze się na spotkanie 
z  Centrum Pelplin (25 paź-
dziernika, godz. 15.00).

Ostatni mecz GKS zagra 
22 listopada w  Kolbudach, 
a  jego przeciwnikiem będzie 
gdański Jaguar.

(kl) 

zwycięstwa oGrodnika

przełajowe 
mistrzostwa

Na stadionie Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdań-
skim szkoły ponadgimnazjalne powiatu gdańskiego rywali-
zowały o tytuł mistrza w sztafetowych biegach przełajowych. 

W mistrzowskich zmaganiach udział wzięły reprezentacje 
dziewcząt i  chłopców z Zespołu Szkół Rolniczych w Ruso-
cinie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w  Pruszczu 
Gdańskim oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i  Ogólno-
kształcących w Pruszczu Gdańskim.

Wśród dziewcząt bezkonkurencyjna okazała się reprezenta-
cja „ogrodnika”, która wyprzedziła sztafetę „jedynki”. Wśród 
chłopców również najlepsza okazała się ekipa z „ogrodnika”, 
a miejsca na podium wywalczyły kolejno drużyny „jedynki” 
i „rolnika” z Rusocina.

(Gr)

>> Nagrody i puchary wręczał  
Cezary Bieniasz-Krzywiec, starosta gdański
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nasz człowiek na rajdowych trasach
Wśród mieszkańców powiatu gdańskiego nie brakuje amatorów szybkich samochodów. Z całą pewnością należy do 
nich mieszkający w Bąkowie Krzysztof Drzymała, który nie tylko lubi rajdy samochodowe, ale jest także wielkim 
pasjonatem czterech kółek.

Jego przygoda z autami roz-
poczęła się, kiedy był jeszcze 
dzieckiem. Wtedy w  świat 
motoryzacji wprowadzał go 
brat Piotr.

– Na początku nie była to 
miłość do rajdów, a  zamiło-
wanie do pracy nad samocho-
dami. Można powiedzieć, że 
jest to rodzinna pasja. Wspól-
nie z  bratem przerobiliśmy 
bowiem wiele samochodów. 
Kiedyś naszą tuningową pracę 
docenił nawet jeden z  maga-
zynów motoryzacyjnych, po-
święcając nam okładkę swo-
jego pisma. Zauważono nas, 
ponieważ w 2004 roku zajmo-
waliśmy się dość nietypowym 
projektem jak na tamte czasy: 
przerobiliśmy lanosa – wspo-
mina Krzysztof Drzymała.

Wtedy młody mieszkaniec 
Bąkowa zajmował się tylko tu-
ningowaniem aut, ale po latach 
postanowił spróbować swoich 
sił w rajdach samochodowych.

– Teraz możemy ścigać się 
w  bardzo bezpiecznych wa-

runkach. Na takie eventy jeż-
dżą już całe rodziny, a imprezy 
są promowane przez związki 
motoryzacyjne oraz lokalne 
samorządy. Takie wydarze-
nia dają możliwość sprawdze-
nia swoich motoryzacyjnych 
umiejętności niekoniecznie 
w niebezpiecznych drogowych 
warunkach, z  czego nieświa-
domie korzysta wielu innych 
kierowców – dodaje Krzysztof 
Drzymała.

Mieszkaniec Bąkowa 
w  wolnych chwilach bierze 
udział w  rajdach organizowa-
nych chociażby przez Auto-
mobilklub Orski. Krzysztof 
Drzymała z  powodzeniem 
startował również w  odby-
wającym się na terenie gminy 
Kosakowo Rajdzie Przedwio-
śnia. W  swojej klasie, a  więc 
samochodów do 2 litrów, 
mieszkaniec Bąkowa wspólnie 
ze swoim pilotem i… narze-
czoną Sandrą Łukowicz skla-
syfikowany został na bardzo 
dobrej 5. pozycji. Warto jed-

nak zaznaczyć w tym miejscu, 
że nasz rajdowiec jako jedyny 
w  całej stawce jeździł samo-
chodem seryjnym, a gdyby na 
jednym z  odcinków nie po-
mylił trasy, znalazłby się być 
może nawet na podium.

– Nie jest to prosty rajd, 
szczególnie dla kierowców, 
którzy dysponują samochoda-
mi seryjnymi, które nie są pro-
fesjonalnie przygotowane do 
tego typu wydarzeń. Swoich 
sił próbowałem również u To-

masza Kuchara w Rallylandzie. 
Impreza odbywa się na torze na 
lotnisku pod Debrznem, któ-
rego właścicielem jest polski 
rajdowiec. Jest to chyba naj-
bardziej profesjonalny w Polsce 
północnej tor do organizowa-

nia amatorskich rajdów samo-
chodowych – zaznacza Krzysz-
tof Drzymała.

Na terenie powiatu gdań-
skiego nie brakuje miejsc, gdzie 
można byłoby organizować raj-
dy i wyścigi samochodowe.

– Mamy mnóstwo mało 
uczęszczanych dróg szutro-
wych, które doskonale nada-
wałyby się do tego typu imprez. 
Niestety, niewiele osób zainte-
resowanych jest organizacją raj-
dów, bo w dalszym ciągu wielu 
traktuje je jak „uliczne wyścigi 
śmierci”. Z chęcią zająłbym się 
przeprowadzeniem takich za-
wodów, szczególnie że mamy 
gdzie je organizować. Dobrym 
miejscem byłby chociażby Oto-
min w  gminie Kolbudy. Jest 
także kilka doskonałych miejsc 
w Pruszczu Gdańskim czy na-
wet tor w Rusocinie – przyznaje 
rajdowiec z Bąkowa.

(lubek)

>> Zamiłowaniem Krzysztofa Drzymały z Bąkowa są rajdy  
i wyścigi samochodowe
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daJĄ szansę młodym artystom

będą propagować muzykę klasyczną
Już od ponad roku działa Orkiestra Miasta Pruszcz Gdański, która swoimi koncertami uatrakcyjnia wiele imprez 
organizowanych na naszym terenie. Muzycy chcą nie tylko koncertować, ale przede wszystkim propagować muzykę 
klasyczną w Pruszczu Gdańskim i południowych gminach naszego powiatu.

Orkiestra, która od pół roku 
istnieje jako Stowarzyszenie 
„Orkiestra Miasta Pruszcz 
Gdański”, złożona z  zawo-
dowych muzyków miesz-
kających w  naszym mieście 
i  sąsiednich wsiach, powstała 
przy wsparciu lokalnych władz 
samorządowych.

– Każdy zagrany przez nas 
koncert był na inny temat, 
każdy koncert to była inna 
muzyka. Przed nami jeszcze 
dwa duże wydarzenia. Mamy 
oczywiście wielkie plany na 
kolejny, 2015 rok, ale szcze-
gółów na razie nie zdradzimy 
– mówią członkowie orkiestry.

Wielu młodych artystów, 
chcących w przyszłości wyko-
nywać zawód muzyka, ma zbyt 
mało praktyki zawodowej. 

– Daliśmy szansę wielu mło-
dym artystom, którzy nie ma-
jąc jeszcze tytułu zawodowego 
muzyka, zdobywają praktykę 
grając pod nadzorem tak zna-
komitych muzyków, jakimi 
może poszczycić się orkiestra. 

Mamy wśród nas wielu arty-
stów, którzy są wielokrotny-
mi laureatami międzynarodo-
wych i  krajowych konkursów 
muzycznych. Wysoki poziom 
muzyczny wspomaga również 
znakomita organizacja orkie-
stry i bardzo dobrze prosperu-
jąca logistyka oraz dokładnie 
dobierany repertuar. Kierow-
nictwem muzycznym zajmuje 
się skrzypek Tomasz Diakun, 
a sekcję dętą prowadzi klarne-
cista Krzysztof Dudek – doda-
ją muzycy.

Muzycy pruszczańskiej or-
kiestry wyznaczyli sobie jeszcze 
jeden ważny cel, jakim ma być 
propagowanie muzyki klasycz-
nej wśród mieszkańców Prusz-
cza Gdańskiego oraz gmin po-
łożonych na południe od nasze-
go miasta, aż do Tczewa. 

– Dalej od Gdańska, miesz-
kańcy mają coraz mniejszą 
wiedzę na temat utworów or-
kiestrowych oraz utrudniony 
dostęp do koncertów. Mło-
dzież nie uczy się w  szkołach 

>> Już ponad rok koncertuje Orkiestra Miasta Pruszcz Gdański

muzycznych, gdyż jest do nich 
zbyt daleko. Większość miesz-
kańców nigdy nie słuchała „na 
żywo” prawdziwej orkiestry 
i  nie rozumie takiej muzyki, 
nie ma pojęcia jak jej słuchać. 
Chcemy wyjść do nich z mu-

zyką klasyczną różnych epok 
i stylów. Planujemy grać utwo-
ry kompozytorów klasycyzmu, 
baroku, ale również romanty-
zmu i  jeszcze późniejszą mu-
zykę filmową wraz z  bajkami 
polskimi oraz wprowadzić ich 

w świat opery i wesołej operet-
ki – zapowiadają artyści.

Poza tym, na każdym kon-
cercie utwory będą omawiane, 
aby wszyscy zrozumieli w  ja-
kich okolicznościach powstały, 
w jaki sposób dany utwór nale-

ży odebrać, jak go wysłuchać. 
Informacje o orkiestrze i jej 

działaniach znaleźć moż-
na na stronie www.orkiestra
-pruszcz.pl oraz na Facebooku.

(Gr)
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buduJ i remontuJ z nami 

Odnawiamy ogrodzenie przed zimą 
Początek jesieni to najwyższy czas, aby zadbać o otoczenie naszego domu, bowiem prac, które teraz ominiemy, nie będziemy w stanie 
wykonać podczas zimy. Jedną z tych, które sugerujemy przeprowadzić, jest sprawdzenie stanu ogrodzenia - i w razie potrzeby jego 
renowacja. Zimowe zmiany temperatury, lód, śnieg, deszcz, wiatr i słońce, mogą trwale uszkodzić elementy ogrodzenia, a możliwa 
dopiero wiosną renowacja będzie z pewnością dużo kosztowniejsza niż prewencyjne zabiegi ochronne, które proponujemy.

oGrodzenia z drewna
Drewno jest popularnie stosowanym materiałem do bu-

dowy ogrodzenia, cenionym za swój elegancki i ponadcza-
sowy wygląd. Aby zachowało swoją prezencję, wymaga 
regularnej pielęgnacji i  ochrony przed wpływem warun-
ków atmosferycznych. Do jego konserwacji zaleca się sto-
sowanie odpowiednich preparatów takich jak impregnaty, 
lakierobejce czy oleje. Zabiegi pielęgnacyjne najlepiej prze-
prowadzać raz na kilka lat, ale widoczne usterki naprawiać 
na bieżąco – szczególnie przed zimą. Jak wykonać reno-
wację takiego ogrodzenia? Na początku przygotowujemy 
powierzchnię drewna poprzez usunięcie zabrudzeń, mchu, 
pozostałości starych farb, wyszlifowanie i odpylenie. Tak 
przygotowane podłoże pokrywamy wybranym środkiem 
zgodnie z  instrukcją. Najpierw nakładamy pędzlem jed-
ną warstwę i  pozostawiamy do przeschnięcia. Następnie 
szlifujemy drewno, w celu uzyskania gładkiej powierzch-
ni i kładziemy drugą warstwę. W przypadku dobrego im-
pregnatu, lakierobejcy czy oleju do drewna, te zabiegi są 
wystarczające. Zawarte w  dobrych produktach pigmenty 
zapewnią wysoką ochronę przed promieniowaniem UV, 
dlatego warto zwrócić uwagę na ich obecność.
oGrodzenia metalowe

Kolejnym materiałem wykorzystywanym w  bu-
dowie ogrodzeń jest metal, np. żeliwo i  stal. Za-
grożeniem dla tego typu ogrodzeń jest korozja.  
Aby się przed nią chronić powinniśmy stosować środki 
zabezpieczające przed kontaktem metalu z  czynnikami 
atmosferycznymi. Gdy jednak rdza dopadnie nasz płot, 
koniecznie przed zimą należy poddać go renowacji. Za-

czynamy od dokładnego oczyszczenia powierzchni z rdzy 
i starej powłoki, używając do tego drucianej szczotki lub 
papieru ściernego. Na tak przygotowaną, odtłuszczoną po-
wierzchnię nanosimy odpowiednie preparaty, np. grunto-
emalię na rdzę. Dobra gruntoemalia zapobiegnie ponow-
nemu rdzewieniu i nie będzie wymagała pokrywania inną 
farbą. Konserwację powinno powtarzać się co 6 lat, a nasze 
ogrodzenie będzie w dobrym stanie przez długi czas.

oGrodzenia betonowe
Z betonem na ogrodzeniach spotykamy się w kilku for-

mach, tj. bloczki gazobetonowe, gotowe prefabrykowane 
przęsła lub w postaci podmurówki pod pozostałe dwa typy 
ogrodzeń. Materiał ten jest trwały i jeżeli elementy są po-
rządnie wykonane nie powinien zbyt szybko ulegać znisz-
czeniu. Jednak by zachował swój estetyczny wygląd, wy-
maga przeczyszczenia co jakiś czas wodą. W tej roli świet-
nie sprawdza się myjka ciśnieniowa. Ogrodzenia z betonu 
można także pokryć lakierem lub farbą do betonu. Takie 
zabezpieczenie dobrze się sprawdzi, jeżeli posesja sąsiadu-
je z ruchliwą drogą lub innymi źródłami zanieczyszczeń. 
Przed malowaniem lakierem lub farbą należy dokładnie 
umyć i  odtłuścić powierzchnię, aby preparaty dokładnie 
pokryły ogrodzenie. Powłokę dobrze jest odnawiać co kil-
ka lat.

Warto poświęcić przed zimą trochę czasu na konserwa-
cję ogrodzenia, aby było naszą wizytówką i wiosną cieszyło 
swoim zadbanym wyglądem.

Jeśli potrzebujesz doradztwa w zakresie renowacji 
ogrodzeń, zapytaj naszych sprzedawców.
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